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TODA A EQUIPE DA DESVIO É VOLUNTÁRIA

Editorial
HÁ MUITO TEMPO DANÇAMOS COM A MORTE,
MAS NEM TODOS SABIAM.

A pandemia evidenciou a linha tênue entre a nossa empatia e antipatia
pela própria espécie e, mais, que diferente da Covid-19 isso não é um evento
pontual. Dizemos dos elevados números de morte, agimos para dar nomes
aos números, dizemos muito sobre a morte e o quanto ela não é capaz de
espantar a todos embora, convenhamos, ela talvez nunca tenha espantado
tantos. Espanta, porque os números podem engolir nossas amizades,
familiares, pessoas próximas, nossa vida. Os números espantam porque
engoliram europeus e norte-americanos. Mas há quem já convivesse com o
medo das estatísticas de morte, para os quais a Covid-19 é mais um fator
potencialmente letal.
A esta altura da convivência com as limitações de um mundo
contaminado, permanece a necessidade de dizer das ressonâncias dessa
vivência, mas igualmente dos paradoxos do nosso desespero e comoção
seletivos, refletindo sobre a presença do risco, do apagamento, da negligência
e da morte, desses e tantos outros sintomas que se evidenciam na pandemia
antes dela. Há centenas de anos, há décadas, há alguns anos atrás. Não se
trata de desmerecer ou invalidar a vivência do presente. Se trata de não
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Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada como uma pandemia
pela OMS. Desde então, vimos portas se fecharem e se abrirem, países que
considerávamos e que se consideravam imunes a mazelas acumularem
milhares de mortes, o sofrimento global com poucas exceções, raiva e
culpa germinadas, recusa dos fatos, medo, ansiedade, insônia, aumento do
desemprego que já era alto, economia despencando por um lado, por outras
especulações, insegurança, debates, uma produtividade absurda em meio ao
caos. Da solidariedade emocionada às trocas de farpas não demoramos um
ano. Sejamos honestos, apesar da vacina, com uma nova variante, caminhando
para o segundo ano de vida pela metade, já não nos suportamos. Estivemos
isolados e, contudo, tão presentes, tão demandados que, paradoxalmente,
não desejamos nos encontrar tanto quanto desejávamos no início de tudo.

nos permitirmos tornar este o centro de tudo, ignorando o que vinha
acontecendo e nos encaminhando para o desejado novo normal, no qual as
mazelas continuarão a afetar apenas os que estão à margem.
No texto Pandemia (de/para) quem, Adriano Henrique Bastos Muniz
compartilha uma perspectiva sensível e crítica sobre a condição de ser
um profissional das artes fora do circuito e do mercado, antes e durante
a pandemia, sobre ser e seres descartáveis, encurralados em uma lógica de
morte que se perpetua. Nesse mesmo caminho, A escrita em tempo de crise:
entre memórias e relatos, de Letícia Rodrigues da Silva, Gabriela Lages Veloso e
Mary Joice Paranaguá Rios Rodrigues, consiste em um relato de experiência,
por meio do qual divulgam o resultado do projeto Memórias da Pandemia.
Giselle Magioli, em seu artigo O retorno do real, o trauma e o vazio em Rosana
Paulino: entendendo um conceito e estabelecendo relações a partir de uma

Renato do Carmo Mendonça tece com essa discussão em seu artigo
Colonialismo e colecionismo ou Negerplastik e o evento racional, questionando
os valores otimistas atribuídos ao documento mencionado no título por
considerar objetos africanos colecionados em solo europeu como arte,
diante da reprodução da violência colonial nas estruturas ocidentais de
tratamento da arte não ocidental, independentemente dos discursos que
elabora. Conversam com os textos as obras que configuram na página dupla
da edição, a gravura Direito de ser feliz, de Luana Xavier, que propõe uma
reflexão sobre a maternidade e as necessidades que a cercam e a xilogravura
de Val Pires, 2 de Fevereiro, que no contexto do projeto Xilopretura, propõe
um encontro entre a técnica utilizada e o universo da mulher preta, a fim de
desestabilizar estereótipos colados a ela. Na capa, por sua vez, Alexandre
Paes nos leva a refletir acerca da educação pública e as múltiplas violências
sofridas pelos corpos que residem na periferia da cidade.
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memória de infância evocada pelo isolamento, evoca uma imagem traumática
que reflete a violência onipresente no meio urbano em sua infância e, a
partir de analogias com conceitos e obras de arte contemporânea, lança uma
reflexão sobre a repetição das representações conforme seus contexto, para
além do vazio, como possibilidade de ressignificação. De maneiras distintas os
textos elaboram o confronto com a morte no momento da pandemia e para
além dele, ampliando a percepção das dores e distúrbios evidenciados nesse
momento como parte, não necessariamente contínua ou linear, de todo um
acúmulo de violências banalizadas e invisibilizadas.

Igualmente pertinentes são outras abordagens que compõem a 11ª Edição
da Revista Desvio, que sob o viés da persistência em continuar promovendo
pesquisas e reflexões sobre a produção cultural e artística, transitam entre
temas regionais e globais, aos quais os autores conferem relevância a partir
de seus olhares. Adotando o Carnaval como objeto de estudo, Alexandre
Gonçalves e Helenise Monteiro Guimarães, em O artesanato da folia, do barro
ao paetê: a evolução histórica do Brasil manufaturado, promovem um debate
a partir da sociologia a fim de compreender a trajetória histórica da figura
do artesão e sua manufatura, assim como as relações estabelecidas com a
indústria. A pesquisa de Felipe Rodrigues, O Cancioneiro Popular e a Identidade
Cultural no povoado de Santo Antônio de Mercadinho, empreende uma discussão
sobre identidade cultural e tradição oral, a última particularmente significativa
para rever metodologias, modos de difusão e circulação cultural, que o autor
direciona a partir da reflexão sobre o domínio público. Pela via da semiótica
e pensando a comunicação, compreensão e vivências atravessadas pelos
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Nesta edição, Gabriela Hermenegildo Júnior contribui com a resenha
Arte e política em Virgínia Artigas, escrito a partir do livro de Rosa Artigas, filha
da artista. A biografia traz à luz um panorama da vida e obra de uma artista
pouco conhecida para o público geral, com escassas produções acadêmicas a
seu respeito.Apesar disso, corresponde a um nome singular para a história da
gravura brasileira, sobretudo por sua obra exercer a função de documento
do contexto político e social do país. Ainda no debate de gênero, temos
os ensaios Passado presente: tempo, ferida, memória e dor na obra da artista
colombiana Doris Salcedo, de Maria Carolina Garcia Ramos, e “Mulher depois”,
de Angélica Freitas, e “Trans(form)ação”, de Ítalo Augusto: processualidade do corpo,
de Paulo Caetano. As propostas se encontram em diálogo com outros textos
que trazem como debate a questão do corpo, imagem e política, anunciados
em seus próprios títulos. É o caso de Maria Eduarda Kersting Faria, com
o artigo Estéticas da ausência: arte, ditadura e desaparição na América Latina,
que contempla em seu estudo um conjunto de artistas latino-americanos,
entre eles Doris Salcedo, mencionada anteriormente; Monique Durand, com
Fragmentos do tempo: diálogos entre autoimagem, corpo e memórias; o ensaio
de Leo Carnevale, Saídas de Palhaço: treinamento, pesquisa e performance, que
versa da sua experiência e vivência com a arte performática da palhaçaria no
espaço urbano; e por fim, Claudia Holanda, autora do artigo O som da cidade:
política, estética e sentido, centrada na discussão referente a sonoridade e os
espaços urbanos.

eventos da Pandemia, Aylana Canto compartilha iconografias de recortes do
cotidiano, pensando principalmente a casa, em Por uma abordagem semiótica
presentificada na vida: o acontecimento e a arte em isolamento.
Felipe Amâncio parte da exposição Casa Carioca, realizada no Museu
de Arte do Rio - MAR, sob curadoria de Marcelo Campos e Joice Berth, para
escrita do ensaio A ruína da casa, conquanto tijolos se faz uma exposição - sobre
a exposição casa carioca do museu de arte do rio. Além de tecer uma análise
crítica das obras e os discursos curatoriais, articula as questões com a própria
expografia. Da casa para o quarto, a semiótica aparece no artigo Análise
semiótica da 3ª versão da pintura O Quarto em Arles, de Vicent Van Gogh, no qual
Fernanda Martines de Araújo realiza um exercício que aplica a fenomenologia
da semiótica de Charles Sander Peirce. Paisagens, memórias e afetos, que
bem podem dizer das obras de Van Gogh e sua troca com Paul Gauguin

A 11ª Edição da Revista Desvio se caracteriza por ser uma publicação
robusta, com 27 textos de diferentes naturezas, praticamente o dobro da
quantidade se comparada com os números anteriores. Outro aspecto que
merece atenção diz respeito ao seu alcance, uma vez que contemplou 36
autores de diferentes instituições e estados brasileiros, do norte ao sul do
país, sendo um dado que reforça a importância e a credibilidade do nosso
trabalho à nível nacional. Eles são da Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e
São Paulo. Na Edição de Aniversário, lançada há poucos meses, relembramos
que a fundação do periódico foi motivada pela demanda local, de alunos
da graduação da Escola de Belas Artes da UFRJ, os quais reivindicavam por
um espaço de divulgação de suas pesquisas. Aos poucos constatamos que
eles não eram os únicos, havia alunos de outros locais interessados em
colaborar, seja por meio da submissão de conteúdo ou como membro da
equipe. Atualmente, por exemplo, os discentes do Instituto de Artes da UERJ
representam um grande parceiro, sendo metade do nosso corpo editorial
(permanentes e voluntários). São dados que indicam uma atualização sem
que isso comprometa o escopo.

9

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

abordadas no referido artigo, são atualizadas em outras propostas. Rodrigo
Pinheiro e Márcia Saeko Hirata escrevem em parceria Gravura imaterial: sua
percepção através de derivas realizadas na cidade de Tiradentes, Minas Gerais.
A dupla propõe o conceito de gravura imaterial a partir da perspectiva da
deriva situacionista, adotando-a a fim de comprovar suas hipóteses.

Na 11ª contamos com três resenhas, além de Gabriela Hermenegildo
Júnior, Manuela de Souza de Almeida Leite e Rafael Amorim também se
debruçaram a compartilhar conosco avalições de livros, sendo responsáveis
respectivamente por Do sentir e Olhando para a ossada de um moleque, o
segundo livro de Gabriel Sanpêra. Em Artista Ser, Julia Saldanha nos apresenta
o texto relato-narrativo-trabalho desenvolvido como parte das atividades da
Auto residência_Ubatuba. Em seguida temos O Chão Murmura, de Quimera
(Julia da Costa), dividido em três tópicos: amanhã, hoje e ontem. Já no campo
da crítica de arte, temos Criação e invenção, impessoalidade concretista, de
Gabriel San Martin. Ele opta por discorrer a respeito de uma série de questões
próprias dessa tendência estética, da abstração geométrica, em voga na
década de 1950 no Brasil. A geometria também está presente no trabalho
de Jean Marcel Belmonte, O objeto efêmero e a geometria como expressões do
tempo. Porém, ele tem como recorte um número maior de obras e artistas,
incluindo-o na lista, da mesma maneira que se diferente devido sua abordagem
conceitual.
Diferenciando-se dos formatos anteriores, a 11ª Edição da Revista
Desvio conta com uma exposição, cujos textos que acompanham dizem
dela melhor do que poderia apresentar neste editorial. A curadoria é
realizada por Bruna Mazzotti, Gabriel Fampa, João Paulo Ovidio, Laura

10

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

Além das Artes Visuais, a Revista Desvio abarca em seu escopo
trabalhos voltados para os estudos da Memória e Patrimônio. Adotando o
museu como objeto de pesquisa, Arthur Gomes Barbosa e Pedro Lacerda
escreveram em conjunto o artigo Exercício do Anoitecer: poética, curadoria
e expografia na construção de uma exposição. Emanuelly Silva, Raisa Gomes
e Sabrina Melo, são as autoras de Patrimônio, Museus e Arte: entre relatos,
narrativas e memórias, ensaio produzido no contexto da disciplina Estudo
sobre Patrimônio Cultural e Museus. Na área da Conservação e Restauração,
os alunos Guilherme Zózimo Teixeira Dias e Maria Júlia Froes e Costa, junto
ao professor Daniel Lima Marques de Aguiar, integram a publicação com
o trabalho Identificação de processos em positivos fotográficos: aplicação da
espectroscopia na região do infravermelho médio. Bruna Fortunato Pereira, por
seu turno, contribui para o debate das estratégias utilizadas pelas instituições
em prol da manutenção de prática educativas durante o período de pandemia.
Intitulado Arte e educação em tempos da pandemia: mediação em cibermuseus
para a expansão da experiência, a autora explora um debate atual e urgente,
indicando as diferentes ferramentas e recursos do ambiente virtual.

Ludwig, Mônica Coster, Rafael Amorim e SEMA. São expostas obras dos
artistas: Andrew Moreira, Anna Janot, Brenda Cristina, Carol Peso, Gabriella
Kuima, Guilherme Kid, Gunga Guerra, Isadora Almeida, Julia Machado, Júlia
Moraes, Laíza Ferreira, Leyda Torquato, Luana Aguiar, Manoel Oliveira,
Mariana Rocha, Mateus A. Krustx, Nathalia Matsuda, Pedro Lacerda, Rafael
dos Santos, Renata Sampaio, Sabres (Sabrina Castro), Talita Nascimento e
Zex Xiz.
Observo que não houve intenção de reproduzir neste editorial a
função do sumário. Optou-se por apresentar as produções que compõem
a presente edição a partir de suas conversas, interseções, ainda que tênues,
encontros. Comentei no início sobre a indisposição para o encontro que
tem nos tomado por estamos paradoxalmente distantes e próximos demais
diante dos últimos eventos. Recusando-me a romantizar os mesmos eventos,
disse e concordei com autores que trouxeram nossos problemas para além
da pandemia com ênfase nas vivências anteriores. Agora, todavia, precisamos
nos atentar também ao por vir. Em 2022 teremos eleições, na melhor das
hipóteses. Continuar a fazer o que fazemos agora é resistir, mas não será
o suficiente para evitar repetir os momentos obscuros da nossa história.
Encontremos fôlego, onde quer que ele esteja, para nos desviarmos juntos.
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Artista da capa
Covas rasas, 2021
Alexandre Paes1
Apagadores escolares, restos de lápis e ossos
6,5 X 7,5 X 18cm cada peça
A instalação apresenta um conjunto de 30 peças,
por ser o número médio de alunos por turma nas
escolas municipais do Rio.
Didática Bruta

A partir deste cenário, utilizo os materiais e instrumentos comuns ao ambiente escolar,
que simbolizam a educação e o conhecimento, para criar objetos, retratos e fotografias
de forma a espelhar essa constante tensão, apresentando um olhar sobre como a violência se impõe esteticamente nesses lugares. Os retratos dos alunos são feitos a partir de
papel do caderno escolar, da poeira acumulada na sala de aula, caneta e tinta de lousa,
criando imagens carregadas de memória e vivência, que registram a situação do aluno
nessas condições.
Alexandre Paes, Niterói, 1978 – Artista plástico e professor, graduado em Artes
Plásticas pela UERJ e complementou sua formação na EAV Parque Lage. Desenvolve
pesquisa estético-pedagógica sobre o universo escolar dentro de comunidades em situação de violência deflagrada. Principais exposições: II Montagem Póvera, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, Juiz de Fora-MG (2020), Salão de Outono da América Latina,
Memorial da América Latina, São Paulo-SP (2017); Arte Londrina II, Londrina–PR (2014);
Terceira Mostra Aprofundamento Parque Lage, RJ (2013); Arte Pará, Belém - PA (2012);
Novíssimos, RJ (2011).. @alexandre.paes.studio
1
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Uma série de trabalhos que abordam as relações entre Violência e Educação que surgiu
a partir da experiência em escolas da rede municipal de Educação no bairro de Bangu,
Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde se encontra um dos maiores complexos
penitenciários da América Latina. Em minha vivência como professor nessas escolas pude
perceber que o constante clima de violência das comunidades em conflito ao redor se
faz notar dentro das próprias unidades escolares, inclusive visualmente, a começar pela
arquitetura que muito se assemelha à dos presídios vizinhos, passando pelas formas de
violência pedagógica, seja pelas instalações precárias, por castigos, punições e currículos
pouco atrativos ou inclusivos.
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Pandemia (de/para) quem
Adriano Henrique Bastos Muniz¹

Este é um relato de pandemia. A mundial e a que eu criei desde o começo do ano.
Por formação, sou artista pela Universidade Federal do Pará, documentado para dar aulas e legitimação para participar de mestrados e doutorados e afins. Já se passaram cinco
anos de formado e até agora nunca fui para sala de aula e muito menos fui à academia
voltar às minhas atividades catedráticas. Enfim, a vida dificulta tudo e, tenha a palavra vida
como o grande termo “guarda-chuva” para mazelas que temos passados. Consegui um
suporte em um museu em Salvador, na Bahia. Mediador. Tornei-me mediador. Mas como
em qualquer instituição que passa por dificuldades – nada muito diferente do que se vive
em no restante do país – logo minha função não passava de um comentador de assuntos
(ir)relevantes para os que paravam para ouvir o protótipo de professor. Meu desgaste estava aí, um trabalho que reconhecia um átomo de todo um conjunto que eu sou. E como
uma peça descartável para esta instituição, fui embora. Ou melhor “a pandemia estimulou
alguns cortes, alguns sacrifícios”. Não importa o quão bom és, na base operária vai-se ouvir que iguais a você há dezenas, centenas e quem sabe milhares, que fazem mais e melhor
(leia-se melhor como mais barato também).

O tempo para criar vem agora largo como uma grande avenida, tingida de cores que
adoro, para a psicologia das cores são cores que demonstram a raiva (vermelho), estímulo
(amarelo, laranja), depressão, tristeza (azul). Elas me atravessam sempre, sou um fluxo de
imagens sob o regime da obsolescência e a pintura serve para evocar não-memorias; uma

1
com
2

Formado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Pará em 2015, email: drian0@hotmail.
Serie ficcional que acompanha uma parte da vida do psicanalista Sigmund Freud.
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Enfim pandemia, uma delícia com sabor de dor e morte, que é injetada na veia diariamente, efeito imediato, assim como Freud² que tomava cocaína como laranjada no fim
de tarde, para dar um pico de atenção. “Tensão somente, para mim!” pensei, após ver esta
cena numa série da locadora vermelha; estava com uma liberdade ou algo parecido, após
muito tempo de confinamento tóxico – de carteira assinada –, que esta “liberdade" não
era a liberdade, era apenas uma nova regulamentação para o meu cotidiano. Dei conta
disso no terceiro dia de isolamento pandêmico. Não estou livre, de novo. Ganhei uma
condicional onde sofro de manhã e volto para minha cama de espinhos a noite.

pintura automática. E por uma quase alegria irônica ver que deste mesmo padrão primário
de cores e linhas como em gráficos que mais parecem exercícios motores, sempre ascendentes; temos as referências para ler os índices de contaminação e morte no país. Eu
estou cheio de imagens de dor, ou no mínimo de um desconforto, entretanto a minha dor
tem gritado no meu ouvido como um zunido permanente. Escuto um bom reggae, como
agora, enquanto escrevo, mas está ali num volume para não me esquecer de que o eu e
eu³ estamos neste plano. Um plano quase bidimensional: sou bom ou sou mau, se estou
bem ou não, se sou da esquerda ou direita, se eu saio ou não saio.
O meio tem um impacto substancial no meu ser. Salvador tem sua peculiaridade,
aqui se vive, vive com seu extremo peso forjado em algia territorial de 520 anos e aqui sou
um corpo, que segue uma parte ínfima, um quase nada do que o soteropolitano é.

Está mesmo!? Não importa, a posse da rua é de povo, de preferências em uma
aglomeração pois só em massa são vistos. Assim, perde-se o pronome plural para o
singular: a massa, a multidão, a aglomeração, o povo. Mas afinal o que é a violência da submissão, senão uma lembrança da mesma, velha e boa amiga escravidão? Qual diferença há
entre a multidão das comunidades em casas, barracos onde cabem de 3 a 9 pessoas e uma
rua com um paredão5? Ver pela tevê e em poucas partes da cidade o vazio da ocupação
(Vista da Rua II – imagem 1) gera este estranhamento, afinal a fabricação da violência
como entretenimento está aí nos 70 anos da tv aberta (comemorada neste ano de 2020).
Então logo, qual a diferença há entre fome, desemprego, inflação, divisão política, tráfico,
violência policial, para uma “Corona”, uma “gripezinha” quando o resultado para todas é a
morte; o ponto final de uma existência e a tv edita e torna tudo isso consumível, finaliza-se
com um fadeout e a música abaixando.
3
Expressão usada na religião rastafari difundida pelo estilo musical reggae como um cumprimento
de respeito onde não há superioridade entre os iguais.
4
Non-player Chraracter termo do inglês usado para descrever personagens em jogos eletrônicos
não controlados, de pouca, limitada ou nenhuma interação com quem está jogando.
5
Evento musical popular onde são usados carros com sistemas de som potente e, quase sempre, é
difundido o pagode baiano ou “pagodeira", que exaltam tanto liberdade sexual como violências e/ou crimes .
6
Entre aspas pelo pouco caso dado ao inicio da pandemia e homônimo à uma marca de bebida.
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A minha presença é muito mais de um NPC4 (aliado) enquanto outros estão jogando ou sendo jogados por um usuário. De toda forma, existe um movimento que é tão
intenso que seu auge é no carnaval, movimento que só e percebido pelo Brasil e Mundo
(por uma fauna que busca saciedade lasciva, pois aqui, mais do que tudo, somos do país
do futebol, samba, sexo e da família tradicional cristã) no começo ou fim de fevereiro. Isto
é energia humana que um confinamento não pode represar. E esta energia deve, precisa,
tem que ir para algum lugar. À rua! A rua é a casa de todos. A rua é onde estão todos. É
onde a doença também está.

E se é de confinamento contra a vontade, desse assunto eu entendo. Minha infância
é distribuída entre Fortaleza-CE e Belém-PA, minha cartografia afetiva é limitada em
sua máxima à metragem interna de uma casa em São Cristóvão e Marambaia, bairros
periféricos, respectivos as cidades já citadas, onde insegurança e dificuldades eram
as entidades mais próximas, sitiando a todos em suas módicas residências. Logo, pela
quietude deste ser, aprendi a empatia pelo outro, afinal, a engolir uma dor e finitude que
se consome em um ato, ou uma vida que não teve a chance de subir num palco. E estas
palavras adoçam a realidade.
E esta ausência de personagem, torna presente a lembrança e força de (r)existir. E
por este motivo escrevo estas linhas, quem sabe, do ser artista – ainda e por parte de uma
vida – confinado. E há a ruptura de identidade, isto é, a ausência do que é ser amazônida.
Este deslocamento é de um olhar respeitoso aos que me acolheram. Faz-me perceber a
humanidade em pequenos gestos em semelhança e diferenças do cotidiano, reconhecidos
em todos os lugares, assim sou, d’alguma maneira, o belenense em terrabrasilis.
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De minha parte, a contribuição à todes, em mesma situação, são tentativas de
diálogos com papéis tingidos por aquarelas, que dizem muito mais do meio que eu sou/
estou. Entendi que o que eu faço pode ser interpretado como não-acadêmico, nãomercadológico, não é para galerias, não é arte, não é design. Então assumi que o nãolugar das minhas não-coisas é onde vão ficar. Em retrospectiva, vejo que eu não percebi
este não-lugar como minha residência, somente a partir deste texto entendo-me assim. A
pandemia/confinamento tornou-me sensível a este signo de não pertencimento. Pois era
uma caminhada solitária que não tinha nome. E também, se é para estar com alguém, que
eu saiba suportar a mim mesmo até sua última instância. Vou tentar criar ou ajudar uma
ancestralidade que gerará um legado e pode ser uma pequena vírgula de um texto de uma
geração. Também alegra-me ser um/o alguém que ajudou a trazer esperança de que nem
todos estão sozinhos, só não sabiam que chamavam a esta casa por vários nomes e que
tinha mais gente, muito mais gente.

Referência
AUGÉ, Marc. Não lugares: Introdução a uma antropologia da supermodernidade [livro
eletrônico]. Tradução Maria Lúcia Pereira. Campinas: Papirus, 2018. 217 Kb; ePub
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Vista da Rua II. Salvador-BA. 2020. Aquarela. Adriano Muniz

A escrita em tempos de crise:
entre memórias e relatos
Letícia Rodrigues da Silva1
Gabriela Lages Veloso2
Mary Joice Paranaguá Rios Rodrigues3

Introdução

1
Graduanda do Curso de Letras – Língua Portuguesa da UEMA e pesquisadora do Grupo de
Pesquisa TECER – Estudos de Tradução, Discurso e Ensino (UEMA). E-mail: leticia.silva.lr@gmail.com
2
Graduanda do Curso de Letras – Língua Portuguesa da UEMA, bolsista de iniciação científica
da FAPEMA, pesquisadora do Grupo de Pesquisa TECER – Estudos de Tradução, Discurso e Ensino
(UEMA) e autora de ensaios, contos, crônicas e poemas. Atualmente é colunista das Revistas Sucuru
e Literatura Errante. E-mail: gabrielalagesveloso@gmail.com
3
Orientadora do Projeto Didático Memórias da Pandemia. Doutoranda em Ciências da
Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa. Atualmente é professora da Universidade Estadual do Maranhão UEMA, Diretora dos Cursos de Letras/CECEN/UEMA
e Diretora do Curso de Letras do Programa de Formação de Professores – ENSINAR/UEMA.
E-mail: maryrios@professor.uema.br
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A leitura e a escrita são chaves para outros mundos, tempos e experiências. Nelas
encontramos um alívio para tempos difíceis e uma oportunidade para experimentar
outras vivências e olhares, como uma forma de humanização e empatia. Assim, por
acreditarmos no poder que a literatura possui para revolucionar histórias, organizamos
o e-book Memórias da Pandemia (2021), uma coletânea de contos, crônicas e poemas,
fruto de um projeto didático homônimo idealizado na disciplina de estágio supervisionado, no período de 2020.2. Desse modo, tivemos como principal objetivo valorizar
a escrita autoral dos gêneros literários conto, crônica e poema produzidos a partir de
relatos de experiência de estudantes da rede pública estadual de ensino, durante a pandemia da COVID-19. Vale ressaltar que tivemos como público-alvo a turma 901 – 9°
ano do ensino fundamental – do Centro de Ensino Santa Tereza (escola localizada no
bairro Cidade Operária, em São Luís, Maranhão), contando com a participação ativa
de 15 alunos e alunas. Nosso projeto teve a duração de um mês, sendo executado em
dois dias de aulas síncronas, no formato remoto, através do Google Meet, respeitando,

assim, as medidas de distanciamento social adotadas no atual período pandêmico. As
demais atividades foram assíncronas, por intermédio da rede social WhatsApp.

Desenvolvimento
O projeto Memórias da Pandemia foi subdividido em dois momentos, um teórico
e outro prático. Primeiramente, foram ministradas quatro aulas expositivas e dialogadas,
através do Google Meet, sobre os gêneros literários conto, crônica e poema. Nelas, os
alunos, a partir de seus conhecimentos prévios, construíram novos saberes por intermédio das discussões, exemplos e interpretações de textos variados, que descreviam lírica e
poeticamente o momento de crise, no qual estamos inseridos, a pandemia da COVID-19.
Ao final das aulas, foram disponibilizados links com atividades de fixação, no formato de
quis – idealizado no site Wordwall; nos quais havia perguntas relacionadas aos gêneros
textuais em estudo. Além disso, produzimos videoaulas animadas, no site Powtoon, com o
intuito de revisar os principais conteúdos aprendidos durante o projeto.
No segundo momento, propomos a elaboração de um livro, no formato digital
(PDF), composto por contos, crônicas e poemas de autoria dos referidos alunos, com
a temática da pandemia. Ao todo, foram recebidos através da rede social WhatsApp, 15
textos, todos entregues dentro do prazo estabelecido. Assim, obtivemos como produto
resultante do nosso projeto o e-book Memórias da Pandemia (2021), que se trata de uma
produção independente, sem vínculos editoriais, por isso realizamos todo o trabalho de

Nesse sentido, o projeto Memórias da Pandemia estimulou a escrita autoral, a fim
de estimular a autonomia dos(as) alunos(as), no instante em que os colocou em um lugar
de protagonismo, não somente de seus textos, mas também da própria vida. Notamos
que a proposta de produção textual só teve o seu objetivo alcançado, pois utilizamos uma
situação real – um relato de experiência da pandemia, no formato de conto, crônica ou
poema –; com o intuito de organizar uma coletânea com esses textos. Por isso, o projeto
foi acolhido pelos estudantes, família e escola, por se tratar de uma representação do atual
momento histórico e um alívio para os alunos-escritores e para os leitores, que se identificaram com cada linha do e-book.
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revisão e diagramação, gratuitamente, através do aplicativo Canva. O processo de revisão
dos textos foi mínimo, pois foi preferível não alterar a linguagem utilizada pelos alunos,
por se tratar de textos com marcas da oralidade, que permitem ao leitor a sensação de
proximidade ao tempo e espaço no qual essas histórias estão sendo contadas, reforçando,
assim, o tom intimista dos alunos e alunas.

Resultados alcançados
Através do letramento literário, promovemos a autoria visando a autonomia, o protagonismo nos textos e na vida, com o intuito de gerar cidadãos críticos e conscientes de
seus direitos e deveres na sociedade. Compreendemos ainda que muito pode ser feito
pela educação, a partir de pequenas atitudes e mudanças de perspectiva, pois, sem dúvida, uma das maiores lições que aprendemos, no decorrer da pandemia, é que devemos
nos adaptar ao novo, ressignificar nosso olhar sobre o mundo. Portanto, o projeto aqui
apresentado teve um importante impacto para o C. E. Santa Tereza, alunos e familiares,
mas também para a sociedade em geral, por estabelecer um vínculo entre a escola e a
comunidade, ao retratar a temática do atual momento sócio-histórico, a pandemia da
COVID-19, através de contos, crônicas e poemas que compuseram a coletânea Memórias
da Pandemia (2021). E, assim, o nosso e-book tem sido lido e divulgado por todo o país,
emocionando novos leitores, que se sentem representados nesses textos, por tratarem de
temas como solidão, perdas, saudade, mas, sobretudo, esperança de que esse momento
tenebroso irá passar.

Referência
VELOSO, Gabriela Lages. RODRIGUES, Letícia Rodrigues. Memórias da Pandemia:
coletânea de contos, crônicas e poemas. 1 ed. São Luís, 2021. Disponível em: <https://
cutt.ly/Gcsbpak>. Acesso em: 02/09/21.

O retorno do real, o trauma e o vazio em
Rosana Paulino
Entendendo um conceito e estabelecendo relações a partir de uma
memória de infância evocada pelo isolamento.
Giselle Magioli1

Resumo
Esse é um texto que rememora uma imagem traumática. Uma imagem de infância guardada há muitos anos e esquecida nos porões de minhas memórias. Uma imagem evocada
pela leitura de um texto de crítica de arte durante o período caótico em que tento – não
sei se em vão – continuar as pesquisas e investigações artísticas. Mas foi justamente esse
caos que me trouxe de volta essa imagem esquecida e as relações que ela guarda com a
ideia de “ponto traumático”, o “punctum”, de Roland Barthes, evocada por Hal Foster em
seu aclamado livro “O Retorno do Real”, e com os vazios que “gritam em silêncio” nas
obras de Rosana Paulino.
Palavras-chave

Fui uma criança que teve o (des)prazer de crescer nas ruas da periferia do Rio de
Janeiro, de meados dos anos 1990 até depois da entrada do ano 2000. Tenho guardadas
na memória algumas experiências que apenas aquele espaço poderia me proporcionar
e essas memórias me fazem e refazem quando se chocam às experiências atuais, principalmente no que diz respeito à minha formação como educadora e artista.
Ao bater de frente com O retorno do real2, me veio à tona uma lembrança já há muito
esquecida nos porões de minhas memórias e foi bom poder revisitar aquele momento,

1
Giselle Magioli é mãe, artista e educadora. Já participou de exposições em espaços como
CCult Laurinda Santos Lobo, Espaço Pence e COART/UERJ. Integrante e fundadora dos grupos
“Oficina das Manas” e “Adianto de Vida - Produções Periféricas”. Licencianda em Artes Visuais, UERJ.
e-mail: gisellemagioli@gmail.com
2

FOSTER, Hal. O Retorno do Real. In: Concinnitas. Ano 6, volume 1, número 8, julho 2005
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Imagem; memória; punctum; vazio; repetição.

não mais como uma garotinha medrosa, mas como a artista (e educadora) que percebe
a própria trajetória como um lugar de refazimento – para usar uma expressão de Rosana
Paulino3 – do próprio eu.
Um dia, eu e alguns colegas subimos um morro que ficava perto de casa e na pequena caverna onde brincávamos, num cantinho, havia um pé. Aquela imagem, recordo
hoje, daria uma boa foto, mas não possuíamos o equipamento adequado e muito menos
coragem para essa produção: corremos de volta para casa e eu, particularmente, nunca
retornei àquele lugar.
Nós não tínhamos o hábito de frequentar museus ou centros culturais, mas agora,
lendo O retorno do real, observando as imagens das obras citadas no texto ou imaginando
outras, posso dizer que, em certa medida, me são bastante familiares.
Estou estudando para ser professora e leio o Hal Foster me indagando sobre como
seria possível trabalhar conceitos e críticas apresentados ao longo do texto com meus
futuros alunos, levando em conta que me são ainda obscuros em certa medida. Por isso
inicio essa escrita com a memória de uma imagem que o texto me trouxe à tona, para
torná-lo mais próximo.
Algo que permaneceu presente durante toda a minha leitura foi o telejornal diário
que alimenta a muitos de nós durante o desjejum, o almoço e o jantar: repetições de mais
do mesmo todos os dias: um encontro com o real?

Essa afirmação do artista me faz pensar sobre como já é comum nos depararmos
com a notícia da morte de mais um jovem negro, vítima da violência policial ou de uma
“bala perdida” qualquer. Entre um Jean-Baptiste Debret e um erre-jota-sei-lá-o-que não
vejo muita diferença. As imagens não se repetem, exatamente as mesmas, como na pop
art de Warhol. Mas assim como qualquer uma de nós que passou pela escola e pelas aulas
de história em todo o território brasileiro (arrisco a afirmação) tem vivas na memória as
representações de corpos negros escravizados, também já se tornou lugar comum uma
notícia que alimenta as estatísticas acerca de nossos meninos negros. Uma fala da família
revoltada, um comentário do âncora indignado e logo em seguida os gols da rodada.

3
BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva. O vazio na obra de Rosana Paulino. In: Rosana Paulino:
a costura da memória / curadoria Valéria Piccoli, Pedro Nery ; textos Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua,
Fabiana Lopes, Adriana Dolci Palma -- São Paulo : Pinacoteca de São Paulo, 2018. p. 156.
4
165.

FOSTER, Hal. O Retorno do Real. In: Concinnitas. Ano 6, volume 1, número 8, julho 2005. p.
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Hal Foster menciona uma fala de Warhol: “Não quero que seja essencialmente o
mesmo – quero que seja exatamente o mesmo. Porque quanto mais você olha para a
mesma coisa, mais o sentido escapa, e melhor e mais vazio você se sente.”4

Ainda comentando a produção de Warhol, Hal Foster coloca a seguinte pergunta e
afirmação:
Será que podemos ler as imagens de Death in America como referenciais e
simulacros, conectadas e desconectadas, afetivas e indiferentes, críticas e
complacentes? Acho que devemos e podemos, se a lermos de uma terceira
maneira, nos termos do realismo traumático.5
Hal Foster menciona o seminário de Lacan, O Inconsciente e a Repetição, contemporâneo da obra citada de Warhol, onde ele define “o traumático como um desencontro
com o real”. E acrescenta: “Enquanto perdido, o real não pode ser representado; ele só
pode ser repetido.”
repetição em Warhol não é reprodução no sentido da representação (de
um referente) ou simulação (de uma pura imagem, um significante desprendido). Antes, a repetição serve para proteger do real, compreendido como
traumático. Mas exatamente essa necessidade também aponta para o real,
e nesse ponto o real rompe o anteparo proveniente da repetição. É uma ruptura menos no mundo que no sujeito – entre a percepção e a consciência de
um sujeito tocado por uma imagem.6

5

Idem, p. 165.

6

Ibidem, p. 166.

7
Se no corpo do texto enfatizo minha relação com a leitura de Hal Foster, é porque foi a partir
dela, por exigência de uma disciplina durante o período de aulas remotas em 2020, que tive esse reencontro com a memória dessa imagem: o pé na caverna. Na minha lembrança ela aparece como uma fotografia
que posso revisitar de olhos fechados, onde a caverna apertada e escura com suas fissuras na parede e
alguns raios de luz que adentram o espaço inóspito, fazem saltar aos olhos, bem no cantinho esquerdo e
central da imagem, apoiado sobre uma fenda, aquele pé de unhas compridas e sujas de um sangue seco e
escurecido. Não me detive durante muito tempo diante daquele cenário de horror; bastaram-me alguns
segundos terrificada, o grito de alguém e as pernas que correram sem que eu precisasse dar o comando.
Não fosse por Hal Foster e eu não teria recorrido ao punctum de Barthes. No livro “A Câmara Clara – nota
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Rosana Paulino se utiliza de imagens de plantas, bichos e pessoas produzidas por
cientistas do século XIX, na série Paraíso Tropical, de 2017. Imagens de classificação e estudos que dão respaldos às teorias raciais da época e que acabam perdurando em nosso
imaginário sociocultural, pois se atualizam sempre por meios mais diversos, como os telejornais, por exemplo. A artista atinge esse sujeito por meio da reprodução e repetição
dessas imagens e das interferências que efetua nelas, principalmente por meio do esvaziamento. Foster nos apresenta o ponto traumático como o punctum de Roland Barthes7,

que, ao discorrer sobre como ele acontece na fotografia, vai dizer que “ele é preciso,
porém abafado. Grita em silêncio.”
Esse “grito em silêncio”, para mim, fica evidente nessa série de Rosana Paulino. A
partir da reprodução e combinação dessas imagens (figura 01), que nos são familiares por
estarem presentes nos conteúdos escolares, principalmente em disciplinas como a história e também nas artes – pois a arte pop, por exemplo, nem sempre vai aparecer como
conteúdo em uma disciplina, mas a arte e os estudos clássicos do século XIX, em alguma
medida, são sempre apresentados nas escolas (bem como as aquarelas de Debret, em sua
viagem pitoresca e histórica ao Brasil).
A série Paraíso Tropical é composta de impressão digital sobre papel, linoleogravura, ponta seca e colagem8. Ao reproduzir e combinar essas imagens científicas, Rosana

sobre a fotografia”, Roland Barthes fala do punctum como um “detalhe” (p.73), como “o que acrescento à
foto e que todavia já está nela” (p.85). E mais: “Nada de espantoso, então, em que às vezes, a despeito de
sua nitidez, ele só se revele muito tarde, quando, estando a foto longe de meus olhos, penso nela novamente” (p. 83). No caso do pé na caverna, essa fotografia mental me revelou de pronto esse punctum,
pois a imagem da caverna já me era familiar, com suas fendas e entradas de luz, as pichações em tinta branca, os cantinhos onde era possível se sentar. O pé: um detalhe; um grito em silêncio. Na página 89, Barthes
resume: “O punctum é, portanto, uma espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse o desejo
para além daquilo que ela dá a ver.” É desse modo que o vazio de Rosana Paulino se apresenta aos meus
olhos. Uma falta que evoca algo para além do que se vê, ou melhor, do que não se vê, a partir de imagens
já tão familiares para os nossos olhos.
O punctum causa uma ruptura (no olhar, no pensar). Depois do pé, tornou-se impossível para a criança
que fui retornar àquela caverna. Depois do vazio de Paulino, torna-se impossível olhar novamente para os
“estudos científicos” de dois séculos atrás sem enxergar a violência contra esses corpos tornados objetos
de um estudo minucioso e covarde. Apesar de A Câmara Clara tratar especificamente da fotografia, as
composições da Série Paraíso Tropical podem ser vistas à luz da ideia do punctum, bem como a imagem
mental que descrevo. BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
8
Informações retiradas do site da artista <https://www.rosanapaulino.com.br/blog/atlatico-vermelho-04/> Acesso em 07/10/2020.
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Paulino retira os rostos das pessoas negras, deixando transparecer os elementos que estão por trás das silhuetas. Esses elementos por trás se confundem com a própria figura
humana, agora desprovida de um rosto, dando lugar a um vazio que enfatiza sua falta de
identidade e a classificação de seu tipo. Em todas as imagens da série, além da figura humana e de plantas, a artista acrescenta a imagem de um crânio, que reforça o teor cientificista
da imagem, mas também evoca o sentido da morte de um sujeito, evidenciando o caráter
classificatório do estudo que deseja apenas apresentá-lo como mais um elemento a ser
dissecado (figura 02). Apesar da pesada presença do crânio em cada uma dessas imagens,
o que salta aos olhos é justamente aquele espaço vazio.

Roland Barthes, n’A câmara clara9, fala de dois elementos presentes nas fotografias
que despertavam nele algum interesse: o primeiro deles é nomeado pelo autor de studium,
aquilo que é possível apreender pelo “saber” e pela “cultura”, ou seja, pelo que se percebe
com familiaridade “como testemunhos políticos” ou “bons quadros históricos”, conforme
afirma o autor. Seria o quadro geral da imagem que evoca prontamente algum pensamento, algum interesse geral que parte da própria moral. Talvez um sentimento parecido com
aquele que experimentamos com as notícias diárias, pois o autor compartilha: “O que
experimento e relação a essas fotos tem a ver com um afeto médio, quase com um amestramento.”10 O segundo elemento, o punctum, é algo que nosso entendimento não busca:
ele salta da imagem: “é ele que parte da cena, como uma flecha, e vem me transpassar.”11
No catálogo da exposição Rosana Paulino: a costura da memória, que ocorreu entre de
8 de dezembro de 2018 a 4 de março de 2019, da Pinacoteca de São Paulo, Juliana Ribeiro
da Silva Bevilacqua, apresenta esse “vazio como metáfora do autorreconhecimento”12. Eu
penso que esta pode ser uma possibilidade, mas é também o vazio da invisibilidade e da
negação da humanidade desses corpos sem nome e identidade. Dessa forma, penso que
esse autorreconhecimento não será experimentado por qualquer observador da obra.
Paulino nos desloca ao nos colocar diante dessas imagens à primeira vista reconhecíveis e
familiares, dotadas de tantos significados, que evocam lembranças e se atualizam quando
saem de um livro didático, por exemplo, e se nos apresentam como obra composta da
junção desses elementos (a figura humana, as plantas, o crânio) e dessa ausência que grita
diante de nossos olhos.
Hal Foster ainda fala sobre o punctum como um lugar de confusão entre sujeito e mundo:

Traumática a imagem daquele pé no cantinho da caverna. Traumático hoje, como
adulta, mãe, educadora e artista vivendo a experiência de uma pandemia, pensar na imagem
daquela criança que fui, lidando com o choque da realidade da violência daquele espaço.

9

BARTHES, 1984.

10

Idem, p. 45.

11

Ibidem, p. 46.

12

BEVILACQUA, 2018. p. 155.

13

FOSTER, 2005. p. 167.
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Essa confusão sobre o local da ruptura, touché, ou puctum, é uma confusão
entre sujeito e mundo, entre o dentro e o fora. É um dos aspectos do trauma;
de fato, pode ser que essa mesma confusão seja o traumático.13

Figura 01: Série Paraíso Tropical,
de Rosana Paulino, 2017.
Fonte: site da Pinacoteca de São Paulo.

Figura 02: Série Paraíso Tropical,
de Rosana Paulino, 2017.
Fonte: site da Pinacoteca de São Paulo.

O punctum e a repetição encontrados em Warhol e tão longamente analisados por
Hal Foster não são os mesmos encontrados nas obras de Rosana Paulino, mas esses conceitos cabem na produção da artista e me oferecem subsídios para pensar juntamente
com meus futuros alunos como uma produção artística pode denunciar, incomodar, fazer
pensar e aproximar da vida e das vivências particulares temas e concepções que a princípio
podem nos parecer distantes, tanto no tempo como no espaço. Que tenho eu a ver com
um Debret ou com um naturalista do século XIX? Como pode uma memória de infância
se relacionar com um quadro ou um conceito?
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Traumática a repetição do vazio que insiste em reafirmar o apagamento sofrido pelos sujeitos nas imagens da série, mas também da morte representada por aquele crânio; morte
que se faz presente no cotidiano de pessoas negras, pois ela não é apenas a lembrança de
uma época que passou, de um século que nos classificou como raça inferior, mas persiste
em nos perseguir nos noticiários, nas vivências, nas memórias dos amigos e parentes que
se tornam números em uma sociedade que naturaliza e atualiza diariamente essa violência.

Não foi apenas uma vez que me desviei de um corpo descabeçado no caminho para
a escola. Não foi apenas uma vez que dei bom dia a meninos muito jovens fortemente
armados na entrada da escola. Pensar a repetição dessas imagens, a naturalização exigida
do meu corpo diante delas e a percepção posterior de como a repetição dessas imagens
vivas (da morte) se evidenciam como um trauma, é também me colocar como sujeito que
se faz e refaz no cotidiano da violência urbana, evidenciando-a não para torná-la vazia e
sem sentido, como desejou/denunciou Warhol em sua performance diante da vida, mas
para modificá-la, ao menos no sujeito – já que num âmbito coletivo isso independe de meu
ativismo solitário em uma sala de aula que ainda nem me foi oferecida, mas já é desejada -,
sujeito que pode ter a oportunidade de pensar sobre o espaço que transita e suas relações
com as políticas públicas e as hegemonias dentro e fora das artes.
Na nota número 26 d’O retorno do real, Hal Foster diz o seguinte:

O ressurgimento da imagem daquele pé e a relação que ela efetua com a leitura
do texto de Hal Foster me faz pensar em como o choque daquela criança na década de
1990 pode ser compreendido como uma espécie de trauma para a artista performer em
confinamento na pandemia do COVID-19. Talvez, ler o Hal Foster no ano passado não
evocasse essa mesma imagem como foi agora, durante esse longo período de afastamento
social que por si só já me fez recordar tantas memórias esquecidas. Ver as obras de Rosana Paulino nesse momento e diante dessa imagem mental também se torna uma experiência possível pela articulação de texto, memória, isolamento e o retorno do mau hábito
de assistir aos telejornais. Uma experiência de leitura, recordação, observação, escrita e
sensação que atravessa todo o corpo.
Talvez eu esteja experimentando um encontro com esse real distante, de uma época
passada, mas que se presentifica por algum motivo ao ser evocada por um texto e as análises de um autor sobre algumas obras de arte. Talvez eu não tenha compreendido muito
bem o que Hal Foster propõe com tantos conceitos e críticas das obras desses artistas que

14

Idem, p. 168.
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O choque pode existir no mundo, mas o trauma se desenvolve apenas no
sujeito. Como observamos nos capítulos 1 e 7, são necessários dois traumas
para efetuar um trauma: pois para que um choque se transforme em trauma, ele deve ser recodificado por um evento posterior; isto é o que Freud quis
dizer com ação atrasada (nachträglich). Com relação a Warhol, isso sugere
que o choque do assassinato de JFK ou o suicídio de Monroe tornou-se trauma apenas posteriormente, après-coup, para nós.14

aparecem ao longo do texto. Ou talvez eu apenas tenha compreendido do meu jeito e me
sinta insegura quanto à minha compreensão de uma linguagem textual complexa. Fato é
que falar de arte, dos conceitos, dos circuitos, tudo é ainda, em alguma medida, uma espécie de violência real e simbólica que se perpetua e se impõe dentro do ensino das artes
em suas diversas instâncias. Recordar como a escola sempre me manteve longe de muitos
debates que ultrapassam a história da arte, o fazer por fazer, o saber porque preciso saber
sem o questionamento de por que saber (ou apenas conhecer) determinados conteúdos
e não outros, é também refazer a mim mesma no meio de todos esses atravessamentos
e compreender que esse meu “refazimento” pode transbordar do meu próprio corpo
para outros corpos que também entram em choque com imagens que se repetem em
seus cotidianos e se naturalizam ao ponto de recusarem um pensamento profundo acerca
delas, pois tocam na pele, na superfície. Tal como a imagem do pé. No entanto, encontram
abrigo no profundo, no oculto e no escondido, podendo retornar à superfície um dia para
exigir seu lugar privilegiado de trauma. Como o vazio traumático de Rosana Paulino: uma
ausência que se presentifica, que ocupa um lugar nas entranhas, que grita em silêncio.
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Do sentir

Manuela de Souza de Almeida Leite

Mário Perniola inicia sua teoria pontuando que as formas de pensar, agir e sentir são diferentes entre as gerações, sendo essas formas muito mais ligadas à estrutura econômica
e social do que ao indivíduo. A partir dos anos 60, no território do sentir, estabelecem-se
e se desfazem as relações privadas e sociais. O sentir passou a ser reprimido. Em nossa
época, o já sentido ocupa o lugar do sentir.
Passando por conceitos que envolvem a lógica do mercado e sua influência nas
relações dos homens entre si e com o meio, o autor pontua que desde meados do
século XX a sociedade forneceu ao homem um conjunto de opiniões (que é o oposto
de pensar) e doutrinas de maneira cega (religiosa) sem que fossem questionados seus
pressupostos.
A sensologia seria uma identificação com um falso sentir. Mas para se entender o
conceito de sensologia, é necessário primeiramente entender os demais conceitos apresentados no livro:

1. A ideologia, que seria uma falsa consciência que impede a cada um a possibilidade
de se tornar consciente de sua situação real. A ideologia (no pensar) e a sensologia
(no sentir) seriam duas formas semelhantes de doutrinação.

3. A mediacracia, na qual os meios de comunicação de massa desempenham papel
principal no processo de disseminação das ideologias na população e difusão antecipada do já sentido. Para Perniola, o poder da mediacracia estaria na antecipação
do sentir. A mediacracia limita a transgressão, pois regula o sentir. Tudo já foi feito,
porque tudo já foi sentido.
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2. A burocracia estaria relacionada ao já feito, fornecendo “um conjunto de esquemas de comportamento já feitos” (p. 15). Regulamentando o agir, conservando o
já feito e o modo de fazer. O poder da burocracia seria a capacidade de execução.

Para Perniola, atualmente vivemos a sociedade da diversão. Confunde-se trabalho
com diversão. Na era da experiência já sentida, o corpo torna-se objeto de atenção
cosmética terapêutica e hedonista sem precedentes. O Narcisismo é um elemento característico de nossa época, mas não apenas como uma concentração na própria imagem,
mas principalmente como distorção dessa imagem causada pela construção social. Uma
espécie de narcisismo torto, tonto, míope.
Na substituição da ideologia pela sensologia, da burocracia pela mediacracia, do
narcisismo pelo especularismo, dá-se uma verdadeira subordinação do pensar e do fazer
em relação ao sentir (p. 21). O sentir é incerto, incontrolável, por isso frágil. Então não
poderia dar apoio a organizações como a ideologia e a burocracia, que transformavam
pensamentos e ações em realidade.
Alienação do sentir não se trata de uma fórmula a seguir de um modo de sentir
(um mandar sentir), essa forma seria um risco à sensologia. O triunfo da sensologia ocorre
à medida que o já sentido passa a ser desejado por todos e como não pode ser imitado,
acaba sendo recalcado.

Mas, ao contrário do que se pode pensar, nossa época não é uma época de afetividade apática. O fenômeno do já sentido não é um enfraquecimento do sentir, mas um
reforço desse sentir, mesmo que já sentido, porque se tornou regulamentado. Seria como
algo que “não deve ser compartilhado ou imitado, mas repetido, ecoado e recopiado” (p.
31). Para o autor, todas essas manifestações coletivas, por mais diversas que sejam suas
origens e ideologias, fariam parte da sensologia. Todas fluiriam umas através das outras,
sendo apenas “figuras provisórias de uma experiência que aspira a tornar-se o equivalente geral com que se permutam todas as manifestações históricas do já sentido”. (p.34)
Nesse sentido, Perniola pontua o papel do intelectual orgânico, que agiria como
moeda viva. Na relação artista X diletante, o artista “sacrifica o seu sentir, aquilo que deve
produzir. O diletante sacrifica-o à curiosidade de sentir qualquer outra coisa” (p. 36). A
moeda-viva seria um “homem pronto para sentir tudo” (p. 37); é a personificação do
estético (Kant), uma vez que se torna espelho por ser a base de todos os valores e fonte
das metamorfoses.
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A sensologia reduz a sensibilidade orgânica e naturalmente humana em algo inanimado. O homem-coisa é mais coisa que todas as coisas existentes. A falta de sentir, por meio
da mera reprodução do já sentido transforma o homem em coisa. “Se o homem-animal
e o homem-planta eram os produtos do processo de alheamento do pensar e do agir,
o homem-coisa é mais alheado do que os outros dois, justamente na medida em que o
sentir alheado simultaneamente herda o já pensado da ideologia e o já feito da burocracia” (p. 28). O homem-coisa seria um estágio mais avançado, mais grave de alheamentos.

No segundo capítulo, Perniola começa pontuando como se dava o sentir na era
burocrática (passagem entre os séculos XIX e XX). Quando a estrutura burocrática é o
sistema de vida vigente, toda a ação já está previamente definida, mecanizada, por isso
não existe espaço para “imprevistos emocionais” (p. 50). Além disso, aponta diversos
tipos de sentir.
No terceiro e último capítulo, o autor se atém a apresentar um panorama histórico
da construção dos já sentidos, assim como nos apresenta caminhos e conselhos para o
fazer-se sentir. Para o autor, o já sentido, por meio da alienação, traz sua origem em raízes
milenares e coloca a afetividade como algo passivo. Dessa forma, o conceito metafísico
da Grécia Antiga de que o ser é ativo por natureza, acaba por se concretizar. No pensamento metafísico a ação é superior à potência, o agir é superior a sofrer a ação e a vida
intelectual é superior à vida emocional. (p. 98)
Para o autor, a vida filosófica é a alternativa ao totalitarismo sensológico. Contra a
sensologia, o fazer filosófico dá um conselho definitivo: “estar em qualquer lugar e sempre na meta, porque onde quer que se esteja está-se sempre a nascer”. (p. 136)
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Arte e educação em tempos de pandemia 
Mediação em c ibermuseus para a expansão da experiência
Bruna Fortunato Pereira1

Resumo
A constante busca por inovação nos métodos e práticas de ensino sempre foram
prioridade para profissionais da educação. Contudo, no contexto da maior crise sanitária
vivenciada no século XXI, a inovação tornou-se palavra de emergência. Para adaptarse a tal circunstância, levando em consideração a segurança pessoal, mas também de
alunos e familiares por meio do isolamento social, houve a necessidade de os professores
recorrerem ao Ensino à Distância. Nesse novo processo de mudança dos meios para o
ensino-aprendizagem, a palavra-chave é a tecnologia. Portanto, a presente pesquisa tem
por objetivo propor o uso de ferramentas e plataformas capazes de expandir, inovar e se
adaptar ao universo digital e às novas formas de interação para a educação, especificamente,
por meio da mediação em cibermuseus, apreciando exposições, coleções e obras que
complementam o estudo da Arte em tempos de pandemia.
Palavras-Chave
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Introdução
No dia 11 de março de 2020, após declarar o surto de COVID-192 e recomendar medidas sanitárias de higienização e controle de aglomerações, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) já nos alertava sobre a pandemia e suas consequências. O vírus, descoberto
em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, foi disseminado por todo o globo
e com ele uma série de instabilidades.
Governo Federal, Estados e Municípios passaram a divulgar critérios de prevenção
e contenção do vírus. No entanto, algumas decisões foram tomadas em divergência entre
as lideranças, fazendo com que muitos se preocupassem com o despreparo da gestão
pública e o descaso das autoridades, criando assim um cenário propício para a propagação de inseguranças e incertezas sobre o futuro que, consequentemente, tiveram seus
reflexos nas instituições escolares.
Após a declaração da OMS, o Ministério da Educação estabeleceu a suspensão das
aulas presenciais e início das aulas por meios digitais e em sequência ocorreram sucessivas prorrogações do prazo previsto para retorno das atividades devido ao agravamento
da situação e o surgimento de novas variantes (BRASIL, 2020). Deste modo, para se adaptar à nova realidade imposta, a educação teve de se reinventar, explorar novos recursos,
novos espaços extramuros e mais do que nunca, exigiu o engajamento de professores
(as), alunos (as) e familiares.

Para encarar a situação, torna-se cada vez mais necessário nos atentarmos para tais
questões, problematizar e buscar possíveis soluções para os conflitos e contradições existentes. É nesse sentido que a pesquisa busca refletir e contribuir, especificamente para
o ensino de Artes na Rede Pública, ao propor o uso dos cibermuseus. Estes se revelam
como uma nova dimensão de educação artística e patrimonial e uma alternativa viável
para aproximar, mesmo que distante.

2

Síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2)
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Sem tempo para se organizar e planejar, a equipe docente vivenciou a exigência de
uma capacitação de curta duração que, em grande parte, consistiu em uma autoformação
baseada no “aprender fazendo”, o que acarretou uma sobrecarga e acúmulo de funções
no trabalho home office. Paralelamente a este fato, houve a necessidade de incorporar
novas práticas pedagógicas acessíveis à realidade dos alunos, principalmente aqueles marcados por maior vulnerabilidade socioeconômica, exigindo assim uma dedicação exclusiva para a resolução das adversidades.

O impacto da pandemia e o desbravamento de novos espaços museais
No decorrer do processo de transição das metodologias e espaços de aprendizagem, o ensino de Artes foi uma das disciplinas mais afetadas durante a pandemia, devido
ao fato de estar fortemente associada à realização de atividades práticas e dinâmicas que
costumam romper os meios tradicionais de ensino.
Para contornar os obstáculos, professores e professoras aderiram ao ambiente
virtual, ou seja, às ferramentas tecnológicas disponibilizadas para uso gratuito na web.
Dentre os variados recursos, os que aparentemente mais se destacaram foram: as redes sociais para comunicação e interação entre as turmas (Whatsapp e Facebook) e as
plataformas de transmissão de áudio, vídeo e chat em tempo real como Zoom, Google
Meet e Classroom. Para avaliação e feedback, também se mostrou de extrema relevância
o Google Forms, ferramenta que permite o compartilhamento, organização e coleta de
dados. Os profissionais também recorreram a outras ferramentas de criação e edição
de conteúdo, que por sinal já eram conhecidas e utilizadas por muitos, como o Word,
Power Point e até mesmo o Youtube para compartilhamento e armazenamento das aulas
gravadas.

Definitivamente, não se trata de estabelecer e classificar qual modelo deve ser
utilizado em detrimento do outro, mas sim entender que os dois modelos podem ser
incluídos na prática docente, tendo como pressuposto que o modelo síncrono privilegia
aqueles que têm acesso aos meios de comunicação e conexão e o modelo assíncrono
pensa naqueles que não tem o privilégio de estarem conectados. Como aponta José
Moran (2021: p.1), o ensino híbrido constitui formas “mais flexíveis, personalizadas e
participativas, de acordo com a situação, necessidades e possibilidades de cada aprendiz”.
Sendo assim, nos desafiamos a explorar as potencialidades de alunos e alunas através de uma alfabetização visual que sensibilize para o “aprender a ver, a olhar, ouvir,
tocar, sentir, comparar os elementos presentes em seu mundo, tanto os da natureza
como também as diferentes obras artísticas e estéticas do mundo cultural.” (FERRAZ e
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Conforme já explanado, ferramentas não faltaram para auxiliar o ensino e muitas
metodologias também foram e continuam sendo repensadas e adaptadas, contudo, a
aplicabilidade de tais recursos também devem ser discutida para a efetivação de um ensino de qualidade. Dentro das formas ou modelos de Ensino à Distância, percebe-se que
duas formas principais estão em uso: o modelo síncrono que permite o retorno imediato,
propício para o diálogo e o debate no mesmo instante em que surgem as dúvidas durante a aula online e o modelo assíncrono que, apesar de impedir a interação em tempo real,
como é o caso de aulas gravadas e enviadas aos alunos, também é um recurso que pode
ser utilizado, principalmente por professores e alunos com maior dificuldade de acesso
à internet.

FUSARI, 2009: p.31). A grande questão é: Como propor uma educação que sensibilize e
colabore com o exercício da afetividade e criatividade sem a possibilidade do contato?
Pensando nisso é que compreendemos que somente transmitir o conhecimento
teórico por meio de aulas gravadas ou online, não é o suficiente nem o ideal, dessa
maneira, a proposta da utilização de cibermuseus para a educação artística busca pelo
aprofundamento da experiência no Ensino à Distância e permite que seja colocada em
prática a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa: Fruição, Contextualização e Produção.
Conforme já nos alertava a autora, “mesmo nas escolas particulares mais caras a
imagem não é usada nas aulas de arte. Eles lecionam arte sem oferecer a possibilidade
de ver. É como ensinar a ler sem livros” (BARBOSA, 1989: p.172-173). Em consonância
com sua defesa ao incentivo à leitura de imagens, reafirmamos a necessidade da introdução das obras de arte no ensino a fim de promover “uma educação artística e estética
que forneça informação histórica, compreensão de uma gramática visual e compreensão
do fazer artístico como auto-expressão” (BARBOSA, 1989: p.181). Para tanto, devido
às condições a que estamos submetidos, os cibermuseus podem agir como substitutos
das visitas presenciais em instituições culturais e auxiliar a mediação para uma educação
artística e cultural.
Também conhecido como museu virtual, mas conceitualmente aceito dentre
pesquisadores em museologia como cibermuseu, este é definido como:

Os cibermuseus projetam suas coleções em ambiente virtual, permitindo uma experiência muito aproximada da visita física, em que é possível acessar todos os espaços,
os objetos em exposição divididos por salas e coleções temáticas, os textos de apoio e
demais recursos do espaço museal. Muitas vezes podendo até ser visualizado em três
dimensões através da imagem em 360 graus ou em realidade aumentada, contando ainda
com o sistema de áudio-guia, que complementa a mediação e oferece detalhes a respeito
da criação e montagem da exposição, além da contextualização da obra.
As plataformas também costumam oferecer uma experiência interativa ao disponibilizar pesquisas, documentários, podcasts, e jogos para enriquecer a mediação com
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uma coleção de objetos digitalizados, articulada logicamente e composta por
diversos suportes que, por sua conectividade e seu caráter multiacessível,
permite transcender os modos tradicionais de comunicação e interação com
o visitante [...] ele não dispõe de um lugar ou espaço, e seus objetos, assim
como as informações associadas, podem ser difundidos aos quatro cantos
do mundo. (SCHWEIBENZ, 2004 apud DESVALLÉES & MAIRESSE, 2013:
p. 67).

o objetivo de “trabalhar os conteúdos do museu de forma lúdica, criando outras atividades de interação que o museu físico não possibilita” (HENRIQUES, 2004: p.7-8). É válido ressaltar que os cibermuseus, por essência, acabam se opondo à ideia de um “museu
petrificado em seu território e reivindicando um museu que transita, que alcança, que
abriga, ou seja, um museu que se caracterize por seu poder de ação, formação e transformação” (PEREIRA, 2019: p.35).
Atualmente, existem vários museus projetados em ambientes virtuais, assim como
vários cibermuseus estão no início de seu projeto de criação. Devido a incontável quantidade de sites disponíveis, pesquisar e selecionar cada um por especificidade de assunto
para se alinhar ao proposto no plano de aula, pode ser um trabalho árduo que exige
tempo do(a) professor(a). Para agregar à proposta desta pesquisa, brevemente serão
apontados alguns recursos para a expansão da experiência em “sala de aula virtual”.
Recursos e possibilidades

Fig.01:Vídeo de apresentação do Arts & Culture, 2016.
Fonte: Disponibilizado no Youtube pelo canal Google Brasil.
3

Também utilizado para exibição de panorâmicas verticais e horizontais nos mapas do Google.
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Após iniciar uma parceria inovadora com museus de diversos países e fazer uso
da tecnologia Street View3, o site e também aplicativo Google Arts & Culture conseguiu
reunir, desde 2011, um número imensurável de museus, obras, artistas, coleções, exposições e performances e segue expandindo seu acervo digitalizado. O Google Arts &
Culture busca expor de forma lúdica os movimentos de arte, os eventos históricos, e
permite que os usuários pesquisem por sua cor favorita, por instituições culturais mais
próximas do local onde estamos, por eventos em ordem cronológica e tantos outros
filtros de pesquisa que facilitam a usabilidade do aplicativo/site (Figura 01).

Fig.02: Print de tela da própria autora.
Fonte: Aplicativo Masp Áudios.
4
Conforme o site da própria instituição, hoje o aplicativo disponibiliza aproximadamente 170
áudios sobre a coleção permanente do Museu.Ver mais em: https://masp.org.br/audios
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Além do fato de ser encantadora a imersão nos cibermuseus, o mais interessante
é o cuidado com que tem se desenvolvido as tecnologias, principalmente ao pensar nas
políticas de acessibilidade universal com a criação, por exemplo, de vídeos de mediador
intérprete de libras, áudio-guias, tour de áudio em obras primas, sendo estes voltados
para “ver com os ouvidos”, pois os áudios trazem uma instigante leitura da imagem que
aflora nossa imaginação. Ainda sobre a acessibilidade e o respeito pela diversidade de
público, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) em colaboração com
museólogos, professores, curadores, artistas e pesquisadores, desenvolveram um vasto
conteúdo para o aplicativo MASP Áudios (Figura 02), que pode ser utilizado no momento
da visita, mas também fora do museu e a qualquer momento, através de pesquisas por
nome da obra ou do artista e, ao final do tour, fica salvo o percurso feito pelo usuário e
suas obras preferidas4.

Fig.03: Conteúdo de divulgação do Projeto nas Redes Sociais.
Fonte: Projeto Era Virtual.
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Não somente as plataformas de visita virtual, aplicativos de conteúdo e acervo
de digitalizações que vários museus já disponibilizam e divulgam em seus próprios sites,
há também alguns projetos que, fazendo uso da tecnologia, buscam reunir, ampliar a divulgação e transpor o mundo real para o virtual, como é o caso do Projeto Era Virtual
(2008) que após parcerias com universidades e demais instituições, seguem em processo
de aprimoramento para se tornar “uma referência de material didático não formal dentro das escolas” (Figura 03).

Partindo para a questão prática e visando a aplicação da presente proposta, propõese a utilização de tais recursos, ferramentas e dispositivos durante a aula online ou gravada, realizando o compartilhamento de tela com os alunos, pois assim podem visualizar
as obras e ouvir simultaneamente enquanto se conduz a mediação5.
No decorrer da visita virtual a intenção é que os alunos expressem seus sentimentos e conhecimentos prévios a respeito das obras visualizadas e que se coloque em
prática a Proposta Triangular que compõem os eixos articuladores para o ensino da Arte.
Portanto, para a contextualização é essencial que, juntamente com os alunos, identifique
aspectos sociais, históricos e políticos que permitam aprofundar a compreensão sobre
a(s) obra(s), o artista e o museu. Para a fruição é relevante discorrer sobre elementos
básicos como as técnicas, a composição, os materiais, e demais recursos que auxiliam na
absorção, reflexão e interpretação do que está sendo visualizado. Após recorrer a todos
os recursos disponíveis para a ampliação dessa experiência diferenciada de aprendizagem,
as visitas virtuais também podem ser finalizadas com uma proposta de produção, etapa
em que se constrói significado ao realizarem uma releitura que exterioriza a visão de
mundo dos alunos.
É válido lembrar que tal proposta pode ser realizada tanto pelo modelo síncrono,
ou seja, durante as aulas on-line ou até mesmo pelo modelo assíncrono, onde pode ser
produzido um vídeo em que o (a) professor (a) delimita um percurso de visita, seleciona
exposições ou objetos de cibermuseus para aprofundar determinada temática/movimento artístico. Além disso, durante a mediação, outros colegas de profissão como professores de história, sociologia e filosofia podem ser convidados para o enriquecimento da
abordagem e a interdisciplinaridade do ensino.
De modo sucinto, traçamos alguns recursos que podem ser utilizados paralelamente ao currículo formal escolar e ser aplicados como potenciais estratégias para captar a atenção e o foco dos alunos ao terem contato com uma aprendizagem não muito
comum em suas vivências de formação. Dessa maneira, a pesquisa tem por objetivo agir
como uma provocação, uma motivação que nos leve a superar nossas atuais dificuldades,

5
A prática da mediação mencionada no decorrer da pesquisa é entendida no sentido de “estabelecer certos pontos de contato entre aquilo que é exposto (ao olhar) e os significados que estes objetos
e sítios podem portar (o conhecimento)” (DESVALLÉES & MAIRESSE, 2013, p. 53).
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medos e obstáculos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção da proposta não é encerrar o assunto explorando todos os aspectos
e contribuições da tecnologia para a educação ou dos cibermuseus para o processo de
ensino-aprendizagem, mas sim ser um meio para o convite a novos diálogos e novas
perspectivas.
Durante o processo de produção dessa pesquisa foi possível perceber que a transposição do ensino presencial para o Ensino à Distância vem realçando a escassez de
recursos disponíveis, a precarização da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) na Rede Pública e intensificando a marginalização de indivíduos que não
possuem acesso aos materiais para se conectarem. Sabemos que a ampliação do acesso
nunca significou a inclusão ou democratização digital e algumas barreiras formadas pela
exclusão social ainda se mostram intransponíveis e afetam diretamente na participação,
desempenho e, em muitos casos, no aumento da evasão escolar.
No entanto, algumas práticas educacionais podem driblar tais fatores e por esse
viés do poder da transformação é que acreditamos que construir um ensino híbrido, ou
seja, a possibilidade de ensinar em diversos espaços e de diversas maneiras, de modo a
se tornar democrático, acessível e inclusivo, é também construir a empatia entre os envolvidos(as) no processo educacional. Partindo dessas ponderações é que a proposta da
mediação em cibermuseus compreende a viabilidade de tal execução, principalmente por
se tratar de um recurso gratuito, de fácil acesso e de um patrimônio que também nos
pertence e que podemos e devemos nos apropriar para a formação e entendimento de
nossa história enquanto sujeitos ativos e participativos.

que a junção entre educação e tecnologia já vem sendo sinalizada como assunto de interesse ao Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), inicialmente no ano de 2014 com a
12ª Semana de Museus sobre a temática “Coleções criam conexões”, mas especialmente
a partir do ano de 2018, ao abordar na 16ª Semana de Museus o tema “Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos” 6.
6
A 12ª Semana propôs a discussão sobre as formas de conexões simbólicas ou tecnológicas para
ultrapassar barreiras até então existentes. Posteriormente, com a 16ª Semana, houve o aprofundamento
da temática ao sugerir “conectar os antigos e novos públicos através de vias tecnológicas” e ainda “engajar
quem ainda não está online – especialmente em áreas periféricas, rurais e regiões de difícil acesso”. Ver
mais em: https://www.museus.gov.br/ibram-lanca-texto-sobre-o-tema-da-semana-de-museus-2018/
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A respeito das relações entre escolas e museus, constatamos que não é nenhuma novidade que esses espaços vêm se tornando grandes aliados da educação, principalmente por utilizar de propostas e estratégias diferenciadas para alcançar uma compreensão crítica da realidade, o autorreconhecimento a partir do contato com a cultura
material e imaterial e a preservação da memória. Assim como também não é novidade

Os debates que foram levantados para essas Semanas fizeram com que, gradualmente, os cibermuseus estivessem em foco. No entanto, mesmo com os largos avanços
da contemporaneidade digital, ninguém esperava ou supunha que muito em breve os
espaços virtuais se tornariam indispensáveis. No momento em que estamos vivendo,
profundamente marcado pela pandemia, as propostas de conectividade por vias tecnológicas retomam com intensidade e cabe aos professores e professoras aproveitarem
ao máximo tais recursos.
Por fim, foi possível notar que o distanciamento social proporcionou novas conexões que transitam entre o real e o virtual, tendo como intermédio as TICs, como protagonistas os professores que assumem a mediação do conhecimento, e os alunos que se
tornam cada vez mais capazes de maior autonomia no processo de aprendizagem. Professores (as) e alunos (as) estão tornando possíveis as formas de ensinar e aprender que
recusam um modelo de repetição, mecanização e fórmulas já prontas que são totalmente
ultrapassadas e obsoletas. Mas para que essa revolução da cultura escolar possa ocorrer,
assegurando um ensino público gratuito e de qualidade, o Estado não pode nem deve se
omitir ou se ausentar na sua tarefa de garantir as ferramentas, os recursos e o acesso à
educação. O fracasso da educação escolar, em grande parte, tem sido responsabilidade
do Estado, que tem colocado em prática uma política de sucateamento do ensino público,
situação que exige profundas mudanças.

46

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

Repensar as políticas públicas, repensar o ensino, repensar a escola significa também repensar a sociedade em que vivemos. Portanto, para a finalização da pesquisa,
oportunamente emerge a profundidade de Paulo Freire (2014: p.1) com sua dedicatória:
“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se,
com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam”.

REFERÊNCIAS
BARBOSA,A. M. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futuras. Estudos Avançados, [S. l.], v. 3, n. 7, p. 170-182, 1989. Disponível em: https://www.revistas.usp.
br/eav/article/view/8536. Acesso em: 29 mar. 2021.
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 343, de 17 de março de 2020.
Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 17 mar 2020, seção 1, p. 39.
DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François; SOARES, Bruno Brulon; CURY, Marília Xavier.
Conceitos-chave de Museologia. São Paulo: Armand Colin, 2013.
FERRAZ e FUSARI, Maria Heloísa C. de T.; Maria F. de Resende e; Metodologia do
ensino de arte: fundamentos e proposições. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.
GOOGLE. Arts&Culture. Trazendo a arte e a cultura do mundo on-line para todos.
Disponível em: https://artsandculture.google.com/. Acessado em: 5 de abr de 2021.
HENRIQUES, Rosali. Museus virtuais e cibermuseus: A internet e os museus.
Portugal, 2004. Disponível em: https://acervo.museudapessoa.org/pt/explore/artigos/museus-virtuais-e-cibermuseus-a-internet-e-os-museus. Acesso em: 25 mar. 2021.
MASP. Masp Audios. Aplicativo gratuito que traz comentários sobre obras expostas
no Acervo em transformação. Disponível em: https://masp.org.br/audios. Acessado em:
5 de abr de 2021.

PEREIRA, Bruna Fortunato. A necessidade de repensar o Museu Regional do
Sul de Minas.Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação em História, Universidade
do Estado de Minas Gerais. Campanha-MG, 2019.
RODRIGO COELHO (Org.). Projeto Era Virtual, 2008. Ampla divulgação e promoção do patrimônio cultural brasileiro. Disponível em: https://www.eravirtual.org/apresentacao/. Acessado em: 5 de abr de 2021.

47

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

MORAN, José Manuel. O Ensino Híbrido: Emergência ou tendência? Gazeta do Povo,
2021. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/educacao-e-midia/o-ensino-hibrido-emergencia-ou-tendencia/. Acesso em: 01 abr. 2021.

O Cancioneiro Popular e a Identidade Cultural
no povoado de Santo Antônio de Mercadinho
MG
Felipe de Oliveira Rodrigues¹

Resumo
Este artigo reflete sobre a influência do cancioneiro popular na identidade cultural do povoado de Santo Antônio de Mercadinho - MG. Foram realizadas entrevistas com os habitantes da comunidade, a fim de identificar referências que unam a temática das canções e
os costumes e hábitos locais. Encontramos elementos, códigos e pistas que nos ajudaram
a estabelecer a relação entre sua cultura e a manutenção de sua memória. O trabalho foi
desenvolvido pelo autor durante pós graduação em Gestão Cultural, no Centro Universitário UNA.
Palavras-chave
Identidade cultural; cancioneiro tradicional; domínio público

Contar histórias é uma vontade do ser humano desde os tempos pré-históricos. Um
indício disso são as pinturas rupestres, apontadas como as mais antigas representações
visuais narrativas. Elas remetem a uma época em que a escrita ainda não estava instaurada,
tampouco as linguagens e códigos que conhecemos hoje, portanto era preciso encontrar
um modo de perpetuar o tempo passado (informação verbal)².
1
Felipe de Oliveira Rodrigues é um cantor belo-horizontino, com formação acadêmica em Cinema
e Audiovisual e pós graduação em Gestão Cultural. Desenvolve pesquisa votada ao aprofundamento do
saber acerca da transmissão inconsciente que ocorre em arte, amparado por conceitos da psicanálise e da
filosofia. Utiliza seu próprio trabalho artístico na música como objeto de pesquisa autoetnográfica. Centro
Universitário UNA, MG/ avozdofelipe@gmail.com
2
Informação verbal fornecida por Marilda Silva, graduada em Ciências Sociais e professora de
história na escola Santa Dorotéia, em Belo Horizonte, em setembro de 2015.

48

REVISTA DESVIO
DESVIO •• EDIÇÃO
EDIÇÃO11
11

Introdução

Com isso, chegamos à música, que é um forma recorrente de contar histórias. Especificamente o cancioneiro tradicional em domínio público, que é objeto deste artigo.
Tudo que está em domínio público tem importância para o povo. Essa importância
também está na nossa capacidade de reaproveitar, reciclar e transcriar obras já existentes
para gerar novas obras e, assim, movimentar a tradição.
O domínio público é uma possível fonte dessa transcriação. Ele se refere, segundo
o portal do IPHAN³, à manifestação artística, cultural e/ou histórica que é patrimônio
do povo. O cancioneiro popular tradicional reside nesse patrimônio, como é o caso das
canções do congado, da marujada, da festa do rosário, da ciranda, do maracatu, do samba
de roda e das festas dos orixás, espalhados culturalmente e geograficamente pelo território
do nosso país. Destarte, mais que encarar o Brasil como um todo, é justo destrinchá-lo
nas sub-regiões do sertão mineiro, do nordeste, das margens do São Francisco e de tantos
outros sítios indicados como pobres economicamente, mas ricos culturalmente.
Aqui, nos ativemos às margens do rio Jequitinhonha, no povoado de Santo Antônio
do Mercadinho-MG. Nosso objetivo foi investigar a relação existente entre o cancioneiro
tradicional local e os costumes, hábitos e tradições de seu povo. Na busca por elementos
construtores de sua identidade cultural, entendemos que está contecta-se estritamente à
memória. Da mesma forma que, sem as nossas lembranças, perdemos a noção do "eu",
um povo não pode se constituir como uno sem a sua história. Somos uma reunião de
características étnicas, linguísticas, religiosas, tradicionais e regionais, abarcadas pelo arcabouço da cultura. A música faz parte dessa reunião. Ela possui a capacidade de contar
histórias e de acessar uma memória afetiva, tanto em nível individual quanto coletivo. Ao
entoar o repetório do cancioneiro popular, a identificação é provocada, pois são canções
que fazem parte da nossa constituição e da nossa história como povo.
Disso, decorre a importância de se preservar o passado. Reavivar as lembranças
é imprescindível para a manutenção e/ou recriação da identidade, assim como para sua
subversão, quando é o caso. Sem recordar o passado é impossível projetar o futuro.
fluencia a identidade cultural desse povoado? Ele é causa ou consequência das identidades
culturais regionais? Qual seu papel na manutenção de suas tradições?
Para tentar responder a essas perguntas, o recorte escolhido é analisar a influência
cultural do cancioneiro tradicional brasileiro na formação da identidade regional no povoado de Santo Antônio do Mercadinho, no Vale do Jequitinhonha, refletindo sobre a relação
entre memória e identidade, formas de preservação, valorização e estimulo da cultura de
3
IPHAN. Disponível em: <>.http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conPatrimonioE.jsf?tipoInformacao=1. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Acessado em: 07 de Setembro de 2015.
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São essas as reflexões que nos levaram a problematizar: o cancioneiro tradicional in-

tradição oral e o cancioneiro tradicional. A vila conta com apenas 250 habitantes e foi
escolhida por ser importante referência local de resguardo da tradição oral, bem como de
preservação do costume da agricultura familiar, que abastece o povoado e faz com que ele
seja próximo da autossustentação.
Inicialmente, realizamos revisão bibliográfica sobre o tema da identidade cultural,
perpassando por autores que conceituam as diferentes vertentes desse ramo de estudo,
que são representadas, principalmente, pela dissidência entre a identidade essencialista e a
construtivista. Em seguida, foram pesquisadas canções que estão em domínio público, de
autoria desconhecida, mas que se tornaram famosas ao serem interpretadas por cantores
como Milton Nascimento, Nara Leão e Maria Bethânia.
Reunido esse material, realizamos pesquisa de campo no povoado escolhido, distrito de Carbonita - MG, no Vale do Jequitinhonha. Lá, foi realizada pesquisa empírica e
observacional sobre canções tradicionais locais, além de entrevistas sobre a qualidade de
vida da população e seus hábitos culturais, entendendo esse conceito de forma abrangente, de forma a indicar todo hábito no qual o agente da ação produz, como resultado,
cultura (LARAIA, 1986). Como exemplos, a língua que falamos, as roupas que vestimos
e os nossos costumes. Também foram realizadas entrevistas com os moradores do local
acerca das canções que são transmitidas através das gerações, por meio da oralidade.
Reunido esse material, foi hora de cruzar as informações. Foi realizada uma análise
do caso de Mercadinho, identificando os temas das canções, bem como suas histórias,
comparando-as com os dados obtidos nas pesquisas. A partir disso, foi desenvolvida a
escrita do presente artigo científico que finaliza o curso de pós graduação em Gestão
Cultural do Centro Universitário UNA.

O conceito de identidade é emblemático para o nosso tempo. Segundo o dicionário
Aurélio, identidade é um conjunto de características exclusivo de uma pessoa ou de um
grupo de pessoas. É a consciência que alguém possui de si mesmo e do seu redor (FERREIRA: Identidade).
Kathryn Woodward (2000) dirá que a noção de nós mesmos está marcada pela
presença do outro e que identidade é um conceito relacional, ou seja, nós existimos com
relação a alguma coisa. Ao me observar e observar o outro, eu constato características
em mim que não existem no outro e constato características no outro que não estão presentes em mim. Assim, a identidade é pautada pela diferença. Da mesma forma, começamos a reparar, em nós, o que também existe no outro. Para encontrar a diferença, então,
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Desenvolvimento

precisamos encontrar primeiro o que é comum a todos.
Michael Pollak (1992) vai nos atentar para a ligação entre memória e identidade. Para
ele, a segunda não é possível sem a primeira. Identidade é, portanto, relacionada à nossa formação: aos pais que tivemos, amigos com os quais convivemos e lugares onde estudamos.
Daí surge uma grande dicotomia na conceituação de identidade: a linha essencialista, que acredita que a identidade é intrínseca, rígida e imutável, e a linha construtivista,
que é a defendida por Pollak, Hall, Woodward e também por nós, que acreditamos que
a identidade pode sofrer alterações ao longo do tempo, que ela depende de diversas
circunstâncias e que está sujeita à ação social, cultural e à influência de outros indivíduos.
Segundo Desidério Murcho (2002), a identidade essencialista defende que o indivíduo
manifesta seu núcleo inato em sua identidade, numa lógica determinista. Se retirarmos todo
o material sobressalente, pemanecerá algo que existe sob determinada forma e que não
poderia existir de um jeito diferente. A isso chamamos de essência. Um índio que nasceu de
outros índios, em um meio indígena, não poderá ser outra coisa que não um indígena. Se,
por algum motivo, ele se mudar para uma capital, deixar de usar seus trajes típicos e deixar
de fazer seus rituais, ele continuará sendo, essencialmente, indígena. A essência é imutável.

Essa é a nossa alavanca para tratar da outra corrente dos estudos sobre identidade:
a construtivista ou não-essencialista. O contrutivismo prega, ao contrário do essencialismo, que a identidade é uma construção advinda do meio em que o indíviduo nasce, da
educação recebida de sua família, da influência que exerce o meio social e cultural no qual
é inserido (MURCHO, 2002). O mesmo indígena citado como exemplo anteriormente,
não seria taxado de índio pelos construtivistas apenas por ter nascido do ventre de uma
mãe indígena. Ele tem a possibilidade de se identificar com outros elementos que não os
da cultura na qual nasceu. É um conceito que permeia a identidade de gênero e pode ser
muito bem exemplificado por ela. Um indivíduo pode ser biologicamente do sexo masculino, mas se identificar com o gênero feminino.
É importante ressaltar que há diversos conceitos de identidade: social, visual, de
gênero e outras. Aqui, nos propomos a analisar a Identidade Cultural.
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Anthony Giddens (2002) vai dizer que, na modernidade, há uma separação entre
tempo e espaço nunca antes vista, devido ao modo como a informação predominantemente circula: meios de comunicação em massa. Isso altera a identidade como um todo,
pois a nossa noção de "eu" está intimamente ligada à noção de "sociedade" (assim como a
de cultura). Se esta se altera, a outra também se alterará. Em consequência disso, vivemos
num tempo em que impera a individualidade. "A modernidade, pode-se dizer, rompe o
referencial protetor da comunidade e da tradição, substituindo-o por organizações muito
maiores e pessoais" (GIDDENS, 2002, p. 38).

De acordo com Roque de Barros Laraia (1986), Kultur, um termo germânico para
designar a espiritualidade de uma comunidade, e Civilization, que dizia respeito à organização e feitos materiais de uma sociedade, foram sintetizados por Edward Tylor para formar
a palavra Culture, no português, Cultura, que segundo Cliford Geertz (1978), diz respeito
a um conceito etnográfico que aborda um complexo entre conhecimentos, crenças, arte,
moral, lei, costumes e qualquer hábito não natural adquirido pelo homem em sociedade.
Para Stuart Hall (1999), identidade cultural é uma reunião de características étnicas,
raciais, linguísticas, religiosas, tradicionais e regionais, que fazem com que um determinado
ser construa sua identidade. É o que permite, por exemplo, que num país tão grande e
diverso quanto o Brasil, as pessoas possam se chamar de brasileiras, mas sem inibir, também, as características regionais, que são diferentes quando observamos uma comunidade
do sul em comparação com uma do norte, e que também são cruciais para a construção
da identidade regional daquele povo.

Segundo Ariano Suassuna, fazemos parte de um povo originado de várias etnias.
Diz-se que são três: europeu, africano e índio – mas, na verdade, são muitas mais. Sabe-se
que, apenas do continente africano, vários povos diferentes foram escravizados e importados para a colônia. Dos indígenas, houve mais de 300 etnias, das quais hoje ainda restam
192 línguas vivas. Do europeu, vieram portugueses que tinham, inclusive, origem sarracena. Isso resultou em um povo multiétnico, multilíngue e multicultural. O Brasil é um país
rico, física e culturalmente, representado por uma gente rítmica, que aprendeu a rebolar
não apenas no samba, mas também nas agruras da vida (Informação verbal)4. Marilena
Chauí (2000) nomeia essa situação de Mito da Fundação Nacional, pois trata-se de uma
construção mítica. As características que nos unem não estão em nós essencialmente. Elas
foram construídas para que nós pudéssemos nos identificar como um povo.
Por mais que os habitantes do Brasil se denominem brasileiros, aqui nos propomos
a analisar apenas as identidades regionais, pois as consideramos mais importantes do que
procurar identificar uma essência una. Dentre os regionalismos, apontamos, aqui, sobre
4

Palestra de Ariano Suassuna gravada e disponível no Museu das Telecomunicações, no Instituto Oi Futuro.
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Sobre as características que procuram unificar o povo brasileiro, Sérgio Buarque
identificou a da cordialidade. Segundo ele, "cor" é uma palavra latina que significa coração.
Quando dizemos que sabemos algo de cor, estamos dizendo que o sabemos de coração.
Outras palavras vêm dessa mesma raiz, como "decoro" e "coragem". Sérgio Buarque escreveu, em seu livro "Raizes do Brasil" (1936), que o brasileiro é um homem "cordial", mas
não no sentido que habiatualmente atribuímos à cordialidade, que é o de afeto e polidez.
Na verdade, o que ele diz é que o povo brasileiro é movido pelo coração e que isso é uma
característica da construção de sua identidade.

tudo o referente ao sertão mineiro, presente na comunidade de Santo Antônio do Mercadinho, no Vale do Jequitinhonha (MG).
A identidade regional de um povo habita o imaginário de outro povo a partir de estereótipos, que são formados através de veículos de comunicação que fazem circular, de
forma apenas parcialmente verdadeira, o retrato das culturas mais remotas do nosso país.
No entanto, o que as pessoas consideram como verdadeiro sobre a identidade de
outra cultura, pode não o ser. Para tocar essa questão, precisamos discutir os conceitos
de imaginário e estereótipo. Ester Lindoso (2000) definirá imaginário como uma representação simbólica do mundo da ordem da imaginação, que se difere da representação
intelectual, pois é capaz de formar imagens que não dependem da percepção criada a partir do debruço racional sobre um objeto. Segundo a autora, formaram-se vários símbolos
que representam o sertanejo metaforicamente no imaginário do povo brasileiro, como o
baião, o forró, a safona e o cangaço no caso do nordeste, ou o artesanato, a pobreza e a
fome, no caso do sertão mineiro.
Esses símbolos, somados, vestem a representação do sertanejo com uma roupagem exagerada e caricata. Ou seja: de fato existem o artesanato, a fome e a miséria,
mas isso não faz com que os habitantes daquelas regiões sejam definidos por isso, nem
representem essa imagem durante todo o tempo. Essa representação, então, é da ordem
do estereótipo, que é uma esquematização da complexidade de uma identidade. É a generalização, em síntese, das diversas características que pode possuir alguém ou um grupo.
Embora não sejam necessariamente falsos, são simplistas (LINDOSO, 2000).

O imaginário popular está repleto de ideias positivas, porém estereotipadas sobre
seus próprios hábitos e costumes, que enaltecem a sua cultura, ao mesmo tempo que
constroem estereótipos negativos sobre a cultura alheia, numa tentativa de reafirmar a
própria identidade e sua supremacia com relação à outra (WOODWARD, 2000). A imaginação é essencial para a construção do imaginário popular, assim como toda a nossa bagagem cultural, sendo que, nisso, tem influência também as artes e os meios de comunicação
de massa. Destarte, construimos, em nossas mentes, uma forma de nos enxergarmos e
nos identificarmos, ao mesmo tempo em que o fazemos também com os outros.
Outros fatores contribuem para a formação desse imaginário, dentre eles, inclusive,
características físicas de um local onde reside determinado povo. A caatinga, por exemplo,
é um bioma que apenas o Brasil possui. A palavra "sertão" veio de uma denominação latina
que os portugueses utilizavam para designar esse bioma: "desertanu", que significa "longe
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Ainda segundo Lindoso (2000), geralmente as imagens que povoam o imaginário
são estereotipadas, uma vez que geramos estereótipo, na maioria das vezes, sobre culturas que não são a nossa.

do mar". Os habitantes locais logo entenderam a palavra como "desertão" - um deserto
grande - e, com o passar do tempo, diminuíram-na para "Sertão" (informação verbal)5.
Nós, brasileiros, somos o povo da alegria, do calor humano, da hospitalidade
e do sexo. Em resumo, somos o povo da 'emocionalidade' e da 'espontaneidade' enquanto oposição à racionalidade fria e ao cálculo que caracterizaria
supostamente as nações avançadas do centro da modernidade. Do Oiapoque ao Chuí, todo brasileiro, hoje em dia, se identifica com esse 'mito brasileiro'. Todas as nações bem-sucedidas, sejam ricas ou pobres, possuem um
mito semelhante. O 'mito nacional' é a forma moderna por excelência para
a produção de um sentimento de 'solidariedade coletiva', ou seja, por um
sentimento de que 'todos estamos no mesmo barco' e que, juntos, formamos
uma unidade (SOUZA; 2009; p 29)

Chegamos, então, a uma parte crucial desse texto. Se vimos que alguns autores importantes defendem que a identidade é essencialista, em contraponto defendemos o ponto de
vista de outros autores igualmente importantes que acreditam na desconstrução da imagem
que se formou em torno do povo brasileiro como uno e, especificamente, o sertanejo,
acreditando que não há critério que não possa ser mutável. A identidade é, portanto, tratada
aqui como uma construção, ou seja, não essencialista, mas, se ela é uma construção, devemos discutir acerca de onde vieram os estereótipos tão rígidos em torno do nordestino.
Guel Arraes (2008) dirá que a propagação dessa imagem se deu principalmente através
dos meios de comunicação em massa, como a publicidade, o rádio e a novela. No entanto,
recorreremos novamente a Ester Lindoso para falar sobre o que nos é mais pertinente:
"O processo de estereotipização está na raiz da formação da dizibilidade
(...), haja visto que os estereótipos têm tendência a perdurar em palavras,
slogans ou jargões. Mas os estereótipos também podem ser de outra ordem,
tais como visual ou auditivo" (LINDOSO; 2000; p 1).
5
Informação concedida por Hâpe Pataxó, cacique da aldeia pataxó de Carmésia e estudioso de sua
condição como índio.
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Jessé de Souza (2009), em seu livro "A Ralé Brasileira", desconstruirá quase todas as teorias
criadas em torno da identidade brasileira e dirá que a figura do brasileiro criada no imaginário do
povo é fantasiosa. Especificamente sobre o sertanejo, dirá que é uma construção sobre um povo
que se caracteriza por viver uma percepção de tempo aquém do seu, com casas rústicas, pouca
energia elétrica, sem água encanada e labuta em excesso. Derivando, daí, a imagem de que são
machistas, grosseiros e conservadores e que isso justifica ou pormenoriza seu sofrimento.

Os estereótipos a que Lindoso se refere, podem estar nas festas tradicionais, nas
manifestações religiosas ou no cancioneiro tradicional, e é aqui que nos propomos a analisar, com maior atenção, o caso do nosso objeto.
Para a análise, foi escolhida a comunidade de Santo Antônio de Mercadinho, no Vale
do Jequitinhonha, na qual atuo junto ao grupo Teatro Atrás do Pano, num projeto de formação de público. Devido à inexistência de materiais científicos anteriores sobre o local,
as informações analisadas são informações verbais advindas dos próprios habitantes, colhidas através de pesquisa qualitativa, utilizando a técnica da entrevista, fala livre e pesquisa
observacional. Todo o material reunido foi registrado em video, áudio e fotografia.
O povoado, de 250 habitantes, surgiu na década de 1940, quando contava com
maior população e área. No seu auge, foi autossustentável, mas hoje não mais. Diferente
da cena árida que costumeiramente é encontrada no Vale do Jequitinhonha, Mercadinho
é banhada por dois riachos que estacionaram suas águas ali, tornando o local um oásis
em meio ao sertão mineiro. Muito pobre economicamente, recebeu esse nome devido
à quantidade de alimento orgânico que era ali produzido e exportado para as cidades
vizinhas. A essa época, no auge de sua sustentabilidade, sua economia era baseada na agricultura familiar e sua moeda de troca não era, necessariamente, a moeda vigente no resto
do Brasil, uma vez que os produtos orgânicos eram a base de sua subsistência.

Dentre as manifestações culturais locais, estão, entre as mais fortes, a ciranda, a
produção de alimentos - como hortaliças, biscoitos e pães -, a sabedoria popular de transmissão oral e as festas populares, com destaque para a de Santo Antônio, padroeiro da
cidade. A maioria disso são elementos difíceis de serem valorados. A ciranda e as festas
juninas, por exemplo, não entram na lógica de oferta e procura, pois são fruto de um contexto muito regionalizado, que só faz pleno sentido para aquela localidade. Não atrai investimentos privados e muitas vezes são menosprezados até pela própria prefeitura, mas
têm grande valor cultural, pois integram a tradição, os costumes e hábitos que constroem
a identidade daquele povo.
Mercadinho é um povoado com urgência em retornar à via da auto-sustentação.
Uma possibilidade de desenvolvimento através da cultura seria aprimorar a tecnologia
local utilizada na produção de sabão. No lugar da banha (costumeiramente utilizada em
cidades do interior), utiliza-se óleo extraído de coco. No lugar de soda cáustica, a gordura
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Após o estabelecimento, nas redondezas, da empresa Arcelor Mittal, os habitantes
deixaram de produzir e se empregaram na siderúrgica, o que causou evasão da população do povoado e comprometeu a perpetuação de sua cultura. Hoje, os projetos de
diminuição de impacto da empresa sustentam o povoado, o que é bem visto na região enquanto medida assistencialista, mas cria a dependência da comunidade à empresa privada,
que, um dia, ao esgotar os recursos naturais da região, se mudará dali.

é catalisada por uma substância inteiramente fabricada por eles, obtida através do barro e
da aplicação de outros ingredientes. Isso resulta num produto macio e escuro, completamente biodegradável e com potencial de exportação, o que poderia ser um bom exemplo
da sustentabilidade e viabilidade da cultura, tanto ambiental quanto econômica.
Além disso, uma medida que os habitantes encontraram para financiar as festas populares,
foi a realização de leilões, na praça principal, de alimentos fabricados e/ou doados por eles. Toda
a renda obtida é direcionada para os custos da festa. Essa é uma medida que, se expandida, poderia tornar-se, inclusive, motivo para turismo, se pensado de forma planejada e não predatória,
uma vez que a região apresenta, também, outros atrativos, como a beleza natural.
O cancioneiro tradicional está muito presente no povoado. São um conjunto de canções
folclóricas, que foram passadas de forma oral, de geração para geração, fazendo as vezes de
documentos históricos, uma vez que contêm elementos de narratividade sobre a histórias do
povo que a criou e, também, informações valiosas sobre costumes, hábitos e comportamentos, de modo que é um importante elemento para estudo das identidades culturais regionais.
A canção "Riacho de Areia", por exemplo, de autor desconhecido, está em domínio
público e foi recolhida no Vale do Jequitinhonha, e é referida no trecho seguinte.

Ao procurarmos, no trecho, palavras-chave e expressões que nos darão maiores
referências sobre a identidade cultural regional, encontramos "adeus riacho de areia",
"poço do pesqueiro", “beira-mar" e "canoeiro". O Vale do Jequitinhonha é uma região
pobre e carente que sofre constantemente com a seca, situado ao norte do estado de
Minas Gerais. Canoeiros, na região, foram e são responsaveis, principalmente, pela comercialização de produtos através dos rios, usando, para isso, suas canoas, seja através de escambo, consumo próprio, ou moedas de fato, uma vez que o acesso ao povoado através
de carros é muito difícil6. Podemos supor, munidos de criatividade e imaginação, que um
"riacho de areia" seja um rio seco. Há, também, recorrentes menções às palavras "adeus"
6
Informação verbal cedida por Dona Zezé, a moradora mais antiga do povoado, acerca dos costumes da região nas décadas de 40, 50 e 60.
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"Vou levar minha canoa para o poço do pesqueiro / Arriscando minha vida
numa canoa furada / Adeus, que eu já vou-me embora / Eu morava no fundo da água e não sei quando eu voltarei / Eu sou canoeiro / Eu não moro
mais aqui / Nem aqui quero morar / Rio abaixo, rio acima, tudo isso eu já
andei / Procurando amor de longe, que de perto eu já deixei / Beira-mar
novo, foi só eu que cantei/ Ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia"
(RIACHO..., s.d.)

e "beira-mar". Cruzando informações, uma das possíveis interpretações para a canção é
que o rio, matriz da vida da população local, passou por um período de seca, dificultando a
pesca e tudo o mais que dependia de água. O canoeiro, que tem responsabilidade vital na
subsistência daquela sociedade, não tem mais seu trabalho e precisa migrar para o litoral.
"Riacho de Areia" é um exemplo de canção regional que se tornou conhecida em
todo o Brasil, ao ser gravada por cantores como Milton Nascimento e Clemetina, além
de ser amplamente citada por diversos grupos folcloristas. O Vale do Jequitinhonha é um
importante berço desse tipo de canção, recolhida por compositores que irão difundi-la
no resto do país. Muitos dos cantores, como os já citados, difundem sua obra através das
grandes mídias e, segundo o já citado Guel Arraes, é nesse momento que acontece a formação do estereótipo. Ao difundir apenas uma nuance da cultura local, corre-se o risco de
reduzir sua imagem àquele estereótipo, formando conceitos simplistas que parmanecerão
no imaginário coletivo daqueles que não tiveram acesso profundo à cultura daquela localidade, ou seja, será reproduzido apenas um discurso sobre outro discurso.

Em Mercadinho, é comum que os habitantes conheçam canções de domínio público,
geradas no local e passadas através das gerações de forma oral. Os roceiros conhecem as
canções que os protegem, no mato, contra cobras e outros animais peçonhentos. Os benzedeiros guardam as canções que curam as moléstias. Os violeiros são os únicos capazes de
acessar e reproduzir as harmonias das músicas locais. As cirandeiras guardam, na memória,
a maioria das músicas antigas que resguardam costumes como a forma de namorar da época e o modo de dançar o "catira" – o famoso sapateado. Já a Roda de "Trespassar" é uma
dança local conhecida por todos, que possui músicas específicas para serem dançadas e é
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Em outra via existem também, no povoado, canções que nunca saíram dali, das quais
ninguém mais se lembra da harmonia, tornando-a impossível de ser acompanhada por um
instrumento da forma como foi concebida originalmente. Os habitantes mais velhos apenas mantêm vivas, na memória, a melodia e a letra da música, associadas aos simbolismos
que representam, envolvendo fé, religião, costumes, hábitos, crenças e tradições. Como
exemplo, o verso: "Sou da lira, coração, eu sou, eu sou da lira, coração namorador", de
autoria desconhecida. A palavra "lira", aqui, tem conotação semelhante à gíria "gandaia" e
o verso era entoado quando, à noite, com os jovens reunidos em volta de uma fogueira,
alguém iniciava uma tradicional batalha de cirandas. Tratava-se de uma disputa na qual
o ganhador escolheria uma das moças da cidade para namorar. A moça, não aceitando,
também não poderia escolher, como namorado, o perdedor da batalha. E, assim, eram tecidos os relacionamentos, que culminaram nos casamentos que deram origem às poucas
famílias que hoje compõem o povoado. Essas canções, na mesma medida que são causa e
o fio condutor da ocasião da batalha, também guardam a memória de todas as vezes em
elas foram evocadas para que os jovens pudessem namorar.

praticada apenas em ocasiões especiais, como festejos e datas importantes.
Dessa forma, podemos observar um ciclo na construção da identidade cultural. Os costumes e hábitos do local fomentaram a criação de canções sobre o que era observado
nas dinâmicas sociais. Essas canções foram apropriadas por toda a comunidade e, de tão
arraigadas que se tornaram, passaram a ser peça importante na manutenção dessa identidade construída, em constante renovação. O ato de uma mãe entoar as cantigas para o
seu filho pequeno, por exemplo, fará com que, no futuro, essas músicas sejam, para ele,
memórias afetivas, o que contribuirá para a formação de sua identidade. Seu modo de
falar, seu sotaque, seu vocabulário, seus trajes, seus hábitos e seus costumes estão registrados nessas canções. Elas fazem, então, as vezes de seus documentos históricos e, à
medida em que são repetidas, reafirmam, para sua população, quem eles são. Existe uma
grande comoção popular em torno do cancioneiro local.

Também, de maneira mais prática, temos fortes dicas, no cancioneiro local, de como
se desenrolou sua história e de como isso é determinante para seus costumes de hoje, o
que também compõe a construção de sua identidade cultural. O problema é que, hoje, a
comunidade não gera jovens que permaneçam no local, o que faz com que não haja sujeitos para os quais o cancioneiro será transmitido, comprometendo a reciclagem de sua
memória. A cultura de Santo Antônio do Mercadinho está em vias de se desfalecer e já é
possível identificar como as influências externas tem sido predatórias para a manutenção
de sua identidade, como é o exemplo da introdução das siderúrgicas, que trouxe uma
gama de trabalhadores de diversas regiões, que visitam o povoado nos finais de semana,
não raro ocasionando em brigas, assédio sexual e violência.
O mais importante de se observar, no caso da construção da identidade cultural em
Mercadinho através do cancioneiro popular, é a característica de que, se essas canções
não estão escritas e são transmitidas através da oralidade, elas estão sujeitas à flutuabilidade da tradição oral, que ocasiona a modificação sofrida através das gerações. Essa característica é crucial para que a cultura não permaneça engessada e, sim, viva, reconstruindo sua memória constantemente. A ausência dos jovens compromete o ciclo, acarretando
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É difícil delimitar onde esse ciclo começa e até que ponto o cancioneiro é causa ou
consequência da identidade, mas o que pode ser observado é que os papeis sociais são
muito bem distribuídos entre os habitantes. Há as figuras responsáveis por resguardar a
tradição oral e ela é fundamental para a organização daquela sociedade. Isso se manifesta
de várias formas. Seja na estruturação do seu calendário através das festas populares, seja
no modo como encaram seriamente as canções relacionadas à fé, sendo proibidas de se
cantar em outra ocasião que não seja relativa à religião, seja na malícia sutil que há nos versos feitos para namorar, seja na maneira proibitiva de lidar com o corpo, que nos remete
à inocência infantil que é evocada por essas cirandas.

o risco de se engessar a cultura e provocando seu encerramento com os mais velhos.
Grande parte do cancioneiro popular, por ser composto de canções anônimas, está
em domínio público. Domínio Público, ao contrário do que muito pensa o senso comum,
não diz respeito à obra que não pertence a ninguém e, sim, àquela que pertence a todos
nós. Tudo o que é domínio público possui importância para o povo. Embora as canções sejam
regionais, é na sua característica local que elas ganham uma dimensão universal. Elas falam
de sistemas de linguagens e códigos que ditam os costumes e hábitos de um lugar. O amor é
um dos temas mais recorrentes, embora estejam presentes também a fome, a sobrevivência
e a migração. É isso que faz com que a importância dessas canções ultrapasse a localidade e
torne-se patrimônio da humanidade. Quase todos nos identificamos com canções de amor
e temos, no Brasil, enraizado nas nossas culturas, algum nível de relacionamento com os festejos populares, o folclore e as manifestações culturais tradicionais. O cancioneiro, no caso,
conta histórias e acessa uma memória afetiva individual e coletiva. O cancioneiro tradicional
popular identifica o povoado de onde veio, pois são canções que fazem parte dele, de seu
povo, das suas infâncias e de suas vidas e contribui, para todos nós, na tentativa de entender
melhor o ser humano, sua história e seus modos de compreender o mundo.

Considerações Finais

A oralidade é a principal maneira de transmissão de conhecimentos do local, o que
inclui o cancioneiro popular. Através dele, a população tem acesso à sua história e se reafirma enquanto povo, exergando, ali, as características que os unificam. Isso também contribui para o subsídio necessário para a construção de sua identidade, uma vez que acarreta um ciclo, no qual o cancioneiro interfere e é interferido pelos indivíduos. O cancioneiro
tradicional é a memória de quem aquele povo foi e projeta quem aquele povo será.
Mercadinho carece de elementos que contribuam para a perpetuação de sua cultura
e seus habitantes precisam de apoio para despertar para isso, valorizando suas produções
e planejando estrategicamente meios para que se tornem viáveis. Tudo isso é importante
de ser valorizado, não apenas para a preservação da cultura local, mas para a sua movimen
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Mercadinho é uma cidade que precisa de intervenção para manter sua cultura viva
e em movimento. O investimento estatal é uma alternativa, pois os recursos aplicados
nessa comunidade podem servir de gatilho para um retorno autossustentável, que traria
benefícios não apenas para a população, mas para as empresas ao redor e ao governo enquanto instituição. Isso poderia acarretar um ciclo de renovação, que traria mais riquezas
para o local, sejam elas monetárias ou não, dando subsídio econômico aos seus valores
culturais e maiores condições para sua perpetuação.

tação. Por isso é preciso ouvir, por exemplo, o que os jovens têm a contribuir, pois, caso
eles não sejam cativados, aquela cultura morrerá com os idosos. Os jovens habitantes
serão os agentes que encontrarão novos rumos para o que está preservado na memória
dos mais velhos.
Reavivar as lembranças é imprescindível para a manutenção e recriação da identidade, assim como para sua subversão, quando é o caso. A tradição precisa de mudanças
para se manter viva. Sem recordar o passado é impossível projetar o futuro.

Referências
BUARQUE, Sérgio. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1936
CHAUI, Marilena. Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. 2000.
GEERTZ, Clifford. Ethos, Visão de mundo, e a análise de símbolos sagrados. In, A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1978.
GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade Rio de Janeiro: Zahar Editor, 2002, p 38.
HALL, Stuart. A questão da identidade cultural. Textos didáticos. São Paulo, SP: IFHC/
Unicamp, 1998.
IDENTIDADE. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da
Língua Brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p.326.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropofágico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.
LINDOSO, Ester. Identidade Nordestina: de imaginário, estereótipos e humor. Rondônia,
2000. Disponível em: http://www.cei.unir.br/nota1.html . Acesso em 30 out. 2013.

MURCHO, Desidério. Essencialismo naturalizado: aspectos da metafísica da modernidade. Coimbra. Angelus Novus, 2002.
POLLACK, Michael. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, p. 200-212
SOUZA, Jessé de. A Ralé Brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora UFMG.
2009.
SUASSUNA, Ariano. Introdução à Estética. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009
WOODWARD, Kathryn. Uma introdução teórica e conceitual. In: Silva, Tomaz Tadeu da
(org). Identidade e Diferença. Petrópolis: Vozes, 2000. p 1 - 72

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

MITO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua
Brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p.410.

“O artesanato da folia”.
Do Barro ao Paetê. A Evolução Histórica do Brasil Manufaturado
Alexandre Gonçalves1
Helenise Monteiro Guimarães2

Resumo
O trabalho, segundo estudos, é uma das formas de integração do homem à vida social.
Esse trabalho, ao longo dos tempos, passou por diversas transformações até chegar ao
modelo que conhecemos atualmente. Formas, modelos, espaços e cenários foram se
moldando de acordo com os tempos; do barro à indústria, o indivíduo foi se adequando.
No Brasil, com toda a sua pluralidade cultural, o trabalho é constituído por diversas vertentes oriundas dos três (03) povos que formam nossa população. A miscigenação traz
elementos, ou melhor, incorpora modelos e práticas, originando um modelo plural de
produção das manufaturas, que, apesar da industrialização, ainda prevalecem. A produção
artesanal é a fonte de trabalho e construção do carnaval, uma das mais simbólicas manifestações culturais de nosso país. Uma vez em terra brasilis, o carnaval é nossa cultura
popular. O carnaval é o retrato de um Brasil feito à mão.
Palavras-chave
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61

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

Manufatura; Artesanato; Indústria; Carnaval.

Introdução
“Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe
nas narinas o fôlego da vida.” (Gênesis2:7)
Divina criação, o corpo é uma máquina, onde Deus pôs todas as peças necessárias
a seu funcionamento, um conversor de energia, uma máquina animada, “ nima”, que em
latim quer dizer “alma” (SOUZA, 2007).
Deus foi o primeiro e o mais perfeito artesão do universo. O barro, nas mãos do
oleiro divino, passou a ter vida, e essa inspiração criativa foi transmitida ao homem, que,
com suas mãos, começou a transformar o barro e tantas matérias-primas em arte, em
objetos utilitários, lúdicos, decorativos e religiosos.
Como já dizia o poeta: “Deus fez o homem, e o homem faz a arte, que se alastra
em toda parte, desde sua criação” (Djalma / Eli, 1983).
Expulso do paraíso, o homem foi condenado a vagar pela terra e a trabalhar sem
descanso para obter o pão de cada dia. Produzia, manualmente, utensílios para armazenar
e cozer alimentos, tecer fibras animais e vegetais. O artesanato ficou concentrado então
em espaços conhecidos como oficinas. Criaram-se as Corporações de Ofício. O aparecimento das primeiras atividades urbanas à formação dos burgos incentivara a criação da
indústria manufatureira.

Um olhar sobre toda essa evolução revela que o artesanato não tem sido privilegiado, ou melhor, não se tem dado o valor a ele merecido, com exceção de algumas
considerações que foram feitas por Prestes Motta (2002). Por que isso acontece? E
por que o artesanato deve ser estudado? Responder a estas questões é objetivo do
presente ensaio.
O artigo está estruturado em três seções, além desta introdução. A seção 01 (hum)
busca conceituar o artesanato e iluminar sua dinâmica produtiva assim como as heranças
herdadas pela miscigenação, já a seção 02 (dois) busca descrever a construção de um
grande espetáculo, como o produzido pelas escolas de samba, através das mãos dos artesãos do carnaval. Na terceira e última seção, a conclusão do ensaio, buscou essa relação,
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Para Souza, 2007, a energia humana foi aos poucos sendo substituída pela motriz,
uma evolução tecnológica, social e econômica era anunciada. Seguem-se “Industriais Revoluções”. Mecanizaram a produção, surgiram fábricas e a chamada classe operária. Um
simples toque de botão dá conta do trabalho de muitos. Paga-se o preço do progresso.
Globalização, competição, mercado recessivo, desemprego, exclusão.

o processo da realização do artesanato com o fazer à mão do carnaval, nossa maior festa
popular. Buscou-se de certa forma conceituar esse Brasil plural feito à mão.

O artesanato no processo produtivo
A história do artesanato confunde-se com a história da Humanidade, desde que
o ser humano passou a criar e a desenvolver artefatos para garantir sua sobrevivência
e bem-estar individual e coletivo produzindo objetos com suas próprias mãos (CHITI,
2003; VERGARA, SILVA, 2007).
Para Cardoso (2003), o artesanato está, portanto, vinculado ao mundo do trabalho.
Para conceituá-lo, é preciso fazer uma nova leitura da história que determinou culturas,
dos medos que impulsionaram mudanças, das estratégias que permitiram a sobrevivência, dos desafios que instigaram à aprendizagem, das formas de dominação e divisão do
trabalho, e, finalmente, dos artifícios para o desenho e a construção do próprio tempo
(CARDOSO, 2003; VERGARA, SILVA, 2007).
Entendendo, percebemos os estudos de Campos (1988), no qual durante a segunda
metade do século XVIII, surgiram, na Inglaterra, uma série de transformações no processo de produção de mercadorias, dando origem ao que se convencionou chamar Primeira
Revolução Industrial.

Também não existia uma profunda divisão de trabalho. Era comum, nas oficinas,
um grupo de dois ou três artesãos que se dedicavam à produção de uma mercadoria
do princípio ao fim; Costa (2007) corrobora os estudos de Cardoso (2003) ao citar a
mudança de cenário após a Revolução Industrial, na qual os artesãos perderam sua autonomia; e, com a chegada de novas tecnologias e novas máquinas, apareceram as fábricas,
onde todas as modernas máquinas tornaram-se propriedade de um capitalista.
A produção fabril concorrendo com a artesanal levou esta à ruína. Os antigos
artesãos tiveram que se tornar trabalhadores assalariados, estando a partir daí sob o
controle do capitalismo.
Já no Brasil o processo de produção de artesanato, segundo Da Matta (1998), já
existia antes mesmo do descobrimento, ou seja, já era realizado pelos índios.
Da Matta (1998) também aponta como era realizada esta produção pelos indígenas, que possuíam uma divisão de tarefas. Ficava a cargo das mulheres a produção de
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Ainda para Costa (2007), antes desse processo, eram as oficinas artesanais que
produziam grande parte das mercadorias consumidas na Europa. Nestas oficinas, também chamadas de manufaturas, o artesão controlava todo o processo de produção, além
de estabelecer sua jornada de trabalho.

artefatos para a alimentação e armazenamento, e, dos homens, os artefatos da guerra,
caça e pesca.
Já o artesanato caucasiano vem através dos colonizadores, em meados do século
XVIII, sendo introduzido no Brasil o conhecimento e a técnica artesanal, possibilitando
o desenvolvimento de produtos para abastecer a propriedade rural brasileira. (SILVA;
NEVES, 2009).
Para as autoras, o perfil do trabalhador artesão assim como os seus consumidores,
estão ligados a um ciclo de negócios específico deste período, no qual a subsistência da
propriedade rural era a razão para sua produção.
Através do estudo destas variáveis históricas na colonização brasileira, é possível perceber a herança da colonização portuguesa, no tocante ao artesanato, e à
miscigenação deste processo através da exploração do ouro, trazendo os escravos, e
estes, suas artes de tecelagem, artefatos em barro, argila e outros materiais, além dos
senhores de engenho e seus teares para o campo e cidades (SANTOS E SILVA, 1997;
SILVA, NEVES, 2009).
Canclini (1982) aponta para a maleabilidade que o artesanato possui, quando este
apresenta a possibilidade de trocar de sentido pois
(...)um manto bordado para a festa da padroeira de uma aldeia pode mudar
em poucas horas o seu significado e a sua função ao passar a servir de decoração numa habitação urbana, ainda que a mesma índia que o usava na sua
aldeia, transportada para esta cidade, mantenha por muitos anos as crenças
que a levavam a participar da festa. (CANCLINI,1982, p.92).

si memórias e materiais que são na verdade representações de comunidades apropriadas
por outras culturas que recebem novos sentidos (CANCLINI, 1982, p.92).
Os colonizadores trouxeram também o conhecimento da tecelagem artesanal, que
atualmente movimenta a economia de muitas cidades, mas tanto o processo como os
produtos vêm passando por modificações (ABREU, 2002; SILVA; NEVES, 2009).
A tecelagem é uma das formas mais antigas de artesanato presente nos dias atuais.
Por volta de 5000 A.C, a tecelagem era feita entrelaçando pequenos galhos e ramos para
construir barreiras, escudos ou cestas. Teia de aranha e ninho de pássaros podem ter sido
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Neste sentido, o autor chama a atenção para a complexidade intrínseca do artesanato, pois este conserva uma relação complexa com suas origens e destinos, sendo um
fenômeno ao mesmo tempo econômico e estético, uma confecção manual que ao mesmo tempo se insere no contexto capitalista como “mercadoria”. Tal “emigração” leva em

as fontes para a criação da tecelagem. O primeiro tear foi provavelmente algo tão simples
quanto uma estrutura vertical construída de galhos, na qual os fios eram pendurados e
tencionados (CASTRO, BECKER, EGGERT, 2010).
No Brasil, algumas nações indígenas conheciam e praticavam a tecelagem. Trabalhavam com algodão e trançados de palha. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, a
tecelagem passa a ser tramada no tear então trazido pelos portugueses. Castro (2010)
nos traz que, em 1785, houve a proibição da confecção têxtil no Brasil pela rainha de
Portugal D. Maria I.
Em 1785, a rainha Dona Maria I, a Louca, assinou um alvará mandando
destruir todos os teares brasileiros. Dona Maria I fez isso pressionada pelas indústrias da Inglaterra, que exportava seus tecidos para o Brasil e não estavam
dispostos a enfrentar concorrência da produção local.(CASTRO, 2010, p.37)
Os autores apontam que a tecelagem sobreviveu na clandestinidade e nas regiões
mais afastadas do Brasil, principalmente, no interior dos estados de Minas Gerais e Rio
Grande do Sul. Somente em 1809 a tecelagem saiu da clandestinidade, entretanto, no
estado do Rio de Janeiro, sede da corte imperial, a tradição da tecelagem não conseguiu
manter-se viva devido ao fato de ser mais fácil a identificação dos teares e sua destruição
(CASTRO, BECKER, EGGERT, 2010).
A organização do trabalho era caracterizada, por um artesão que dominava todo o
processo de produção, como já diz Heloir et al (1992, p.01), “Tranço a palha do mato / O
que vier eu traço / Deste chão / Talho, corto, arremato / Rendo, bordo e dou laço”, mas
atualmente é dividida e especializada por funções e produtos.

Os “técnicos” [eram] responsáveis pelo enredo, os “artesãos” que confeccionavam os estandartes, os “figurinistas” que projetavam as fantasias eram
“artistas” que trabalhavam simultaneamente para mais de uma sociedade.
No entanto, estabeleciam também relações afetivas com o rancho para os
quais trabalhavam. Os figurinistas e as costureiras, por exemplo, tinham,
junto à sociedade, relações firmadas de compromisso e confiança, pois a
‘guarda de segredo’ sobre as fantasias do ano era uma ‘obrigação solene’.
[...] A idealização e a projeção das roupas objetivadas por um “figurinista”,
que fazia desenhos para que as costureiras executassem, é um dado repre-
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Do barro ao paetê, uma arte feita à mão

sentativo dos vínculos sociais despertados por essa realização artística. Considerados verdadeiros “artistas”, os “técnicos” e “figurinistas” produziam, os
primeiros, o enredo e, os segundos, as fantasias, mas o circuito artístico não
dever ser entendido como restrito a quem o idealizava” GONÇALVES (2007,
pp. 152-3).
O trecho acima descrito é do estudo Imaginários da criação: o tempo e o espaço dos
souvenirs carnavalescos, de 2007, no qual a autora Renata Gonçalves aponta que a relação
artesão x carnaval antecede as escolas de samba, a criação e realização de artigos carnavalescos pelos artesãos. Estão presentes em nossa sociedade, em especial ao carnaval,
desde o surgimento da festividade em terras brasileiras.
Guimarães (2013) aponta que o Rio de Janeiro já ornamentava suas ruas para
festas, como as dedicadas aos casamentos da família real portuguesa, onde eram saudados com grandiosos desfiles que incluíam até carros alegóricos costume que, mais
tarde, já na segunda metade do século XIX, refletira-se nas ornamentações da folia
nas ruas cariocas.
Pensar nas diversas festividades folclóricas existentes na cultura brasileira sem creditar o sucesso destas ao trabalho do artesão é simplesmente não entender todo o
processo criativo e figurativo do movimento cultural em questão.

A verdadeira batalha das ornamentações que ocorria configurava um momento importante do calendário carnavalesco, desde a inscrição dos competidores até a divulgação dos projetos, com exposição aberta ao público e,
finalmente, o anúncio do projeto vencedor. Tanto a ornamentação da cidade
quanto a do Baile de Gala do Theatro Municipal eram objeto de atenção dos
jornais e merecedoras de cerimônias, sendo que o momento solene, para
a decoração das ruas, era sua inauguração pelas mãos de Sua Majestade
Momo I e Único, juntamente com o acender das luzes multicoloridas de avenidas e ruas do Centro da cidade. (GUIMARÃES, 2013, p. 9)
Podemos identificar no trecho acima do estudo de Guimarães o quanto esse trabalho árduo, realizado por esses precursores dos atuais artesãos do carnaval, era aguar-
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Outro dado histórico muito importante para entendermos a figura do artesão
na vitalidade do processo carnavalesco é o apontado por Guimarães, em seu estudo
“As Áfricas de Pamplona e o Debret aa trinca “Figurinos” Monumentais do carnaval carioca”,
de 2013:

dado pela sociedade da época e como sua criação participava efetivamente e calorosamente das atividades da cidade nos festejos carnavalescos.
Pensando no trabalho realizado pelas escolas de samba, no processo de criação e
execução de seu espetáculo, o carnavalesco e pesquisador Milton Cunha (2012), em seu
depoimento para o IPHAN, no projeto Artesãos do Samba - Documentário dos Profissionais
do Carnaval Carioca relata que homem quando trabalha com a cabeça e as mãos ele é um
artesão, mas quando além disso ele permite que seu coração faça parte dessa plenitude,
aí ele passa a ser um artista. Um artista do carnaval.
Acrescenta também que um carnavalesco não sobrevive sem o artesão do carnaval.
Não existe máquina que possa substituí-lo. O carnaval das escolas de samba é um espetáculo plural, por conjugar em plena comunhão diversas formas artísticas em se expressar,
mas principalmente por ser um espetáculo totalmente feito à mão.
Para a costureira Carmem Rodrigues de Souza, “Tem que ter o jogo de cintura
porque, se não, não dá para viver não, somos igual a formiga, trabalhamos 6 meses para
folgar 4 ou 5 meses, tem que guardar esse dinheirinho, mas vale a pena ver meu trabalho
na avenida (ARTESÃOS, 2012).
O trabalho do artista do carnaval nunca será findado, nunca deixará de ser individual; onde ele puder mostrar glória, a máquina jamais irá substituí-lo, uma vez que ela, a
máquina, é incapaz de fornecer pronta uma roupa que sairá da imaginação do artesão.
A máquina jamais será capaz de retirar do papel toda a imaginação do artista. Quem vai
juntar as peças são os artesãos, quem vai, no final, montar sua alegoria são os artesãos.

Artesão do carnaval é aquele que poderia estar em qualquer outro espaço, até
mesmo espaços mais renomados e/ou nobres, mas identificam na alquimia carnavalesca
sua essência maior, sua verdadeira identificação artística, como diz Gilberto da Silva, pintor cenográfico, em seu depoimento ao IPHAN, em 2012:
Eu poderia estar hoje em casa, pintando um quadro ou qualquer outro trabalho artístico que seria visto por uma meia dúzia de pessoas ou umas mil
pessoas se conseguisse uma grande projeção, sei lá, num museu, agora aqui,
o que eu pinto é visto por milhões de pessoas eu consigo colaborar para enriquecer a vida de centenas de pessoas. (ARTESÃOS, 2012)
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O trabalho do artesão é tão intenso no mundo das escolas de samba do carnaval
que será possível identificar, entre tantos artesãos, aqueles que poderíamos qualificar
como o “artesão descolado”, ou seja, aquele que, além do talento, domina o conceito da
criação e a partir daí exerce toda a sua liberdade para mostrar tudo que foi encomendado, solicitado, mas com a beleza do individual.

Num olhar romântico, o artesão é a grande mão de Deus, que consegue transformar o barro em corpo, a criação, e por fim o sopro da vida, o sonho, na imaginação de
um semelhante, de um terceiro. Parabéns, artesão! É muito complicado o papel de vocês,
mas o que seria do carnaval sem vocês? Todos os aplausos para os artesãos do carnaval,
assim diz o artista.

Concluindo
As atividades econômicas relacionadas à cultura atualmente são consideradas
como atividades da economia criativa. As indústrias criativas, conforme Oakley (2004)
e Uricchio (2004), incluem as seguintes atividades econômicas: antiguidades, arquitetura,
arte, artesanato, artes performáticas, design, design de moda, editoras, filme e vídeo, jogos
de computador, música, publicidade, serviços de software e computadores, TV e rádio
(PASOS, 2009).
Essa indústria criativa apresenta uma divisão de tarefas, como já relatado acima,
para promover a realização das atividades de criação e confecção assim como venda e
promoção dos trabalhos (PASOS, SILVA, NEVES, 2009).
Como modelo produtivo, o artesanato sustenta-se em um tipo de conhecimento
especializado, não massificado e auto renovável, característico das organizações não tratadas pela teoria das organizações. Este tipo de organização encontra atualmente alguma referência nos modelos de desenvolvimento territorial local, em que o empresário
assume novo perfil, atuando como um agente mobilizador de redes sociais produtivas
integradas por elos de cooperação para a produção.

Mas pode-se perceber, que as influências das mudanças no setor industrial ocorreram também na indústria criativa artesanal têxtil, através das inovações tecnológicas dos
insumos e principalmente nos aspectos organizacionais e de gerenciamento.
Para SILVA, NEVES, 2009, p.7, essas mudanças, vem permeando o tecido social
regional daqueles que sobrevivem a rede organizacional local, denominada, como um
aglomerado de produção artesanal composto por vários empreendimentos de base artesanal, que compõe o setor turístico regional.
Pensando em “aglomerado de produção artesanal”, Souza (2007) apresenta em seu
estudo “O futuro no pretérito - uma história feita à mão” um processo, na qual as máquinas,
ainda não dominaram o ofício carnavalesco e nem substituíram o talento. Ele também

68

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

Para Vergara e Silva (2007), o processo produtivo também sugere o aproveitamento dos recursos naturais e tecnologias locais, dimensionadas de forma a evitar o surgimento de externalidades negativas sobre o meio ambiente e a sociedade.

nos fala que existem as “Fábricas de Sonhos” que produzem o grande show, o maior da
Terra. Também realizado por mãos anônimas que trabalham um ano inteiro, digno de
nossos mais sonoros aplausos.
São ferreiros, carpinteiros, escultores, pintores de arte, decoradores, carnavalescos, figurinistas, costureiras, laminadores, iluminadores, técnicos em efeitos especiais.
Operários a serviço da alegria, artífices do carnaval, artesãos da maior festa carioca e
brasileira, eles são as estrelas do espetáculo. O reconhecimento é a verdadeira apoteose. Arte do efêmero, que, como disse o poeta Martinho da Vila, “Pra tudo se acabar na
Quarta-Feira.”
Apesar de tudo, o artesanato sobreviveu ao processo de industrialização.
(E assim...) / Assim, vai, vai, vai, vai, Brasil /
Vem Brasil /
De cada barracão /
Um colorido de alegria / E o carnaval /
Todo feito à mão.
(Heloir; Barbudo, Jorge; Saara, Zé Carlos Da; 1992)
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Colonialismo e colecionismo ou Negerplastik
e o evento racial
Renato do Carmo Mendonza¹

Neste artigo busco discutir questões relacionadas ao texto Negerplastik de Carl Einstein.
Publicado inicialmente em 1915, o texto é considerado um marco divisor para a interpretação ocidental das produções materiais africanas como obras de arte. Na tentativa
de ensaiar um pensamento composicional, ao modelo apresentado e defendido por Denise Ferreira da Silva em seu ensaio “O evento racial ou aquilo que ocorre sem tempo”
(2018), busco inserir as leituras de Einstein nas concepções conceituais das práticas de
colecionismo europeu, para poder pensar, dentro desse contexto, possíveis intenções
e resultados efetivos dos discursos presentes em negerplastik, bem como exercitar um
olhar ampliado para as estruturas de poder e dominação em que essa obra textual se
insere.
Palavras-chave
Negerplastik, Carl Einstein, artes africanas, evento racial, colecionismo.

Negerplastik, traduzido para inúmeros idiomas como “escultura negra” ou “escultura
africana”, é um ensaio curto, publicado pela primeira vez em Leipzig, Alemanha, no ano
de 1915, por um pesquisador alemão de origem judia chamado Carl Einstein. Além do
texto, que apresenta concepções aparentemente surpreendentes quando alocado em seu

encontravam em território europeu naquele momento, estando a maioria desses objetos
na coleção do marchand József Brummer, que foi o patrocinador da primeira publicação.
O livro de Einstein tem sido sido apontado pela historiografia da arte como a primeira
obra ocidental a considerar uma coleção de objetos africanos como um “agrupamento

1.
Renato do Carmo Mendonza é graduando em História da Arte pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro e pesquisa as relações entre arte, imagem e linguagem, nas múltiplas possibilidades de tempos.
Dedica-se a pensar os processos coloniais e os modelos de escrita e narrativas das histórias das artes.
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tempo e espaço geográfico, o livro publicado por Einstein acompanhava uma seleção de
fotografias composta por imagens de 119 objetos provenientes de África e Oceania, que se

de objetos artísticos”, buscando dentro dessa concepção a produção de uma leitura formal e
estilística ao modelo das leituras empregadas às obras de arte européias naquele momento,
o que não exclui o fato de esses mesmos objetos já terem sido agrupados sob outros títulos
e com outras intenções, porém dentro de uma mesma prática de colecionismo.
Segundo DESVALLÉES & MAIRESSE (2013) no contexto do colecionismo a coleção é
concebida simultaneamente como o resultado e como a fonte de um programa científico
que visa a aquisição e a pesquisa de objetos compreendidos como “testemunhos materiais e imateriais do homem e de seu meio.” Considerando que os objetos analisados por
Einstein já estavam em território europeu e sendo assim já se encontravam disponíveis
a esse sistema de práticas, que é ao mesmo tempo resultado e fonte de seu programa
definidor, não parece que “quando” e “como” sejam os questionamentos mais adequados
a análise contextual dessa obra, a pergunta insurgente é: porque os objetos provenientes
de Áfricas foram reinterpretados como arte no início do século XX? Considerando que
embora tenham ocorrido alterações no “programa científico” de algumas coleções, que
de etnológicas passaram a ser compreendidas como artísticas, isto não interferiu efetivamente nos seus significados simbólicos dentro do contexto da colonialidade.

resguardar a memória do que, naquele momento, eram consideradas “proto-civilizações”
à beira do desaparecimento total. Nesse contexto, no ano de 1882, na cidade de Paris,
surgiu o Museu de Etnografia do Trocadero, cuja trajetória pode nos oferecer um panorama
do relacionamento que tem se mantido entre os europeus e os objetos originários de
culturas não-europeias. Essa coleção também desperta particular interesse aos estudos
sobre artes, pois a sua exibição pública em Paris, na virada do século XIX para o século
XX, foi um elemento fundamental ao desenvolvimento das práticas dos chamados artistas
modernistas europeus, que encontraram ali as principais fontes de inspiração para suas
pesquisas artísticas.
Sendo assim, mesmo que essa coleção tenha sido agrupada e exibida sob um
programa científico etnográfico, onde a ideia de “cultura material” metodologicamente
se sobrepunha a ideia de interpretação artística dos objetos, podemos supor que a partir
da resposta de uma comunidade local começaram a se esboçar, no pensamento europeu,
as possibilidades de interpretação, e os até mesmo alguns dos argumentos, mais tarde
utilizados por Carl Einstein em Negerplastik. É possível considerar ainda, como essa exibição
interferiu no comércio de objetos de procedência africana, que passaram a fazer parte dos
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É interessante observar que objetos africanos a princípio foram coletados e
apresentados, sobretudo em coleções privadas, como souvenirs para efeitos de
assombramento e curiosidade, mas Já no século XIX, a partir da invenção científica
conhecida como etnografia, as elites intelectuais europeias passaram a considerar a
criação de coleções públicas, de caráter estritamente científico, que fossem capazes de

interesses de alguns ricos excêntricos, mas também de inúmeros artistas e outras pessoas
ligadas à área da cultura. Isso contribui para perceber o texto de Einstein como o reflexo
de um debate social e também como resposta a uma demanda de mercado.

Sabemos que o debate acerca do pensamento africano e do modo como esses objetos
deveriam ser interpretados atravessou todo o século XX e influenciou inclusive na transformação
ética de ciências como etnografia, etnologia e antropologia. Foi nesse contexto de mudanças
de abordagens metodológicas que, no ano de 1928, a coleção do Trocadero passou por uma
reinterpretação de seu programa, sendo reorganizada pelo então diretor Paul Rivet como parte de
seus esforços pela implementação de uma perspectiva etnológica enquanto prática científica. A nova
perspectiva de Rivet levou o governo francês a inaugurar para este mesmo acervo, no ano de 1937,
o Museu do Homem. Segundo o diretor da instituição o novo título buscava “indicar que tudo o
que diz respeito ao ser humano, nas suas múltiplas vertentes, deve e pode encontrar um lugar nas
coleções” apresentando assim a humanidade como “um todo indivisível, não só no espaço, mas
também no tempo²".
É importante considerar que foi no Museu do Homem de Paris onde permaneceram
expostos, até o ano de 1974, o esqueleto, o cérebro e os órgãos genitais de Saartjie Baartman,
bem como o molde de gesso de seu corpo. Saartjie, mulher africana, da família khoisan, foi exibida
como atração de circo na França no século XIX, e depois de morta teve o corpo dissecado e
embalsamado. A sua autópsia foi publicada em periódicos acadêmicos e amplamente utilizada
por médicos eugenistas até o século XX. Seus restos mortais, embora tenham sido retirados
de exibição na década de 1970, só deixaram de integrar a coleção do museu quando foram
devolvidos aos descendentes de sua família no ano de 2002, em um processo de repatriação
movido pelo governo da África do Sul, que naquele momento estava sob a presidência de Nelson
Mandela. Estamos falando portanto de uma coleção que comportou em seu interior objetos e
corpos de pessoas africanas.

exibem pessoas africanas como “objetos”? A alteração discursiva operada pelo texto de Carl Einstein
em comparativo com as práticas de exibição e discursos institucionais, ainda hoje preservados,
interfere efetivamente no significado simbólico desses objetos para as culturas que agora os possuem,
2.
Frases retiradas do discurso de inauguração do Museu do Homem, os trechos em questão são
apresentados no site da própria institução, em artigo sobre os momentos marcantes da sua história:
Disponível em : MUSÉE DE L’HOMME; Du musée d'Ethnographie au Musée de l'Homme Disponível em:
http://www.museedelhomme.fr/fr/musee/musee-dethnographie-musee-lhomme-3717. Acesso em
03/10/2020.
3.
A respeito das arquiteturas jurídico- económicas- epistêmicas da colonialidade ver SILVA: Denise
Ferreira. O evento racial ou aquilo que acontece sem tempo. em: PEDROSA, Adriano; CARNEIRO,
Amanda; MESQUITA, André (orgs.). Histórias afro-atlânticas: [vol. 2] antologia. São Paulo: Masp, 2018
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Sendo assim podemos questionar: o que significa, no contexto europeu do início do século
XX, a interpretação de objetos provenientes de Áfricas como “arte” ao mesmo tempo em que se

ou apenas responde às demandas e aos interesses de um mercado? Essa alteração discursiva
interfere de alguma forma na política de subjugo e destruição colonial ou atua na preservação de
suas arquiteturas simbólicas-jurídico-econômicas-epistêmicas? Os critérios de avaliação da arte
ocidental como as noções de forma, função, bidimensionalidade, tridimensionalidade
e pictorialidade aplicados por Einstein em Negerplastik são suficientes para interpretar
o pensamento estético das culturas africanas e seus produtos? A que serve o conceito
de “arte negra” em sociedades estruturalmente racistas? A consolidação desse conceito
representa de fato uma virada epistêmica?

Embora a argumentação de Einstein em Negerplastik comece apontando a falta de
consideração e conhecimento a respeito “do negro4”, a sua defesa dos povos africanos
passa por apresentá-los como um “tipo antigo” semelhante ao fellah, termo referente a
grupos camponeses que mantiveram um estilo de vida associado à antiguidade egípcia.
Essa conceituação não se distancia da concepção, ainda corrente na época, de que os
povos africanos e indigenizados seriam como “fósseis vivos”. E ainda que o autor tivesse
as mehores intenções, sua avaliação não passa por considerar os artistas de Áfricas como
artista de fato, ele ignora seus nomes e até mesmo os nomes dos grupos sociais de onde
vem as obras que analisa, informando somente os “países” das quais se originaram os
objetos, ao mesmo tempo em que afirma a existência de uma multiplicidade cultural
entre “inúmeras tribos" que convivem, guerreiam e fazem trocas nesses territórios.Seu
desinteresse pela autoria o leva à uma análise formal onde utiliza os critérios aplicados a
interpretação das

4.
A respeito da etmologia das palavra negro/black/neger (no contexto alemão), ver Grada Kilomba em
KILOMBA,Grada. Memórias da plantação: episódios do racismo cotidiano. Rio de Janeiro, Cobogó, 2019.
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Denise Ferreira da Silva, em um ensaio intitulado O evento racial ou aquilo que ocorre
sem tempo, afirma que o tempo, lido como sucessão de eventos passíveis de transformações
evolutivas, não oferece subsídios à interpretação do que ela chama de evento racial, uma
vez que esse modelo de pensamento leva a “ler os elementos em qualquer situação como
relacionados sequencialmente” (SILVA, 2018.) e ao tratarmos, por exemplo, de categorias
como conquista, colonização e escravidão, esse modelo de leitura se apresenta falho, pois
ainda que ocorram inúmeros eventos “marcantes”, que podem ser agrupados em leituras
sequenciais, é facilmente identificável que as estruturas de opressão e poder se mantém
intactas ou se replicam em outros contextos sob aspectos semelhantes. Desse modo se
entendermos a prática de colecionismo europeu como parte de uma estrutura interseccional
de poder, que tem o museu como seu expositório e que não se altera quando se modificam
suas estratégias discursivas, seremos levados a compreender que até mesmo as categorias e
estruturas expositivas ocidentais atuam como réplica da violência colonial.

obras modernistas pós-cubistas, principalmente porque aloca a “elevação” da arte africana
no centro da arte moderna europeia, quando somos hoje levados a crer no processo
contrário: a elevação da arte moderna europeia como produto imediato do fluxo de arte
africana naquele continente.

É evidente que quando falamos de debates localizados na esfera da cultura
precisamos considerar a existência de opiniões e de forças contrastantes, já que as
sociedades contemporâneas não são uníssonas, o que faz os esforços discursivos de
instituições como museus e governos serem alterados de maneira sintomática cada
vez que se insinua uma crise ideológica, invariavelmente atravessada, nos regimes do
capitalismo, pela possibilidade de danos financeiros. Lembrando que atualmente as
instituições museológicas, mais do que espaços de estudo, fazem parte de um sistema
econômico de entretenimento movido principalmente pelo turismo, isso parece justificar
não só a permanente exibição de espólios de guerra colonial, ressignificados sob muitos
títulos nesses espaços, como também os investimentos recentes para a construção de
novas estruturas arquitetônicas que não servem somente para abrigar esses objetos, mas
se inserirem no corpo das cidades de maneira marcante, fator também sintomático para
um modelo de sociedade que celebra suas vitórias erigindo monumentos.
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O esforço discursivo de Einstein é semelhante ao utilizado por Paul Rivet, alguns anos
mais tarde, quando buscou reformular os padrões expositivos da coleção do Museu do
Trocadero, no ano de 1928, afirmando a necessidade de apresentar as "múltiplas vertentes
do ser humano”, essa atitude de positivação do etnólogo resultou na arrecadação de
recursos financeiros para a criação do Museu do Homem em 1937. Passadas algumas
décadas, em 1990, quando o debate a respeito das repatriações, tendo o caso de Saartjie
Baartman como principal expoente, se tornou incontornável à instituição, o museu passou
a investir em grandes exposições como como Todos os pais, todos diferentes (1992)
reiterando o discurso de “unidade universal” e “origem comum de todos os povos”
sem necessariamente se desassociar de uma narrativa evolucionista social. Já em uma
reavaliação de sua relevância para o século XXI, desde o ano de 2015 o Museu do Homem
passou a incorporar todas as demais coleções antropológicas da França em uma nova sede
no Quai Branly. A partir de um projeto de gestão de acervos do Governo Francês, que ao
mesmo tempo determinou a criação de uma segunda instituição de caráter antropológico
para o país: o Museu de Civilizações da Europa e do Mediterrâneo, construído em Marselha.
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A ruína da casa,
conquanto tijolos se faz uma exposição.
A Casa Carioca do Museu de Arte do Rio.
Felipe Amancio1

Resumo
Neste ensaio crítico, elaboro algumas análises referentes à exposição Casa Carioca realizada no Museu de Arte do Rio - MAR, com a curadoria de Marcelo Campos e Joice Berth,
entre agosto de 2020 e agosto de 2021. Por meio da articulação entre análise de obras,
da expografia, assim como dos discursos de seus curadores e assistentes, esta crítica busca
explorar uma série de questões ligadas ao construir e ao habitar, assim como seus respectivos conflitos ético-sociais.
Palavras-chave

Areia, terra, cimento, madeira, barro, tijolos e mais tijolos misturados a outros
materiais minoritários. Uma ambiência em tons terrosos, que variam do ocre ao bordô,
a reunir uma infinidade de obras numa massa visual que remete a lama originária presente em diferentes mitos antropogênicos, que narram a criação dos humanos como seres
moldados do barro (Figura 01). Feitos da terra que habitam, a transformam segundo sua
semelhança. É como estar numa construção por dentro, adentrar suas estruturas, matérias, e, de igual modo, ver o exterior no interior das salas do museu, as fachadas sem
emboço dos barracos dos morros e favelas – e até mesmo a palha das ocas. Ao mesmo
tempo, para além das convenções formais de acabamento, visa questionar delimitações
de dentro e fora, privado e público a partir da casa. Não se trata de trazer problemas
pra casa como que por intriga ou problematizações gratuitas, como se respeitosamente
eles se mantivessem da porteira pra fora, como se sociedade, cidade, política, e economia também não a constituíssem – e a dimensionassem para além das quatro paredes
– problemas de casa, problemas da casa, a casa como problema.
1
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Areia, terra, cimento, madeira, barro, tijolos e mais tijolos, materiais de canteiros de
obra, materiais da primeira sala que como tal não poderia deixar de tratar dos construtores e cuidadoras, da mão de obra, da mão negra do trabalho braçal que ergue pisos e
paredes e os mantém limpos por dentro. De modo mais imediato, esta sala nos faz pensar em divisões sociais, raciais e por gênero do trabalho, mas também suscita perguntas
como : “de quem é a casa?”. A respeito de outras formas de se apropriar do espaço, dos
escravizados e empregados que pelo uso e conhecimento desenvolvem pertencimento ao
que não são propriamente proprietários. Na ala “Vida e trabalho” vemos a reatualização e
persistências de algumas tipologias: a mulher negra de roupas brancas, pano e lata d’água
na cabeça que reaparece nas fotografias (1940) de Kurt Klagsbrunn, na xilogravura (1956)
de Renina Katz, na série Das sombras (2008) de Rosana Paulino, e no perturbador lambe
Supernanny Brasil (2016) de Alberto Pereira, que representa Anastácia como na figura de
uma babá ainda silenciada (Figura 02).
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E pensar a casa como problema, a casa real com problemas reais, mais duros que
o concreto, é justamente o que propõe a exposição Casa Carioca, curada por Marcelo
Campos e Joice Berth no Museu de Arte do Rio (MAR). Uma grande exposição, com
centenas de obras dispostas em três salas, que se estendeu por um ano de fechamentos e
reaberturas motivados pela pandemia ainda em curso. Desse modo, tratar dessa exposição multidimensional – que reforça a tradição de mostras opulentas, eloquentes, iniciada
desde a fundação do museu – é, sem dúvidas, um desafio ao olhar do visitante que deve
traçar caminhos de orientação por inconformes e variadas arquiteturas ao acolhimento
dessas obras e suas propostas.

Fig. 02: Alberto Pereira - Supernnany Brasil, 2016. Técnica: Lambe-lambe sobre parede.
Fonte: autoria própria.

Não se limitando a esses desbravadores da exclusão, a exposição saúda, em especial, o esforço coletivo das camadas populares para erguer suas casas e pelo direito à
moradia. Bem no meio da sala, temos o nicho “Celebração e insurgência”, reentrâncias
de uma cidade que se volta para o interior, também nas pinturas: Zona norte (1956) de
Djanira, e nas representações do subúrbio de Heitor dos Prazeres, Marilene Gomes, e
Sérgio Vidal, em que vemos cenas domésticas de confraternização de pretos e mestiços
em torno da comida e embalados pelo samba (Figura 03). Se a comida, a feijoada, o mocotó, o churrasco vêm celebrar e recompensar o árduo trabalho de levantar um teto, bem
ao centro, a obra Gengiva (2020) de Mulambo – tijolos empilhados em arco, no qual são
pintados dentes – se instala para articular essas questões, e lembrar que casa não é só
abrigo das intempéries, mas lugar de se reunir, se alimentar, recarregar as forças, e como
uma boca tem apetite por mais, reformas e ampliações (Figura 04).
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Mantendo-se nessa divisão sexual do trabalho, no lado oposto da sala, temos os
construtores e mestres de obra, muitas vezes invisibilizados, fora alguns nomes salvos
pela história, como Mestre Valentim (Minas Gerais, 1745 – Rio de Janeiro, 1813) escultor
do nosso Barroco, Joaquim Pinto de Oliveira, mais conhecido como Tebas (1721-1811),
pioneiro da arquitetura em São Paulo, e Enedina Alves Marques (Curitiba, 1913-1981), a
primeira engenheira negra do Brasil.

Fig. 04: Mulambo – Gengiva, 2020. Técnica: escultura de tijolos pintados. Fonte: autoria própria.
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Fig. 03: Djanira - Zona norte, 1956. Técnica: óleo sobre tela. Fonte: autoria própria.

À frente deste núcleo de celebração, convivência e aquilombamento, temos a seção
“Ponha-se daqui pra fora” que registra numa linha do tempo as lutas por moradia das camadas populares, desde as reformas sanitaristas que demoliram o Morro do Castelo e removeram o cortiço da rua Visconde de Rio Branco no começo do século XX, até os protestos
contra a gentrificação da Praça Mauá. Incorporar nesta seção as fotografias de Thales Leite
dos protestos contra o museu, em sua inauguração (2013), é um reconhecimento, pelo
menos por parte da atual curadoria, das contradições e conflitos minimizados pelo discurso
otimista dos investidores que especulam apenas quanto ao benefício próprio.
Há também, nesta primeira sala, algumas obras que gostaria de comentar mais detidamente. Uma delas, a pintura Instruções para administração das fazendas II (2020) de
André Griffo, na qual vemos um cômodo vazio: pé direito alto, piso de tábuas corridas,
paredes revestidas por ilustrada azulejaria azul, pórticos de pedra, e os retratos de um senhor de trajes militares ao centro e sua senhora a sua direita. A princípio, nada mais do que
uma cena interna de uma antiga casa colonial avariada pelo tempo. No entanto, detalhes
como as modernas lâmpadas fluorescentes e o sangue ainda fresco no teto revelam a atualidade do drama. Partindo da arquitetura, do cômodo aparentemente esvaziado, a obra
nos mostra a vida oculta das coisas em nossa ausência, em que os retratos dos senhores
ganham vida e passam a comandar, manipular a dinâmica que ocorre abaixo, onde se encontram figuras miúdas de homens negros a trabalhar alinhadamente. Uma vez notados,
percebe-se também a escala desproporcional com que são representados, análoga a uma
opressora e persistente hierarquia (Figura 05).

Por outro lado, se é na área delimitada pelos senhores que trabalham os homens
da obra de Griffo, vemos numa das pinturas do quase desconhecido Antônio Bragança,
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Fig. 05: André Griffo - Instruções para administração das fazendas II, 2020. Técnica: acrílica sobre tela.
Fonte: autoria própria.

uma família negra bem vestida, dona de um belo carro, a traçar o perímetro de sua futura
residência (Figura 06). A matriarca segura nas mãos o projeto, enquanto outro homem negro, aparentemente o arquiteto, faz indicações. Noutra pintura, desse conjunto de quatro
quadros, temos uma cena idílica do subúrbio, onde os moradores tem acesso à água, leite
e querosene, e que se lê no canto inferior direito: “Proteção para os abitantes das favéla
livre, distante da cidade São Sebastião, nas terras do nosso Sinhor.” Pinturas de traço naïf
que testemunham muito mais do que o desejo de pintar, pois materializam, enquanto
imagem, preces para uma existência digna e próspera para negros e pobres (Figura 07).
Fig. 06: Antônio Bragança – sem título, sem data. Técnica: óleo sobre tela. Fonte: autoria própria.

Fig. 07: Antônio Bragança – Favela livre, 1965. Técnica: óleo sobre tela. Fonte: autoria própria.

Antes de passar para a segunda sala, uma hipótese de leitura que pode ser explorada
a partir da cenografia, temas das obras e seus ícones recorrentes, é como seus materiais
tipificam não só uma divisão social do trabalho, mas se tratando de Brasil, expõem uma

estratificação racial, não sendo apenas materiais nas mãos negras em obra, mas também
as matérias-primas de suas humildes casas. Isto é o que sugere a expografia ao privilegiar
materiais mais nobres na segunda sala, como o característico chapisco branco das casas
modernistas, o sofisticado cimento queimado, o clássico mármore branco e até mesmo
telhas de alumínio, símbolo de status nos morros e favelas cariocas.
Ao passar para esta segunda sala – mais clara, clean, mais branca – temos a nossa
esquerda, a icônica Casa das Canoas, residência do próprio Oscar Niemeyer, fotografada
por Caio Reisewitz (2020) e filmada por Analu Zimmer, Ana Clara Simões Lopes, Heloize
Amaro e Matheus Araújo que registram a performance (2017) do corpo estranho de Matheusa Passareli a contrastar com a assepsia formal do espaço. Em sequência, nesta mesma parede, outros nomes célebres de nossa arquitetura são lembrados ao lado de seus
grandes projetos e não menores contradições decorrentes da implementação, abandono
e precarização. Se por um lado, esta sala lembra as trajetórias das mulheres pioneiras na
arquitetura, como Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - São Paulo, 1992), Carmen Portinho (Corumbá, 1903 - Rio de Janeiro, 2001) e Lota de Macedo Soares (Paris, 1910 - Nova Iorque,
1967), por outro, não deixa de mostrar outra faceta da desigualdade de gênero que ocorre no interior dos lares, como a dona de casa sufocada pelo confinamento e atribuições
do lar, a solidão, o consumismo, que se pode observar nos vídeos Ceia (2001) e Oceano
Possível (2002) de Sara Ramo, e na fotoperformance Na companhia dos objetos #6 (2008)
de Flávia Junqueira (Figura 08).

Ainda que por outras perspectivas, estes dois problemas-temas, opressão feminina
e precarização, conversam bem com obras e questões da primeira sala, como o trabalho
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Fig. 08: Flávia Junqueira - Na companhia dos objetos #6, 2008. Técnica: ampliação fotográfica.
Fonte: autoria própria.

doméstico – desempenhado em sua maioria por mulheres negras – e o privilégio da reclusão que faz pensar a triste coincidência de que a primeira vítima de Covid-19 no país
tenha sido a diarista Rosana Urbano, aos 57 anos. Quanto à precarização, a obra Ruína
(2014), de Yuri Firmeza, (Figura 09), evoca a perspicaz observação de Caetano Veloso na
canção Fora da ordem (1991) e registrada na fotografia (2004) do artista britânico Cerith
Wyn Evans, em que se lê: “aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína” (Figura
10). Essa ideia da ruína precoce leva a repensar que “condenação ao moderno” da qual
falava Mário Pedrosa (1957, p.8), como propensão ao novo do que chamava de “povos
sem passado”, ainda assim é uma condenação, configurada a partir de relações mal resolvidas do Brasil com sua história que não cessa de retornar, se infiltrar e rachar cada utopia
modernista que queira fazer tábula rasa de nossas mazelas.
Fig. 09: Yuri Firmeza – Ruína, 2014. Técnica: maquete. Fonte: autoria própria.

Desse modo, é interessante pensar que contemporaneamente a esse verso, Jacques
Derrida (2010, p.71) a propósito da exposição Mémoires d’Aveugle (Louvre, 1990-1991)
também pensava a questão da ruína, em suas palavras: “A ruína não sobrevém como um

acidente a um monumento ontem intacto. No começo há a ruína. Ruína o que acontece
aqui à imagem desde o primeiro olhar. Ruína é o auto-retrato, este rosto fitado ou desfigurado como memória de si, o que resta ou retorna como um espectro desde que, ao
primeiro olhar sobre si lançado, uma figuração se eclipsa.” Se o filósofo tratava da impossibilidade da apreensão e reprodução integral da percepção nos desenhos de observação,
podemos pensar como essa ideia de ruína que se faz congênita aos projetos ocorre também nas mais variadas obras, que nunca são simples cópias da natureza ou de ideias fantasiosas, pois os percursos acidentados da criação são sempre mais complexos. Ruínas não
só das construções que frustraram projetos e sonhos de engenheiros e arquitetos, mas
também das que nunca tiveram planta baixa pra seguir, que permanecem como resíduos
das demolições e desmoronamentos que marcam a paisagem de cartão-postal.
Sem síntese ou acabamento, construção e destruição se entrecruzam e se revezam
também no que a Fundação (2020) de Gilson Plano, os escombros (sem título, 2002) de
Ivens Machado, a Ruína modernista (2018) de Adriana Varejão, e o Empilhamento (20142016) de Andrey Zignatto mostram, conquanto tijolos se faz uma exposição.
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Resumo
O ensaio apresenta relatos e narrativas sobre a disciplina intitulada “Estudo sobre Patrimônio Cultural e Museus” no âmbito do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes
Visuais - PPGAV UFPE/UFPB, realizada de março a julho de 2021, de maneira remota. O
texto, em forma de ensaio, para além de apontamentos teóricos e metodológicos relacionados aos campos dos museus e do patrimônio, apresenta relatos de uma das docentes
da disciplina e de duas discentes que a cursaram, trazendo apontamentos bibliográficos
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A capacidade de conhecer não é uma revelação, mas sim uma relação de
experiências no mundo e com o mundo (RAMOS,2004).

seguintes indagações: O que implica conhecer os trânsitos, os percursos e narrativas construídas sobre a Arte, memória, patrimônio e museus?. Tal pergunta nos aproxima daafirmação de Connelly e Clandinin (1995) a respeito de que “somos seres narrativos” e que
nossa forma de apreender o mundo se relaciona com o ato de contá- lo, seja através de
palavras ou imagens, daquilo que capturamos pelo olhar, pela escuta e pelo sentir. Pesquisas relacionadas à investigação narrativa (BOLÍVAR, DOMINGO e FERNÁNDEZ, 1998)
apontam que o ato de relatar provoca no sujeito a capacidade de situar-se, de rever fatos
e ressignificar experiências.
Portanto, este ensaio parte de relatos teóricos, entendidos aqui para além do
seu caráter descritivo de uma experiência vivida, mas como categoria relevante para
a construção de conhecimento, por abarcar dimensões simultaneamente histórica,
analítica, crítica e reflexiva. Cumpre aqui o objetivo de apresentar direcionamentos,
acontecimentos e intencionalidades que constituíram nossa experiência acadêmica/
investigativa na disciplina Estudos sobre Patrimônio Cultural e Museus no âmbito do
Programa Associado de Pós Graduação em Artes Visuais UFPB/UFPE, ministrada pelas docentes Sabrina Melo e Luciana Costa, entre março e julho de 2021, de maneira
remota em meio a pandemia do Covid 19.

Estudos sobre Patrimônios e Museus: Entre Memórias e Esquecimentos
Todos fomos afetados pela pandemia do Covid 19, inclusive, a dinâmica dos museus
4
Todas as palestras podem ser acessadas no Canal do PPGAV no Youtube: https://www.youtube.
com/channel/UCFoDy1AP4c8cLF5SrJw3OeA/featured. Acesso em 24/07/2021.
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O ensaio se constitui de apontamentos e reflexões teóricas sobre o campo dos
museus e do patrimônio e suas possíveis articulações com a memória e com a arte
a partir dos recortes de vivências apresentados por uma das docentes da disciplina,
Sabrina Melo e pelas mestrandas Emanuelly Silva ( Relato 1) e Raisa Filgueira ( Relato
2), cujas pesquisas se debruçam sobre temáticas que envolvem patrimônio, museus,
arte e memória, mas também questionam os silenciamentos e os esquecimentos. Inicialmente, o ensaio apresenta as discussões feitas por pesquisadores (as) convidados
(as) para o II Ciclo de Palestras da Disciplina Estudos sobre Patrimônio Cultural e
Museus4. Em seguida, apresenta os relatos, apontamentos teóricos e direcionamentos de pesquisa das mestrandas e alunas da disciplina Emanuelly Silva e Raisa Filgueira
numa tentativa de aproximar patrimônio, museus e arte e tensionar as categorias da
memória, permeada também por esquecimentos e silêncios.

e do patrimônio cultural em diferentes partes do mundo. Museus com portas fechadas
sem recebimento de público, exposições canceladas, orçamentos baixos e inúmeras dificuldades foram agravadas durante a Pandemia. As instituições museológicas precisaram se
adaptar à nova realidade e as mídias digitais passaram a ser fundamentais para a continuação do trabalho das instituições, de artistas e de curadores (as). Os museus e o patrimônio, pensados como lugares de memória, passaram/passam por ressignificações no
contexto pandêmico. Estátuas de escravagistas britânicos foram derrubadas em Bristol;
o Museu de História Natural de Nova York retira a estátua de bronze do ex-presidente
Theodore Roosevelt sobre um cavalo acompanhado por um negro e indígena ao lado,
símbolo do colonialismo e discriminação racial. Tais ressignificações e questionamentos
apontam para os museus e os patrimônios sob uma perspectiva decolonial como chave
importante para questionar as políticas de memória e poder.

Pensar metodologicamente o desenho da disciplina ministrada em contexto pandêmico envolveu desafios e, ao mesmo tempo, abriu portas para novas possibilidades,
como a participação de pesquisadores, artistas e professores cuja temática do patrimônio
e museus atravessam seus trabalhos e poéticas. Pensando em ampliar redes de colaboração e pesquisa e conhecer diferentes perspectivas para pensar os museus e os patrimônios, dentre outras atividades feitas no decorrer da disciplina, foi realizado o II Ciclo
de Palestras da Disciplina Estudos sobre Patrimônio Cultural e Museus, com apoio do
PPGAV e do Grupo de Pesquisa Arte, Museus e Inclusão ( AMI/UFPB/CNPQ).
Antes de receber os palestrantes para o debate online, aberto ao público geral, os alunos matriculados na disciplina se encontravam para debater textos teóricos e
referências artísticas. O primeiro eixo temático do Ciclo de Palestras transitou entre os
conceitos de ruína, patrimônios e museus. O fascínio pelas ruínas permeia a humanidade
e pode ser percebida a partir das obras de do pintor francês Hubert Robert, influenciado
pelo romantismo de Caspar David. Já no período barroco oitocentista, vigorou uma visão
romântica das ruínas, onde a corrosão era percebida como uma espécie de redenção. Já

como condição de memória em oposição a ideia de ruína enquanto congelamento do
tempo, é possível questionar porque continuamos a produzir ruínas.
Para debater estas e outras questões, o Ciclo de Palestras contou com a participação
do professor e artista Yuri Firmeza, que discutiu parte de sua pesquisa de doutorado em
andamento desenvolvida na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa - FBAUL.
É justamente com a imagem do relógio de ponto em um espaço de ruínas que Yuri Firmeza
inicia seus apontamentos (figura 1). O relógio era um objeto caro a Henry Ford, fundador
de Fordlândia, em 1928. Interessado na dinâmica das linhas de montagem industrial, a ci-
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o sociólogo alemão George Simmel (1907/ 2019), considera a ruína como reconciliação
onde as forças da natureza sobre a humanidade são enfatizadas. Ao entender a ruína

dade de Fordlândia, situada no município de Aveiro, ao norte do estado do Pará, às margens do Rio Tapajós, teve o tempo sincronizado com a cidade de Detroit e determinado
pela produção industrial.
Yuri Firmeza problematiza o espaço de Fordlândia sob uma perspectiva arqueológica, trazendo para a superfície aquilo que estava soterrado, invisível. Nesse processo de
escavar tempos e memórias, parte para a construção de enunciados e possibilidades de
fissuras no tempo, ao entender o futuro não como promessa, mas como ameaça, como
resto. Yuri Firmeza afirma que não vê Fordlândia como uma cidade fantasma e arruinada,
mas como um lugar que resistiu. Árvores soterradas e calcinadas, o fogo e suas cinzas
espalhadas pela floresta, trabalhadores mortos e suas terras expropriadas em uma soma
que converge em subtrações do extrativismo colonial.

A palestra da poeta, museológa professora e feminista negra Dra. Luzia Gomes
Ferreira, docente na Universidade Federal do Pará (UFPA), leva-nos a discutir inúmeras
questões importantes para o campo dos patrimônios e museus, dentre elas, a questão de
gênero e raça. Luzia Gomes apresenta o projeto de extensão Xirê de Leitura, coordenado
por ela e desenvolvido no curso de Museologia da UFPA em parceria com a Livraria Ifá. O
objetivo do projeto é decolonizar os processos de ler, olhar e escutar a partir da leitura e
debate de poetas negras. A poesia negra é entendida como patrimônio de nosso tempo,
um patrimônio ausente das instituições museológicas e, portanto, o projeto surge da lacuna de diálogo entre a museologia e a produção literária.
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Fig. 01:Relógio de ponto destruído em fábrica de Fordlândia. Fonte: Autor desconhecido. Imagem do arquivo The
Henry Ford Museum. Imagem retirada da apresentação de Yuri Firmeza, 2021.

A terceira palestra foi a do professor Dr. Aldrin Moura de Figueiredo, professor do
Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia na UFPA. A palestra intitulada

Fig. 02: Pintura intitulada Coradouro de roupa, de Carlos Custódio de Azevedo (1903). Fonte: Museu
de Arte de Belém. Imagem retirada da apresentação do palestrante, em 2021.

A penúltima palestra do Ciclo contou com a participação da professora Drª Sicília
Calado Freitas, que atualmente é professora adjunta do Departamento de Artes Visuais
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e coordena o Projeto PIBID Artes Visuais da
UFPB. Sua palestra - intitulada Museus, acervo e mediação por uma perspectiva educativo
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Cromofobia Museográfica: Arte, racismo e colecionismo da Amazônia é iniciada com uma
referência aos protestos e derrubada de estátuas de racistas, escravocratas e genocidas.
Aldrin transita entre literatura, patrimônio, museus e artes visuais, com enfoque em pinturas e fotografias - comentando propósitos e projetos de embraquecimento de pessoas
negras, ou como os negros e negras eram representados na arte brasileira (figura 2), além
de tratar do embranquecimento de pessoas públicas como Crispim do Amaral, Machado
de Assis, Afonso do Nascimento entre outros. Também comenta acerca de outros termos
ligados à cromofobia, como a cromofilia, cromotopia e cromografia, que fazem parte de
um leque de pesquisas e estudos vinculados à marginalização da cor por estudiosos de
história e teoria da arte, além de escritores e intelectuais de áreas correlatas ( FIGUEIREDO, 2020). O professor Aldrin discute também sobre o circuito de arte e o colecionismo
em Belém nos séculos XIX e XX, que faz parte, hoje, de seu projeto de pesquisa e que
fez parte também de seus trabalhos em museus, curadorias e em pesquisas em história da
arte amazônica.

/transgressora discutiu principalmente como a mediação é um processo importante nos
museus e em outros espaços culturais e a importância da transgressão e decolonização dos
acervos e espaços museais. Dois textos sugeridos pela palestrante e que foram importantes
para complementar sua fala foram os capítulos Paulo Freire e A teoria como prática libertadora, de Bell Hooks (2013), e o ensaio Plantação Cognitiva, da artiste Jota Mombaça (2020).
No encerramento do Ciclo de Palestras e em parceria com a Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Alagoas (PPGAS UFAL), recebemos o professor Doutor Vincenzo Padiglione, da Universidade de Roma "La Sapienza",
com a palestra intitulada A amizade antagônica entre a Museologia Participativa, Reflexiva
e Generalizada: Experiências Teóricas e Práticas de um Antropólogo Museal. Padiglione
aborda a cena museográfica na Itália e apresenta uma série de experiências curatoriais e
museológicas em diálogo com a antropologia a partir de instalações etnográficas e processos de curadoria articuladas em torno do que ele chamou de uma amizade antagônica
entre a Museografia Social, Reflexiva e Generalizada.
As palestras demonstraram como múltiplos campos e olhares podem ser lançados
para os campos dos patrimônios e dos museus, espaços de diálogos, mas também de disputas. Lugares de memória, esquecimentos e silêncios, rompidos por pesquisas e poéticas
que encontram nos museus e nos patrimônios um espaço potente para imaginar e criar
futuros possíveis.

A disciplina intitulada Estudos sobre Patrimônio Cultural e Museus foi uma peçachave na minha trajetória acadêmica do mestrado que, para além de agregar conhecimentos sobre patrimônio e museologia, proporcionou trocas com colegas, docentes e
pesquisadores. Ouvir e debater acerca de temas que cercam a minha e outras pesquisas
possibilitou o aprofundamento das discussões sobre identidades, culturas, memórias, narrativas, silenciamentos e novos modos de ver e entender o universo dessas duas áreas que
se relacionam de maneira tão complementar entre si.
De maneira breve, irei me debruçar na forma com a qual a disciplina se comunicou
com minha pesquisa da dissertação ainda em andamento, e em como a mesma - através
das aulas, seminários, debates e palestras - trouxe novas perspectivas para minha caminhada enquanto discente e pesquisadora das Artes Visuais. Meu trabalho se enquadra na linha
de pesquisa dos Processos Teóricos e Históricos em Artes Visuais do PPGAV/UFPB/
UFPE e visa analisar um monumento arquitetônico de João Pessoa - conhecido como
Casarão 34 - sob a ótica da alegoria do palimpsesto (SILVA; MELO, 2021) com o objetivo
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Entre histórias, memórias e narrativas: primeiro relato

de pesquisar as camadas artísticas que o palacete abrigou/abriga, sediando em diferentes
períodos históricos exposições e eventos relacionados às Artes Visuais.
A interdisciplinaridade da História da Arte com a área do Patrimônio é essencial e
imprescindível no meu trabalho e em meu objeto de estudo, entendido enquanto patrimônio cultural permeado por memórias e camadas de tempos. Os patrimônios podem ser
entendidos como grandes narradores5 sobre outros tempos e vivências e ao nos aproximarmos ao pensamento de Walter Benjamin (1987, p. 239) e sobre como a disciplina
direcionou meu olhar para diferentes e novas interpretações nessas áreas - o de “saber
olhar como um arqueólogo”.
O olhar arqueológico é caro ao historiador da arte Didi-Huberman (2017, p.61) ao
considerar que "vemos que as coisas começam a nos olhar a partir de seus espaços soterrados e tempos esboroados”. Buscar as camadas de tempos nos objetos, nas imagens e
nos patrimônios na tentativa de ultrapassar a materialidade das coisas, escavando também
outros aspectos, como novas narrativas, silenciamentos e outras imaterialidades que estão
presentes de maneira inseparável dos objetos.

Por fim, cada aula envolveu teorias e discussões de diversos autores e temáticas
rodeadas por debates e por escuta. Além da História, da Museologia, das Artes Visuais e
de todas as áreas que envolvem os estudos sobre patrimônio e museus, Casarlade (2014,
p.163) diz que, para entendermos e para que tenhamos experiências diversas nessas duas
áreas, é preciso também que as pessoas tenham “a vivência e a leitura sensível das coisas”.
Portanto, ouvir os colegas através dos seminários, das discussões e das palestras possibilitou a ampliação das formas de ver e entender os museus e os patrimônios e as memórias
que estes espaços abrigam.
5
Trago aqui o termo que Walter Benjamin usa em seu texto O Narrador: Considerações sobre a
obra de Nicolai Leskov, sendo Leskov um dos últimos grandes narradores do seu tempo. Transpondo para o
patrimônio, acredito que os patrimônios culturais também podem ser grandes narradores de seu(s) tempo(s).
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Dito isso, a pesquisa em patrimônio e museus é algo que vem sendo estudado por
pesquisadores de arte, artistas, arquitetos, antropólogos, historiadores, arqueólogos, geólogos, cientistas sociais entre outros, interdisciplinaridade que amplia as categorias museu e
patrimônio e amplia sua potência enquanto formador de identidades, cultura, memória
pertencimento. Foi durante o II Ciclo de Palestras que percebi, através das pesquisas dos
convidados(as), que essas duas áreas fazem parte de estudos nas mais diversas linhas de
pesquisa e possibilitam diferentes olhares e interpretações. As palestras transitaram entre
pesquisas calcadas na perspectiva da nova museologia e das novas visões e interpretações
dos museus na contemporaneidade; a transgressão e importância da mediação nos acervos
e museus; dos silenciamentos e apagamentos de patrimônios e acervos; dos racismos e colonialismos e da poesia e a literatura em relação com os patrimônios, museus e com a Arte.

Processos de apagamento e a decolonialidade nos espaços museais: segundo
relato
Como resultado de reflexões tecidas durante a disciplina Estudos sobre Patrimônio Cultural e Museus, foi possível acessar discussões acerca das estruturas institucionais dos museus
e a urgente necessidade de decolonizá-las. A importância da inserção das práticas decoloniais
nos espaços museais têm origem nos processos de apagamento das narrativas não oficiais.
A disciplina permitiu debates democráticos e que apresentaram como base para
as discussões autores como Michael Pollak (1989), com o capítulo intitulado Memória,
Esquecimento, Silêncio do livro Estudos Históricos e o artigo O que é uma educação decolonial de Luiz Fernandes de Oliveira (2016).
Os autores e produções que discutem a temática da decolonialidade, silenciamentos,
apagamentos e ausências foram selecionados por mim, para estabelecer conexões com a
pesquisa que desenvolvo no PPGAV UFPB UFPE. Meu projeto de mestrado intitulado: O
Acervo de Arte Popular do Centro Cultural São Francisco pela perspectiva da Museologia
Decolonial passou por ampliação teórica e metodológica a partir das discussões apresentadas na disciplina e autores como Brenda Cocotle (2019) e Bruno Brulon (2020) foram
acionados para discorrer sobre as tendências temáticas da Museologia e a decolonialidade.

Ao investigar o processo de invisibilização da Exposição de Arte Popular do Centro
Cultural São Francisco se inicia um processo de inquietação que busca refletir como espaços como esse vão rever narrativas e estabelecer diálogos entre esses universos, diálogos permeados também por conflitos. É urgente que a nossa herança colonial seja repensada para que essa máquina de reproduzir apagamentos não se perpetue. Os processos
metodológicos adotados para se debruçar sobre certas narrativas, como a colonial por
exemplo, é uma forma de ver, porém, é também uma maneira de não ver. Diante desse
cenário, o nosso olhar sobre esse legado deve ser questionador, buscando encontrar o
que foi selecionado para que não pudéssemos conhecer. E, ratificando essa problemática,
Brulon (2020) discorre que os museus não correspondem apenas à estrutura edificada.
Os objetos abrigados nesses espaços refletem um contexto sociocultural, onde narrativas
oficiais são selecionadas em detrimento das narrativas não oficiais. Em decorrência dessa
realidade, constata-se a necessidade e o desafio de decolonizar, como ratifica Cocotle
(2019) em seu artigo Nós prometemos descolonizar o museu: uma revisão crítica da
política museal contemporânea.
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O Acervo de Arte Popular do Centro Cultural São Francisco está localizado no Centro Cultural São Francisco, na cidade de João Pessoa, em uma construção com arquitetura
religiosa e tipicamente barroca. O acervo abrange peças da cultura afro-brasileira, que hoje
não fazem parte da exposição permanente. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é análisar
o acervo, a exposição, os processos de invisibilização, silenciamento e apagamento, bem
como a necessidade de refletir pela perspectiva da museologia decolonial nesse contexto.
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Imagens
AUTOR DESCONHECIDO. Relógio de ponto destruído em fábrica de Fordlândia. Fonte:
Imagem do arquivo The Henry Ford Museum. Imagem retirada do texto de Yuri Firmeza,
2021.
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AZEVEDO, C. C. Coradouro de roupa. 1903. Óleo sobre tela.43,5 cm x 36 cm. Acervo
Museu de Arte de Belém. Imagem retirada da apresentação do palestrante Aldrin Figueiredo, 2021.

Exercício do anoitecer
Poética, curadoria e expografia na construção de uma exposição
Arthur Gomes Barbosa1
Pedro Lacerda2

Resumo
O presente artigo analisa a exposição exercício do anoitecer, tendo como pontos de
observação os pilares: poética, curadoria e expografia, procurando fomentar reflexões
sobre o papel destes três eixos na construção de uma exposição. Para isso, o trabalho
se configura como um estudo de caso que se dedica aos papéis do artista e do curador
na concepção da exposição e na correlação dos três eixos dentro da construção de um
projeto expositivo. Por meio das reflexões levantadas, se propõe a ideia de um processo
simbiótico entre os agentes que resulta em uma curadoria horizontal.
Palavras-chave

O trabalho que aqui se apresenta é um desdobramento da exposição exercício do anoitecer, individual do artista e fotógrafo Pedro Lacerda com curadoria de Arthur Gomes
Barbosa realizada, em 2019, na Galeria Espaço Piloto, do Departamento de Artes Visuais
da Universidade de Brasília. A exposição nasce como resultado inquieto da pesquisa de
mestrado do artista e reúne trabalhos em fotografia e vídeo desenvolvidos entre os anos
2017 e 2019, período correspondente à elaboração da dissertação peróla: poéticas em
processos fotográficos3, defendida no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da
UnB também em 2019.
1
Museólogo, curador e pesquisador. Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGFAU-UnB.
Produz junto aos grupos de pesquisa do CNPq “Paisagem, Projeto e Planejamento” e “Museologia, Patrimônio e Memória”. E-mail: arthurgbar@gmail.com
2
Fotógrafo, artista visual e pesquisador. Mestre em Arte Contemporânea pelo PPGAV-UnB
(2019) e graduado em Artes Visuais (2017) e Comunicação Social (2014). E-mail: pedrolacerdda@gmail.
com
3

Disponível no link <https://repositorio.unb.br/handle/10482/38021>.
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Fotografia; curadoria; expografia; poética.

Em sua pesquisa prático-teórica, Pedro Lacerda explora questões relacionadas à
linguagem fotográfica e ao complexo campo da imagem, desenvolvendo trabalhos artísticos que têm origem nos diferentes processos de registro e percepção em seu cotidiano.
O artista articula ideias em torno dos processos de criação da imagem, utilizando situações aparentemente simples ou banais para a construção de sentidos entre a experiência do fotógrafo e a existência da fotografia. A dissertação Pérola se dedica aos estudos
das poéticas envolvidas neste conjunto de trabalhos e, consequentemente, à elaboração
de uma exposição individual.
Sendo resultado de uma jornada específica, a exposição exercício do anoitecer se cria
a partir de uma proximidade entre artista e curador, de uma iniciativa que se materializa
desse encontro. Aqui pretendemos apresentar algumas considerações e notas sobre o
processo de concepção curatorial e expográfica, destacando as interseções entre os
agentes, suas interpretações e o resultado material obtido. Por meio do estudo de caso,
nosso objetivo é traçar considerações pertinentes ao campo da curadoria e os desdobramentos possíveis a respeito da concepção horizontal de exposições, evidenciando os
pilares poética, curadoria e expografia e os procedimentos que operam e influenciam
mutuamente a construção de um discurso. Nesta perspectiva, tratamos desses três eixos
norteadores, pensando seus desenvolvimentos e influências, e apresentando as reflexões
que se desdobram desse estudo.
Iniciamos então com uma breve contextualização e embasamento da poética do
artista, seguidos de uma apresentação e explanação sobre o processo curatorial, culminando no desenho da expografia.

O trabalho de Pedro Lacerda tem origem na cena alternativa de eventos noturnos
em Brasília, fotografando, em sua maioria, festas que reúnem pessoas da comunidade
LGBTQIA+ em boates, casas noturnas e espaços da cidade que são reocupados por coletivos e produtores do setor cultural. É importante destacar a pertinência do encontro
destas circunstâncias, pois trata-se diretamente de um campo de investigação e ação do
artista para a concepção de sua poética. A noite4 é interpretada a partir da observação
atenta à sua complexa trama de personagens, cenários e movimentos, considerando as
subjetividades de seus acontecimentos em um contexto de escuridão. É possível, assim, atestar a parcela de mistério que rodeia a noite, uma vez que pode ser interpretada como vitrine para quem deseja ser visto como também esconderijo para quem quer desaparecer.
4

Aqui se compreende a palavra “noite” como uma referência ao circuito de eventos e festas
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Introdução às poéticas

Aqui estabelecemos relações com os trabalhos da fotógrafa Diane Arbus, dando
importância aos retratos Man in Curlers, de 1966, e Transvestite at a Drag Ball, New York
City, de 1970. Arbus opera sua fotografia a partir da intenção de lançar luz aos grupos
marginalizados da sociedade e torná-los visíveis em um contexto para além da fotografia.
Segundo a autora Susan Sontag, o interesse de Arbus pelos assuntos excêntricos expõe
a sua vontade de violar a inocência, atravessando um sentimento de estar imune a tudo
o que fotografa, desenvolvendo “uma visão demasiado simples do encanto, da hipocrisia
e do desconforto de confraternizar com as anomalias” (SONTAG, 2004, p.51).
Neste sentido, em meio à efervescência dos eventos noturnos e suas dinâmicas de
ocupação por grupos e multidões, chama a atenção de Pedro Lacerda a presença ativa
de uma juventude dissidente que têm a noite como espaço para existência e expressão.
Mas é por entre as estruturas físicas instáveis e os inúmeros resíduos espalhados que o
artista desenvolve o hábito de fotografar um conjunto de variadas situações em estado
de declínio quanto à sua forma ou função. Sontag (2004) diz que existe um encanto pelo
vazio das cidades quando se depara com situações em que não há presença humana,
apenas seus destroços que trazem o calor humano de várias gerações. A noite o ensina a
ver o que está para além da fotografia.
A prática se expande, e os registros passam a acontecer utilizando-se de câmeras
analógicas, filmadoras de vídeo, aparelho celular ou então de máquina digital. Para fazer
a fotografia acontecer, o meio independe, mas depende-se da relação de sentidos que se
vai conceber.

Notas sobre a composição - processo curatorial
Convidado a desenvolver um projeto curatorial a partir das obras do artista, o
curador se depara com uma poética já estabelecida, coesa e relacionada a referências
próprias delimitadas. Nesse sentido, não cabe adotar uma postura autoritária ou de destaque como se percebe ao analisar a figura em seu surgimento em meados do século
XX.Ao contrário de processos curatoriais baseados em recortes históricos ou com base
em demandas e acervos institucionais, em que o discurso é pautado na narração dos
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Ao longo do desenvolvimento das investigações e dos trabalhos artísticos durante
o seu curso de Mestrado, o artista passou a situar sua pesquisa nas questões relacionadas à fotografia e ao complexo campo da imagem, desenvolvendo trabalhos que partem
de seu cotidiano e são produzidos em fotografia e outras linguagens, como vídeo e
instalação, articulando ideias em torno do espaço expositivo, suportes e mídias. É neste
contexto que nasce a necessidade de uma exposição individual.

fatos, nos interesses da instituição, na história ou biografia ou em um recorte conceitual
pré-estabelecido pelo curador, neste caso, em específico, a curadoria parte da produção
teórica e prática do artista. O curador aparece então, utilizando dos termos de Olu
Oguibe (2004, p.13), na roupagem de facilitador, aquele interessado e vinculado tanto
ao processo quanto à obra do artista, na perspectiva de que suas contribuições sejam
pertinentes e válidas para o processo criativo.
Dessa forma, a curadoria assume como meta a formulação de vértices entre as
arestas, resultando no desenho de um conceito coeso e coerente tanto visualmente,
espacialmente e discursivamente, que resultam em uma expressão palpável das punções
poéticas em forma de exposição inteligível ao público. Assim, entende-se a curadoria
como um “processo simbiótico de respeito e compreensão mútua, uma sociedade no
empreendimento de construir” (OGUIBE, 2004, p.17).
Tal caminho é adotado uma vez que se entende a curadoria como uma ação comunicativa que se responsabiliza em propagar discursos por meio das decisões curatoriais
que serão materializados no espaço, tanto por meio das obras escolhidas, textos auxiliares, quanto por meio da expografia, entendendo estas como as linguagens a serem utilizadas com o objetivo da comunicação do discurso. Ou seja, nessa perspectiva, a curadoria
tem como objetivo final comunicar.

É possível afirmar que toda exposição se organiza, em alguma instância, por meio das
seguintes operações: definição de um tema ou conteúdo central, estruturação conceitual,
seleção de acervo e suas associações, elaboração das informações complementares e
desenho espacial da estruturação conceitual (BLANCO, 1996, p.6 apud RUPP, 2011,
p.133), o que, por vezes, acaba sendo centralizado na curadoria, dando assim origem ao
curador como autor de exposições (RUPP 2011, DEL CASTILLO 2015). O processo em
questão, no entanto, é diferenciado: parte das obras, do acervo e da poética do artista a
construção de um discurso curatorial. A autoria é partilhada, horizontal.
Em trocas com o artista, uma noção pulsa ao ouvir sobre as nebulosas que se apresentam em sua poética, assim, um dos desafios propostos era pensar algo que se desdobra a partir da noite, a ausência. Se deparar com ela é um exercício difícil. Além do que
não está lá, a ausência revela, enquanto encobre. Tudo o que ali não mais existe, tudo o
que um dia já foi a ausência só se configura por meio da falta, do estranhamento. exercício
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Defende-se tal ponto tendo em vista que a exposição cria um “círculo de mediação
ou comunicação entre o objeto e o público” (RUPP, 2011, p.182), além de comunicar, por
meio dos objetos dispostos, como obras de arte, a reunião dos elementos disponíveis
no espaço (expografia, arquitetura, curadoria), que funcionam também enquanto texto
sensível com objetivo comunicacional, estando os três eixos, poética, curadoria e expografia, alinhados na perspectiva da comunicação.

do anoitecer convida o espectador a um olhar lento, uma investigação da não presença,
sendo este o eixo orientador adotado no processo curatorial, que então revela outros
vértices: tempo, escuro, anoitecido, registro. Adota-se como discurso a proposição de
pensar o que não está lá, as inquietações do registro do pós-acontecimento.

Fig. 01: Vista geral da exposição exercício do anoitecer, em 2019.
Fonte: Acervo pessoal do autor

Cada uma das obras se alinha a alguma das palavras-chave que se desdobravam de
ausência: em Expectativas infláveis, um vídeo de quase 7 horas de duração, deparamo-nos
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Dessa forma, cria-se a delimitação no escopo das obras escolhidas e o esboço inicial de um projeto expográfico. Seguindo a perspectiva do trabalho simbiótico, partindo
das obras e poética para delimitação de um escopo para o discurso seis trabalhos foram
selecionados em conjunto (figura 1): Pausa para dança (2018), Expectativas infláveis (2017),
exercício do anoitecer (2018), Aparência (2018), Disponíveis (2017) e Passeios em desencanto
(2017).

com a dilatação do tempo ao observarmos uma boia murchar. Em Disponíveis, observa-se
um conjunto de outdoors vazios, disponíveis à margem da estrada, que nos retomam ao
tempo de deslocamento, ao que deixou de estar, à não presença. Em Pausa para dança,
mais um retrato de um tempo incapturável que se desloca até não mais estar ali por meio
de uma sombra que dança no passar das horas até que chegue o escuro do anoitecer.
Dentro do desenho curatorial, entende-se o anoitecer não só como uma ação
física possível de acontecer no chegar das 18h, mas como um estado de existência,
anoitecido é aquilo não visto, que passa batido embebido nas suas próprias sombras. O
estado anoitecido é pessoal, introspectivo, demanda um olhar para o nada que revele
mais do que esconda e aparece em cada uma das obras, em especial, em exercício do
anoitecer: fotografia que empresta seu nome à exposição e que brinca com os horários
estabelecidos do amanhecer e do crepúsculo, sem revelar seu tempo exato, anoitecendo
assim as percepções.
Em Passeios em desencanto (figura 2), fragmentos anoitecidos, pedaços de ausências,
registros do tempo aparecem em uma instalação fotográfica de dimensões variáveis que
reúne trabalhos antes individualizados em um grande mapa, atlas mnemosyne, que resulta de uma constante e extensa prática da fotografia em situações de encontro com o
silêncio. Em sua maioria, são fotos que acontecem em meio a explorações urbanas que
acentuam um olhar curioso e reflexivo em um conjunto extenso de diversas situações.
Novas narrativas surgem quando as impressões são aproximadas ou distanciadas umas
das outras durante a montagem do trabalho. As fotos dividem espaço com outras estruturas fragmentadas da fotografia-objeto, como molduras soltas e placas de MDF, fazendo
com que as dimensões e quantidade de fotos variem constantemente de acordo com
cada situação de montagem.

A curadoria então se realizava a partir das potências individuais de cada obra organizada conjuntamente, tendo como norte as noções apresentadas referente à ausência e
ao ato de anoitecer. Nesse sentido, destacamos a relação destes conceitos com a prática
fotográfica e seus pilares tempo e luz. Passamos então a tratar da tradução física desses
vértices conceituais em um espaço dado, construindo assim uma expografia em diálogo
com o processo curatorial.
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Por fim, a obra Aparência esconde detalhes do que realmente é. São 7 fotografias
em close de espaços entre, pequenos portais, literalmente janelas interditas, tapadas, que
negam a visão, o transpor, e alguma instância também anoitecem.

Fig. 02: Vista do trabalho “Passeios em desencanto” em 2019. Fonte: Acervo pessoal do autor

Ausências presentes: processo e projeto expográfico

A expografia, enquanto representação visual da questão narrativa, apresenta-se
como o caminho possível para a construção simbólica e material de uma outra obra.
Nesse sentido, pensar curadoria separado de expografia é um desafio hercúleo e improvável, da mesma forma que pensar em trabalho sem considerar sua montagem. Os
dois universos se contaminam e retroalimentam de forma orgânica e contínua.
É na união entre expografia e curadoria que se percebem os potenciais dos usos
do espaço como um catalisador das pulsões estéticas e intenções poéticas: é nele que se
inscrevem materialmente os textos desenhados pelas obras escolhidas e pelos conceitos
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Ao falar da expografia, estamos nos referindo a uma linguagem própria que tem
como proposta garantir a comunicação das intenções da exposição, poética e curadoria. Essa linguagem utiliza de diferentes elementos como acervo, arquitetura, cenografia,
cores, gráficos, todos os elementos visuais e interativos dispostos no espaço que orientam um percurso e um discurso. Entendendo que a expografia é como a mensagem é
repassada ao público, ela precisa estar muito bem alinhada com a poética e a curadoria
para garantir a comunicação ideal dos conceitos trabalhados.

cooptados. No espaço que se realiza a soma das partes, e a poética e narrativa curatorial
acontecem enquanto mensagem materializada.
Em nossa jornada, precisamos presentificar a ausência, comunicando-a por meio
das obras na perspectiva de propor caminhos possíveis ao espectador, tanto espaciais
quanto subjetivos, concordando com Del Castillo que, apesar da linha desenhada pela
curadoria, o espectador “observa, seleciona, compara, interpreta o que lhe é oferecido
e, assim, recria conteúdos” (2015, pp 60-61). Este exercício é ainda mediado pelas características do espaço: um mezanino aberto com uma parede falsa que cria um retângulo
expositivo e um caminho estreito. A narrativa curatorial supõe nesse espaço um percurso pretendido que irá se afirmar ou não por meio das aproximações conceituais materializadas nas obras, usando do próprio espaço para a edificação da narrativa.
O espaço aparece então como meio para a mensagem, não pode ser desconsiderado. Na intenção de uma tradução visual o mais honesta possível de um discurso tanto
poético quanto curatorial, é o espaço que serve de intermédio. Na intenção de criar um
ritmo, quem sabe um percurso alinhado às dicotomias próximo x distante, escuro x iluminado. A expografia necessitava ser ausente e paradoxalmente, presente.

A galeria em questão, o Espaço Piloto da Universidade de Brasília, divide-se em um
andar térreo e mezanino, com dois acessos terrestres e um pelo mezanino, suas paredes
de vidro permitem a visualização das obras logo de longe. Aproveitando essa característica, o vazio e a curiosidade foram valorizados, culminando na escolha de dar indícios das
presenças, deixando todo o pavimento térreo vazio. Já pelo lado de fora, pela cortina
de vidro, apenas uma obra, Aparência, era visível. A instalação Passeios em desencanto por
sua vez ocupava com vazios uma parede inteira entre fotografias e molduras vazias, ocupando o espaço demandando investigações minuciosas com suas diferentes dimensões.
Pausa para a dança repousava discreta apoiada na parede e no chão, criando uma outra
ausência no espaço frontal da parede branca.
5
“Como construir um arquipélago”. Texto da arquiteta Marta Bogéa disponível no catálogo da
29° Bienal de São Paulo realizada em 2010. Disponível em: https://issuu.com/bienal/docs/29a-catalogo-pt/15
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Nessa intenção, tendo já o espaço dado, na expressão de Marta Bogéa5, a arquitetura residente, devemos pensar as obras como hospedes deste espaço, mensageiras de
uma narrativa que se realiza na arquitetura visitante, a expografia. Assim as obras, quando possível, devem ser pensadas tendo em mente o espaço e adaptadas para o melhor
aproveitamento tanto da arquitetura residente quanto da visitante. Em respeito com
a ideia inicial da ausência, dos entre-vistos, as obras foram dispostas de forma quase
aparente quase escondidas, demandando aproximações e distanciamentos, presenças e
ausências no espaço para sua melhor comunicação.

Outras obras e instalações foram cogitadas para compor a exposição, propondo
uma maior ocupação do espaço, dispostas no meio do percurso, recriando os fluxos,
no entanto, ao ocupar o espaço, criaríamos mais presenças. Potências oratórias que se
comunicam além do intencional. Assim, o número foi reduzido e o entre-visto assumido
enquanto discurso.

Considerações finais
Por meio das reflexões levantadas a respeito dos processos poéticos, curatoriais
e expográficos na construção de uma exposição, visamos fomentar o debate a respeito
da concepção de projetos expositivos. Entendendo artista e curador, poética e curadoria como agentes na construção de um processo comunicacional que se realiza na
expografia, tentamos evidenciar os intricamentos dos três universos na construção de
uma exposição.
Assim, exercício do anoitecer se apresenta como uma proposta de criação horizontal
em um percurso simbiótico no qual artista e curador se unem em concordância. Está de
acordo ainda com o que é postulado por Oguibe (2004) e Rupp (2011), quanto à figura
do curador, e Del Castillo (2015) na construção da expografia, na perspectiva de criar,
em conjunto, uma exposição coesa que se traduz não só na reunião de obras, mas na
materialização de uma terceira via. Pensa-se na construção de um segundo produto formulado a quatro mãos, vinculado a uma perspectiva comunicacional das ideias poéticas
condensadas e expressadas nas obras como feixes do discurso curatorial e artístico, propondo assim a possibilidade de uma organização horizontal em que os diferentes agentes
e elementos possam ser pensados e trabalhados em conjunto na intenção da criação.

DEL CASTILLO, Sonia. Arte de Expor: curadoria como expoesis. Rio de Janeiro: NAU
Ed, 2015.
OGUIBE, Olu. O fardo da Curadoria. Revista Concinnitas, v.1, n. 6, 2004. Disponível em
<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/concinnitas/article/view/44475> , acesso
26/07/2021.
RUPP, Bettina. O curador como autor de exposições. RevistaValise, v. 1, n. 1, 2011. Disponível
em <https://seer.ufrgs.br/RevistaValise/article/view/19857> acesso em 26/07/2021.
SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
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Arte e política em Virgínia Artigas
Gabriela Hermenegildo Júnior1

O livro Virgínia Artigas: histórias de arte e política, biografia de Virgínia Artigas, foi
escrito por Rosa Artigas, no ano de 2019, publicado pela editora Terceiro Nome, em
São Paulo. A autora, filha da artista visual e do arquiteto Vilanova Artigas, formada em
História pela Universidade Federal de São Paulo, também publicou outros livros, como
a biografia de Paulo Mendes da Rocha (2000) e a de Vilanova Artigas (2015).
Virgínia Artigas foi uma artista nascida em 1915, no interior de São Paulo e falecida em 1990. Dedicou sua vida à luta contra opressões de gênero e classe através de
suas produções, principalmente, pinturas, desenhos e gravuras. Como veremos adiante,
Virgínia ilustrava a realidade da classe trabalhadora em momentos de luta, resistência
e manifestações, assim como os momentos de união entre o proletariado. Teve seus
desenhos e gravuras publicados diversas vezes na imprensa vinculada ao Partido Comunista Brasileiro, do qual fez parte.

A princípio, os primeiros capítulos contam com pequenas histórias sobre a mãe, a
tia e os irmãos de Virgínia. Sua infância foi marcada pela sua mãe trabalhando como costureira para sustentar uma família de oito filhos, já que seu pai os abandonou. Não fora
uma infância fácil, com a família se mudando diversas vezes por não poder pagar o aluguel.

1
Gabriela Hermenegildo Júnior - gabriela.hermenegildo@gmail.com PPGAV (UFPB/UFPE) Cidade Universitária - Campus I - CCTA - Bloco A - Sala 117- João Pessoa - PB - Brasil CEP: 58051-900.
Mestre no Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais (UFPB/UFPE) na linha de pesquisa
em Processos Teóricos e Históricos em Artes Visuais, pesquisa mulheres gravuristas que publicaram suas
produções na imprensa vinculada ao Partido Comunista Brasileiro durante as décadas de 1940 e 1950 no
Brasil, como Renina Katz e Virgínia Artigas.
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Após uma breve biografia sobre a artista, a autora divide o livro em trinta e oito
capítulos sobre os eventos na vida de sua mãe, descrevendo sua família, mãe e irmãos,
além dos fatos que lembra de ter vivido junto a ela. Relata também a relação de seus
pais, Virgínia e Vilanova Artigas. O livro apresenta inúmeras ilustrações de Artigas, como
desenhos, pinturas e gravuras, e estabelece um caminho da vida de Virgínia que aborda
questões como: família, arte e política. Além disso, não deixa de comentar as dificuldades que Artigas passara por ser mulher, principalmente por não se adequar às regras de
etiqueta da época, constantemente as desafiando.

O livro conta a relação de Virgínia Artigas com a política, e como esta estava entrelaçada com sua arte. Virgínia e seu marido, Villanova Artigas, eram artistas e militantes de esquerda. Em 1946, o capítulo A Gravata de Prestes descreve como ela “participava de grupos organizados em sindicatos no Brás, região ativa no movimento operário desde
o início do século XX. Eram os primeiros atos organizados para a arregimentação de futuros
militantes do Partido Comunista.” (ARTIGAS, 2019, p. 115). Comemorando a anistia de
Luiz Carlos Prestes, quadro central do comunismo brasileiro, produziu seu retrato (Figura 01) após trabalhadores militantes do Brás o encomendarem para a artista, a fim de
ser utilizado como cartaz nos atos.

Outros momentos de sua atuação política através da arte, estão presentes em
capítulos como Panela Vazia e Greve Geral. A campanha Panela Vazia foi liderada pelo
movimento feminino em São Paulo, em 1953, na qual Virgínia fez o cartaz (Figura 02)
para a convocação da passeata, que era “um desenho em nanquim com o texto escrito em
letras vermelhas. Foi impresso aos milhares, em papel jornal, e espalhado por toda a cidade.”
(ARTIGAS, 2019, p. 127). Em seguida, organizou-se uma greve geral de operários, a qual
“mais de setenta empresas foram paralisadas e 300 mil operários aderiram à voz de coman-
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Fig. 01: Croqui para retrato de Luís Carlos Prestes. Virgínia Artigas, desenho com tinta nanquim.
33x23cm. 1945. Fonte: Rosa Artigas (2019).

do da greve geral.” (ARTIGAS, 2019, p. 134). O salário dos trabalhadores foi aumentado
em 32%, após 21 dias de paralisação. A artista então, desenhou e produziu gravuras
representando atos da greve, assim como suas celebrações e comemorações.

A artista também ilustrou a realidade dos trabalhadores do campo, quando trabalhava como ilustradora no jornal Terra Livre. Para isso, fazia viagens ao campo e ficava alguns
dias na casa de camponeses, que “embora curtas, as viagens eram tensas, porque tinham
como objetivo registrar a vida do trabalhador agrícola em plantações de cana e café distantes
das cidades, muitas vezes nas frentes de disputas por terras.” (ARTIGAS, 2019, p. 148).
Além disso, a autora dá grande atenção para a época da ditadura militar instaurada
em 1964; Virgínia e sua família foi afetada pela censura, opressão e perseguição. Com seu
marido exilado no Uruguai, teve que vender grande parte de seus pertences para conseguir fugir do país com seus filhos, em um Fusca 1962, para encontrar Artigas. Este logo
volta foragido para o Brasil, para nos anos seguintes ser absolvido. Então, a casa dos dois
se torna frequentada constantemente por diversos militantes de esquerda, seus amigos e
os de seus filhos, incluindo Carlos Marighella, o qual é dedicado o capítulo Fragoso devido
a seu apelido, que conta suas visitas amigáveis à casa do casal e suas interações com Rosa.
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Fig. 02: Estudo para o cartaz do movimento Panela Vazia. Virgínia Artigas, desenho com tinta nanquim,
50x35cm, 1953. Fonte: Rosa Artigas (2019).

Os últimos capítulos são dedicados para o final da vida de Virgínia Artigas em um
tom saudoso escrito pela filha em homenagem à sua mãe. O último capítulo, Bom dia,
tristeza serve como uma despedida, descrevendo os últimos momentos que Virgínia
teve em sua vida, receosa de deixar a casa planejada por seu marido, a qual morou por
quase cinquenta anos.
O livro é uma biografia delicada e sensível. Rosa Artigas percorre um caminho
pela vida de sua mãe através de pequenos contos e histórias que Virgínia contava e
viveu. Além disso, conversa diretamente com os desenhos, gravuras e pinturas produzidos pela artista e expostos no livro. A autora escreve um livro para contar a vida
de sua mãe, e serve também como uma grande crítica e reconhecimento à censura e
opressão presente em diversos momentos vividos por Virgínia Artigas, principalmente
durante a ditadura militar.
Poucas são as pesquisas acadêmicas realizadas sobre Virgínia Artigas. Sendo assim, a publicação de um livro biográfico sobre esta artista brasileira é importante para
a História da Arte, que sistematicamente apaga e invisibiliza mulheres durante toda
sua história hegemônica, pois esta “não é apenas indiferente às mulheres; é um discurso
masculinista, parte da construção social da diferença sexual.” (POLLOCK, 1988, p. 15).
Este livro, então, é uma publicação de extrema relevância para contribuir com uma
História da Arte igualitária e inclusiva, procurando cada vez mais abarcar mulheres em
sua narrativa e memória.
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ARTIGAS, V. 1945. Croqui para retrato de Luís Carlos Prestes. Tinta nanquim sobre papel, 33 x 23 cm. Fonte: ARTIGAS, Rosa. (2019).

Criação e invenção, impessoalidade concretista
Gabriel San Martin1

A premissa é simples: utilizar todos os meios possíveis para afastar o gesto humano da obra. De primeira vista, chega a ser estranho que uma afirmação dessa natureza
não faça referência à minimal. E, embora sejam eles que tenham adquirido fama com
relação a isso, refiro-me a um momento precedente e de aspiração completamente
distinta: o projeto construtivo brasileiro.

Grosso modo, há certo interesse em romper com toda a solução fácil do realismo social de procurar trabalhar com a politização da arte em termos de conteúdo.
No lugar de uma participação política meramente representativa que esteve sempre
à margem propriamente das transformações políticas e sociais, o repertório construtivista vislumbra a política com base em realizações no campo plástico. Não mais distante da sociedade, o artista passaria a atuar junto à indústria e participaria ativamente
nos processos políticos. As pretensões funcionalistas da Bauhaus e, em certa medida,
do neoplasticismo e da vanguarda russa são retomadas. A extrema concentração em
dar corpo a uma arte universalmente plural e apreensível direciona esses artistas a
operações sempre baseadas em formas geométricas, que são absolutamente ecumênicas. Deriva daí paralelamente uma crença na potencialidade social da criação formal.
Em termos genéricos, apesar de o trabalho com configurações rígidas gestaltianas
ter sido o interesse do grupo concreto que acabou ficando mais popular, é, para dizer
o mínimo, simplista afirmar que seus anseios foram somente ligados a isso. Além do já

1

Gabriel San Martin é pesquisado, escritor e crítico de arte.
gabri.sanmartin@hotmail.com
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Se o nosso primeiro modernismo foi estruturado na ideia inocente de querer
fundar uma linguagem figurativa de um exotismo nacionalista característico, o projeto
construtivo nacional concebe o pontapé para a internacionalização da arte brasileira.
Seja pelo ímpeto desses artistas em lidar com a complexidade da forma ou pelo período sintomático de inovação que rondava o Brasil na segunda metade da década de 40,
esse foi sem dúvida o momento inaugural de um espaço privilegiado da arte brasileira
em esfera mundial.

mencionado impulso por integrar o artista ao projeto social, a arte concreta se entrega
à voracidade dos propósitos inventivos que regeram a modernidade.
Diferente da criação, a invenção consiste em um modo de operar consonante a
todo o regime de transformação contínua que o Brasil experimentava. Ao passo que
Waldemar Cordeiro rejeitava o sujeito criador em nome de uma retórica fundada na
compreensão desse indivíduo enquanto alheio às urgências sociais e políticas de seu
tempo, um aspecto quase técnico passa a dominar o modo como esses trabalhos eram
feitos. Daí a invenção quase maquinária como oposta ao ato criativo. (figura 1)

Em última análise, o princípio estruturante da arte concreta, de autonomia da arte
diante do conteúdo e de narrativas, é presentificado não somente no interesse notável em
criar soluções sensoriais e plásticas sofisticadas, mas também no próprio caráter inventivo desses trabalhos. Fazer dessa geometrização um modo de distanciar-se do gesto não
é coincidência ou um interesse particular com fim em si mesmo. O aspecto geométrico
dessas obras é consequência lógica das premissas de autonomia sobre o conteúdo e de
apreensão universal da obra de arte. O caráter racional do concretismo (e em especial
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Fig. 01: “Movimento” (1951), de Waldemar Cordeiro. Fonte: site do MAC-USP.

do concretismo paulista) é radical ao ponto de reconhecer as implicações teleológicas das
suas crenças mais substanciais e não entrar em contradição.
O esquematismo exacerbado que determinados setores atribuíram ao concretismo, a partir da ideia de que esses artistas teriam passado a pintar com base em fórmulas
pictóricas pouco diferenciáveis, pecam no sentido de ignorar o fundamento lógico dessa
arte. Pintar de outro jeito seria entrar em contradição, de maneira que uma coisa encadeia a outra em um caminho quase sistemático. Quer dizer, não é à toa que Waldemar
Cordeiro foi tão conhecido como artista quanto foi enquanto teórico, e que Haroldo
de Campos afirmava orgulhosamente que criava poesia segundo fórmulas matemáticas.
Para além de uma inteligência formal, a vocação teórica e inventiva dos trabalhos é eminente. O interesse em fugir da gestualidade consiste, na verdade, em uma reconhecida
implicação dos princípios mais fundamentais da arte concreta.
É claro, uma arte que conheceu e imergiu tão profundamente sobre a experiência
moderna não poderia fugir também das desilusões encadeadas por ela. As deficiências
provenientes desse fetiche moderno pretendente de uma racionalidade desenvolvimentista não resistem a aparecer no nosso construtivismo. Agora, tomar as sentenças de
críticos como Sérgio Milliet de tratar essa arte construtiva enquanto mera “solução
agradável à vista” ou malabarismo formal é, além de reducionista, de uma desonestidade
intelectual peculiar.

Referência da imagem:
CORDEIRO, W. Movimento. 1951. Têmpera sobre tela. 90,1 x 95,3 cm. Museu de
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), São Paulo. Disponível
em: https://acervo.mac.usp.br/acervo/index.php/Detail/objects/18214. Acesso em:
12 jul. 2021.
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Os concretos certamente erraram em diversas vias, mas não levar em conta a quantidade de acertos é irreverência. Muito além de transgredir e superar os esquemas acanhados dos primeiros modernistas, exibem pela primeira vez a possibilidade de um diálogo
franco com a arte internacional. Embora o contato brasileiro com a arte global vá se dar
só com os seus procedentes neoconcretos, não me restam dúvidas de que essa diligência
parte da iniciativa concretista. No limite, é uma manobra de adesão à aventura moderna
que, até então, o Brasil não havia experimentado.
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O objeto efêmero e a geometria como
expressões do tempo

Jean Marcel Belmonte1

Resumo
Os objetos industrializados tal como são produzidos trazem em si particularidades
singulares. O objeto outrora desprovido de atenção passou a ocupar um lugar no discurso
artístico moderno e contemporâneo por meio da apropriação e da representação.
A experiência do tempo na materialização do objeto e sua indefinida duração nos
confronta sobre a valoração que este objeto possui. O significado de tal experiência se
dá na qualidade de que muitos objetos são efêmeros, mecanicamente mais limitados ao
tempo do que outros. Neste artigo, a produção de diversos artistas que fizeram parte
de movimentos do início do século XX, e também de artistas contemporâneos, entre os
quais incluo a minha própria produção artística, é verificada através de levantamentos
teóricos sobre a cor e a forma, o tempo e o espaço, o efêmero e a memória, além de
abordagens sobre como a geometria pode transformar um objeto não usual em objeto
de arte.
Palavras-chave:
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Artista plástico e mestre em Artes pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil; jmrblt@gmail.com
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Abstract
The industrialized objects as they are produced have unique particularities. The once-deprived
object has come to occupy a place in modern and contemporary artistic discourse through
appropriation and representation.The experience of time in the materialization of the object and
its indefinite duration confronts us about the value that this object has.The meaning of such an
experience is that many objects are ephemeral, mechanically more limited in time than others.
In this article, the production of several artists who were part of movements from the beginning
of the 20th century, and also of contemporary artists, including my own artistic production,
is verified through theoretical surveys on color and form, time and space, the ephemeral and
memory, as well as approaches to how geometry can transform an unusual object into an art
object.
Keywords
Time; Color; Object; Memory; Geometry.

Introdução
Arthur Danto apresentou, em seu artigo intitulado “The Art World” (O mundo da arte)
em 1964, a seguinte indagação: “Como um objeto adquire o direito de participar, como
obra de arte, do mundo da arte?” (DANTO, 2005, p. 16). Apoiando-se no questionamen-

Diversos movimentos artísticos são retratados e analisados de acordo com a relevância do assunto aqui proposto. Esses movimentos foram essenciais para o fortalecimento de novas formas de utilização da cor, da forma, do tempo e da memória em uma
obra de arte. Uma questão secundária, mas não menos instigante, trouxe a seguinte indagação: “pode o objeto descartável adquirir maior permanência, ou durabilidade, através
do método geométrico nele aplicado?” Blaise Pascal (1623-1662), matemático e filósofo
francês, afirmou:
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to de Danto, abordamos como a geometria, através do exame da cor e da forma, do
tempo e da memória, pode transformar um objeto descartável em uma obra de arte.

Pode haver três principais objetivos no estudo da verdade; um, descobri-la
quando é buscada; outro, demonstrá-la quando é possuída; o último, discerni-la do falso quando é examinada. Não falo do primeiro; trato particularmente do segundo e ele contém o terceiro, pois, caso se conheça o método
de provar a verdade, ter-se-á ao mesmo tempo o de discerni-la, porquanto,
examinando se a prova que dela se dá está conforme às regras conhecidas,
saber-se-á se está demonstrada com exatidão. A geometria, que se destaca
nesses três gêneros, explicou a arte de descobrir as verdades desconhecidas
(PASCAL, 2017, p. 38).
Existe uma utopia na ordenação de um mundo tipicamente racional, porém é entre
o racional e o irracional, entre a proximidade e a distância, a organização e a desordem,
que a objetividade da geometria entra em contraste com o instantâneo da vida, do ser
humano enquanto indivíduo e dos objetos que são por ele manipulados.
A representacionalidade daquilo que se vê é um fator essencial de informação
visual; implica um reconhecimento profundo e meticuloso do abstrato e do simbólico. A
proposta de uma abordagem relacionada ao objeto, em especial ao objeto descartável,
não usual, torna essa pesquisa coerente com as transformações que a sociedade pré-industrial e pós-industrial experimentou.
Outra questão relevante abordada é como a apropriação desse objeto é feita e
como ela se torna significativa. “A arte é eternamente livre. A arte foge diante dos imperativos, como o dia da noite” (KANDINSKY, 2015, p. 81). A pergunta que então se coloca
consiste em saber a consequência e a vibração de como o então dispensável objeto,
associado à verve do seu criador, adquire uma nova expressão e uma nova alma.

Das análises que Gombrich fez em seu livro A história da arte (2013), vemos que as
preocupações a respeito do equilíbrio e do método aplicado às obras era uma questão
que sempre envolveu os artistas. Gombrich retoma a questão:
Assim como Picasso (1881-1973), Mondrian (1872-1944) e Alexander
Calder (1898-1976) aspiravam a algo menos sofisticado, menos arbitrário.
Mas, se o interesse não estivesse nem no “tema” (como antigamente) nem
na “forma” (como no passado recente), qual seria o sentido das obras desses
artistas? (GOMBRICH, 2013, p. 452).
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1. Cor e forma para além da memória

Por mais reducionista que pareça, Gombrich nos revela que “a verdadeira resposta
é que o artista moderno quer criar coisas. A ênfase é na criação e nas coisas” (GOMBRICH, 2013, p. 453). Essa preocupação de “criar coisas” transparece em diversas obras
de artistas modernos. A busca pela simplificação, entretanto, pretendia não só resolver
uma questão estrutural, mas também explorar a relação entre os materiais e suas aparentes contradições.
As esculturas de Cy Twombly (1928-2011) nos revelam essa estrutura cambiante
entre o subjetivo e o real, uma espécie de mística ordenação de elementos descartáveis,
quase sempre pintadas inteiramente de branco. A experimentação que Twombly buscava nos leva a uma atitude similar a uma experiência religiosa, suas esculturas sugerem
à imaginação algum tema, como um instrumento musical (Figura 1) ou um barco a vela
(Figura 2). O que Twombly procurava em suas esculturas era indicar a delicadeza e a
realidade dos objetos; a simplicidade de apresentá-los por aquilo que são, sem a ilusão
de fornecer meios ou caminhos estéticos herméticos; um objeto despido de toda literalidade e, portanto, carregado de imaginação. Essa análise Merleau-Ponty estruturou em
Signos (1991), da seguinte maneira:

Tal arguição também se aproxima da linguagem escultórica, na qual a imaginação é
representada e estimulada de forma poética. A imaginação, no entanto, estimulada através
da sensação, é parcial. Como nos diz Merleau-Ponty: “[...] quando vejo um objeto, sinto
sempre que ainda existe ser para além daquilo que atualmente vejo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 291). Diferentemente da realidade, que é a “experiência visual básica e predominante” (DONDIS, 2007, p. 87), a imaginação é condicionada pela memória, sendo
um meio de retenção daquilo que foi visto ou experienciado. Rudolf Arnheim expressa
essa questão da seguinte maneira:
Imaginação não é, de modo algum, primordialmente a invenção de tema
novo e nem mesmo a produção de qualquer tipo de forma nova. A imaginação artística pode ser descrita de modo mais aproximado como a descoberta de uma nova forma para um conteúdo velho, ou - se não se quer usar
a cômoda dicotomia entre forma e conteúdo — como um novo conceito de
um velho assunto (ARNHEIM, 2005, p. 132).
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Diz-se geralmente que o pintor nos atinge através do mundo tácito das cores
e das linhas, dirige-se a um poder de decifração informulado em nós que,
justamente, só controlaremos depois de tê-lo exercido cegamente, depois de
ter amado a obra (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 45).

Fig. 01: Cycnus, Cy Twombly. Bronze, painted with white oil-based paint, 40 x 24 x 6 cm, 1979, Berlin.
Fonte: https://bityli.com/14cVK. Acesso em 05 jun. 2021.
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São essas características que um artista como Twombly parece valorizar: “Uma
nova forma para um conteúdo velho”. Um novo objeto que nasce através da utilização
de velhos materiais, insignificantes, descartáveis. As esculturas feitas por Twombly (Figura
1, Figura 2), ou mesmo a obra Minutiae, de 1954, concebida por Rauschenberg (Figura
3), possuem estruturas materiais, mas que propõem uma construção do imaginário. “É
evidente que o próprio objeto determina apenas um mínimo de aspectos estruturais,
requerendo assim “imaginação” no sentido literal da palavra, ou seja, a atividade de transformar coisas em imagens” (ARNHEIM, 2005, p. 132). Diferentemente dos signos e símbolos da comunicação visual, a arte plástica trabalha com a ambiguidade dos significados,
podendo dar pistas da intenção que o artista tentou externar.

Fig. 03: Minutiae, Robert Rauschenberg. Oil, paper, fabric, newspaper, wood, metal, and plastic with
mirror on braided wire on wood structure, 214,6 x 205,7 x 77,5 cm, 1954, Private collection, Courtesy
Hauser & Wirth. Fonte: https://bityli.com/KpYEr. Acesso em 06 jun. 2021.
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Fig. 02:Victory, Cy Twombly. Patinated bronze, 368,3 x 88,9 x 34,3 cm, 1987, Philadelphia Museum of
Art. Fonte: https://cutt.ly/6vY2iMb. Acesso em 05 jun. 2021.

2. O objeto transfigurado
As vanguardas artísticas no início do século XX foram as responsáveis por deslocar
objetos do domínio quotidiano para dentro do mainstream artístico. Marcel Duchamp,
o principal criador do readymade, pode ser considerado o grande agente dessa prática.
Duchamp, juntamente com os dadaístas, foi capaz de produzir uma arte “estranha” e ao
mesmo tempo única. Essa concepção irresoluta do objeto permitia para a arte dos dadaístas a criação de uma situação que Benjamin chamaria de “aproximação, sempre dialética,
da relação das coisas passadas a seu lugar, ou seja, como a aproximação mesma de seu
ter-lugar” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 174). Aliás, é assim que Gaston Bachelard chama
um lugar, quando diz que “dar seu espaço poético a um objeto é dar-lhe mais espaço do
que aquele que ele tem objetivamente, ou, melhor, é seguir a expansão de seu espaço íntimo” (BACHELARD, 2008. p. 328). Vemos nessa análise a ambivalência do objeto representado pela consistência do lugar para onde ele foi deslocado e pela memória material
que esses objetos possuem.
Quando os dadaístas se uniram para provocar a burguesia e anexaram novos conceitos a objetos que estavam designados para outra utilidade, um novo campo de possibilidades se formou. Os dadaístas, por sua vez, construíram uma ponte para que objetos
cotidianos fossem mais uma vez utilizados na contemporaneidade através da apropriação.
Um caminho tipicamente traçado fora dos padrões vigentes que instaurou uma nova dimensão na consciência estética.
A pintura de Kazimir Malevich (1879-1935), por exemplo, vinha na direção contrária à tradição e à sensibilidade modernas do início do século XX. Seu objetivo era, de
fato, romper com os academicismos, no que diz respeito às escolas que pensavam apenas
em termos figurativos. Wassily Kandinsky (1866-1944) afirmava que “os elementos utilizados em pintura são resultados de dois movimentos: tensão e direção” (KANDINSKY,
1970, p. 66).A linguagem geométrica, por outro lado, está completamente arraigada a este
vasto universo que identificamos nestas duas mensagens visuais: o concreto e o abstrato.

Tudo é rastro, vestígio ou fóssil.
JACQUES RANCIÈRE

O tempo da obra é a demonstração de um fenômeno metafísico, que Didi-Huberman
nos explica:
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3. A geometria diante do tempo

Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isto:
que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela o elemento de
passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da duração. A imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro que o ser
que a olha (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 16).
Para Oiticica,“O tempo era fator primordial na obra de arte. Diante dela, o homem
não mais medita pela contemplação estática, mas acha o seu tempo vital à medida que
se envolve, numa relação unívoca” (JORNAL DO BRASIL, 1960). Mas é preciso ressaltar
que o tempo da obra, em sua dimensão analítica, é a experiência de sentir. A representação teatral do tempo, como contagem regressiva, é a conjugação de um verbo, onde os
pedaços do agora são fragmentados e transformados em memória.
Qual é, pois, o lugar da memória e do tempo em uma obra de arte? “Tudo o que
vejo por princípio está ao meu alcance, pelo menos ao alcance do meu olhar” (MERLEU-PONTY, 2012, p. 14). O que Merleau-Ponty está dizendo refere-se ao poder substancial do olhar. Um olhar direcionado, sintético. “O mundo do pintor é um mundo
visível, tão somente visível, um mundo quase louco, pois é completo sendo, no entanto,
apenas parcial” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 17).

O saber histórico é construído com base em um conjunto de fenômenos temporais. “A história constrói intrigas, a história é uma forma poética, até mesmo uma retórica
do tempo explorado” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 42). O tempo explorado é também
o tempo perdido, o tempo velado, o tempo sofrido. O exame do território do tempo
significa abarcar todos os seus paradoxos e anacronismos.
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Este mundo parcial seria o mundo objetivo, aquele mundo que o pintor vê e contempla. A memória não ocupa um lugar fixo, ela está fora dos eixos discerníveis da visão
imediata. Observa-se, com efeito, que o lugar da memória está amalgamado à visão. Só
lembramos daquilo que vemos, só há memória daquilo que foi vivido. O tempo é essencial para a conjugação da memória, visto que ele permite ao objeto de arte colocar-se
diante de nós e nos impor a sua própria força enquanto objeto de arte: “Ver é um fator
natural do ser humano; a percepção é um processo de capacitação” (DONDIS, 2007, p.
137). Há uma diferença, e aqui faço uma observação, que existe no mesmo objeto duas
representações: o contato direto com a obra através do olhar reconhecida através das
cores e das formas (ver), e o objeto transfigurado, moldado a partir da criatividade e
experiência de seu autor (perceber). Um mesmo objeto, porém, múltiplas interpretações.

O modo como percebemos a imagem de um símbolo, do ponto de vista pictórico,
faz emergir toda a relação que o observador tem com aquele determinado símbolo, resgatando e privilegiando os dispositivos cerebrais ao trazerem à tona toda uma relação
que chamarei aqui de “imaginário vívido”. “Nós vemos a profundidade, o aveludado, a
maciez, a dureza dos objetos, dizia Cézanne” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 87). Esse imaginário vívido é exatamente essa concepção ativa que o olho permite ver e o imaginário
permite recordar.
Cézanne sabia que as ramificações relacionadas à visão eram infinitas. “Tanto instintiva quanto intelectualmente, grande parte do processo de aprendizagem é visual. A
visão é o único elemento necessário à compreensão visual” (DONDIS, 2007, p. 85). Há,
portanto, na compreensão visual, a construção do objeto apresentado como obra de
arte. A vasta gama de interpretações dos objetos de arte moderna e contemporânea é
um fator quase sempre abordado de forma bastante positiva pelos críticos de arte. Uma
explicação para essa abordagem determinantemente otimista talvez seja, em grande parte, a excessiva maneira de encontrar nesses objetos diferentes leituras e interpretações.
A informação visual geométrica, nesse sentido, é muito mais profunda e condensada do
que um determinado objeto abstrato.

Os conceitos estéticos que um artista se propõe a criar passam pela definição e percepção. As intenções compositivas geométricas criam, nesta perspectiva, uma bem-sucedida construção da informação, ordenadas e determinadas a acentuar a expressão da cor
e da forma diante do tempo. O símbolo geométrico (Figura 4) rompe com as barreiras
transitórias dos materiais que são utilizados como suporte. Aqui é importante ressaltarmos a importância do símbolo geométrico como composição abstrata. O ponto principal do símbolo é transmitir uma mensagem facilmente identificável. Para Dondis (2007),
“quanto mais representacional for a informação visual, mais específica será sua referência; quanto mais abstrata, mais geral e abrangente” (DONDIS, 2007, p. 95). No caso dos
símbolos geométricos, sua manifestação visual é demonstrada pela exatidão.
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4. Construção da informação: definição e percepção

=

Fig. 04: Sem título, Jean Belmonte. Acrílica sobre madeira, 49,5 x 53 x 13 cm, 2020, Orlando Lemos
Galeria, Belo Horizonte-MG. Fonte: acervo do artista

A ideia de que a arte pode ser feira com qualquer material é recorrente no
século XX; Yves Klein ampliava essa ideia colocando a tônica na atividade
da feitura de uma obra de arte, de tal modo que a obra em si ficasse como
vestígio da energia que foi posta nela (READ, 2001, p. 308).
Apesar das controvérsias, as técnicas e abordagens se diferenciavam e aos poucos
ganhavam popularidade. A medida que os países europeus começavam a se reestruturar,
o estado de espírito dos artistas sinalizava um caminho mais esperançoso. Esse caminho
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Rauschenberg, em sua particular forma de criação, disse em 1959: “A pintura diz
respeito à arte e à vida. Nenhuma das duas pode ser criada. Tento atuar na brecha existente entre as duas” (DEMPSEY, 2003, p. 205). Muitas de suas criações foram realizadas
pela falta de materiais. Em uma de suas obras mais emblemáticas, “Cama” (1955), ele
afirmou que decidiu pintar sobre uma colcha de retalhos porque não tinha dinheiro para
comprar telas. Muitos artistas da geração de Rauschenber tiveram suas obras rechaçadas
pela crítica e também pelo público. As técnicas e abordagens utilizadas eram tidas muitas
vezes como austeras e pueris. Embora muito do que foi feito logo após a Segunda Guerra
Mundial tivesse a ênfase plástica ainda sob forte influência experimental, a sociedade não
estava preparada para absorver os inúmeros movimentos surgidos entre os anos 1950 e
1960. Herbert Read disse:

foi interpretado por diferentes manifestações anteriores à guerra. O dadaísmo, através
da obra de Marcel Duchamp, e também as colagens modernistas de Pablo Picasso, transformaram o uso de objetos codidianos em linguagem artística. A socialização do objeto
descolado do seu lugar-comum tornou-se notável ao mesclar sagacidade e esquisitice.
Para ressaltar essa evolução, apareceram artistas utilizando-se de técnicas subversivas de pintura. Foi o caso de Andy Warhol, que transformava celebridades da cultura pop
em ícones contemporâneos. “Toda pintura é fato, e isso basta. A pintura está carregada
de sua pura presença”, dizia Warhol. (READ, 2001, p. 299). À medida que Warhol estendia
sua pesquisa ao campo cinematográfico, passando a filmar assuntos banais do cotidiano,
a arte pop crescia e se espalhava por todo o ocidente. Na era dos hipermercados e das
grandes indústrias, a motivação de artistas como Andy Warhol estava em fazer da obra
de arte um reflexo dos sentimentos consumistas das pessoas. A própria obra era concebida através de motivações supérfluas e despretensiosas.

5. Efêmero real
Sempre, diante da imagem, estamos diante do tempo.
GEORGES DIDI-HUBERMAN

Os móveis, habitualmente empenhados no uso cotidiano – uma cadeira é
para sentar e ser usada, sem que interroguemos sua função e sua destinação, senão deixaria de servir -, são submetidos à sempre feliz operação
fenomenológica da epochè, a “colocação entre parênteses” ou suspensão da
função natural do objeto permitindo que ele apareça enquanto tal, adquirindo uma presença consciente e resistente à nossa apropriação, deixando ele
“desaparecer” no seu uso, isto é, na transparência de sua função, quando um
objeto torna-se sua própria imagem (HUCHET, 2012, p. 184).
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A sociedade que emergiu após a Segunda Guerra Mundial viu-se sob uma nova realidade
artística. Houve uma sintetização na forma de expressão na pintura, escultura, como
também na arquitetura. Novas elaborações práticas do fazer artístico influenciaram a
grande maioria dos artistas que redescobriam a lógica e a racionalidade como um novo
estilo a ser forjado. Uma nova geração de artistas surgiria, dando origem a Abstração
Pós-Pictórica, ao Minimalismo e à Arte Pop. O predomínio da razão assume o lugar da
emoção. O professor Stéphane Huchet acrescenta:

A realização artística foi submetida ao conceito e à apropriação desse conceito,
projetando funções e significados que ampliam o seu uso habitual. No Brasil, Cildo Meireles, com a obra Desvio para o vermelho (1967-1984) remonta essa relação: “Meireles
procede a uma operação que conhecemos bem: aquela que remete ao conceito de unheimlich em Freud e que os tradutores brasileiros traduzem por ‘estranhamento’. Ela
implica uma operação de desfamiliarização dentro do familiar” (HUCHET, 2012, p. 184).
E a pergunta que cabe aqui é a mesma que Huchet também nos faz: “Não seria isso que,
no final das contas, tantos artistas fariam?” (HUCHET, 2012, p. 184). Desfamiliarizar um
objeto familiar, levá-lo para outro ambiente, dar a ele outro significado. Ao instituir uma
fragmentação em seu conceito, o objeto agora sinaliza em outra direção. Assim, o mundo
da arte conceitual sinaliza na direção contrária, cabendo ao espectador contemplá-la,
mas acima de tudo, conectar-se a ela por meio da imaginação e da memória.

5.1. Tempo e memória

O tempo é essencial para a conjugação da memória, visto que ele permite ao objeto de arte colocar-se diante de nós e nos impor a sua própria força. O tempo não se sustenta à medida que se esvai, o tempo é um dispositivo da própria experiência temporal,
que interpretamos através da imaginação e da memória. Em minha obra intitulada “Cavalo” (2019), (Figura 5), a junção de 168 caixas de fósforos organizadas sistematicamente
reúne profundidade, cor e forma. Há também a apropriação que transforma o objeto em
imagem, ganhando outra leitura.
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Cada registro artístico traz consigo as marcas da sua história e os signos por ela estabelecidos. O tempo, como já observamos, é de fundamental importância na concepção
e construção de uma obra. A psicologia do objeto outrora ligado ao lugar comum e ao
nosso ambiente urbano ressurge com uma nova configuração, mas ainda ostentando
sua identidade original. A memória biográfica dos objetos permanece no inconsciente
estético do observador, mesmo após esse objeto ser transportado para outro ambiente
e ter sua personalidade ressignificada. Mantêm-se a identidade visual, porém a personalidade do objeto é alterada de acordo com a concepção criativa que o artista impõe.
Assim, o afastamento do objeto de seu lugar comum faz com que sua essência não seja
completamente remodelada. A tensão gerada entre os objetos ao serem realocados, os
transforma e os reapresenta ao observador como composições livres e autônomas, detentoras de força, drama e energia, como qualquer outra obra de arte poderia expressar.

A decodificação da imagem sob formas geométricas justapostas causa um efeito
óptico. As caixas de fósforos ao centro se encontram num tom laranja mais forte que as
caixas das extremidades, similar aos quadrados construtivistas de Josef Albers, enquanto
o produto alinhado lado a lado é tradicionalmente uma invenção da Pop Arte, como as
“Latas de sopa Campbell”, de Andy Warhol. Os objetos em questão utilizados na obra
“Cavalo” (2019), fazem parte dos itens “descartáveis” utilizados pela sociedade de consumo. A transfiguração desse objeto comum em objeto de arte é problematizada através
da mudança de perspectiva desse objeto. Desfamiliarizar um objeto familiar, leva-lo para
outro ambiente, dar a ele outro significado. Tal desequilíbrio sintomático poderia ser
caracterizado como a perda da aura do objeto artístico, o que Benjamin relacionou ao
caracterizar o objeto inerentemente frágil e reproduzido em massa.

Considerações finais
A objetividade da abstração geométrica busca organizar aspectos incontornáveis e indizíveis e algumas qualidades presentes nas obras destacadas neste artigo ampliam o seu
sentido depois de assumidas posições objetivas relacionadas à regularidade e simetria
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Fig. 05: Cavalo, Jean Belmonte. Caixas de fósforos, 52 x 60,3 cm, 2019.
Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG. Fonte: acervo do artista.

encontradas na linguagem geométrica. Vimos que a percepção das cores não pode ser
negligenciada, já que elas são, em suma, realidades carregadas de sensações.Todavia, a cor
não pode ser separada de seus contextos, já que existe uma importância cultural e histórica ligada aos seus significados, tanto psicológicos como fisiológicos, que a envolvem
em várias dimensões.
Os objetos utilizados no dia a dia adaptaram o lugar-comum, próprio dos seres
humanos, de forma determinada, e a formação geométrica que tais obras empregavam
tornou esse lugar-comum um espaço de cumplicidade estética, que era capaz de aproximar o observador da obra. “Do mesmo modo que a palavra não determina o conceito,
mas o conceito a palavra, o conteúdo determina a forma” (KANDINSKY, 2015, p. 170).
É por essa razão que a experiência positiva da forma, aliada ao movimento plástico da
cor, ambas aplicando suas forças na impermanência da matéria, geraram uma instigante
configuração.
Nessa perspectiva, a arte contemporânea é uma extraordinária fonte de trabalho
de pesquisa prática e intelectual. “Comparações, conexões e separações não serão feitas
entre coisas não relacionadas, mas apenas quando o arranjo como um todo sugere uma
base suficiente” (ARNHEIM, 2005, p. 132). Notamos, portanto, que toda a história da arte
revela não só o visível, mas também o invisível. Paul Klee estava certo quando afirmou
que “a obra é o caminho dela mesma” (REY, 1996, p. 84). Podemos atribuir a uma obra de
arte muitas leituras, porém a mensagem principal é imputada pelo seu autor. Mergulhar
nessa mensagem principal é o movimento que fazemos num primeiro reflexo, e, imediatamente estabelecemos configurações a partir desse reflexo.

rompeu com a ideia da pintura como dispositivo assimilado a uma época, e refletiu a
importância de novas expressões externas ligadas às necessidades internas dos artistas.
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A questão problematizada neste artigo levantou questões que nos possibilitou
reconstruir a condição efêmera do objeto de arte e o modular a ponto de resistir às
intempéries do tempo. A expressividade construída através da cor e da forma, como nas
obras dos artistas citados nesta análise, deu ao objeto um poder de síntese que antes não
existia. A conquista da autonomia geométrica aplicada aos objetos efêmeros apresentou
uma consistência de expressão física e simbólica. O espaço simbólico impresso nas obras

Referências
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005.
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
DANTO, Arthur C. A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1998.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
HUCHET, Stéphane. Intenções espaciais: A plástica exponencial da arte (1900-2000). Belo
Horizonte: C/Arte, 2012.
KANDINSKY, Wassily. Ponto, linha e plano. Lisboa: Edições 70, 1970.
KANDINSKY, Wassily. Do espiritual na arte. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
READ, Herbert. Uma História da Pintura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
PASCAL, Blaise. Do espírito geométrico e da arte de persuadir: e outros escritos de ciência,
política e fé. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.
REY, Sandra. Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em Poéticas Visuais. Porto Arte, Porto Alegre, v.7, n.13, p.81-95, nov. 1996.

128

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

MERLEAU-PONTY, Maurice. Signos. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

Imagens
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with mirror on braided wire on wood structure, 214,6 x 205,7 x 77,5 cm, 1954, Private
collection, Courtesy Hauser & Wirth. Fonte: https://bityli.com/KpYEr. Acesso em 06 jun.
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Sem título, Jean Belmonte. Acrílica sobre madeira, 49,5 x 53 x 13 cm, 2020, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG. Fonte: acervo do artista
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Cavalo, Jean Belmonte. Caixas de fósforos, 52 x 60,3 cm, 2019, Orlando Lemos Galeria,
Belo Horizonte-MG. Fonte: acervo do artista.

Luana Xavier
Linoleogravura, 60x42cm
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Direito de ser feliz, 2020

Falar sobre maternidade é um assunto de grande importância, com as
mudanças e sobrecargas que ter uma cria pode trazer para a mãe. Seja mãe
de primeira viagem ou não, é de suma importância o apoio de terceiros para
que não falte o mínimo para a mãe e sua cria(s). Vide os dados no Brasil
da falta de estrutura familiar, desemprego, abandono, violência, entre outras
situações, o apoio deve vir do Estado para proteger essa família que não tem
fontes seguras de renda. Como o auxílio bolsa família, acesso a saúde, creches,
escolas e centros de cultura e esporte. A gravura “Direito de ser feliz” vem
representando uma mulher negra que guia seu filho em direção a escola ao
mesmo tempo que também leva uma segunda criança no ventre. Através do
cenário percebemos uma favela, onde historicamente há a falta de serviços
que são obrigação também do estado, porém ainda há escolas onde famílias
depositam esperança para mudar esse cenário, onde a maioria da população
vive em situações precárias.

Luana Xavier, tatuadora e gravadora, nasceu no Rio de Janeiro em 1989,
morou grande parte de sua vida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense,
onde reside hoje. Trabalhando com tatuagem manteve toda sua formação em
Gravura pela Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Na gravura utiliza a xilogravura e linoleogravura pela sua
expressividade, linguagem essa que utiliza em suas tatuagens. Participou das
exposições e oficinas pelo Festival de Artes em Imbariê (FAIM) nos anos de
2018, 2019 e 2020 em Duque de Caxias. Expôs no Serviço Social do Comércio
(SESC) na cidade de Nova Iguaçu com a exposição coletiva: “Elas da Baixada”
em 2019. Tatuou diversos estados brasileiros e fora do país.
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Para gravar foi utilizada uma matriz de linóleo, é um material leve e flexível,
sendo macio ao corte, fabricado prensando pó de cortiça, pós minerais e óleo
sobre uma base de juta. A matriz é uma superfície que o gravador usa para
talhar e obter uma imagem, o linóleo nos oferece uma estética próxima a
gravura sobre madeira, a xilogravura.

XILOPRETURA (@xilopretura)
Xilogravura, 58 x 60 cm
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Dois de fevereiro, 2020

A XILOPRETURA é o nome do projeto artístico que une
a técnica da xilogravura ao universo da mulher preta. Criado
em 2016 pela artista Val Pires que impulsionada pelo desejo de
mostrar através da técnica da xilogravura a potência criativa
da mulher preta, a importância da sua ancestralidade, além
de desconstruir a imagem estereotipada e hipersexualizada
construída ao longo da história pelo racismo, dá início a
um processo de pesquisa e reencontro com sua própria
ancestralidade.
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Propondo uma nova representação imagética que
mostre e reafirme a beleza, força e a valorização de todos
os saberes e cultura de mulheres pretas como as escritoras
Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, intelectuais
negras reconhecidas nas grandes mídias, ou aquela mulher dita
“anônima”, desconhecida, porém de grande importância no
seu meio social, atuando como artista, curandeira, conselheira,
doula, mãe, tia. A intenção da artista é afirmar que todas são
detentoras de saberes e de histórias que precisam ser contadas.

Artista Ser
Julia Saldanha1

Resumo
Este é um texto relato-narrativo-trabalho, foi lido durante o encontro-aula ‘O discurso
aliado à prática” no contexto de uma residência artística no Rio de Janeiro em maio de
2021. Na ocasião foi pedido aos residentes que apresentassem um trabalho num tempo
de 2 a 5 minutos ou ao invés disso, respondessem às perguntas feitas pelos colaboradores.
Realizei uma leitura performática do texto a seguir.

Tenho um apreço muito grande por entender onde, quando, como e porque as
coisas começam. Onde começa a nossa história? Quando começamos um trabalho? Por
que encontramos algumas pessoas durante a nossa existência? Como mostrar e falar
sobre coisas invisíveis?

Não sei dizer ao certo onde meu trabalho como artista começou, mas o que sei
é que ele começou. Não sei dizer ao certo quando, mas costumamos datar o ano em
que finalizamos trabalhos. A gente com a nossa criação... Por que ai depois ela toma vida
1
Julia Saldanha é paulista e vive no Rio de Janeiro desde 2014. É artista, também pesquisa e dá aula.
É formada em arquitetura e urbanismo pela Escola da cidade (SP) e acaba de ingressar no mestrado do programa de pós-graduação em estudos contemporâneos das artes na UFF (Universidade Federal Fluminense).
Desde 2017 é professora no Parquinho Lage na EAV (Escola de artes visuais , RJ). Integra o coletivo Desenhação (RJ | SP) e o G>E grupo maior que eu (SP)
2
Trecho retirado do livro: Irmã Outsider, ensaios e conferências, editora Autêntica. Tradução
Stephanie Borges, 2020.
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Nesse sentido sinto que me aproximo muito das crianças, porque elas estão sempre se fazendo perguntas. As tais perguntas que os adultos nunca tem resposta (entre
muitas aspas) e acabam por silenciar eles mesmos e as crianças. Me lembro aqui dos
escritos de Audre Lorde quando cita um episódio vivido por ela em 67: enquanto ela
empurra sua filha em um carrinho no supermercado passa uma mulher branca e sua filha
diz: “olha, mamãe, uma empregada bebe! e a mãe silencia, mas não corrige”2.

própria, corpo próprio e vai pro mundo! será que ela vai dar conta? Ela é viva, ela tá viva,
se ninguém matá-la, ela vai continuar a viver!
Uma vez me falaram uma coisa que achei muito bonita: eu fiz uma série de bordados, no mesmo tecido, com a mesma linha vermelha cortados todos no mesmo tamanho. Em cada tecido era uma palavra bordada. Isso foi em minha auto residência em Ubatuba3, resolvi que queria passear com os bordados pelas ruas, praias, ciclovias: o ateliê é

Muitas vezes nós desviamos a rota, tomamos alguns caminhos, caminhos longos,
atalhos. Nesses caminhos produzimos coisas...Encontramos pessoas que às vezes se
tornam atalhos e por aí vai... Eu sempre fui artista, digo isso como uma maneira de
afirmação, de honrar a minha criança criadora cheia de amigos criadores ( as crianças
de Ubatuba, Taubaté, Rio de janeiro, Tremembé, São paulo, do Vale do Paraíba todo)
se o nosso coletivo tivesse um nome ele ia se chamar: férias. E nosso ateliê: a praia e
as ruas. E aí também me lembro de novo da Audre Lorde e penso se também não fui
a criança silenciada no carrinho, eu e minha mãe branca. Mas isso era com as famílias,
entre nós crianças tudo era na base do afeto mesmo. Lembro-me que estava sempre me
perguntando: porque uma amiga tem uma nota de 50 reais (da época) na mão para nos
levar a banca de jornal e podermos fazer a festa com as revistas da Turma da Mônica e a
outra não tem uma cama? A Jaque dormia num colchão no chão no quarto dos pais, eles
moravam numa casa dentro do terreno que era de uma família carioca. Eles moravam
ali, a Jaque, Seu Patativa e sua mãe (agora esqueci seu nome por algum motivo), mas os
nossos amigos cariocas só visitavam a casa nas férias. Assim como eu, e então porque
quem cuidava da casa e estava ali o tempo todo morava na casa pequena e quem ia
passar um ou dois meses morava na casa grande?

3
Auto residência_Ubatuba: Programa de auto residência criado pela própria artista nos meses que
iniciaram a pandemia do Coronavírus em 2020, no litoral do estado de São Paulo.
4
Julia Lima é curadora independente, pesquisadora e tradutora especializada em ensaios na área de
artes visuais. Também atua como crítica de arte, professora de história da arte e no acompanhamento de
artistas.
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o mundo! Nessa vivência acabei por fazer ações com os bordados o que eles me pediam
a gente fazia: repousar à sombra de uma árvore, mergulhar no mar (Fig. 01,02,03) e se
enfiar embaixo da terra! Aquela terra que grita, que é atacada. Juntos, fomos ações, fomos gestos, fomos trabalhos! Ao apresentar esses trabalhos eu me sentia estranha pois
para mim eles seriam uma série de bordados muito parecidos e que seriam apresentados lado a lado na parede branca. Falei sobre esse incômodo meu com uma curadora
(que acabei me tornando amiga)4, e ela me respondeu: esses bordados são como filhos,
criações suas, mas um decidiu tornar-se médico, o outro artista e o outro advogado.
Você vai proibi-los de ser quem são? Não deveria. Fiquei com essa bonita imagem e me
respondi internamente: não, não posso proibir.

Fig. 01: Registro de ações com bordado no mar. Fonte: acervo da autora, 2021.

Fig. 03: Registro de ações com bordado no mar. Fonte: Acervo da autora, 2021.
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Fig. 02: Registro de ações com bordado no mar. Fonte: acervo da autora, 2021.

O que há de comum em todos os meus trabalhos? A resposta está na sua biografia,
me foi dito. Fiquei me perguntando qual parte da minha biografia. Numa pesquisa muita
rápida google: Biografia (do grego antigo: βιογραφία , de βíος - bíos, “vida” e γράφειν –gráphein, “escrever”) é um gênero literário em que o autor narra a história da vida de uma
pessoa ou de várias.5
Fico me perguntando como encontrar um fato, um episódio algo que possa ser
contado, algo relevante que possa ser contado para alguém que talvez não tenha tempo.
Afinal, ninguém nunca tem hoje. Mas isso é uma outra história e que acredito não ter
tempo pra falar agora... Terei um tempo para ler esse texto: 2 minutos para me ouvirem...
Para mim, ainda bem, tenho a vida toda pra me responder. E quem sabe, se eu for famosa,
tiver representatividade e relevância, eu possa ter mais tempo para ser ouvida, para poder
dar as respostas, talvez só vivendo mesmo. Porque a biografia como vimos acima é sobre
escrever a vida. Como escrever a vida enquanto vivemos? Tenho me debruçado a essa
pergunta e só escrever me acalma.
Nunca gostei de escrever, acho que é porque na escola (como chamamos a instituição de ensino, a qual tenho muitos afetos) sempre fui a que sabia desenhar e logo não
sabia escrever. Cresci repetindo as palavras da professora: você não sabe escrever. Se eu
fosse adulta naquela época responderia: Caralha, eu estudo numa escola que se chama
Oswald de Andrade6 Então me ensina a escrever!!!! Minha criança grita comigo!
Sobre aquelas coisas que falei antes...Sobre os caminhos que tomamos eu acabei
por me tornar também professora. E não por acaso trabalhar com crianças. Elas estão
comigo no meu trabalho como artista. Na verdade digo professora, quando as pessoas
não tem muito tempo para me ouvir, isso simplifica e qualifica algumas coisas. Mas a verdade é que vejo meu trabalho com crianças como um trabalho de artista e às vezes também arquiteta. E aí me perguntam, mas tem a ver ser arquiteta e dar aulas para crianças?
Não tenho tempo para responder isso agora. mas caso alguém se interesse pelo assunto
indico bell Hooks7 e Luiz Rufino8 para responder essas perguntas. Eles me ajudam muito

5

Pesquisa google: biografia. disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Biografia em maio 2021.

6
José Oswald de Sousa de Andrade, apelidado de Oswald de Andrade, foi um poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna em 1922, evento que
marcou o início do modernismo brasileiro.
7
bell hooks, é uma autora, professora, teórica feminista, artista e ativista social estadunidense.
O nome “bell hooks” foi inspirado na sua bisavó materna, Bell Blair Hooks. A letra minúscula pretende dar
enfoque ao conteúdo da sua escrita e não à sua pessoa
8
Pedagogo, escritor, Doutor em Educação pela UERJ, pós-doutorado em Relações étnico-raciais
(Cefet/PPRER) é professor da UERJ-FEBF no Departamento de Ciências e Fundamentos da Educação.
Desenvolve pesquisas sobre Crítica ao Colonialismo, Linguagens, Conhecimentos e Educações Populares.
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a me responder minhas perguntas. Como artista sinto que sou também escritora, sei e

gosto de desenhar, aprendi a bordar, gosto de pensar em trabalhos grandes como
instalação (arquitetura), gosto de fotografar já fiz muito cursos de fotografia, gosto
de fazer livros: esses não são de escrita, são inventados (livros de artista), gosto de
me juntar às crianças e poder inventar livros, gosto muito de performance (também
estudei performance na faculdade), as vezes meu corpo pede para entrar, para ser
gesto, para fazer gestos. Será que posso ser tudo isso de uma vez ou será que vou
ter que ser uma coisa de cada vez? Acho que me falavam que não podia e eu muito
ingênua falei ta bom vou dar meu jeito aqui: Vou estudar arquitetura, trabalhar com
patrimônio histórico estudar e trabalhar com teatro, cenografia, operação de vídeo,
depois cinema, produção de arte, direção de arte, produção de objeto, cenografia,
ilustrar, fazer uma ponta como dançarina (performer) na abertura da novela, naquele
trabalho que eu estava como produtora de arte, montar exposições em espaços culturais e museus...
Mas o que é ser artista hoje, se não ser tudo isso ao mesmo tempo? Ou será que
fazer tudo isso para ser artista nas horas vagas?

O que esperamos ser um ano de produção de um artista? Existe uma fórmula? Vale lembrar que estamos num ano pandêmico, não é qualquer ano. Um ano de
muitas urgências. porque a vida é urgente. A vida é potência. Se eu parar para ver:
um ano tem, 12 meses, 365 dias, 8760 horas 525600 minutos. Aqui vou ficar nas
horas para não perder muito a dimensão...Dessas oito mil horas, algumas passei
dormindo, mas isso não significa que eu não estava trabalhando, passei grande parte
tomando banho, horas no mar, em algum freela, me inscrevendo em editais (dos
quais alguns passei e outros não), me inscrevendo em auxílios emergenciais públicos e privados, olhando meus vizinhos em suas casas, tendo longas conversas de
whatsapp. Meu ateliê é em casa, mas também na praia (como contei antes aprendi
isso com as crianças. A minha criança e as outras) Às vezes estou no Rio e queria
fazer uma pesquisa em Ubatuba, não dá...Faço outra coisa, uma leitura, um bordado.
Talvez em outros tempos eu pegaria minha mochila, um ônibus e iria para lá. Muitas
pessoas não entendem o lugar que a arte existe em mim, o como e quanto tenho
me dedicado a isso. Tudo bem...Muita gente nunca vai entender… Porque esse lugar
nem sempre me traz dinheiro. Mas não é só sobre isso...E isso abre outro assunto...O neoliberalismo, estou evitando tanto falar disso aqui.
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Percebo aqui, que já me esgotei no tempo que tenho. E que a questão do tempo
é algo que interessa muito. Já que o tempo da arte, da criação, do processo criativo
vivo nunca corresponde ao tempo do neoliberalismo. Por que é estranho ver um portfólio e ver uma produção vasta em tão pouco tempo?

É isso! trouxe essa palavra e percebo que agora meu tempo acabou de fato. E
eu corro o risco de estar chata e de vcs já estarem cansados...É um risco que se corre!
Ser artista é correr riscos. Agora paro por aqui. Tenho que escrever sobre a revolta
e o encantamento e tem muita escrita, muita pesquisa, muita elaboração. E aí não vai
dar tempo...mas na verdade esse texto também já começou:
Um corpo que se encanta, um corpo que traz a criança junto e de mãos atadas. Um
corpo que também se revolta, pois para além do encantamento é preciso ver o que acontece ao nosso redor todos os dias, e a realidade dói. Posso dizer o que existe em comum
entre o encantamento e a revolta pelo mundo, mas antes é preciso dizer que apesar de
parecerem ambivalentes, eles se complementam, e um só consegue existir com o outro.
Um dá força para que o outro exista! E o que eles tem em comum? É essa a potência e a
força que dominam meu corpo, são essas as forças que me fazem agir no mundo.
Uma produção de um ano pandêmico, permeada por uma auto residência é sobre
urgências: É sobre vida e é sobre corpo, é sobre a vida que se afirma o tempo inteiro, sobre o encantamento com a natureza, com o gesto dito pequeno, com invenções diárias
no interior de um apartamento, é poder delirar (aqui dentro e quase sempre sozinha) e
não deixar que o delírio esteja lá fora, sem máscara, na cadeira da presidência, ou mesmo aplicando nebulização de cloroquina em pacientes hospitalizados.
Eu não queria parar de escrever. Mas é isso o tempo agora acabou!
Pego meu celular e escrevo para minha tia Luiza: qual o nome da mãe da Jaque,
mesmo? me fugiu a memória, eu gostaria muito de lembrar. Eu estou escrevendo um
texto e quero colocar o nome dela.
De ubatuba, minha tia responde: vou ver com a vovó e te falo! Mas acho que é
Cleusa! eu respondo: É isso mesmo! Cleusa! (que raiva de mim por ter esquecido).Tia,
no meu aniversário quero estar ai para ganhar um bolo seu, daqueles que só você sabe
fazer e vamos cantar o parabéns no quintal, e vai ter aquele meu trabalho do tecido
azul instalado! Aquela piscina.
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O chão murmura
Julia da Costa¹

Amanhã
O Museu do Amanhã, de longe, parece um grande empreendimento náutico. Um
navio vindo do futuro, que veio a encalhar ali, na beira da Praça Mauá, aos pés das primeiras favellas do Rio. O museu, mesmo que atracado, parece estar virado para trás: encara
as travessias que traçam o horizonte da Baía de Guanabara ao oceano Atlântico, rotas que
nos trouxeram aqui, de costas para o pacífico.

Por maiores que sejam os esforços em nos convencer, já não somos mais produto
do barro, do lento e intemporal movimento interior do planeta que, pela pressão do
encontro entre os elementos, junta e separa matéria orgânica para criar vida. Em algum
momento nos diferenciamos, observamos de boca aberta o advento de outras formas
de vida, com espanto e estranhamento, tentados a procurar nos detalhes algo que revele
nosso automatismo em comum. Tudo parece marchar em linha reta para desencadeamentos técnicos de um fim desproposital. A intervenção humana da forma como é contada é
marcada por esse despropósito, ilusório, e nenhum dos textos da exposição satisfaz uma
resposta que justifique o porquê chegamos a este ponto de devastação.

1.
Quimera (Julia da Costa), nascida em 1996, no Rio de Janeiro, é pesquisadora, DJ e mestranda
em Psicologia pela UFRJ. Aprendiz do tempo, habita nas fronteiras entre a imagem, a palavra e o som.
julia.v.costa@gmail.com
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A monumentalidade do museu causa impacto visual e tudo parece como se fosse
importado de um futuro minimalista: higienizado de todo aspecto processual que dá vida
para os ambientes de circulação humana. Nas paredes branquíssimas sinto falta de ver a
marca de uma mão suja, de criança. O amanhã parece que já não as pertence mais: na
caminhada constante do tempo as máquinas tomaram controle dos processos biofísicos
da terra, para contar essa história circuitos elétricos são o suficiente, e a intervenção humana é a culpada pela destruição do nosso futuro hipotético, autômato, feito de linhas
operacionais e fios de cobre. Mesmo que, se porventura, venha a se extinguir a raça humana, dentro desta tumba o tempo subsistirá, não mais dependente dos olhos de quem
o sente, o vê e registra.

Hoje
Sua presença ancora essas perguntas em mim, intrigada pela escolha do local a ser
construído tal monumento ao tempo. O contraste entre a arquitetura do museu e seu
entorno se torna cada vez mais notável. Parece um elefante branco, como se não fosse
afetado pelo tempo que erigiu a região. Um amanhã que mergulha o ontem na sua sombra. A escolha do lugar e do tema do museu soam como um terrível silêncio, abafando as
vozes que aqui estão enterradas e que debaixo da terra murmuram.
Quero deitar e encostar meus ouvidos ao chão, tentar traduzir a vibração que os
sussurros ecoam. Sinto que encontrar a ética imbuída na história que conta o museu é fazer esse trabalho arqueológico, de escavação, desconstruindo sua estrutura até expor sua
fundação, profundamente arraigada neste solo feito do acúmulo e condensação de corpos
negros e indígenas em degradação. É também fazer esse resgate histórico, de como se
formou a terra em que se firma agora seu fundamento. Ao seu lado fica o Cais do Valongo, porta de entrada para o fim de muitos. Na rua Pedro Ernesto, dentro do Instituto de
Pesquisa e Memória Pretos Novos, está aberto um buraco que deixa à vista um cemitério,
em que se estipula que estejam enterradas cerca de 30 mil pessoas escravizadas. Vivemos
sobre os escombros de sítios de guerra por conquista territorial, e a ereção do museu
nesse mesmo lugar parece ser a atualização dos empreendimentos coloniais sobre a historicidade do território que subjugou.
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A mim pouco revela o amanhã ao qual o museu nos conduz: ao mesmo tempo que
responsabiliza os humanos pela degradação do mundo, nos desresponsabiliza de pensar
quais relações de poder e servidão possibilitam que as engrenagens de exploração continuem girando. Contraditoriamente, é a mesma exploração desenfreada dos recursos
naturais e humanos do planeta que fornece a tecnologia que sua obra ostenta. A ética que
desconfio nas estruturas do museu diz mais sobre o fio que o costurou na paisagem da
zona portuária do RJ, lugar histórico de trocas materiais e simbólicas, de desvelamentos e
encerramentos de amanhãs possíveis

Ontem
O circuito de painéis interativos nos encaminha de volta à Baía de Guanabara, primeiro porto por onde chegaram embarcações como essa, trazendo más notícias de um
futuro próximo. Imagino como seria se o tempo pudesse deixar o lastro de seu movimento, de todos os barcos que ali já aportaram: Boa Intenção, Caridade, Brinquedo dos
Meninos, Feliz Destino, outros mais recentes, e os futuros que premeditaram ao desembarcar. Se pudesse sobrepor cada novo amanhã que aqui surgiu, observar quem foi, afinal,
que mais uma vez acordou antes do dia raiar, e descendo o morro ergueu o sol sobre as
costas.
Permanece a necessidade de ter de alcançar o hoje, como se estivéssemos ainda
atrás da história presente que conta o museu. Essa embarcação, tão moderna, também
pertence ao passado, atravessou o tempo e como um fantasma assombra sempre essa
região. Sobre o período de “Bota-abaixo” empreendido por Pereira Passos em sua época,
Lima Barreto (1881-1922) escreveu em sátira: “De uma hora para a outra, a antiga cidade
desapareceu e outra surgiu como se fosse obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na cousa muito de cenografia²”.
Já começam a se revelar os bastidores desse anfiteatro em forma de anunciação,
Museu do Amanhã. Há semelhança nas estratégias para abafar as vozes que aqui contam
sobre o tempo, embora sejam agora empregadas ferramentas mais refinadas, que continuam a perpetuar versões embranquecidas da nossa história coletiva. A história que o museu não conta é tão assombrosa quanto sua presença fantasmagórica: nossas memórias
relegadas à sustentação de uma distopia importada. Quero deitar e encostar meus ouvidos ao chão, tentar traduzir a vibração que os sussurros ecoam. Sinto que encontrar a
ética imbuída na história que conta o museu é fazer esse trabalho arqueológico, de escavação, desconstruindo sua estrutura até expor sua fundação, profundamente arraigada
neste solo feito do acúmulo e condensação de corpos negros e indígenas em degradação.

2.

BARRETO, Lima. Os Bruzundangas, 1922.
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O som da cidade:
política, estética e sentido
Claudia Holanda1

Resumo
Estamos mergulhados em som. Por mais silencioso que um ambiente possa ser, sempre
estaremos ouvindo algo. O som é meio, energia, propagação, movimento. Assim como a
música, os sons do ambiente mediam transformações culturais, tecnológicas e econômicas
de uma sociedade.No ambiente urbano, o som é frequentemente relacionado à poluição
sonora e tende a ser encarado como um subproduto das atividades cotidianas, ou como
algo a ser combatido pelas políticas de redução da poluição sonora, quando funcionam.
É o som como sinônimo de decibel, informação quantitativa. Porém o som carrega outras camadas. O que é considerado ruído e o que é considerado simplesmente um som?
Ao dizer que um som é ruído já estamos dando um juízo de valor como algo desagradável
ao corpo. Este artigo teoriza sobre o ruído a partir do pensamento de vários autores para
trazer questões sobre a dimensão estética, semântica e política do som.
Palavras-chave
Escuta; som; ruído; estudos urbanos; auralidade.

“O silêncio é a arma definitiva do poder”

No livro A Afinação do Mundo, Schafer propõe criar uma interdisciplina chamada
Projeto Acústico com a qual músicos, engenheiros acústicos, psicólogos, sociólogos e outros profissionais estudariam em conjunto a paisagem sonora a fim de buscar sua “melhoria” (SCHAFER, 2011). Ele se perguntava se a paisagem sonora mundial deveria “ser
uma composição indeterminada, sobre a qual não temos controle” ou se “seremos nós,
1
Claudia Holanda é formada em Comunicação/Jornalismo pela UFPE, Mestra e Doutora em
Engenharia de Produção pela UFRJ com doutorado sanduíche no Sonic Arts Research Centre (Queen’s
University Belfast). Cantora, compositora, editora de som e podcaster na Rádio Novelo.
holanda.claudia22@gmail.com
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seus compositores executantes, encarregados de dar-lhe forma e beleza” (SCHAFER,
2011, p.19).
A primeira edição dessa obra de Schafer foi escrita nos anos 70. Olhando agora com
o distanciamento de cerca de 50 anos, tal questionamento ganha um tom panfletário e
mesmo ingênuo, pois uma intervenção desse porte não seria factível. E mesmo que fosse,
a ideia do jeito que é apresentada, inadvertidamente, carrega um tom controlador. Por
outro lado, há que se pensar no direito de escuta – sobre o queremos ou não escutar nos
ambientes urbanos, e sobre quem detém o poder de produzir o som.
O artigo Ten questions on the soundscapes of the built environment (KANG et al.,
2016), que reúne 13 autores da área de Arquitetura, Acústica, Medicina Social e Desenho
Industrial para redução de ruído do Reino Unido, cita exemplos de intervenções na paisagem sonora. Embora ainda existam poucos projetos desse tipo, “a chave básica para o
designer é colocar o ouvinte humano no centro do processo de audição e considerar a
percepção do som como uma medida” (KANG et al., 2016).
É preciso considerar os interesses sônicos, de acordo com a localização, atividades
humanas e a cultura local. Outra recomendação é evitar sistemas ativos2 preferindo outras
estratégias para minimizar sons indesejáveis, como a criação de áreas verdes e o uso de
instalações com água - como fontes, que possuem diferentes faixas de frequência, resultando em mascaramento de outros sons (KANG et al., 2016).
Ainda sobre traçar ações no ambiente acústico urbano, Cobussen (2016) defende
que artistas devem participar do processo de design da paisagem sonora e de tomada de
decisão junto com arquitetos, engenheiros e outros planejadores urbanos.

Schafer também defende que a “melhora” do desenho acústico do mundo só será
possível se redescobrirmos o silêncio como um estado positivo da vida. Mas um mundo
silencioso é possível? Se acompanhamos John Cage, sabemos que não. “Não há algo como
o silêncio” (CAGE, 1961; p.51). Mesmo dentro de uma câmara anecóica3, Cage escutou os
sons do seu sistema nervoso e da circulação sanguínea.

2

Um exemplo de sistema ativo é adição de sons no ambiente por meio de alto falantes

3

Câmara anecóica é uma sala projetada para conter reflexões de ondas sonoras
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Primeiro, porque a cidade é mais do que apenas um lugar onde os imperativos funcionalistas devem prevalecer; também deve ser um lugar para novas expressões criativas
e experiências. E, em segundo lugar, porque é tempo de reconhecer que a saúde social e
o bem-estar também dependem das atmosferas sonoras dos espaços urbanos públicos
(COBUSSEN, 2016, p.10).

Uma de suas peças mais conhecidas - 4’33’’5 - composta em 1952 questiona o
silêncio. Durante o período determinado no título, os músicos não tocam nada, apenas
seguem a partitura diante do instrumento. Mas não há silêncio, os sons da obra vem do
ambiente onde a peça é apresentada. “Em qualquer lugar que estejamos, o que ouvimos,
na maior parte, é ruído”, ressalta Cage (1961, p.3).
Attali (1995) percebe o ruído como um sinal de vitalidade e argumenta que devemos aprender a entender uma sociedade mais por seus ruídos, arte e suas festas do que
por suas estatísticas.
Nossa ciência sempre quis monitorar, contar, abstrair e castrar sentidos, esquecendo que a vida é barulhenta e que só a morte é silenciosa (...) Nada de
essencial acontece onde o ruído não esteja presente (ATTALI, 1995, p. 11).
Há sempre tensões em relação ao que é considerado barulho, aqueles sons que
sentimos como indesejáveis. Porém, o ruído também é uma construção cultural. Wisnik,
na obra Som e Sentido (1989), onde ele constrói uma história da música desgarrada da
tradição eurocêntrica, argumenta que a história da música é uma longa conversa entre o
som e ruído. O ruído é elemento de inovação da linguagem musical como também é uma
presença constante na ecologia sonora das metrópoles.
“Som e ruído não se opõem na natureza: trata-se de um continuum, uma passagem
gradativa que as culturas vão administrar” (WISNIK, 1989, p.30). O ruído é ainda um
índice do habitat moderno, criando paisagens sonoras nas quais é elemento integrante
incontornável, impregnando as texturas musicais (WISNIK, 1989).

Em seu livro Listening to noise and silence, Salomé Voegelin diz que o ruído não é
necessariamente um som intenso, embora muitas vezes o seja, mas um som que exclui
os outros (VOEGELIN, 2010). É uma definição bastante certeira, pois o ruído se apossa
mesmo do espaço e da nossa atenção pelo que nos perturba e atrapalha. Voegelin diz
ainda que ruído pode ser também a “música dos outros” que faz com que “o meu espaço
diminua à medida que o prazer do meu próprio ambiente desaparece” (VOEGELIN, 2010,
p.44). E continua dizendo que o som nunca é sobre a relação entre as coisas, mas é a relação ouvida. Podemos fechar os olhos e não ver, mas se fechamos ou viramos os ouvidos
continuaremos a ouvir, é impossível evitar a cumplicidade física de um ataque sonoro.
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Ruído é questão de escuta

No entanto, fisicamente não há qualquer diferença entre o que é som ou ruído.
A diferença está na recepção. Estabelecer o que é ruído ou não, seria então muito mais
uma questão de escuta.
Tomando emprestada a noção de ruído da Teoria da Informação, ruído é uma interferência, um som que desorganiza outro, sendo assim uma categoria muito mais relacional
do que natural. Na arte, o ruído pode ser um elemento estético, desorganizador de códigos canônicos e provocador de novas linguagens.
Nem mesmo o silêncio pode ser tomado como sinônimo de ambiente saudável.
Há sons que foram calados e domesticados em função da ordem social, de mecanismos
de controle e jogos de poder. O silenciamento é uma forma de violência. A violência
acústica acontece não só por conta de sons abusivos, mas também se faz presente no
som contido, impedido de seguir seu curso, no som que implode (LABELLE, 2010). O
silêncio nem sempre é sinal de conciliação, mas também do medo e da exclusão. O silêncio pode não ter nada a ver com paz; pode ser o subproduto de um conflito asfixiado.
Vamos pensar em quem fala mais forte nos conflitos em comunidades periféricas ou nos
sons que se sobressaem nas altas da madrugada e no dia a dia. Quem pode reclamar?
Até a ubiquidade dos sons de automóveis nos dá pistas de quem detém privilégios em
ocupar o ambiente urbano.
Ainda como exemplo, podemos falar do período de isolamento social como medida
de proteção contra o novo Coronavírus, deixando as ruas vazias. A despeito das “tenebrosas transações”4 que aconteciam na política brasileira, as ruas tiveram que se calar.

Espaços também são criados pelo som, relações de poder se refletem no espectro
sonoro na forma como os espaços públicos são apropriados, no planejamento urbano e
nas forças que são privilegiadas em determinados territórios. O espaço acústico é também
um espaço psíquico (Luis Claudio Ribeiro, 2015). O som das cidades reflete as relações
sociais, a arquitetura e modelos de desenvolvimento urbano. No entanto, o som talvez
seja um dos menos discutidos aspectos do espaço público no ambiente urbano. Planejadores urbanos como engenheiros e arquitetos continuam a desenhar a cidade enfatizando
o aspecto visual ou o escoamento do trânsito.
4

Trecho da música “Vai Passar”, de Chico Buarque e Francis Hime (álbum Chico Buarque, 1984)
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A partir de meados de 2021, estando a população mais segura quanto aos métodos de
proteção ou talvez fosse muito mais urgente afirmar publicamente o repúdio aos atos do
presidente Bolsonaro, milhares voltaram às ruas. O campo aberto da cidade deixou de ser
território apenas de apoiadores do governo federal que, fustigados pelo próprio presidente da república, se apropriaram do espaço comum sem usar máscaras, sem distanciamento, arrogantes em suas motos possantes e barulhentas.

De acordo com diversas perspectivas da literatura em sound studies, arte sonora,
comunicação acústica e paisagem sonora, escutar é diferente de ouvir. (ULTRARED,
2008; WESTERKAMP, 2001, 2006; SCHAFER, 2011, 1986; LABELLE, 2010; OLIVEROS,
2005; THIBAUD 2003). Enquanto a audição é tomada como um fenômeno fisiológico,
a escuta não acontece deslocada de uma intencionalidade. Pauline Oliveros5 diz que
escutar é uma prática que depende de experiências acumuladas em relação ao som,
e se nossa consciência sobre os sons for demasiada estreita, provavelmente estamos
desconectados do ambiente.
Portanto, a escuta seria uma elaboração, uma produção. Ouvir seria então a capacidade do aparelho auditivo em perceber sons. A audição pode ser medida e diz respeito à
sensibilidade de perceber a vibração física de certas frequências e intensidades. Já a escuta
é pouco afeita a diagnósticos totalizantes.
O som é como um bruxo invisível, porém de presença concreta: afeta o espaço e é
afetado por ele. Aquele que só acredita no que vê, está em apuros para explicar sua descrença no som, esse fantasma em constante diálogo com nossos corpos.
Os territórios mudam de ritmo e de ecologias e os sons são fenômenos repletos de
significados e associações que nos permite sentir as dinâmicas de um lugar. As sonoridades
refletem ainda um conjunto dos costumes e hábitos dos praticantes do espaço, formando
um ethos sonoro de uma determinada coletividade, época ou região. (THÉBERGE, 2005)
(CERTEAU, 1996)

Yi-Fu Tuan (1983) diz que a dependência visual do ser humano para organizar o
espaço não tem igual, porém o som aumenta nossa consciência incluindo áreas que não
podem ser vistas. “E o mais importante: o som dramatiza a experiência espacial” (TUAN,
1983, p.18). E mesmo se privilegiamos o olho, não há como duvidar que estamos mais
vulneráveis ao que ouvimos. Os ouvidos não se fecham. A dimensão sônica influencia nossa formação como indivíduos. O que é música ou ruído é uma questão de percepção. A
audição é um fenômeno fisiológico, já a escuta só acontece com intencionalidade.
As sonoridades produzidas e encenadas na cidade também são formas de disputa
do imaginário urbano. Para ouvir a cidade, não precisamos de uma escuta que visa o con5
Palestra “The difference between hearing and listening”, Pauline Oliveros, TEDxIndianapolis
https://www.youtube.com/watch?v=_QHfOuRrJB8
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Sonoridades são capazes de gerar afetos profundos. O som, fenômeno do movimento e vibração, invade muros feitos de sua própria matéria, anseiam outros domínios.
Há tanta produção simultânea de diferença que não conseguimos distingui-la (seria essa
uma definição de ruído?).

trole de um ambiente ou que guarde fobia às mudanças, mas uma escuta que procura por
sentidos e reconheça a cidade como um território cindido, um plano de desejos múltiplo,
heterogêneo e, quase sempre, em dissenso.
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Gravura Imaterial:
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Resumo
O presente trabalho propõe o conceito de Gravura Imaterial e o discute levando em consideração a história humana relacionada a história da arte e a formação urbana das cidades.
Dentro dessa perspectiva utiliza a deriva situacionista como possibilidade de comprovação
dessa relação do ser humano com os objetos e a cidade onde a história se desenvolveu.
A possibilidade da existência de gravuras imateriais coletivas é levantada a partir de observações feitas pela realização de derivas na cidade de Tiradentes (Minas Gerais) com alguns
de seus moradores.
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Gravura Imaterial; memória; arte conceitual; aura e gravura.

Introdução
Neste artigo levo em consideração algumas necessidades humanas básicas existentes desde antes da formação de cidades. Como por exemplo: a necessidade de abrigo,
a fabricação de objetos para a realização de tarefas cotidianas como caça, a preparação
de alimentos e uma certa inclinação por deixar alguma forma de registro sobre a própria
existência, ou da existência do grupo do qual se faz parte para as gerações futuras.
A abordagem feita sobre o assunto possui um viés transdisciplinar. Entretanto, ficará
claro a qualquer leitor que minha maior inclinação está localizada dentro do campo das
artes. Isso, contudo, não impõe qualquer impossibilidade de uma visão baseada na transdisciplinaridade que o conceito de Gravura Imaterial implica.
Este artigo é o resultado final de estudos realizados na disciplina de Tópicos de
Pesquisa em Cotidianidade, Urbanidade e Processos Criativos lecionado pela Professora
Doutora Márcia Saeko Hirata no curso de Pós-Graduação de Mestrado em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) realizado pela Universidade Federal de São João
del-Rei, Minas Gerais.

Formação de cidades como formação de gravuras

Em A Arte e Seus Objetos, Richard Wollheim questiona o que é exatamente aquilo
ao qual denominamos como arte. Segue em seu texto perguntando se há uma forma
única de arte, ou se existe algo em comum entre todas as expressões artísticas que
leve a um enquadramento definitivo de sua natureza. Em certo momento argumenta:
“já se afirmou que a experiência humana é suficiente para a refutação, mas nunca para a
confirmação de uma hipótese” (WOLLHEIM, 1994, p. 11), e sem refutar ou abraçar completamente tal proposição, acaba por utilizá-la proveitosamente em muitos dos esquadrinhamentos que segue analisando.
Pergunto-me se ainda é impossível para alguns entender que a arte é múltipla em
suas formas de manifestação. Desde que o ser humano surgiu sobre a face da terra, suas
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“O que é a arte?” “A arte é a soma ou a totalidade das obras de arte.” “O
que é uma obra de arte?” “Uma obra de arte é um poema, uma pintura,
uma peça musical, uma escultura, um romance. …” “O que é um poema?
Uma pintura? Uma peça musical? Uma escultura? Um Romance? …”. “Um
poema é…, uma pintura é …, uma peça musical é…, uma escultura é…,
um romance é…” (WOLLHEIM, 1994, p. 9)

ações foram muito além do que somente pragmáticas. Tendo ou não consciência do que
fazia, ele o fez. Deixou maravilhas que hoje conhecemos e que podemos contemplar,
tais como as pinturas rupestres em cavernas de Lascaux e esculturas como a Vênus de
Willendorf.
Possivelmente, existiram outras manifestações que adiante em nossa história enquadraríamos como artísticas. Como exemplo, as danças realizadas pelos povos originários
quando se reuniam ao redor do fogo. Nesse ambiente deve ter nascido os primeiros
mitos, a gênese de nossa mitologia. A pré-história cedeu seu espaço à história a partir de
transformações tecnológicas como a invenção da escrita e o nascimento da agricultura.
Desse momento até o nascimento das primeiras vilas e cidades foi um pulo de algumas
centenas e milhares de anos. O ser humano não abandonou, durante tais desenvolvimentos, a sua capacidade criativa como: pintar, esculpir etc. Fato este observado por meio do
estudo da história da arte.
Hoje sabemos que os agrupamentos urbanos nasceram por uma necessidade prática, e que isso não excluiu a capacidade de certa manifestação que adiante denominaríamos
como arte. Desta maneira, tendo em consideração tais eventos e sabendo da multiplicidade de manifestações de arte, creio que podemos entender a formação de cidades como
um exemplo de manifestação artística (ARGAN, 1992, pp. 73-74). Algo semelhante é
apontado por Henri Lefebvre ao se referir a sociedade urbana que surge a partir da revolução industrial, como: “a própria cidade é uma obra” (LEFEBVRE, 1991, p. 12).
Apenas na medida em que se acredita que a arte não seja um agregado de

As cidades são obras de arte por serem uma complexa manifestação de um povo,
em determinado lugar e tempo histórico onde está situado. A afirmação de cidade como
obra de arte aqui defendida, nada tem relação com o fato que algumas passariam a ser
planejadas e criadas em projetos arquitetônicos profissionais.
Através do entendimento da cidade como uma obra de arte, notamos que ela é em
sua integralidade o somatório de diversas peças artísticas das múltiplas construções que a
compõem. Em sua vida e com o passar do tempo novas construções aparecerão, podemos enxergá-las como novas formas de expressão de um tempo, de pessoas ou de grupos
que a formam, isto é, como novas peças artísticas.
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fenômenos sem nenhuma coerência, mas uma das linhas mestras de desenvolvimento da civilização, pode-se em sã consciência afirmar que ela deve ser
estudada historicamente e que, portanto, a história da arte é a única ciência
possível da arte. (ARGAN, 1992, p.16)

Ao mesmo tempo em que esse movimento ocorre, as peças já existentes vão sendo
modificadas através do uso, por ação do tempo ou por necessidades de seus utilizadores,
outras podem até mesmo serem excluídas. O protagonista desse processo é a ação humana através da modificação do que já é existente ou na criação de novas peças, além da
ação do tempo.
Através dessas constatações, entendo uma cidade como uma espécie de gravura ou
como um exemplo de matriz de Gravura Imaterial de alguma sociedade.
Correlacionando a construção de uma cidade com o ato de um gravador, no caso,
a ação de um xilógrafo que irá agir sobre um certo bloco de madeira. Ele trabalha sobre
a peça construindo seu item de baixo relevo. No futuro poderão ser retiradas múltiplas
cópias das imagens produzidas pelo artista e que só foi possível pela retirada de algumas
partes do bloco, na criação de linhas que formaram as áreas claras e as escuras, cujas destrezas obedecem ao seu domínio e intencionalidade.
Há gravadores como Picasso, que durante seu processo, retirava diversas cópias
em cores transparentes de uma mesma matriz, enquanto nela trabalha. Ao retornar sobre
esta mesma peça, a modificava e entintava novamente adicionando novas cores, estampando sobre aquilo que já foi anteriormente estampado (HERSKOVITS, 2005, p. 49).
A formação das cidades é uma espécie de construção de uma matriz xilográfica.
Uma matriz perdida onde a materialidade se modifica constantemente. Que não poderá
ser recomposta à maneira do rio de Heráclito.
Os moradores de uma cidade, aqueles que usam o seu espaço urbano, são ao mesmo tempo artistas-gravadores e suporte, sobre o qual são gravadas as imagens construídas socialmente. Eles gravam e são gravados em um processo dialético.

Como as cidades, nem todo trabalho artístico produzido é previamente projetado. É
desejável que os artistas estejam abertos ao inesperado durante a sua prática. As gravuras,
como qualquer outro produto artístico, estão sujeitas a essa realidade, ao experimentalismo de seus criadores.
Os artistas que se lançam nesse tipo de processo, nas diversas experimentações
possíveis, procuram e encontram múltiplas possibilidades e respostas. O que encontram,
poderá ser útil para si mesmo e para os outros na reprodução do método, entretanto o
que valorizam é o processo.
Esse tipo de artista que se permite a esse nível de experimentações, a essa poética,
possui uma inclinação menos formalista e mais conceitual.
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Rumo ao pós-histórico

O uso do termo “formalista” aqui está categorizado dentro da compreensão daquilo
que “graduandos em arte são treinados a obter”. Conforme critérios utilizados pelo crítico
de arte Clement Greenberg (2013), a escolha desta palavra é aqui direcionada a certa
forma de leitura das obras e também dentro de um entendimento de uma visão marcadamente modernista em suas produções.
Assim, a palavra atenta para a particularidade de cada campo de conhecimento artístico, de cada área de atuação e produção: a escultura discutindo sobre a tridimensionalidade através de suas características de produção escultórica, a pintura refletindo sobre
a bidimensionalidade dentro de suas possibilidades pictóricas mesmo que para isso tenha
que sacrificar a verossimilhança e a perspectiva (GREENBERG, 1986, pp. 97-98). Porém,
no trabalho aqui ilustrado, há o anseio de integração a uma produção contemporânea.
Se somos seres humanos vivendo dentro de uma sociedade urbana, surgida com o
advento da industrialização e da dominação dessa sobre os antigos processos agrícolas
(LEFEBVRE, 2008, p. 13), não podemos ignorar o constante desenvolvimento tecnológico
que vivenciamos na última metade do século XX e de nossa marcha crescente rumo à
sociedade altamente digitalizada.
Em um período de menos de um século ocorreram diversas transformações e isto
mostra uma natural diferença entre a nossa época e a greenbergiana3, da qual podemos
manter alguma influência, mas nossa produção não está mais subjulgada a esse velho espírito. Nossa realidade é inegavelmente outra.
Podemos nos comparar enquanto sociedade humana com o corpo físico das cidades, recebemos modificações através da passagem dos anos, sem necessariamente obliterar por completo o nosso passado. Somos produto de todo um processo, de um lugar e
das relações que dentro dele se construíram. Mas é evidente nossa diferença em relação
às pessoas que viveram a primeira metade do século XX.

O século XX, foi repleto de revoluções sucessivas e constantes, passando também
por duas grandes guerras mundiais. O modernismo – um dos filhos deste século – influenciou as produções artísticas incluindo a arquitetura, contudo não esteve só, surgiram
também diversos movimentos de vanguardas, desde a década de 1910, que se aglutinaram
e se potencializaram a partir de 1960, transformando-se em parte substancial da arte con-

3
A expressão se refere as concepções de arte defendidas pelo crítico estadunidense Clement
Greenberg.
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Como artistas, abandonamos a busca pela pureza há algum tempo. Ela não é mais o
que dita as regras de fabricação de nossas criações (FOSCOLO, 2008, p. 88), de nossa
sociedade e relacionamentos.

temporânea e em uma importante guinada que também move o pensamento deste artigo
(FOSTER, 2015, loc. 1303).
Assim, a partir de 1960, as artes mudaram quase que massivamente a sua forma de
atuação. O surgimento da Pop Art, da Conceptual Art, da Arte Povera, do Nouveaux Réalisme,
entre outros, foi identificado como um claro sinal do fim da história da arte.
Foram
produzidos artigos e livros por Hans Belting e Arthur C. Danto. Estava ligada a observação
da sociedade urbana e das inquietações psicológicas e sociais dela proveniente.
A reflexão sobre o fim de tal período não apontou para o fim de pesquisas sobre
a arte, mas revelaram a substituição de um esquema rígido e puramente estilístico que
existia até aquele momento em relação ao estudo de sua história (BELTIN, 2012, p. 202).
O que ocorreu com a arte foi uma mudança em seu funcionamento e comportamento como conhecido até aquele instante. A ideia de arte, construída por volta do
1400 d.C. (depois de Cristo), morreu sem que isso significasse que não existiram manifestações dela antes de sua institucionalização e que não continuarão a surgir outras após a
sua morte em meados de 1960 (DANTO, 2006, p. 26-28).

Campos em expansão

Perimeters/Pavilions/Decoys de Mary Miss ilustrou com perfeição este fato logo
no início do artigo de Krauss. A obra mistura o conceitualismo artístico com a arquitetura na produção de uma escultura. Outras produções igualmente “heterogêneas”
de artistas como Robert Morris, Michael Heizer, Richard Long entre outros, deixaria
uma camarilha de artistas e críticos modernos seguidores da ideologia de Clement
Greenberg horrorizados.
A ideia de Campo Expandido seria adotada por outras especialidades artísticas
como a gravura. Nessa, pela “utilização indistinta de diversos meios no processo criativo
tornou-se largamente difundida pela arte contemporânea” (MARTIS, 2012, p. 9). Apagam-se as fronteiras e as técnicas de uma determinada especialidade, estimulam-se uma
contaminação entre campos de saberes e de atuação.
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Um exemplo importante que reflete os acontecimentos do período pós-guerra e
que é importante na compreensão da Gravura Imaterial foi o movimento percebido e
sinalizado pela crítica e pesquisadora de arte norte-americana Rosalind Krauss. O Campo Expandido ou Campo Ampliado, termo cunhado por Krauss, referia-se a “coisas”
que ela estava observando nos últimos 10 anos e que considerava surpreendente por
receber a denominação de escultura (KRAUSS, 1984, p. 129).

Essa atitude parecia quase impossível de ser contida. Em A Obra de Arte na Era de
Sua Reprodutibilidade Técnica, Walter Benjamin (2017) percebeu que a reprodução em larga escala de quadros e imagens até então desconhecidos por grande parte da população,
geraria não apenas um ganho democrático na ampliação do conhecimento, mas previa que
o nascimento da cópia massivamente fabricada, geraria a desvalorização dos subprodutos
daí originados (as cópias) e modificaria nossa relação com as obras de arte.
Sustentando que o que seria enfraquecido neste processo é o que chamava de
“aura” (BENJAMIN, 2017, loc. 314) que assim definiu:
Podemos defini-la como o aparecimento único de algo distante, por muito
perto que esteja. Seguir com o olhar uma cadeia de montanhas no horizonte
ou um ramo de árvore que deita sobre nós a sua sombra, ao descansarmos
numa tarde de verão – isto é respirar a aura dessas montanhas, desse ramo.
A partir dessa descrição, é fácil compreender os fatores sociais condicionantes do atual declínio da aura. (BENJAMIN, 2017, loc. 340-343)
A conceitualização benjaminiana resulta em um cruzamento entre relações de poder
e de relações de saber, entre o valor de uso e o valor de exposição. Esse conjunto de práticas e mecanismos foi descrito por Giorgio Agamben como “dispositivos”:

E adiante:
Certamente o termo no uso comum como no foucaultiano, parece remeter a
um conjunto de práticas e mecanismos (ao mesmo tempo linguístico e não
linguístico, jurídico, técnico e militares) que tem o objetivo de fazer frente
a uma urgência de obter um efeito mais ou menos imediato. (AGAMBEN,
2009, pp. 34,35)

157

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

a. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, edificações,
leis, medidas de polícia, proposições filosóficas etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos.
b. O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve
sempre numa relação de poder.
c. Como tal, resulta do cruzamento de relações de poder e de relações de
saber. (AGAMBEN, 2009, p. 29)

Percebi e passei a defender exatamente essa compreensão como artista a partir de
2014. Ele é parte de um primeiro resultado apresentado e que acredito esboçar bem tal
realidade. Surgiu de maneira inconsciente e experimental em Não Me Deixe Intacto: Os Ex-Votos (figura 01). Um trabalho que produzi e que também é parte da minha conclusão de
curso de graduação. Esta obra artística foi disponibilizada gratuitamente em alguns lugares
da cidade do Rio de Janeiro como a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e a primeira
edição da exposição Novas Poéticas realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(SILVA, 2014, pp. 35-37).

Fig. 01: Gravura “Não Me Deixe Intacto: Os Ex-Votos” em 2014. Apresentação em Novas Poéticas UFRJ, RJ. Fonte: Acervo do artista-pesquisador.
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Por meio da construção de uma matriz serigráfica feita com a utilização de meios
múltiplos ou mixed media (linóleogravura, carimbo, meios digitais e serigrafia) criei e passei a produzir um número ilimitado de cópias para disponibilização gratuita ao público. A
gravura pretendia voltar a sua “pré-história”, se comportar como um folheto. Mais do que
isso, o trabalho pede através de um sugestionamento em seu verso carimbado, que ele
não escape impunemente das mãos do espectador que é convidado a ser cocriador da
obra, a interferir sobre ele. Aquele que o recebe não deve permitir que o corpo desta estampa permaneça intacto, deve modificá-lo de acordo com seus desejos ou pensamentos.
De tal modo, o trabalho deixa de ser individual, passa a ser coletivo com o público que se
torna coautor de cada peça modificada junto com o artista-propositor. Estabelecendo o
processo como forma de fazer e ser arte.

É principalmente baseado nessas observações e experiência que argumento que
artistas contemporâneos tendem a ser menos formalistas e mais experimentais e conceituais. Porque as obras de arte que produzimos estão ligadas não unicamente ao objeto material realizado, mas também às ideias e experimentações que de uma ação/
proposta são originadas.
Aqui podemos perceber uma expansão na ação das possibilidades em relação às
gravuras tradicionais. Essas que eram e ainda são tradicionalmente apresentadas em museus e galerias. Nelas, a única ação destinada ao público é a de visualização e apreciação
da mesma de forma passiva. A ação se situa basicamente em olhar, em uma característica
retiniana. Porém, ao convidar o espectador a agir direta e fisicamente sobre uma obra,
para que o processo dela continue e seja finalizado, acabamos por alargar ou explodir os
limites. Ampliar as possibilidades artísticas desse campo de saber.
As técnicas de gravura são uma transformação tecnológica na história humana.
A xilogravura e a calcografia (gravura em metal) foram empregadas desde que surgiram
para suprir a demanda de multiplicação de escritos e imagens. Estão relacionadas a
comportamentos sociais importantes como o nascimento da imprensa. Foram o início
do surgimento de novas possibilidades técnicas que adiante possibilitaram a democratização de acesso ao conhecimento restrito inicialmente a poucos indivíduos (CATAFAL;
OLIVA, 2003, pp. 14-15).

O nascimento da xilogravura e calcogravura aposentaram as cópias manuais que anteriormente substituíram os escritos em pedras e em argila do ser humano antigo. O surgimento de novas tecnologias, mais ágeis para cumprimento da massificação na produção
gráfica, fez com que a xilogravura, calcogravura, litografia, serigrafia entre outras técnicas,
fossem igualmente substituídas pela novidade mais efetiva do momento. O surgimento da
fotografia é um exemplo dessa realidade, tanto quanto as cópias em offset começam agora
a ceder seu espaço a processos digitais de reprodução de imagem e texto.
O uso das técnicas de gravura originalmente possuía um papel utilitário de difusão
de informações, sua desvirtuação com elitização das peças produzidas, através de edição
(numeração e assinatura das cópias) foi a resposta a uma necessidade mercadológica advinda pelo nascimento da fotografia (CATAFAL; OLIVA, 2003, p. 23).
O relacionamento das pessoas com as informações e as tecnologias sempre fez
parte da vida urbana em comunidade. As pessoas nas cidades recebem interferência
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Note que podemos perceber aqui um dos germes para o nascimento da fotografia,
por exemplo. Porém, ao nos fixarmos num pretenso aspecto mais “nobre” das reproduções, acabamos por criar dispositivos de controle e valorização de algumas peças em relação a outras. A tornamos elitista e agimos contra a sua essência natural, sua razão de ser.
É da natureza das cópias a popularização de saberes para o desenvolvimento das pessoas.

desse tipo de produções pela leitura de impressos e jornais ou por meio da criação e
aplicação de faixas em lugares públicos. Algo que recentemente vem se espalhando até
no campo com mais força. Por isso elas sempre são ou serão influenciadas por meio das
produções gráficas comerciais e institucionais que podemos identificar como formas
não-artísticas de gravuras.
Esses fatos são produto do processo de urbanização surgidos com o nascimento
da sociedade burocrática de consumo dirigido (LEFEBVRE, 2008, p. 14). As formas utilitárias que surgiram pela imprescindibilidade de propagação de conhecimento ou mensagens modernas são descendentes diretas de processos que remontam até a antiguidade.
Descendem, mas acabam tendo uma função política mais eficaz através do controle das
massas, como sinalizado por Benjamin (2017, loc. 688-691).
Entretanto, as transformações tecnológicas não foram as únicas ocorridas no
transcorrer do tempo. Os seres humanos construíram coisas e por elas foram modificados. Dentro de cada período histórico, de acordo com a realidade que os cercavam,
passaram a se relacionar entre si e seu ambiente de uma maneira diferente dos seus
antepassados. Esse processo ocorria de forma lenta até o início do século XIX. O aparecimento de um dispositivo mecânico que trazia consigo a possibilidade de captura e fixação de imagens para a posteridade de forma quase instantânea mudou essa realidade. É
possível entender o espanto sentido por muitos porque até o nascimento da fotografia
só era possível transmitir imagens de forma manual e por meio de expressões e técnicas
artísticas como a pintura.

O nascimento da fotografia surge como uma desconstrução completa da forma de
ver o universo que existia ao redor e de viver nele. Foi uma desvirtuação e desvalorização
dos processos tradicionais e uma clara mostra do que o processo de industrialização veio
a modificar nas cidades e nas relações sociais como apontado por Lefebvre (1991, p. 11).
As alterações que o desenvolvimento técnico trouxe não foram apenas a da captura
de uma imagem, foram igualmente sociais. Parte dos profissionais viriam a ser trocados
por máquinas. É compreensível, sob essa agudeza, entender os saltos artísticos que se
sucederam após a ruptura da sustentabilidade econômica e social existente.
Conscientes que nós enquanto humanos possuímos um impulso por deixar alguma marca de nossa passagem pelo mundo, se torna compreensível todo esse desenrolar
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Até que surgisse a fotografia, a imagem de uma pessoa só poderia ser eternizada
em um quadro e por um pintor. A confecção desse levava algum tempo e igualmente uma
expertise técnica para materializar certo resultado. Toda essa expertise humana era fruto
de anos de estudo e prática para a formação de um profissional futuramente responsável
pela eternização da imagem de uma pessoa, de uma família, de um governante. Aos olhos
dos seres humanos da época, o processo fotográfico deve ter parecido mágico.

histórico e esforço por transformação tecnológica. Possuímos uma aparente necessidade
de existir e compartilhar nossa visão sobre nossas experiências. E tal impulso pode ser
manifestado de diversas maneiras e não apenas pelas supracitadas.
As construções de edificações, cidades, monumentos etc. tanto quanto a criação
de obras de arte são outro exemplo de registro para a posteridade de nossa existência.
Porém, nem todos são governantes, urbanistas ou artistas no sentido estrito da palavra, os
seres humanos que não possuem o domínio de uma técnica ou saber procurarão alguma
maneira de deixar a sua marca. A marca de sua passagem, de sua existência.
Seja qual for a atitude e o resultado, o produto visível gerado não será o único e
último resultado. Ele é apenas uma parte desse processo que é mais completo e complexo. Precisamos ter em mente o que o motiva e motivou. Entender isso é visualizar
um tipo de gravação quase imperceptível, que é invisível e imaterial, a qual denomino
como Gravura Imaterial.
Assim, a partir dessas colocações, argumento que uma obra de arte é além de ser
uma manifestação estética, o fruto da necessidade humana de perpetuação, uma prova da
necessidade de continuação numa pós-existência.

Igualmente estão o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro de Affonso Eduardo Reidy inaugurado em 1948 ou a Bauhaus Dessau de Walter Gropius que funcionou
de 1919 a 1933. Essas obras são exemplos arquitetônicos que refletem as convicções
de cada um de seus criadores tanto quanto a Catedral de Santa Maria del Fiore foi para
Filippo Brunelleschi.
Temos em vista a maior democratização que os meios de produção em massa nos
trouxeram para a confecção de peças que previamente nos seriam impossíveis. Anteriormente era necessário a ligação e comprometimento com uma corporação de ofício,
aprendendo as técnicas direto de mestres com acesso às ferramentas ou máquinas. Na
atualidade temos a possibilidade de produção até mesmo em massa de objetos sem estabelecimento de vínculos além dos comerciais. O resultado vindo dessa nova realidade
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Entendo esse tipo de arte como as diversas outras manifestações artísticas, filosóficas e literárias. As obras literárias como Brás Cubas de Machado de Assis ou O Capital
de Karl Marx, que procuraram imortalizar através da palavra uma visão de mundo, sua
compreensão da realidade que os cercava e um jeito de pensar. As fotografias de Man Ray
e os quadros de Pablo Picasso eram criações que dispunham do mesmo impulso, porém
com ênfase nos aspectos estéticos e sob soluções criativas imagéticas. A Fonte de Marcel
Duchamp, um exemplo de utilização de um objeto pré-existente para a modificação filosófica e entendimento estético do que é um objeto de arte, isto é, a modificação de uma
compreensão, de pensamento.

poderá ser artístico ou não, tudo a depender de fatores que vão desde a intencionalidade
do artista, quanto a aceitação da sociedade atual ou futura.
No presente a Fonte de Duchamp divide opiniões tanto quanto as obras de Joseph
Beuys, enquanto isso milhares de pessoas suspiram em cima de reproduções técnicas das
obras de Caravaggio, Da Vinci e Michelangelo afirmando que essas são as verdadeiras
obras de arte. Este movimento é similar ao que ocorreu nas primeiras décadas do século
XX dentro da física como exposto no prefácio de Ponto de Mutação por Capra (2006,
p. 8). Há sempre alguma resistência ao novo quando este surge. Será necessário um amadurecimento das novas ideias e conceitos na sociedade. Desde 1863, quando foi estabelecido o Salão dos Recusados, não deveríamos nos assustar com acontecimentos dessa
natureza, mas eles continuam a estampar vez ou outra as páginas dos jornais e de revistas,
gerando não só reportagens com anedotas como também livros. Mais recentemente geram memes ou click baits em páginas pela internet.
Identifico no meu objeto de pesquisa, a Gravura Imaterial, uma potencialidade para
a preterição por parte de gravadores mais tradicionalistas, os formalistas fortemente apegados às técnicas. Esses costumam ser menos afeitos ao conceitualismo e agarrados aos
meios artesanais. Esse profissional, de forte pensamento formalista, por não ver no ato de
descoberta através de um objeto qualquer aquilo que denomino como Gravura Imaterial,
provavelmente o recusará.

Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e
agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que se encontra. É
nessa existência única, e somente nela, que se desdobra a história da obra.
Essa história compreende não apenas as transformações que ela sofreu,
com a passagem do tempo, em sua estrutura física, como as relações de
propriedade em que ela ingressou. Os vestígios das primeiras só podem ser
investigados por análises químicas ou físicas, irrealizáveis na reprodução;
os vestígios das segundas são o objeto de uma tradição, cuja reconstituição
precisa partir do lugar em que se achava o original.
O aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela
se enraíza uma tradição que identifica esse objeto, até os nossos dias, como
sendo aquele objeto, sempre igual e idêntico a si mesmo. A esfera da autenticidade, como um todo, escapa à reprodutibilidade técnica, e naturalmente
não apenas à técnica. (BENJAMIN, 2017, loc. 2562-2569)
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Porém, friso, foi através de um processo de fabricação mecânico de gravura, o Não
Me Deixe Intacto: Os Ex-Votos, que percebi que a multiplicidade pode esconder um outro
tipo de gravação, este mais palpável ao ser humano da atualidade por conta de sua inserção em uma sociedade altamente industrializada.

As reproduções técnicas são, segundo ótica benjaminiana, desprovidas daquilo denominado pelo filósofo como “aura” (BENJAMIN, 2017, loc. 1483). Contudo, é imprescindível lembrar que os objetos fabricados massivamente nos cercam cotidianamente e se
relacionam conosco.
A cotidianidade aqui é compreendida como aquilo que na vida humana nos “absorve
preponderantemente”, conforme dito por Ágnes Heller (2000). Não importando o período histórico onde estejamos inseridos e o que nele estivermos a fazer. Sempre estaremos
imersos na cotidianidade e, ainda assim, nunca conseguiremos atingir todo o potencial
possível por que nunca temos “nem tempo nem possibilidade de absorver inteiramente
nenhum desses aspectos” (p.17). Ele é abundante em sua própria natureza e por isso se
impregna até em objetos comuns.
Assim, essas peças utilizadas diariamente por cada um de nós, com as quais temos
um contato físico e onde deixamos certos rastros (gravações) de nossa existência, se tornam testemunhas de todo esse processo. Há sobre elas as transformações de sua estrutura física pela passagem do tempo e também relações de propriedade de onde ingressaram
durante sua existência, algo similar a questão das proveniências de objetos artísticos. Mas,
de forma equivalente, há nessa ação ligada ao conceito aurático benjaminiano, uma atitude
descrita por Agamben de “por em conjunto certas particularidades sob determinado título”
(AGAMBEN, 2007, loc. 29).

Salienta-se aqui a distinção realizada através da grafia para apontar para uma diferença entre o conceito e a descrição de um fato em si. Gravura Imaterial quando escrita com
iniciais maiúsculas se refere ao conceito amplo. Contudo sua grafia em minúscula (gravura
imaterial) delata uma vivência interiorizada, particular e sulcada dentro de nós.
Uma gravura imaterial pode ser observada consciente ou inconscientemente. A observação da manifestação inconsciente de uma gravura imaterial parece ser a mais comum,
como acontece quando observamos nossos objetos guardados com extremo cuidado.
Estes, por possuírem um valor sentimental, nos remetem para algum instante importante
de nossas vidas. Sentimo-nos historicamente ligados a eles e ao que passam a simbolizar.
Relembrando algo ou permitindo que quase possamos sentir/viver novamente alguma
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Com o uso, um utensílio de cozinha sofrerá desgastes e podemos identificar essas
marcas como uma certa espécie de gravura temporal. Isto por si só, já seria um tipo conceitual de gravura, uma gravura da cotidianidade ou uma gravura cotidiana. Porém, além
dela, há ainda uma gravura invisível. Gerada nesta cotidianidade que estamos inseridos.
Realizada pela afetividade e/ou memória incluídas em um processo e que denomino de
Gravura Imaterial. Próxima igualmente da aura benjaminiana, mas impregnada não em coisas e sim nas imagens (impressões/marcas) que temos dentro de nós. E em um suporte
que conhecemos bem: as memórias.

coisa que não compreendemos em sua totalidade, mas que veneramos. Por isso são tanto
testemunhas quanto provas de nosso passado e da pessoa que nos tornamos. Ativadores
de nossas lembranças que quase permite uma materialização completa de tal gravação
interna quando deles nos apropriamos. Ferramenta para resgate e ressignificação de sentimentos que temos pela coisa, de interpretações sobre instantes vividos e já perdidos, mas
que nos esforçamos em manter. Enfim, tentativas de congelamento do tempo.
Itens assim passam a ser sagrados a partir de um ritual que os aliena de sua função
habitual (AGAMBEN, 2007, loc. 661). Episódios que podem acontecer com muitas pessoas e em todas as esferas sociais. São amostras de nossa humanidade frente a industrialização e massificação e de nossa capacidade afetiva e estética. Influenciam nossos apegos e
aversões como uma espécie de relíquia arqueológica de nossa subjetividade. Faz com que
tentemos nos gravar em uma eternidade “No gesto mais banal e ordinário, no gesto de
fazer-se engraxar os sapatos! No instante supremo, o homem, cada homem, fica entregue
para sempre a seu gesto mais ínfimo e cotidiano. (AGAMBEN, 2007, loc. 262).

As Derivas

deriva
Modo de comportamento experimental ligado às condições da
sociedade urbana: técnica de passagem rápida por ambiências variadas. Diz-se também, mais particularmente, para designar a duração de um exercício contínuo dessa experiência. ( JACQUES, 2003, p. 65)

Através de derivas pela cidade procurei observar o movimento de transformação
em relação à vida de dois moradores que junto comigo percorreram e me mostraram sob
suas óticas certos lugares. Eles compartilharam comigo algumas lembranças e observações
sobre o desenvolvimento urbano que vem ocorrendo na cidade nas últimas décadas.
As derivas aqui descritas foram realizadas entre o final do mês de outubro e o início
do mês de novembro de 2018 com a participação de dois cidadãos tiradentinos. Ambos
nasceram, foram criados e vivem atualmente em Tiradentes. A partir delas se materializou
o trabalho que foi apresentado no final do mês de novembro de 2018 na III Mostra Vestígios realizada no Centro Cultural São João del-Rei, Minas Gerais.
Foi composto por uma instalação e um site na internet nomeado como Situa Tiradentes (www.situatiradentes.tumblr.com). Este pôde e pode ser acessado pelos espectadores
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Fatos como esses podem ser verificados também quando se referem à coletividade
de um grupo social. Vislumbrei e compartilho um desses exemplos que colhi em incursões
por deambulações na cidade de Tiradentes em Minas Gerais.

através da utilização de seus smartphones na leitura de um QR Code especialmente criado e
disponibilizado durante o evento. No site foram compartilhadas imagens e sons que capturei nessas incursões por meios tecnológicos diversos (smartphones, câmeras fotográficas
digitais e também com um gravador de mão analógico em fita cassete). Houve, ao mesmo
tempo, a apresentação física em formato de arquivo de alguns objetos recolhidos durante
as incursões (figura 02).
Ao todo três perambulações foram realizadas e as mesmas sempre ocorreram no
período da tarde e início da noite, entre 13h e 20h. Totalizaram aproximadamente vinte
e uma horas de derivas gravadas integralmente em áudio digital e uma outra parte, cerca
de 30 minutos, em formato analógico (fita cassete). Geraram alguns vídeos e mais de
mil fotos que procuraram registrar a ação. Sem contar objetos recolhidos encontrados
durante o caminhar.

Fig. 02: Arquivo formado e apresentado no Centro Cultural UFSJ em São João del-Rei. Fonte: Acervo
pessoal do artista-pesquisador.
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Pretendeu-se ilustrar através da exposição física dos objetos apresentados, que cada
um deles são testemunhas involuntárias das inúmeras histórias ocorridas dentro do espaço que ocuparam durante o tempo em que lá estiveram. Essa prática está subjugada à
poética visual adotada pelo artista pesquisador e sua tentativa de compartilhamento de
compreensão de uma espécie de relação artístico-afetiva (memória, atividade e reações
psicológicas) concernentes a seu conceito de Gravura Imaterial. A suspensão desses objetos, isto é, a sua entrada e apresentação em uma mostra artística obedeceu ao ritual
de sacralização descrito por Agamben (AGAMBEN, 2007, loc. 658). Rito que parece ser
eficaz para a transformação de objetos que tiveram utilidade e que pelo uso e desgaste
foram descartados. Ao serem sacralizados poderiam remediar uma espécie de reciclagem
dos problemas ecológicos (FOWKES, 2006. pp. 5-12).

O uso e desgaste produzem também marcas em monumentos históricos. Pude observar um exemplo no Chafariz de São José construído em 1749 e utilizado até meados dos
anos 1990, segundo os moradores que me acompanharam nessas incursões (figura 03).
Ele foi usado por lavadeiras que geraram através das décadas o desgaste na pedra sobre o
lugar onde colocavam algum sabão ou peça usada na lavagem de roupas.
No momento em que ele foi destituído de um de seus usos, deixou de servir às lavagens de roupas, acabou por ser elevado à condição de monumento histórico, uma peça
artística voltada ao consumo turístico.
Tiradentes é um exemplo das observações do historiador italiano Giulio Carlo Argan levantadas no início deste artigo. Sua formação ocorreu pela migração de paulistas
após a descoberta de ouro no sopé da Serra de São José e na bacia do Rio das Mortes.
Nela muitos vieram a se fixar a partir de 1702 (IPHAN, 2018, n.p). Seu desenrolar histórico no espaço da região das vertentes é comum a muitas cidades brasileiras. Um exemplo
da variedade de tipos de existências que uma cidade pode ter enquanto se expande o
tempo, mudam os seus moradores e as suas necessidades.

Fig. 03: Detalhe de desgates pelo uso por lavadeiras no Chafariz de São José na Cidade de Tiradentes.
Foto de autoria do artista-pesquisador.
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Na atualidade Tiradentes é um destino turístico e cultural valorizado. Símbolo de
algum status. Algo que podemos constatar em seu calendário anual de eventos que parece tentar atender mais às necessidades mercadológicas turísticas de variados públicos
que a de seus moradores.

Mas esse fato é para ser algo comemorado ou lamentado? Segundo os moradores
que comigo perambularam pela cidade, ela realmente teve um desenvolvimento econômico. Agregou durante o processo a diversidade cultural agora existente, mas isso não
significa que as classes sociais menos favorecidas ali residentes foram contempladas.
As derivas foram feitas com a participação de duas pessoas que aceitaram de pronto
fazer parte da experiência. Uma mulher de 43 anos e um homem de 39 anos, ambos nascidos e criados na cidade. Ela é formada como professora e contadora, mas não atuante,
e atualmente comerciante. Ele é graduado em Ciências Biológicas e profissional liberal.
Ela apenas viajou algumas vezes para outros estados do país e uma vez para o exterior.
Ele morou no Rio de Janeiro enquanto se graduava em uma universidade pública e viajou
algumas vezes para outros estados dentro do país.
Acompanhado por esses dois filhos da cidade, conhecedores dos ambientes, pessoas e de suas histórias, pude entrar em vários lugares que não conseguiria sem a companhia
deles. Além de ser ouvinte de algumas conversas entre os moradores nativos da cidade.
Saber como pensam e como se sentem sobre o processo de expansão do turismo.
Nosso trio durante as três incursões caminhou sem roteiros pré-definidos baseados na proposta da Internacional Situacionista. As duas primeiras incursões ocorreram em
dias com Sol, na última tivemos que parar por conta de uma tempestade que acabou nos
fazendo ficar sob uma marquise. O interessante foi ser convidado pela dona da casa a entrar e tomar um café para esperar a chuva ir embora. Agora julgo que essa foi uma ótima
maneira de encerrar nossa experiência.

Em seu pátio amplo, a vista integral da Serra de São José me chamou a atenção. Ao
me colocar de costas para ela pude ver a torre do sino da Igreja da Matriz. Comentei com
os participantes que isso me fazia entender o orgulho que sentem pela cidade. Primeiro
pela beleza da mesma e depois por se encontrarem desde a infância mergulhados dentro
de uma realidade quase utópica.
Aloisio me descreveu como a escola era nos anos 1980, quando lá estudou. Apontou quais paredes não existiam, e pude imaginar como era o espaço anteriormente. Apontou quais muros foram construídos e como brincavam no lugar. Percebi que sendo todo
aquele lugar mais aberto, a relação com o espaço era provavelmente diferente do que
ocorre hoje com os novos estudantes e que já é intensa.
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Durante as incursões percorremos cada ponto do centro histórico da cidade, caminhamos por suas ruas e becos, subimos e descemos morros, sem direção pré-definida,
levados pelo que de interessante se revelasse e nos capturasse a atenção. Pude, como morador recente da cidade, entrar e conhecer o interior da Escola Municipal Marília de Dirceu,
dedicada ao Ensino Fundamental e que está logo em frente ao Museu Casa de Padre Toledo.

Alexandra me contou que antes se via toda a Igreja da Matriz dali e não apenas a
torre. Ela costumava sair da escola e ir através de um beco que ainda existe. Este fica entre
o Museu Casa de Padre Toledo e da Capela São João Evangelista, indo até a Igreja da Matriz,
onde ela seguia para fazer a Primeira Comunhão.
Fizemos esse caminho e conheci o Pocinho, um lugar onde existe um reservatório
de água agora seco e onde havia muito lixo espalhado que Alexandra impulsivamente
passou a limpar. Esse cuidado afetivo com o lugar foi demonstrado também quando estivemos na Igreja da Matriz que encara a Serra de São José e onde está o jazigo da família
de Alexandra.
Caminhamos pela rua Direita e eles foram observando cada mudança com extrema
curiosidade. Olhando cada placa de “Aluga-se” e “Vende-se”, cada alteração realizada nas
estruturas prediais. No Chafariz de São José fui informado que até o início dos anos 1990
ainda era usado por lavadeiras. Meus companheiros me mostraram os tanques de pedra
que ficam na parte de trás, contaram-me de uma filmagem de um programa de televisão e
lembraram do início da Mostra de Cinema na cidade. Sentamos e aproveitamos a sombra e
a calma do local que foi interrompida por um grupo de jovens com bebidas na mão. Esses
não demonstraram qualquer respeito ao espaço como observava em meus colegas de
passeio. Os jovens saíram de lá em certa algazarra e deixaram lixo que foi recolhido pelos
meus acompanhantes.

Nas incursões em que pude percorrer o centro “rural” da cidade, fiquei sabendo
do funcionamento da cidade em épocas passadas. De como conseguiam comer algumas
variedades alimentícias, como conseguiam por exemplo, o leite. Observamos que até as
fazendas e sítios que lá se encontram, atendem como pousadas e local de entretenimento
para os turistas. Além, da transformação de hectares de terras em conjuntos habitacionais
de luxo para quem vêm de fora, alguns até fechados onde não pudemos passar.
Na periferia, notei certa desorganização em sua expansão. Soube dos problemas
que existem por ali, como enchentes. Esses provavelmente piorarão por ser formado por
construções que não levaram em consideração aspectos naturais como, por exemplo,
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Perguntei se eles viam aquele lugar como especial, isto é, como sagrado para eles
e para aqueles que lá já estiveram, os moradores da cidade. Responderam-me que sim,
mas mostraram-se resignados com os acontecimentos que o turismo até de pessoas de
cidades vizinhas tem causado. Um exemplo dado foi o lixo jogado pelos jovens e também
o esgoto não tratado de lojas que vão poluindo riachos que cortam a cidade e algumas
pixações (figura 04 e 05). Acreditam que não há o que fazer e que não há como melhorar.
Creem que este é o preço a se pagar pela inserção da cidade ao sistema econômico do
turismo. Entretanto, ressalto que é perceptível a tristeza que essa constatação lhes causa
e um desejo de que alguma solução fosse aplicada.

a zona de alagamento de um rio próximo. E é na periferia que se encontram, conforme
me apontaram, as pessoas que vêm viver em Tiradentes e servir de mão de obra mais em
conta para os diversos estabelecimentos abertos por gente proveniente das capitais dos
principais estados do país. Mas por ali há também alguns descendentes dos antigos moradores que saíram do centro da cidade.
Quando encontrávamos conhecidos éramos obrigados a parar, isso acontecia principalmente quando caminhávamos pelo centro histórico no primeiro dia. Foram os momentos em que ocorreu a observação voltada ao passado e sua comparação com a realidade atual da cidade, momento de crítica e de agradecimento simultâneos.

Fig. 04: Grafite feito sobre muro na cidade de Tiradentes, MG.
Fonte: Acervo pessoal do artista-pesquisador.
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Compartilho um dos relatos que presenciei: Uma das pessoas que eles encontraram
relatou que estava sendo obrigada a desistir do comércio que mantinha por anos na rua
Direita, pois não conseguia mais arcar com o aluguel pedido. Comentaram que a situação
não era nova e que ultimamente têm se intensificado. No desenvolvimento da conversa
todos lamentaram o fato de estarem perdendo a cidade para pessoas de fora, que estão
vindo de grandes centros urbanos e modificando a forma de ser da cidade. Esses novos
forasteiros têm elevado os valores imobiliários acima do que seus moradores nativos conseguem pagar. As festas populares tradicionais são também por eles perseguidas em nome
de uma “política de bons usos e costumes”, diminuindo o acesso ao centro para as pessoas
mais humildes, enquanto investem em grandes eventos gourmetizados.

Fig. 05: Detalhe de gravações sobre a parede de um dos becos na cidade de Tiradentes, MG.
Fonte: Acervo pessoal do artista-pesquisador.

Notei nessas conversas ocorridas entre meus colegas de deriva e outras pessoas
que os pararam, que embora Tiradentes possuísse há décadas os reflexos urbanos levantados por Lefebvre desde que a sociedade foi industrializada, seus reflexos urbanos
antes eram menores e mais sustentáveis (1991, p. 11). Atualmente, parecem estar mais
intensificados e predatórios. Um riacho ao lado da rodoviária se transformou em esgoto
a céu aberto. Se antes ele recebia apenas sangue de um pequeno matadouro que existia naquele local, agora ele recebe esgoto não tratado de diversas lojas, restaurantes e
pousadas em seu entorno.
Assim, desde que o turismo passou por sua intensificação em meados de 1990, as
pessoas da cidade deixaram de se comunicar e fazer negócios preferencialmente entre si
e entre pessoas das cidades vizinhas. Passaram a atender visitantes que queriam conhecê-los e o lugar onde viviam. Meus companheiros relataram que a partir dessa época, alguns
moradores passaram a alugar seus quartos e suas casas, que eles próprios já haviam feito o
mesmo. Outros fizeram doces para vender, como o conhecido Chico Doceiro, ou móveis
e os mais diversos tipos de peças artesanais procurando melhorar suas condições de vida.
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Percebi pelos relatos que o comércio da cidade antes funcionava em uma ação equilibrada entre os moradores de Tiradentes com moradores e visitantes de cidades vizinhas
e eventualmente com alguns turistas. Existia, assim, uma geração de renda que ajudava na
vida das famílias da cidade. Mas, desde que a cidade ganhou ares de requinte, o comércio
tem sido mais direcionado para as pessoas de fora, vindas de grandes cidades, procurando
atender turistas mais abastados.

Contudo, o turismo na cidade tem se industrializado e massificado. Transforma a
urbe em uma espécie de lugar que valoriza quem a visita ou nela reside de preferência
no centro, na rua Direita. Um gerador de status insone. Movimento que começou com
algumas casas da rua Direita sendo vendidas para novos moradores vindo desses grandes
centros urbanos, muitos desses até apaixonados pela cidade e que procuraram valorizá-la. Mas a valorização acabou se tornando especulação imobiliária, atraindo outros que
objetivaram mais a capacidade de geração de lucro e que pouco parecem se importar
com a mudança do modo de ser tiradentino.
A venda dos lares, principalmente os que estão na rua Direita, para pessoas vindas de fora, a princípio pareceu uma boa oportunidade aos moradores que sofriam
com alguma necessidade econômica. Porém, essas residências foram vendidas por
preços muito baixos e hoje valem milhões. Os moradores que venderam suas casas
acreditavam que estavam fazendo um bom negócio, que se mudariam para um outro
local da cidade, pagariam suas dívidas e construíram um novo lar por perto e tudo seguiria tranquilamente. Não podiam prever o quanto suas antigas casas valeriam dentro
de alguns anos.

O que está sendo concretizado de maneira paulatina é um processo sistemático
de apagamento. As histórias do passado e dos moradores estão sendo eliminadas,
meus companheiros acreditam que seus pais sabem muito mais de cada pedacinho
daqueles prédios do que eles, por exemplo. Este processo começou ainda durante
sua adolescência e isso fez com que não tivessem tido tempo de aprender a valorizar
completamente outras peculiaridades que se perderam e que poderiam estar compartilhando comigo.
As casas compradas são modificadas para agradar um mercado turístico, para conter mais pessoas em seu espaço, para se transformarem em restaurantes ou lojas. As
histórias de vida e do lugar, as histórias reais, vão sendo eliminadas neste processo que
passa a abrigar apenas histórias puramente comerciais.
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Ao andar com meus colegas pela rua Direita aprendi que a maioria dos antigos
moradores tiradentinos e seus descendentes não são mais donos daquele território, que
esse agora pertence a muitas pessoas de fora, que eles raramente sabem quem são, que
não conhecem os nomes. Que as histórias contidas em cada um daqueles prédios estão
sendo perdidos. As casas estão sendo modificadas, descaracterizadas, pois na realidade
só mantém a fachada e mesmo isso pela pressão do Patrimônio Histórico. Imagino que os
atuais moradores desses casarões provavelmente desconhecem a história do lugar onde
agora residem ou passam suas férias.

Correlacionando a Gravura Imaterial à cidade de Tiradentes
Durante as derivas e conversas estabelecidas entre os participantes desse processo,
pude observar no semblante de meus companheiros uma mistura de nostalgia somada ao
conhecimento do valor do que se teve e do que se tem. Além de uma incerteza quanto
ao futuro deles e da cidade. Isto é uma manifestação daquilo que classifico como Gravura
Imaterial. Esse tipo de gravação é feita ao longo dos anos nas pessoas e fica contida em seu
interior. Se revela em momentos de análise e observação de objetos que fizeram parte de
sua história ou de fenômenos que trazem alguma reação à tona.
O conjunto arquitetônico da cidade de Tiradentes e a relação afetiva que se estabelece entre seus moradores mostrou durante essa prática que a Gravura Imaterial existe e
pode ser estimulada a se manifestar. Acredito que isso é algo a ser valorizado por constituir um valor que embora impossível de ser precificado é possível de ser ampliado. Este
ato pode ser útil na valorização do ser humano e de suas relações sociais.
Contudo, não posso deixar de admitir o que percebi nesse processo. Muitas das
alegrias que surgiram a partir da atitude deles em dividir suas histórias foram maculadas a
partir de algumas situações de desrespeito ali presenciadas.
Desta forma, ficou claro que quando estamos em um espaço com o qual não temos
um relacionamento prévio podemos ter dois tipos de atitude: 1) ouvimos e vemos como
é essa realidade onde podemos estar e como ela estabelece algum diálogo e história; ou
2) coisificamos o espaço como uma coisa a ser consumida e descartada, similar a qualquer
produto industrializado enquanto em uso, isto é, enquanto esse nos interessar.

As derivas me trouxeram relações contemporâneas com o espaço. Em Tiradentes
turistas se fotografam bastante em frente a monumentos e lugares usando em suas postagens em redes sociais as hashtags #tiradentes e #tiradentesmg. Parecem procurar existir
através desse processo de curtidas, da visibilidade recebida de seus seguidores.
Pensando nessa questão, ao apresentar o trabalho na III Mostra Vestígios deixei o
convite para que outras pessoas participassem desse processo, para que fizessem parte
do Situa à Tiradentes e que futuramente postassem suas fotos nas redes sociais com a
hashtag #tiradentesnaoesohasthag em clara alusão ao termo mais utilizado na internet
quando se refere a turistar pela cidade.
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Provavelmente, a falta de cuidado ao sujar um espaço com lixo e a destruição de
algum monumento demonstra muito de nossa relação de desconhecimento e de valorização do consumo de entretenimento instantâneo. Sendo o turista apenas um consumidor
e o viajante aquele que procura se enriquecer com um conhecimento que admira e com
o qual deseja dialogar.
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Figura 2: SILVA, R. P. Arquivo formado e apresentado no Centro Cultural UFSJ em São
João del-Rei.

Análise semiótica da 3ª versão da pintura
O quarto em Arles, de Vincent Van Gogh
Fernanda Martines de Araújo1

Resumo
Objetiva-se, neste trabalho, realizar uma análise da pintura O quarto em Arles, de
Vicent Van Gogh, precisamente de sua 3ª Versão, fundamentando-se, para tanto, na
semiótica peirceana. Compreende-se, como importante iniciar a análise, por meio da
contextualização da obra. Tem-se como ponto de partida a observação da imagem da
carta enviada por Van Gogh à Paul Gauguin, pelo fato de ela ser um signo associado
à pintura. Na análise serão descritas tanto os modos de raciocínio, sua relação com
os interpretantes, quanto os conceitos de primeiridade, secundidade e terceiridade, de
acordo com a fenomenologia da semiótica de Charles Sander Peirce.
Palavras-chave

Em carta, Van Gogh informou a Paul Gauguin, “tenho uma ideia nova, e eis um esboço
dela” (VAN GOGH. V. apud. CHIPP.H. B, 1988, p.37), de acordo com Robert Cumming
“a primeira versão desse quadro foi pintada enquanto Van Gogh esperava por Gauguin”.
(CUMMING, 2010, p. 94). Como pode ser observado na imagem abaixo, a carta foi enviada juntamente com o esboço da obra, na qual tem-se o desenho de um quarto. Pelo
título da pintura O quarto em Arles, subentende-se que o quarto está localizado em Arles,
uma cidade pequena do Sul da França, além disso, se trataria de um quarto alugado por
Van Gogh e que era compartilhado com Paul Gauguin, como pode ser observado abaixo
(Figura 01):

1

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.
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Fig. 01: Imagem da carta de Van Gogh enviada para Paul Gauguin
Fonte: http://estoriasdahistoria12.blogspot.com/2013/09/analise-da-obraquarto-em-arles-de.html

Da análise

Lúcia Santaella, em Semiótica Aplicada registra que, “para Peirce, entre as infinitas
propriedades materiais, substanciais etc. que as coisas têm, há três propriedades formais
que lhes dão capacidade para funcionar como signo: sua mera qualidade, sua existência,
e seu caráter de lei” (2002, p.12). Com propriedades para atuar como signo, a pintura
O quarto em Arles, de Vincent Van Gogh, traz algumas possibilidades de análise semiótica.
Observemos abaixo a imagem da pintura (Figura 02).
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Sendo a intenção do artista algo inerente a qualquer obra de arte, como também
a produção artística advinda da perspectiva do autor, a qual está associada a um determinado estilo, a abra de arte é o fruto de uma produção mental que visa a interpretação
de outrem, logo, todo artista intenta estabelecer uma relação entre o signo que produz
(a pintura), com um objeto, valendo-se, para a sua produção, de qualidades, criatividade,
matéria prima, entre outros.

Ao direcionar um primeiro olhar para a obra há de imediato a produção de um
pensar sobre ela, como também, um pensar sobre os seus respectivos significados, o
que traz à tona, em primeiro plano, o conceito de abdução, ou seja, através do primeiro
contato com a obra ocorre um “processo de formação de uma hipótese explanatória”
(PEIRCE, 2005, p.220), neste modo de raciocínio, não há de fato uma conclusão legítima,
mas sim uma conclusão resultante da percepção da similaridade entre as coisas.
Relacionada com a primeiridade, nesse primeiro modo de raciocínio resultante do
primeiro contato com a obra, observa-se primeiramente, características com poder de
sugestão, o que nos conduz até a propriedade de quali-signo do signo a ser analisado,
nesse caso a pintura, cujo o suporte é uma tela de 56 x 74 cm. Com relação a propriedade de quali-signo, por estar relacionada com a primeiridade, atenta-se, neste primeiro
momento, para os aspectos sensoriais da obra, para o ver, porém, para um ver sem a
produção de qualquer tipo de interpretação, por isso, atenta-se, nesse caso, para as cores,
as linhas, os traços, as texturas e os contrastes.
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Fig. 02: Foto 3ª versão.Van Gogh,Vincent. O quarto em Arles. 1889.
Óleo sobre tela, 56 x 74 cm, Museu do Louvre, Paris. Fonte: http://estoriasdahistoria12.blogspot.
com/2013/09/analise-da-obraquarto-em-arles-de.html

Conforme Santaella (2002, p.12) “uma qualidade é chamada de quali-signo [...] as
cores, sem considerar seu contexto, a cor por ela mesma”, no caso dessa pintura, percebe-se com relação as cores, a presença de cores primárias que variam para as cores secundárias. Como cores primárias, tem-se a presença do amarelo, do azul e do vermelho,
como cores secundárias, o verde, o marrom e o alaranjado. Com relação as linhas, verifica-se a predominância de linhas retas, como também o uso de algumas linhas curvas e
pontos, como pode ser observado, mais detalhadamente no esboço da obra (Figura 03):

Tem-se o contraste entre as cores quentes e frias, e a textura se dá em uma grossa
camada de tinta, como pode ser observado na imagem abaixo (Figura 04):
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Fig. 03: Observação: linhas retas em vermelho, linhas curvas circuladas em azul e pontos em amarelo
(feitas pelo autor do texto). Fonte: http://estoriasdahistoria12.blogspot.com/2013/09/analise-da-obraquarto-em-arles-de.html

Segundo Santaella (2002, p.14) “são três os tipos de relação que o signo pode ter
com o objeto a que se aplica ou que denota [...] se o fundamento é um quali-signo, na
sua relação com o objeto será ícone”. Portanto, ao falar do primeiro fundamento, compreende-se que na relação entre signo e objeto é um ícone; do ponto de vista qualitativo
icônico, no caso dessa pintura a principal característica é o contraste das cores, que se
dá entre tons frios e quentes, são utilizadas cores primárias e secundárias, formas retas
e curvas, a cor azul e amarela predomina, a cor do fundo é uniforme com a presença de
algumas linhas que dão profundidade para a obra, além disso, como pode ser observado
na imagem abaixo, há uma relação simétrica entre a parte inferior e superior da pintura
(Figura 05).
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Fig. 04: Recorte da Imagem da Pintura O quarto em Arles. Fonte: http://estoriasdahistoria12.blogspot.
com/2013/09/analise-da-obraquarto-em-arles-de.html

Fig. 05: Imagem com a separação dos planos da obra (feita pelo autor) Fonte: http://estoriasdahistoria12.

blogspot.com/2013/09/analise-da-obraquarto-em-arles-de.html

Todavia, apesar da simetria na separação dos planos, o volume, o espaço ocupado
pela representação da cama, a qual ocupa praticamente todo o espaço dos planos superior e inferior do lado direito, acaba por direcionar o foco do olhar do sujeito, para o
canto direto, onde ela está localizada.

sin-signo”, assim, nesse caso tem-se a realidade de uma pintura e não outra coisa, essa
característica existencial que a difere de outros signos, como também o seu caráter criativo, traz uma propriedade de sin-signo.
Sendo um existente, na sua relação com objeto é um índice; no caso das propriedades que demandam esforço interpretativo, com relação ao índice, as linhas indicam a
presença de paredes e de um piso, os objetos fazem referência a um quarto e tem-se na
parte superior a predominância do azul o que traz a impressão de um ambiente utilizado
para descanso, como também masculino, os objetos são distribuídos em pares, como os
travesseiros, cadeiras, garrafas e quadros, indicando um ambiente no qual convivem duas
pessoas.
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Em seguida, pode-se atentar ao seu caráter existente, de acordo com Santaella
(2002, p.12 -13) “existir significa ocupar um lugar no tempo e no espaço [...] essa propriedade de existir, dada ao que existe o poder de funcionar como signo, é chamada de

Ao testar as hipóteses se valendo de alguns conhecimentos, chega-se até uma conclusão, inserindo-se, assim, na terceiridade. Os aspectos de lei, que fazem do singular algo
geral, traz ao signo (pintura) a propriedade de legi-signo. Conforme Santaella (2002, p.
13) “a ação da lei é fazer com que o singular se conforme, se amolde à sua generalidade”,
partindo de tal fundamento, infere-se a relação do signo com seu objeto, como sendo
um símbolo.
Conforme Nöth e Santaella,“ o aspecto da singularidade é, de certa forma, inerente
a qualquer pintura, na medida em que qualquer pintura, como original de um artista, tem
a marca desse pintor” (1998, p. 146), tais características nos conduz ao ponto de vista
simbólico, observado nas cores e excessos de tinta, relacionando-os ao estilo impressionista, além disso, observa-se que se trata de uma pintura com tinta a óleo; ademais
as formas, as cores utilizadas e o excesso de tinta, apresenta uma obra produzida por
Vicent Van Gogh.
Com relação aos interpretantes, “a pintura tem potencial para ser interpretada tão
logo encontrem um intérprete, esse potencial é o interpretante imediato” (SANTAELLA,
2002, p. 24), além disso, no nível do interpretante dinâmico, “que se refere ao efeito que
o signo efetivamente produz em um intérprete” (SANTAELLA, 2002, p. 24), observa-se
que a pintura produz uma compreensão instantânea com relação a referência das figuras
e sua composição geral.
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No nível do interpretante dinâmico lógico, ou seja, “quando o signo é interpretado
através de uma regra interpretativa internalizada pelo intérprete” (SANTAELLA, 2002,
p. 25), essa obra não exige ser vista por um conhecedor de arte, porém um não conhecedor pode ficar apenas no nível do interpretante emocional ao se tratar do estilo, da
autoria e do contexto a partir do qual a pintura foi produzida. Em um interpretante final,
compreende-se que após 131 anos a obra ainda provoca diversas análises e modos de
apreciação, além de possuir características que lhe atribuem um caráter único e garante
uma possível perpetuidade artística.

Conclusão
De acordo com Santaella, “em primeiro momento, temos de dar aos signos o tempo que eles precisam para se mostrarem. Sem isso, estamos destinados a perder a sensibilidade para seus aspectos qualitativos, para seu caráter de quali-signo” (SANTAELLA,
2002, p.30), à vista disso, este trabalho visou realizar uma análise tendo como ponto de
partida não apenas a contextualização da obra, como também o primeiro fundamento,
o quali-signo, além da relação do signo com seu objeto nesse fundamento, nesse caso, o
ícone, a partir do qual observou-se, aspectos qualitativos e sugestivos, por meio de cores
quentes e frias, primárias e secundárias, além de linhas, retas, curvas e pontos, juntamente com a textura, observada pelo excesso de tinta.
O segundo tipo de olhar foi um olhar observacional, voltado ao caráter de existente da obra, pelo suporte, no caso a tela, infere-se, que se trata de uma pintura, além
disso, os traços de profundidade, como também os objetos, apresentam a representação
de um quarto, a cor azul nas paredes, remete à um lugar de descanso e os elementos organizados em pares, indicam um lugar de convívio entre duas pessoas, sendo o fundamento o sin-signo, a sua relação nesse caso com o objeto é o índice, pois tem-se elementos
que indicam e exigem interpretação, ao contrário do fundamento anterior.
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Para identificar o terceiro fundamento, observou-se a ação de lei que fazem da pintura em questão se amoldar a algo geral, sendo observado, primeiramente, a qual classe
a pintura pertence e também o seu gênero, no caso da pintura em questão, trata-se de
uma pintura a óleo, cujo o gênero é o impressionista e pela action painting, ou seja, pelos
“vestígios da energia, dos gestos expressivos na pintura” (SANTAELLA and NÖTH, 1998,
p. 147), observou-se pinceladas com excesso de tinta que associadas as cores utilizadas,
foi possível identificá-la como impressionista, além disso, como uma pintura cuja a autoria
é de Vincent Van Gogh.
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Resumo
Em termos dos seus constituintes, as fotografias podem ser compostas por uma gama de
materiais e que interagem de maneira diferente com o ambiente através de sua existência.
Desta forma, embora sejam visualmente semelhantes, os acervos fotográficos devem ser
classificados em função dos seus materiais, de forma a permitir e otimizar estratégias de
conservação preventiva. No âmbito da identificação dos materiais fotográficos de origem orgânica, a espectroscopia na região do infravermelho médio(FTIR) desponta como
uma técnica não invasiva, capaz de fornecer explicações suficientes para que conservadores-restauradores tomem decisões embasadas e circunscritas ao âmbito científico. Este
trabalho apresenta os experimentos de infravermelho médio de três fotografias de época
e discute como esses ensaios foram capazes de distinguir os materiais constitutivos dos
positivos fotográficos.
Palavras-chave

1
Bacharel em Conservação e Restauração pela EBA/UFRJ. Conservador-restaurador no Núcleo
de Preservação e Conservação de Acervos (NPCA), Instituto Moreira Salles; diasgzt@gmail.com
2
Bacharelanda em Conservação e Restauração pela EBA/UFRJ. Estagiária na Coordenadoria de
Fotografia do Instituto Moreira Salles; mariajuliafroes@hotmail.com
3
Mestre, doutor, docente do bacharelado em Conservação e Restauração - UFRJ. Coordenador do
Laboratório de Estudos em Ciências da Conservação (LECiC, EBA/UFRJ); aguiardlm@eba.ufrj.br

184

REVISTA DESVIO
DESVIO •• EDIÇÃO
EDIÇÃO11
11

Conservação e Restauração, Fotografias, Química, FTIR, Emulsão

1. Introdução
A pluralidade de processos fotográficos e suas particularidades configuram uma variedade de materiais diferentes que existem numa mesma coleção. Por vezes assemelhados
visualmente, cada processo tem características químicas particulares e se deterioram de
acordo com as interações externas (CASOLI; FORNACIARI, 2014; DERRICK; STULIK;
LANDRY, 1999). Um exemplo clássico diz respeito à hidrólise4 dos negativos de acetato
de celulose5, que liberam compostos orgânicos voláteis (VOC – volatile organic compounds) na atmosfera das salas de guarda, sobretudo ácido etanóico, o que torna o armazenamento desses objetos incompatível com materiais sensíveis à ácidos (e.g. papéis)
(LAVEDRINE, 2003, p. 278). Em contraste, a hidrólise dos filmes de acetato de celulose5
é agravada com o aumento da temperatura (DUPONT; TETREAULT, 2000, p. 201-210).
Vale a pena ressaltar que esses mesmos comportamentos não são observados em outras
bases plásticas de negativos, o que torna a identificação dos acervos fotográficos imperativa, tanto para a preservação dos próprios acervos fotográficos, quanto para o estabelecimento de estratégias de armazenamento de outros itens.

aceitável apenas na ausência completa de alternativas analíticas mais precisas e aprofundadas. Em todo caso, o estado da arte da identificação in situ e não-destrutiva dos materiais
fotográficos de origem orgânica e inorgânica apontam para a espectroscopia na região do
infravermelho médio (FTIR) e a fluorescência de raios-X (XRF) (STULIK; KAPLAN, 2008).
Em comparação com técnicas sensoriais, estas análises instrumentais permitem maior precisão, exatidão e sensibilidade, além de viabilizar o agrupamento de objetos quimicamente
similares (CENTENO; VILA; BARRO, 2014; NOOHI; ASADIAN, 2017; STULIK; Kaplan,
2013a).
4
Reação química que ocorre com a fragmentação de qualquer unidade molecular com por interação
com água.
5
Conjunto de polímeros sintéticos derivados da celulose. Esses plásticos têm sido usados como
substratos para filmes fotográficos e cinematográficos desde 1920, primeiro como diacetato de celulose,
seguido por aceto propionato de celulose e acetobutirato de celulose e, finalmente, no final dos anos 1940,
triacetato de celulose. A base de filme de acetato de celulose pode mostrar sinais de deterioração após
quarenta anos de envelhecimento. (LAVEDRINE, 2009. p.321. Tradução do autor)
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Não obstante, a identificação dos acervos seja uma necessidade constante para
conservadores-restauradores de material fotográfico, a literatura especializada do campo aponta, com alguma frequência, para protocolos de identificação baseados em habilidades organolépticas, e consequentemente pouco acuradas (LAVEDRINE, 2009, p. 1-13;
VALVERDE, 2003, p. 9-18). Definir estratégias de preservação patrimonial tendo como
fiança a aptidão sensorial de conservador-restaurador (ainda que experiente) parece

Embora espectroscopia por infravermelho médio (FTIR) seja em tudo superior às
explorações sensoriais propostas - questão usualmente pontuada pelos próprios autores
destes métodos, que definem a percepção organoléptica como inicial (LAVEDRINE, 2009,
p. 1-3 ; VALVERDE, 2003 p. 1-4) - a baixa adesão de conservadores-restauradores à essas
técnicas pode estar associado ao desconhecimento da disponibilidade desses equipamentos através de instituições de pesquisa e/ou ao modus operandi de como são feitas as
identificações. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo descrever, de forma mais
simplificada , como espectros de infravermelho médio podem ser usados em benefício de
bens culturais, exemplificado na conservação de acervos fotográficos. Para isso, foram utilizados três positivos fotográficos de época – visualmente assemelhados e com identidade
química desconhecida. Estes exemplares foram submetidos à análise de fingerprint6 a partir
de espectros de infravermelho médio.

2. Métodologia e Instrumentação
2.1 Amostras

Figura 1: Amostras analisadas no trabalho, com suas respectivas dimensões. Fonte: Registro do Autor.
6
Método de identificação de uma fingerprint (impressão digital) química a partir de análises instrumentais, mapeando sua estrutura compositiva e capaz de ser utilizada para identificação da substância.
7
Uma imagem cuja escala tonal - escuro a claro - é a mesma do assunto fotografado. (LAVEDRINE, 2009.
p. 331. Tradução do autor)
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Foram selecionados três positivos fotográficos7 de época, provenientes de uma
coleção particular (Figura 1).

2.2. Espectroscopia de infravermelho médio: condições da análise:
Os espectros de infravermelho médio foram coletados em um espectrômetro Bruker Alpha
II, equipado com um módulo de refletância total atenuada (ATR), não invasivo. As absorções foram
registradas entre 4000-400cm¯1, com 24 acumulações, sem nenhum tipo prévio de preparação das
amostras. Os dados brutos foram analisados utilizando o pacote de software OPUS (BRUKER,
[s.d.]), Qtiplot (IONDEV SRL, 2021) and Spectragryph softwares (FRIEDRICH MENGES, 2016).

3. Resultados e Discussão

Figura 2. Comparação entre os três espectros de infravermelho médio (FTIR) dos positivos fotográficos analisados no trabalho. Fotografias 1,2 e 3, representadas com as linhas azul, amarelo e laranja,
respectivamente. Fonte: Análise do Autor.

Em uma comparação simples e direta dos resultados, é possível observar que os
espectros das amostras 1 e 3 apresentam absorções semelhantes, mas diferem das observadas na amostra 2. Essa informação evidencia que, embora os materiais das fotografias
sejam visualmente parecidos, os positivos fotográficos identificados por números ímpares
têm identidade química de mesma natureza, condição que não é identificada na amostra 2.
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Os espectros de infravermelho médio, obtidos por reflectância total atenuada, das
três fotografias são comparados na Figura 2.

Figura 3. Estrutura química do nitrato de celulose, substância majoritária no colódio . Fonte: Wikipedia, 202

O espectro da amostra 1, e consequentemente o espectro 3, apresentam bandas
de absorção compatíveis com materiais de origem proteica. No caso das fotografias, isso
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Em vários casos, a simples comparação dos perfis espectrais seria suficiente para
agrupar objetos de acervos fotográficos, ainda que a identidade dos materiais não fosse
completamente conhecida. A identificação dos materiais é mais bem feita, a partir de
uma análise criteriosa do valor das absorções e da atribuição dessas bandas a grupos
funcionais específicos. No caso do espectro 2, por exemplo, é possível observar bandas
em 2.918cm¯1 (vC-H), 1.633 cm¯1(vN-O), 1.274 cm¯1 (vN-O) e 830 cm¯1 (vC-O) não
alinhada com as demais amostras. Outra questão importante a respeito do espectro da
amostra 2 é a ausência de bandas de absorção (vO-H) na região das hidroxilas (~3.200cm1), o que evidencia a funcionalização das hidroxilas alcoólicas do nitrato de celulose6. Essas
absorções estão de acordo aos relatos de STULIK e KAPLAN (2013a, p. 16) que observaram as mesmas absorções para o colódio nitrato de celulose8. A funcionalização das
hidroxilas alcoólicas fica evidente se considerarmos a estrutura do monômero, conforme
representado a seguir (Figura 3):

sugere a presença de gelatina9 ou albumina10, duas proteínas distintas de origem animal
(STULIK; KAPLAN, 2013b, p.16). Estas, assim como o colódio11, tem a função de sustentar a prata sensibilizada que forma a imagem.
Embora seja possível fazê-lo através da espectroscopia de infravermelho médio
(FTIR), a diferenciação entre materiais derivados de albumina ou gelatina é melhor investigada através de técnicas de espectrometria de massas, não proposto aqui por ser um
método que requer coleta e destruição da amostra (LATTUATI-DERIEUX et al., 2010. p.
477-480). Assim, no que tange a diferenciação do tipo de proteína analisada em matrizes
complexas, identifica-se uma limitação analítica para a técnica de infravermelho médio.
Vale a pena observar, apesar da limitação da técnica, que a identificação da natureza dos
materiais é suficiente, em vários casos, para agrupá-los em relação à sua natureza química
e para o delineamento de estratégias seguras de conservação preventiva.

4. Conclusão

8
Um polímero sintético derivado da celulose que pode ser usado para produzir um filme plástico transparente flexível. O filme de nitrato de celulose substituiu as placas de vidro como suporte para
negativos a partir de 1888. Os suportes de filme de nitrato de celulose para filmes fotográficos e cinematográficos foram completamente descontinuados em 1951 devido à sua instabilidade e inflamabilidade.
(LAVEDRINE, 2009, p. 321. Tradução do autor).
9
Uma proteína extraída de matéria animal (osso, pele, etc.). É o aglutinante mais comumente
usado em fotografias do século XX. Partículas de haleto de prata são suspensas na gelatina líquida durante
a fabricação e o filme de gelatina seca atua como um aglutinante para as partículas de imagem de prata
reveladas. (LAVEDRINE, 2009. p. 325. Tradução do autor).
10
Uma solução de nitrato de celulose dissolvida em uma mistura de éter e álcool. Foi utilizado na
fotografia, a partir de 1850, como aglutinante de sais de haleto de prata fotossensíveis aplicados ao vidro
e, posteriormente, ao papel. (LAVEDRINE, 2009. p. 323. Tradução do autor).
11
Uma solução de nitrato de celulose dissolvida em uma mistura de éter e álcool. Foi utilizado na
fotografia, a partir de 1850, como aglutinante de sais de haleto de prata fotossensíveis aplicados ao vidro
e, posteriormente, ao papel. (LAVEDRINE, 2009. p. 323. Tradução do autor).
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A identificação de processos fotográficos é o ponto inicial de uma estratégia de
conservação. É através dela que podemos definir quais são as condições ideais de guarda,
os principais agentes de degradação e definir os métodos interventivos caso necessários.
Considerada a grande variação de processos fotográficos, é natural existirem casos cuja
análise visual não garante informações o suficiente. Processos como colódio e gelatina sobre papel, por exemplo, dependendo de como são produzidos e se recebem tratamentos
pontuais, podem se assemelhar visualmente. A intervenção direta no objeto, tal como
métodos de limpeza superficial com soluções precisam estar fundamentalmente embasados na compreensão da materialidade a ser tratada, para garantir ao mínimo a eventualidade de danos ocasionados por intervenção.

Outro exemplo que deixa clara a importância da identificação de processos são os
registros fotográficos em bases plásticas. Determinados plásticos utilizados como suporte
para fotografias possuem características autocatalíticas12 e que só podem ser estancados
caso o objeto esteja em baixíssima temperatura. A identificação de acetato ou nitrato de
celulose vai indicar as necessidades do acondicionamento permanente e as condições ideais para desacelerar o processo intrínseco de degradação. Neste exemplo os processos
devem ser separados, pois o nitrato de celulose produz em sua degradação ácido nítrico,
que além de altamente inflamável, acelera a degradação da base. O acetato, apesar de
não produzir ácido nítrico e consequentemente não ser inflamável, pode ter a emulsão
degradada pela presença de ácido nítrico no ambiente, consequentemente tendo que ser
separado de bases de nitrato. Em ambos os casos, a identificação pela interpretação dos
espectros de infravermelho médio (FTIR) garantem mais precisão na tomada de decisões
do conservador responsável.
Assim, a aquisição de espectros de infravermelho médio (FTIR) mostrou-se uma
ferramenta eficiente para a identificação e classificação de positivos fotográficos assemelhados, com base na identidade química dos materiais. Em termos reais, isso significa que
as estratégias de conservação preventiva1³ destes materiais podem ser definidas, baseadas
e circunscritas em conhecimento científico.
Conforme os espectros resultantes apresentados na Figura 2, é possível identificar
as bandas vibracionais das estruturas moleculares da superfície analisada, consequentemente permitindo identificar o processo de produção do objeto a partir desses componentes. A estratégia de comparação desses resultados com dados da literatura fornece
segurança para a caracterização dos materiais usados na manufatura das fotografias, mas
tal como qualquer método, encontra limites analíticos bem delimitados, como é o caso da
diferenciação entre materiais derivados de albumina de derivados de gelatina.

Daniel Aguiar agradece à FAPERJ pelos recursos recebidos no edital de fomento
12
Um polímero sintético derivado da celulose que pode ser usado para produzir um filme plástico transparente flexível. O filme de nitrato de celulose substituiu as placas de vidro como suporte para
negativos a partir de 1888. Os suportes de filme de nitrato de celulose para filmes fotográficos e cinematográficos foram completamente descontinuados em 1951 devido à sua instabilidade e inflamabilidade.
(LAVEDRINE, 2009, p. 321. Tradução do autor).
13
Um conjunto de ações destinadas a evitar ou minimizar a futura deterioração ou perda de bens
culturais (neste contexto, uma fotografia). Essas ações podem não ser intervenções diretas feitas no(s)
objeto(s) em si, mas podem ser geralmente aplicadas ao ambiente ou ao padrão de uso das fotografias,
independentemente de sua condição atual. A aparência de uma fotografia quase nunca é modificada como
resultado de uma ação de conservação preventiva. (LAVEDRINE, 2009. p. 331. Tradução do autor)
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SAÍDAS DE PALHAÇO¹:
Treinamento, pesquisa e performance
Leo Carnevale²

Resumo
O ensaio trata de um período de pesquisa e formação artística sob o olhar da palhaçaria e
da performance usando a intervenção como base da perquirição e treinamento. Durante
3 anos, um grupo de palhaços realizou uma intervenção como veículo de pesquisa para a
construção das suas personalidades. Utilizando dos sentidos cômicos pessoais, trabalhando-os sob a perspectiva dos encontros, com o espaço e os transeuntes. Apresentamos
o processo a partir do entendimento do estado/presença e seus desdobramentos na
construção da persona e na realização da intervenção urbana, lugar de ‘acontecimento’
dos atos artísticos performáticos. Perfazemos um entendimento de que a intervenção
é um excelente veículo de aperfeiçoamento de processos artísticos. Dialogamos com o
pensamento de Josette Féral, Antônio Araújo, Richard Schechner, Gisela Reis Biancalana,
Ricardo Puccetti, Mário Fernando Bolognesi, outros estudiosos dos temas, e os artistas
que fizeram parte do processo através de entrevistas para estimular a memória.
Palavras-chave

Prestar atenção às atividades simples executadas no agora é desenvolver uma
consciência zen com relação ao dia a dia, uma honra ao comum. Honrar o comum é notar como se parece com um ritual a vida cotidiana, o quanto da vida
diária consiste-se de repetições. Richard Schechner

1
Não entraremos aqui na discussão sobre a denominação Palhaço ou Clown. Para nós, nesse
ensaio, a palavra clown é sinônimo de palhaço.
2
Leo Carnevale é petropolitano, ator, diretor e palhaço, com formação em Letras UFF. Inicia a
carreira em 1987 e vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa do ator e do palhaço, desenvolvendo um
processo de treinamento e prática, em busca de um estado de jogo e troca; leocarnevale1@hotmail.com
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Treinamento. Presença. Estado. Palhaço. Performance.

O objetivo desse ensaio é retratar o período em que um grupo de artistas experimentaram e pesquisaram os artifícios, estruturas e mecanismos que o universo da
palhaçaria poderia proporcionar como ferramenta de aperfeiçoamento e aprofundamento das características dos palhaços, a intervenção de rua como espaço para construção
desses atributos e suas relações com a performance. São abordados aspectos e questões
como: a presença ou estado (como é enunciado na palhaçaria), o real, o tempo/espaço, a
coautoria, o discurso em primeira pessoa, além de observarmos o manifestar dos verbos
que representam ações, “que todo o artista reconhece em seu processo de criação” e
que “estão em jogo em qualquer performance”: ser/estar, comportar-se, fazer e mostrar
fazendo. (FÉRAL, 2008, p. 200).

2001 a 2003 foi o período em que a intervenção ocorreu, pelos bairros da Glória,
Catete e Largo do Machado, no Rio de Janeiro, com os seguintes modos de operação:
sempre no mesmo dia e horário, toda a semana, um trajeto pré-estabelecido que se repetiu durante o período da realização. Maquiados, munidos de figurinos, adereços e abertos
às possibilidades que se fariam do encontro dos palhaços com a rua e os transeuntes. Nas
“Saídas”, cada artista envolvido desenvolveu um instrumental prático para um modo de
atuação, treinamento e construção da personalidade do palhaço colocando em prática os
princípios e os mecanismos de construção de um estado psicofísico e corporal do jogo do
palhaço e o desenvolvimento do estado/presença. Cada “Saída” era ainda um ato artístico
que permitia várias oportunidades de interferência no “hic et nunc³”, desenvolvendo sua
materialidade no decorrer do percurso (FISCHER-LICHTE, 2017, p. 73), estabelecendo
uma troca com o púbico, que ocasiona uma “disrupção”, um “estranhamento ou até mesmo interrupção nos fluxos cotidianos de uso da cidade”. (ARAÚJO, 2011, p. 2).
Passados 20 anos das “Saídas”, o grupo se debruça sobre a memória que tem delas
e os aprendizados construídos nesse período a fim de estabelecer os métodos que foram
utilizados na realização da intervenção, ou melhor, intervenções. Para isso, contamos com

3

Aqui e agora.
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Com referência ao ator, fala-se muitas vezes na sua presença. Noção ao mesmo
tempo misteriosa e muito clara para o profissional ou frequentador assíduo. Essa presença
é, no fundo, a violência que uma encarnação exerce sobre mim. Se eu tiver diante de mim
um fenômeno que não me dá mais a sensação de um simulacro, de uma hábil imitação
do desespero, mas sim a de um desespero real gritado por um ser humano real, a minha
imobilidade e a minha passividade tornar-se-ão de um só golpe insuportáveis e inevitáveis:
fascinado, fica olhando sem intervir, e sem poder libertar-me do meu fascínio. Presença do
ator. (ROUBINE, 1982, p. 29).

o olhar do autor desse ensaio e de mais três participantes4 para a construção destas
memórias. Lopes (2009, p. 135) entende que “A memória, evidentemente, é a raiz dos
procedimentos criativos do performer.” e nas entrevistas realizadas com os artistas buscamos provocá-los a pensar quais foram os caminhos e os métodos que desenvolveram
para cada “Saída”. Estimulando suas sensações e lembranças expondo a linha de ações
resultante dos processos praticados. Todos os quatro artistas são unânimes em atribuir
uma lembrança de “alegria”, “divertimento”, “formação continuada”, “divisor de águas” e
“grande colaborador do crescimento artístico” ao período das intervenções.

No entendimento de Gisele Reis Biancalana5, a “presença” é a capacidade do performer de instaurar uma condição de vínculo com as pessoas em que a atenção é o mecanismo dessa criação: “A presença cênica é entendida como a habilidade do performer
de estabelecer uma relação de troca com o público ao atrair sua atenção para a performance.” (BIANCALANA, 2011, p. 122 – 123). Ricardo Puccetti6 observa que é no estabelecimento dessa atenção que o artista procura desenvolver a partir do contato, direto ou
4
Artistas participantes: Chris Alcantara, Palhaça Zero a Esquerda; Fabiana Popppius, Palhaça Foca; Reinaldo
Facchini, Palhaço Jeca; Leo Carnevale, Palhaço Afonso Xodó.
5
Gisele Reis Biancalana é Mestre (2001) e doutora (2010) em Artes pelo Programa de Pós-graduação em Artes
do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP com foco na área de artes cena.
6
Ricardo Puccetti é ator, palhaço, pesquisador, orientador de atores e diretor. Nascido em Espírito Santo do
Pinhal (SP), entrou para o LUME Teatro em 1988, ajudando a constituir o grupo enquanto núcleo de pesquisa ao lado de
Luís Otávio Burnier e Carlos Simioni.
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Reinaldo: É hoje uma coisa que me traz uma base, me traz muita referência... lembrar do que passou, tentar ainda entrar em contato com a base,
com a essência, a fase de construção, mesmo vinte anos depois. Eu lembro
que fazer a maquiagem e sair de casa, somente com a maquiagem com a
mala vazia sem saber o que encontrar pela frente era um grande desafio.
Chris: Eu me lembro com muita..., ah, era muito divertido, né? Assim, era
uma coisa que eu ficava esperando aquele dia chegar. Que era quarta-feira,
se eu não me engano... Eu ficava esperando a quarta-feira pra poder fazer
aquela intervenção, porque além da gente se divertir era um aprendizado
muito grande.
Fabiana: Era um jeito da gente manter uma formação continuada no campo
da palhaçaria... Para a gente poder jogar e nos relacionar dentro da persona
de cada palhaço, cada personalidade. Era um momento de muito aprendizado, de muito desafio... ao mesmo tempo que você está na rua com seu
palhaço, você tem que estar ligado com tudo que tá acontecendo.

indireto, que se cria consequentemente uma prática: “o estado de palhaço" é o resultado
de uma experiência no “picadeiro”, onde o aprendiz tem a vivência de ‘sentir-se exposto,’
de ‘ser visto’, de ‘revelar’ algo íntimo para o público.” (PUCCETTI, 2006, pág. 21). A reflexão a respeito dos estudos sobre a presença já acompanham as abordagens dos grandes
mestres do teatro há décadas em seus trabalhos laboratoriais. Encontramos várias proposições com nomeações distintas, mas em busca da mesma “verdade cênica”.

Na criação desse estado/presença, tínhamos como procedimento observar questões
que nos proporcionassem a possibilidade de refletir a experiência obtida com a “descoberta”7 do palhaço e do “sentido cômico”8 pessoal, aspecto que todos os seres humanos possuem. Questões ligadas a assuntos de premissa filosófica e artística como: “Quem sou eu? O
que sei fazer? O que estou fazendo aqui?” – nos acompanhavam já no momento anterior as
“Saídas”. Os dias que as antecediam a intervenção eram elaboradas ideias que poderíamos
usar para nos relacionar e facilitar a interação. Debruçamo-nos intuitiva e conscientemente
sobre os verbos já citados por Féral como guias que nos conduziriam pelo caminho. Desenvolvemos nosso “ser”, a partir dos insights de personalidade que se revelaram nessa “descoberta” que permitiu um pensamento singular sobre todos os componentes envolvidos.
Assim, os figurinos, adereços, objetos de cada palhaço estavam pensados nessas condições,
mas sempre observando sua constante evolução e transformação. O “comportar-se” e o
“estar” respeitando da mesma forma o ponto de vista já elaborado e agregando mais ações
pensadas anteriormente ou que o improviso do momento revelassem. Quanto ao “mostrarse”, tínhamos a consciência de que estávamos em observação constante, o que nos mantinha
7
Descoberta do palhaço é um estudo realizado para despertar estados cômicos e o entendimento desses
estados no jogo. Pode ser realizado em oficinas ou de forma independente.
8
Sentido cômico é a maneira que uma pessoa desenvolve habilidades perenes a sua persona. É a predisposição,
o entendimento de como a comicidade pode ser alcançada.
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Para aliviar a fome de ator, de um lado, e dar asas às travessuras e ao espírito brincalhão que nos contaminavam desde a mocidade, por outro, inventamos o seguinte: certa vez, no crepúsculo, eu e um colega nos vestimos e
nos maquiamos como mendigos bêbados e fomos à estação ferroviária, onde
assustamos estranhos e conhecidos. Eles nos davam copeques, os cães nos
atacavam e o vigia nos expulsou da plataforma. Quanto pior nos tratavam,
tanto mais satisfeitos ficava o sentimento de ator. Precisávamos representar
com mais de verossimilhança na vida do que no palco, onde a tudo se dá
crédito. Caso contrário, a coisa poderia acabar em escândalo. Se tínhamos
sido postos pra fora, expulsos, logo tínhamos representado bem. Foi aí que
avaliei na prática o “sentimento da medida”. (STANISLAVSKI, 1989, p. 64)

sempre alertas ao jogo, pois, "a cada instante há mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido pode
perceber" (LYNCH, 2006, p. 1 apud ARAÚJO, 2011, p. 3). Desta forma, as revelações do estado e
do sentido cômico, a descoberta da psique individual de cada palhaço, estão diretamente ligada aos
aspectos psicológicos de cada artista9, somados aos verbos de ação, nos proporcionaram direções
de pesquisa para o fortalecimento das personalidades e de sua materialização, pois os palhaços não
são personagens, mas a dilatação do ridículo pessoal de cada ser humano. Desta forma, os atributos
pessoais de cada artista, corporais, psicológicos, cognitivos e etc., estão a serviço dessa criação10.
Reinaldo: Nas “Saídas”, eu comecei a construir... a voz, acessórios, toalhinhas, banquinhos... Eu comecei a me sentir seguro, a voz veio, a postura,
o “brincar”.
Fabiana: Eu sempre encarei como um processo de investigação... você se
colocar no risco do jogo com seus parceiros e estar ali investigando... porque
tudo isso é material para você trabalhar, para depois pensar, analisar, ver o
que deu certo, por que não deu certo, que caminhos de jogo foram usados e
podem melhorar. Procurando verificar como foi, frase-a-frase, gesto-a-gesto,
pausa-a- pausa, a criação da atmosfera do jogo. Eu agi assim, podia ter
agido assado, faz parte do processo de investigação, de construção, eu acho
que a gente está sempre construindo o nosso palhaço.
Chris: Era um compromisso mas sem a gente saber que era compromisso, que
era o jeito mais legal de pesquisar, de estudar, às vezes sem nem perceber que
está fazendo isso.

9
Não quer dizer que a todo o tempo seja a vida pessoal do artista e sua psique que está em jogo.
A palhaçaria investiga um tipo de arte cênica que tem ligação com a lapidação de um trabalho interpretativo calcado na pessoa do artista, como se fosse um escultor trabalhando, esculpindo e revelando as formas
por de baixo da pedra. Um trabalho de difícil classificação, pois usa uma máscara, o nariz, assim como
várias tradições cômicas, mas não é um trabalho onde a máscara é vital para seu acontecimento, visto que
inúmeros palhaços abandonaram o nariz, mas o jogo da palhaçaria se mantém.
10
Na obra A arte de ator, Luís Otávio Burnier abre um capítulo dedicado ao clown e propõe o
seguinte entendimento: “O clown é a exposição do ridículo e das fraquezas de cada um. Logo, ele é um tipo
pessoal e único. Uma pessoa pode ter tendências para o clown branco ou o clown augusto, dependendo
de sua personalidade. O clown não representa, ele é — o que faz lembrar os bobos e os bufões da Idade
Média. Não se trata de um personagem, ou seja, uma entidade externa a nós, mas da ampliação e dilatação
dos aspectos ingênuos, puros e humanos (como nos clods), portanto "estúpidos", do nosso próprio ser.
François Fratellini, membro de tradicional família de clowns europeus, dizia: "No teatro os comediantes
fazem de conta. Nós, os clowns, fazemos as coisas de verdade" (Etaix, apud BUENIER, 2001, p. 209)
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Os encontros são sempre os mais diversos, eles acontecem sempre no aqui agora. É um
trabalho de coautoria que se concretiza e se constitui no exato momento presente. E esses
encontros abrem possibilidades de relações que só poderiam acontecer na duração da intervenção. “A materialidade de uma performance [...] existe no e pelo seu próprio transcurso, [...]

o que surge e toma forma no seu decurso, manifesta-se como hic et nunc e é experienciado
como presente de uma forma particularmente intensa.” (FISCHER-LICHTE, 2017, p. 74). As
interações favorecidas pela criação desse estado/presença que propiciou o exercício e o diálogo com o entorno, pessoas e espaço, forneceu aos artistas materiais para reagir a qualquer tipo
de comportamento “desde a possibilidade de serem completamente ignorados até o risco
de serem agredidos. Porém, o risco é também ele um gatilho para a intensificação da presença e para a criação da intervenção.” (ARAÚJO, 2011, p. 4). As ruas são espaços onde
tudo pode acontecer, onde não há a segurança do espaço teatral fechado, as intervenções,
em nosso caso, não anunciadas, deixavam margens a possibilidade de várias situações.
Fabiana: A gente tinha uma interação bem forte com eles. Com as pessoas
na rua, que trabalhavam na feira, mas tinha muitas pessoas que eram mais
marginalizadas.
Chris: Eu tinha muito uma coisa, assim, de mostrar o que eu pensava, de
falar mesmo e, muitas vezes, a gente debatia com os feirantes, desde o preço
da banana, da laranja, que tava caro, até o futebol, que eu era Flamengo e o
cara era Botafogo. Então, existia um debate político e no final a gente sempre acabava mostrando nosso ponto de vista, porque muitas vezes o cara
não concordava e depois dava a banana pra gente levar.

Pode-se tratar de uma ação de grandes proporções ou apenas de um pequeno
gesto, sutil e delicado; pode apresentar uma longa duração ou ocorrer num
átimo de segundo. Porém, em qualquer dos casos, ela deve ser capaz de
gerar algum tipo de perturbação, de desequilíbrio, de desestabilização na
percepção e na experiência dos transeuntes durante sua circulação nas vias
urbanas. (ARAÚJO, 2011, p. 2).
Resgato uma memória pessoal de um procedimento que fui desenvolvendo ao longo
do processo e que a cada experimentação eu sentia estar aprofundando métodos de amplificar meu estado/presença. Ele acontecia da seguinte maneira: Afonso Xodó andando,
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Mesmo a intervenção tendo uma continuidade sistemática, um caminho pré-estabelecido e frequente, onde passamos a encontrar algumas pessoas com constância, sempre
há alguém novo que não nos esperava, ou o humor de quem já nos conhecia não estava
disponível ao contato com os palhaços. Essa variedade na qualidade das interações no
espaço caótico da rua e com o todo circundante permitiu uma infinidade de provocações,
o “estranhamento”, que Antônio Araújo observa nas relações que se instituem.

sozinho, sem se relacionar diretamente com nenhuma pessoa, apenas mantendo atenção
ao local, e às pessoas a volta, olhando para dentro e consciente de tudo. Observando, sem
deixar claro, uma pessoa que vem ao longe; distraidamente; mantendo a posição; observando a pessoa. Como num jogo de xadrez, onde você vai posicionando as suas peças e
esperando para, finalmente, fazer a jogada. Então, quando a pessoa chega perto, levanto
a cabeça, ou levo o olhar a ela, e a cumprimenta, silenciosamente, com gestos sutis, acenando com o chapéu.
Às vezes a pessoa responde, às vezes não. Acompanhava esse passar, valorizando ao
máximo essa ação, essa interação. Algumas pessoas olham para trás, outras não. É um jogo
muito pequeno entre Xodó e a pessoa que passa, e busco através da atenção ao momento
reforçar o estado/presença pelo interesse no transeunte que passa. Araújo (2011, p. 3) fala
que um “estado intensificado de percepção ocorre – ainda que centrado no próprio corpo
– em diálogo com a paisagem circundante.”, então, embora a ação ser apenas com a pessoa
que passou, percebo no meu entorno que muitas pessoas estão observando e reagindo.

Outros procedimentos utilizados na pesquisa merecem destaque, pois foram pensados para as intervenções ou surgiram durante a realização:
- caminhar em diversos tipos de velocidade: lento, lento ao extremo, rápido, rápido ao
extremo, etc;
- andar de costas;
- andar em direção a objetos como cones, postes e paredes criando a aparência de não
os ter visto;
- cumprimentar: falando, gestualmente;
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Reinaldo: Não sei se você vai lembrar de dessa cena, nós estávamos ali...
Catete, não sei se é Glória ou Catete, ali, tem barzinho e o senhor, toda
vez que eu passava, a primeira vez ele me deu uma bolacha. E daí, eu abri
a mala, colocava a malinha no chão, tirava o banquinho, colocava o toalhinha e o pratinho, quando eu ia comer, já tinha uma rodinha, assistindo e
o homem gostava de se divertir, de ver eu montar aquele circo pra comer
uma bolacha de água e sal. E eu trouxe isso pro meu espetáculo, tem uma
cena no espetáculo que eu pego a minha malinha... criei a cena com o que
foi desenvolvido ali. É o pequeno, esse pequeno que, mesmo estando na rua,
como trabalhar com o pequeno. Esse joguinho, eu, ali com malinha, com o
pratinho, as pessoas que estavam em volta. E aí, eu falei, putz, vou tentar
trazer isso pra cena.

- exacerbações: procurando maneiras de expressão falada ou gestual que permitam atos
exagerados. Ligação com o grotesco.
- permanecer imóvel com os olhos fechados, percebendo os sons e os fragmentos de
conversas, entre outras atividades em grupo ou individuais.
É importante falarmos do público, da recepção, das reações e das oportunidades que
o encontro gerava. Mesmo possuindo um planejamento para otimizar o processo de pesquisa procuramos sempre dar liberdade ao passante, o poder de estabelecer ou não o contato.
Diferente de ir a um evento, ou espetáculo, os palhaços cruzavam o caminho das pessoas.
Diversas foram as formas de contato, como uma breve troca de olhares, um avistar à distância, uma conversa breve ou longa; impossível enumerar todas, mas o encontro era sempre
um acontecimento. Mesmo à distância, a visão de palhaços andando na rua sempre causa uma
ruptura na condição do observador, pois foge do habitual, permitindo que por um instante
sua atenção se volte para fora do seu ambiente diário e do que estava fazendo naquele momento. A recepção de cada pessoa primeiro buscava entender o que os palhaços estavam
fazendo ali na rua. Suas interpretações padrões logo que este contato se tornava mais sólido
eram abandonadas. Biancalana afirma que o público tem uma ação direta na performance
interferindo no resultado e no desempenho. Ele “não é receptor passivo, [...] no momento
da captação se estabelece uma troca evidente entre ambos”. (2011, p. 140 – 141).

[...] se o fenômeno cênico acontece a partir da relação de troca entre performers e espectador, quanto mais profunda for a troca, quanto mais qualidade se estabelecer nas relações, há uma implicação direta na atuação
performativa, como uma espécie de estímulo. Assim, acredita-se que a inter-relação também é um elemento capaz de conferir ao espectador uma importância fundamental na presença cênica dos performers. (BIANCALANA,
2011, p. 141).
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Sempre receptivos e atentos às reações de cada indivíduo, explorando todo o tipo
de comunicação, nós nos apoiávamos em possibilidades para além dos limites do inter-relacionar que Araújo propõe, permitindo-nos explorar também situações de derrisão, escárnio e ridicularização do outro. A figura do palhaço permitia mutas vezes essa conduta,
e o nariz “autorizava” esse comportamento, o que nos ajudou a traçar fronteiras desse
tipo atitude. Buscamos, desta maneira, confrontar a recepção e as reações do transeunte
lançando um olhar sobre ideologias, crenças, e visões de mundo. Como diz Fischer-Lichte:
“Uma performance ocorre pela co-presença física de actores e espectadores, pelo seu
encontro e interacção.” (2017, p. 73). O público era construtor da performance junto com
o artista, estimulava o estado/presença e auxiliava na compreensão dos limites.

Para além do estudo técnico, do treinamento, da construção de uma competência artística, metodológica pessoal, de aprimoramento do trabalho, de superar os limites do cotidiano
e encontrar um estado/presença que vá longe do mero virtuosismo, as “Saídas de Palhaço”
formam uma obra performativa. Schechner começa seu pensamento sobre a performance
abrindo um vasto leque de opções para nele introduzir as artes. “Qualquer comportamento,
evento, ação, ou coisa pode ser estudada “enquanto” performance.” (SCHECHNER, 2006,
p. 40). Dos esportes aos rituais, da estética ao político, a performance faz parte de nosso dia
a dia, e a palhaçaria também a reafirma em sua perspectiva de atuação. A pergunta: “como foi
a performance do palhaço?” é parte desse vasto campo de representação.
Fabiana – Sim. A gente tava trabalhando, investigando um arquétipo, o palhaço com toda criação de figurino, com objetos, com nossos... não tem como
o palhaço estar numa situação dessa sem ter algum tipo de performance.
Porque não é uma criatura comum. Ele já tá ali, ele se coloca em jogo... com
todo o aparato físico e artístico... porque tem todo, toda criação por trás.

Reinaldo: Porque assim, enquanto a gente tava ali sentado, conversando com
a Isabel, por exemplo, as pessoas viam a Isabel. Através dos nossos olhos eles
viam a Isabel... ela morava naquele lugar. Talvez tenha gente que passou ali e
começou a ver. Eu lembro também que tinha as pessoas que estendiam o tapete
na feirinha, de troca, de venda de bugiganga.
Fabiana: A gente tinha relação com diversas pessoas, em situação de rua,
pessoas que estão longe dos palcos do teatro... pessoas que muitas vezes
não tinham acesso à arte de maneira habitual... era muito legal esse tipo
de interação e olhar para pessoas que geralmente são invisibilizadas, ignora
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O palhaço está em diversos espaços artísticos e sociais. Aparece no circo, no teatro,
no cinema, na rua, galerias, restaurantes, dialogando com diversas idades, com diversos
segmentos. Por mais extravagante ou fantasiosa que pareça a sua aparência, com sua representação exagerada, com reflexos e traços do grotesco, a palhaçaria no contexto da
intervenção de rua se debruça sobre a realidade imediata. Não há como ignorar o mundo
a sua volta, o espaço público limpo ou sujo, com calçadas em bom estado ou esburacadas, com uma variedade de pessoas em ternos, uniformes ou em situação de rua. E todas
essas situações entram no debate e no discurso da intervenção que realizamos e “problematizam o tempo-ritmo habitual e o uso funcionalista que fazemos do espaço público”
(ARAÚJO, 2011, p. 5), o que muda os modos de percepção que temos dos locais por
onde passamos, ativando novos olhares naqueles que participam direta ou indiretamente.

das... então o palhaço tem esse olhar... A gente interagia com todo tipo de
pessoa, mas eu acho que uma coisa que mais marcou, foi a gente poder
interagir com essas pessoas que são constantemente invisibilizadas.
Problematizar o espaço público e social é uma das razões, quiçá, obrigação das artes.
O diálogo com a sociedade: artística, filosófica e politicamente se faz necessário acontecer
de forma frequente, de modo aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de todas
as gerações. A palhaçaria sempre esteve na vanguarda do processo de discussão de temas
importantes para o desenvolvimento do ser humano. O palhaço é um ícone do riso e em
muitas sociedades ainda possui um caráter ritualístico11.Não obstante sua imagem esteja
associada ao universo infantil, sua conversa se faz com um público de amplo espectro. E
no caso da intervenção de rua, seus encontros mais frequentes são com adultos, permitindo um jogo que orienta uma discussão de engajamento social. É interessante notar como
a sua persona excêntrica, incomum, exótica talvez, pode incitar uma conversa nonsense
onde o absurdo pode ter mais coerência que a sensatez.

É a produção temporária de um espaço novo, um mundo ao contrário, uma nova
vida cotidiana. Cotidiano que Schechner, como recorda Féral, também soma à noção performance (FÉRAL, 2008, p. 199) e que ganha uma dimensão cerimonial, afastando-se do
banal e do comum diário, abrindo espaço e deixando um “entre” (SCHECHNER, 2006,
p. 30), noção que abriga práticas ritualísticas em que esse espaço intervalar, de tempo, de
troca, proporciona novos dimensionamentos de relações, de ideias, de posicionamentos
pessoais. Um mergulho no “através” que proporciona um novo conhecimento de si. Citando Lopes (2009, p. 139), “O trabalho do performer consiste em se confrontar, dia a
dia, com a percepção de si”. E a palhaçaria é uma arte que se estabelece nessa busca de

,11
Os Hotxuá da etnia Krahô são indígenas brasileiros que tem ancestralmente um trabalho com o
riso ritualístico: “No caso do hotxuá, observa-se que se trata de um “papel”, uma “função social” que se
recebe ao nascer e que será vivido por toda a vida, um “sacerdócio”, voltado para a reposição dos valores
dos modos de viver e existir Krahô, diferente da formação do palhaço ocidental, forjado no seio de uma
sociedade capitalista, classista, cristã, cuja comercialização é a base fundamental para sua sustentação
econômica.” (ABREU, 2015, p. 134-135, apud BOLOGNESE, 2017, p. 109)
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Nesse sentido, as ações disruptivas, ao promoverem uma produção temporária de espaço, interferem na dimensão pública dos lugares de circulação
na cidade. Diferentes espaços e tempos se justapõem ou, ainda, são criados
entreespaços, fendas que se tornam visíveis, revelando a coexistência de
distintas cidades em um mesmo território urbano. (ARAÚJO, 2011, p.1)

crescimento e aprimoramento.
Nosso contexto de reflexão buscou pela ativação da memória os elementos que
compuseram as “Saídas”. Os processos aqui relatados foram de início procedimentos intuitivos que ganharam um olhar mais apurado com a consciência do que fazíamos e o
progresso do instintivo para um entendimento de pesquisa. Muitos aspectos e questões
estão inseridas neste complexo e vasto campo de atuação que é a intervenção de rua, a
performance e a palhaçaria, e ainda há muito a desdobrar sobre os temas aqui abordados. Procuramos neste ensaio contribuir com nosso olhar sobre o processo formativo,
um trabalho técnico e expressivo, a noção performativa dos palhaços, o ato artístico em
acontecimento, e a intervenção como plataforma de pesquisa. Diante do exposto, o autor
e os pesquisadores consultados, concluem que o espaço de intervenção urbana é um lugar
necessário de pesquisa, treinamento e atuação, que aliado a outros métodos multiplica as
possibilidades de desenvolvimento artístico.
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“Mulher depois”, de Angélica Freitas, e
“Trans(forma)ação”, de Ítalo Augusto:
Processualidade do corpo
Paulo Caetano1

Resumo
Este ensaio estabelece um diálogo entre a performance “TRANS(FORMA)AÇÃO”, do
bailarino Ítalo Augusto, e o poema “Mulher depois”, de Angélica Freitas. À luz de Paul
Beatriz Preciado, e de Peter Pál Pelbart, a aproximação aqui concebida comenta como
nesses textos a construção do corpo é marcada pela processualidade.
Palavras-chave
performance, transexualidade, ambiguidade.

“[o corpo é um] indutor incansável de imaginário e de práticas”.
(LE BRETON, 2013, P. 10) [colchetes nossos].

Como que lidando com isso, a performance TRANS(FORMA)AÇÃO2, de Ítalo Augusto, traz à luz um corpo com espasmos em vias de uma assunção. Imaginemos a cena: um
bailarino, usando apenas uma saia preta, movimenta-se como se tivesse violentos espas1
Paulo Caetano é doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UFMG; mestre
em Teoria e História Literária pela Unicamp, graduado em Letras pela UFMG. Professor de Literatura e
outros sistemas semióticos na Unimontes, autor de Achados Avulsos (ensaios, 2019). E-mail: paulorcaetano@yahoo.com.br
2
Performance realizada no evento “Me Mostra”, na Escola Casa Viva, em BH, no dia 25/4/2015. Eis
um registro: <https://www.facebook.com/augustoi21/photos/a.909275305822427/964402870309670/?type=3>. Acesso em 03 de setembro de 2021.
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Heteronormatividade é uma construção arbitrária. A pretensa naturalidade da heterossexualidade é disseminada na tentativa de enformar um imaginário, o que, não raro, culmina em segregação de práticas sexuais distintas, diferentes dessa lógica. O corpo então
é alvo de intensos vetores; é palco de valores diversos.

mos. Concomitantemente a isso, o performer passa uma tinta em regiões sexualmente
paradigmáticas da instância corporal, como os mamilos.
Os movimentos convulsivos (ou compulsivos) feitos pelo artista talvez sejam fruto
da força necessária à oposição de tramas heteronormativas: como se o corpo ali se debatesse na clausura das normas internalizadas, como se estivesse por implodir, em vias de
romper com essas amarras. Ele então seria um devir – via solavancos. A assunção de si
(ou pelo menos uma construção outra de si) demanda esse ato de violência contra uma
carapaça-normatizante.
A maquiagem no rosto (a base que esconde o que não é desejado expor), a tintura
que circunscreve os mamilos, a saia (quiçá) começam a delinear aquilo que orienta a performance: a incontornável ambivalência de algumas pessoas, o questionamento das tradicionais barreiras entre feminino e masculino, a reflexão sobre gênero como construção
social, a processualidade da orientação sexual.

TRANS(FORMA)AÇÃO, de Ítalo Augusto, esboça aquilo que Paul Beatriz Preciado
coloca como corpos falantes, reconhecendo a possibilidade de alçar posições de enunciação enquanto sujeito. É essa assunção estética da ambivalência que permite a desconstrução “sistemática da naturalização das práticas sexuais e do sistema de gêneros”, que
permite rever, como apontou o crítico espanhol, à luz de Donna Haraway, o sexo e o
gênero como “dispositivos inscritos num sistema tecnológico complexo”. (PRECIADO, 2014,
p. 21 - 23). O viés foucaultiano aí, portanto, diz respeito à conformação dos corpos via
diversos vetores: família, igreja, por exemplo, seriam algumas das instituições repressoras,
e contra as quais, quiçá, dá-se o movimento espasmódico, libertando-se de amarras tão
violentas quanto artificiais.
Se o sexo se dá, como aponta o filósofo espanhol, na materialidade dos corpos e,
ao mesmo tempo, é socialmente construído, é pertinente pensar em negociações para a
efetivação do ato. Nesse sentido, sujeição e imposição vindas de instituições repressoras
só minariam uma sexualidade mais autônoma. Constatar uma ambivalência pode desesta-
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O corpo performático se torna palco do que seria dúbio e do que seria processual.
Cílios, nádegas, dentre outras partes, mais do que delimitar, obnubilam fronteiras, as quais
têm na depilação dos pelos (da barba, das axilas, do púbis) índices dessa desconstrução,
sugerindo que abaixo da cintura estaria uma vagina, subentendida no pênis calçado atrás.
Vê-se ali o caráter processual da mudança. Chegar ao corpo pretendido é algo da ordem
do gradual, e demanda vários esforços. De outra maneira, isso é sugerido pela voz que
em meio às ações repete palavras com “Id” e “trans”, como “identidade”, “trânsito”, bem
como lança mão de neologismos, como que sugerisse que às vezes é preciso inventar a
palavra e o corpo, para estar no mundo de modo menos dissonante – tudo isso de modo
espasmódico.

bilizar o heterocentramento, as “denominações ‘masculino’ e ‘feminino’ correspondentes às categorias biológicas (...) da carteira de identidade...”. (PRECIADO, 2014, p. 35). Pensar nesses
rótulos permite ver que “bicha”,“sapata”,“menino”,“menina” etc. tendem a formar o que
Preciado (2014, p. 92) chama de “enunciados performativos”, os quais estão impregnados
de uma heterossexualidade segregadora, abafadora, isto é, forças diversas (por vezes sutis, por vezes explícitas) acabam por enformar identidades, bem como práticas sexuais;
tendem a dar forma, de modo único, ao estar no mundo – o que se configuraria como
um projeto de controle sobre o corpo.
Aquele que (se) muda, que não se restringe a um só ponto, é mais difícil de ser
controlado. Um corpo marcado pela errância na subjetividade parece ser mais difícil de
ser cooptado, vampirizado. Pensar um estar no mundo para além da heteronormatividade segregadora é com frequência produzir uma subjetividade esquiva e plástica. Esse
corpo espasmódico que sempre se mexe (chamemo-lo provisoriamente de um “nômade

Assim, a invenção, que não se restringe ao âmbito industrial-mercadológico, seria
a potência do homem comum: “Produzir o novo é inventar novos desejos e novas crenças”, e
inventando, os indivíduos, em vez de serem “(...) apenas objeto de uma vampirização por
parte do império, são positividade imanente e expansiva que o império se esforça em regular,
modular, controlar”. (PELBART, 2011, p. 23). A instância corporal seria, pois, um espaço
produtivo por excelência, espaço em que se formaria uma linguagem – instância que, por
meio de uma singularidade, permitiria fugir à vampirização feita por Estados, empresas
e as mais diversas instituições que não raramente abafariam e/ou pasteurizariam o indivíduo.

***
Pensar o corpo da mulher. Esse pode ser um comentário-estopim para iniciar uma
conversa sobre Um útero é do tamanho de um punho. O livro de Angélica Freitas, como já
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convulsivo de si”, por estar sempre em movimento) parece responder à pergunta de Peter Pál Pelbart: “(...) que possibilidades restam de criar laço, de tecer um território existencial
e subjetivo na contramão da serialização e reterritorializações propostas a cada minuto pela
economia material e imaterial atual?”. (PELBART, 2011, p. 21). O título do livro, Vida Capital,
aponta não só para um controle vital, mas para o desejo de sair disso, ou seja, de usar o
corpo como “vetor de autovalorização”. Essa expressão, coloca o ensaísta húngaro autor
de Vida Capital, pode mostrar um modo de viver pautado na resistência. Exemplo disso
seriam figuras marginalizadas (como os presos brasileiros, que usam de tatuagens, de
intervenções no corpo para lidar com o cárcere).

se pode vislumbrar desde o título, não é um texto de amenidades. O termo útero aí é
associado mais à força de um soco do que ao ato de gestar. A aparente simplicidade com
que os poemas são escritos escamoteiam (ou melhor, fingem escamotear) dinâmicas impactantes e complexas de normatização do corpo da mulher. Dão prova disso as seções
do livro: “Uma mulher limpa”, “mulher de”, “a mulher é uma construção”, dentre outras.
A liberdade formal (talvez herança de alguns modernistas, talvez herança de Ana Cristina César, mais especificamente) com que os poemas são escritos trazem um jogo de
oposição com trâmites sociais que visam a controlar o corpo feminino. A voz poética usa
do clichê (linguístico) para mostrar como lugar-comum (misógino) que ainda dá forma à
maneira discriminadora de ver a mulher. A aparente simplicidade dos poemas traz no seu
bojo questões complexas relativas a dinâmicas sociais segregadoras.
Exemplo desse negaceio no livro estaria no poema “Mulher depois”, no qual o tom
de relato epistolar, ou mais precisamente, de carta informal, deixa entrever banalidades
e complexidades que se atravessam. No mesmo tom informativo, forjando leveza, os
versos ali informam (de modo banal como uma viagem de turismo tende a ser) sobre a
Tailândia, mas culminam passando pelo trauma e pela intervenção no corpo.
Se por um lado cabe ao leitor construir a pontuação (ausente) no poema de Freitas, por outro, a personagem (essa categoria que não é apenas da prosa, do romance, do
conto, por fulgurar em poemas narrativos como esse) (re)constrói seu corpo, mostrando
ao pai – essa figura classicamente repressora – que agora o domínio corporal não é mais
de outrem, mas da própria voz (a narrativa, poética). Para evidenciar (talvez comemorando), para reiterar esse controle sobre si (que chamaremos de assunção), a filha, no
poema-carta, repete três vezes que agora virou mulher:

queridos pai e mãe
tô escrevendo da tailândia
é um país fascinante
tem até elefante
e umas praias bem bacanas
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MULHER DEPOIS

mas tô aqui por outras coisas
embora adore fazer turismo
pai, lembra quando você dizia
que eu parecia uma guria
e a mãe pedia: deixem disso?
pois agora eu virei mulher
me operei e virei mulher
não precisa me aceitar
não precisa nem me olhar
mas agora eu sou mulher
(FREITAS, 2012, p. 35).

A assunção aí diz respeito à intervenção no corpo e à autonomia afetiva: ainda que
pai e mãe não reconheçam a filha, a voz poética se reconhece finalmente; é chegada a
hora, faz-se enfim o corpo almejado. Essa notícia vem com certo humor: a trivialidade
com que o poema é aberto (citando praias e elefantes, esses pontos turísticos costumeiros) é pretexto para chegar ao que importa com efeito: o corpo almejado, tendo o
procedimento cirúrgico como um dos paradigmas. Faz parte também do processo dar a
notícia, informar à família, essa instituição, o que foi feito com o próprio corpo, colocar
em verbo o que foi feito com o próprio corpo.

A articulação entre os dois textos se dá via assunção, como um exercício processual de autonomia diante de normas divergentes àquilo que sugerem performance e
poema. Nesse sentido, a intervenção no corpo parece apontar para a singularidade de
que Pál Pelbart aborda, bem como para os “enunciados performativos” a que Preciado se
refere.
No corpo, são canalizadas demandas várias. Ele é fruto de complexas dinâmicas
que atravessam o desejo, o que se entende por gênero, orientação sexual, dentre outros vetores. Lidando com isso, a performance TRANS(FORMA)AÇÃO, do bailarino Ítalo
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***

Augusto, permite refletir esteticamente sobre o (não)lugar do corpo trans. A opressão
sofrida aí e a imputada clandestinidade social são sintomas sufocantes de uma sociedade
frequentemente intolerante que, a partir de uma moral específica, busca heteronormatizar
o corpo, violentando, por exemplo (mas não só), a ambivalência. Duplicidade essa que,
com frequência, é colocada, assim parece, como algo da ordem do errado, do pecado, do
marginal. A ambivalência, que poderia ser um indício de liberdade e riqueza, fulgura em
meio a contextos de vulnerabilidade, e não por afirmação mais autônoma. Sintoma dessa
clandestinidade imputada é o fato de, com frequência, pessoas trans terem dificuldade em
pegar metrô sem serem hostilizados, ou de terem dificuldade em usar banheiros públicos, ou ainda de conquistar um emprego comum (socialmente reservado aos “normais”).
TRANS(FORMA)ÇÃO poetiza a ambiguidade que parece estar em muitos, mas que só aparece em poucos: pessoas que resistem à intolerância pedestre. Os solavancos feitos pelo
corpo aludiriam à luta contra normas, externas e despropositadas.
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Se na performance de Ítalo Augusto a instância corporal se expressa via movimento espasmódico, no poema de Angélica de Freitas, por sua vez, o corpo fala via escrita
epistolar. Esses são corpos que ensejam linguagem. A filha cruza o mundo para, pouco
depois, fazer sua voz viajar também. Indício incontornável de emancipação é o trânsito
resoluto, o movimento deliberado. O poema colhido de Um útero é do tamanho de um
punho traz o microcosmo família como metonímia, um dispositivo usualmente usado
como na biopolítica, essa força difusa, mas ubíqua. A intervenção no corpo seria uma
resposta, uma resistência; seria a realização do que foi abafado, recalcado. A Tailândia, país
conhecido pelo alto número de cirurgia de mudança de sexo, é palco dessa assunção,
e viajar 17 mil quilômetros, bem como verbalizar, via carta poética, seriam indícios da
transformação encetada pela personagem.
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Fig. 01: GOMES, Dayane.TRANS(FORMA)AÇÃO. 2016. Cor. Casa Viva, BH. Disponível em <https://www.
facebook.com/italo.augusto.8657/posts/10210125469279034> Acesso em 11 out. 2021.
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Fig. 02: GOMES, Dayane.TRANS(FORMA)AÇÃO. 2016. Cor. Casa Viva, BH. Disponível em <https://www.
facebook.com/augustoi21/photos/a.909275305822427/964402870309670/?type=3>. Acesso em
11 out. 2021.
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Fig. 03: GOMES, Dayane.TRANS(FORMA)AÇÃO. 2016. Cor. Casa Viva, BH. Disponível em
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=10209896116705363&set=a.1742771134892>.
Acesso em 11 out. 2021.

Passado presente:
tempo, ferida, memória e dor na obra da artista colombiana
Doris Salcedo.
Maria Carolina Garcia Ramos1

Resumo
O presente ensaio tem por objetivo analisar as dimensões de tempo, memória e seus
entrelaçamentos na obra de Doris Salcedo (Bogotá, 1958- ), artista plástica e escultora
colombiana contemporânea, cujo trabalho é marcado pela denúncia da violência política,
mobilizando fortemente o campo da rememoração e do testemunho. Este trabalho busca,
pois, analisar algumas obras da artista a partir das dimensões da dor e da permanência,
em especial através do luto. Apresentando a noção de um passado presente e um tempo
da memória, contrapõe-se o que seria o tempo da modernidade com o tempo póstumo,
onde a ferida dolorosa ainda arde e está aberta. Buscamos desnudar, pois, as inflexões que
podem ser imprimidas a partir da leitura de suas obras sob a luz das noções apresentadas.
Palavras-chave
arte; memória; tempo; Doris Salcedo.

Doris Salcedo (Bogotá, 1958- ), artista plástica e escultora, uma das figuras colombianas mais influentes e reconhecidas internacionalmente, é uma das maiores expressões
quando se trata de arte contemporânea latino-americana. Bacharel em Belas Artes pela
Universidade de Bogotá em 1980, viaja para Nova York, onde conclui seu mestrado na
Universidade de Nova York em 1984. Após esse período retorna para a Colômbia, atuan1
Maria Carolina Garcia Ramos é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro na linha de pesquisa Arte, Imagem, Escrita. Bacharel em História
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: garciamcramos@gmail.com
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Introdução

do como diretora da Escola de Artes Plásticas do Instituto de Bellas Artes de Cali e como
professora de Escultura e Teoria da Arte da Universidade Nacional da Colômbia.
Pretendendo estabelecer uma interlocução com as discussões acerca do tempo e
sua experimentação entrecruzada a memória, buscamos dialogar, neste ensaio, o campo
e as abordagens teóricas com a produção da artista, em especial nas obras Atrabiliarios
(1992-1994), Plegaria Muda (2008-2010) e A Flor de Piel (2014). As discussões acerca do
tempo, bem como de memória, encontram-se em voga atualmente. Este trabalho busca,
pois, dialogar com os debates e proposições que inflamam as produções na área, partindo
de um referencial artístico, essencial para inserirmo-nos na complexidade que é o campo
da arte, que reúne esforços para dar voz a quem foi feito mudo, fazer presentes os ausentes, disputar narrativas e contestar as formas de ser do mundo em meio à sociedade
através de obras que nos instigam a refletir pessoal e coletivamente.

Herramientas para elaborar duelo2

Meu trabalho é sobre a memória da experiência, que está sempre desaparecendo, não sobre experiências tiradas da vida. É o vácuo gerado pelo
esquecimento, uma tentativa de apreender o que não está mais presente. A
obra de arte preocupa-se precisamente com o que não é um acontecimento.
Aponta para um acontecimento (...). (SALCEDO, 2015, n.p, tradução nossa)

2
Doris Salcedo em entrevista à Comisión de la Verdad de Colombia a respeito de qual seria seu trabalho principal nesse mundo: entregar a sociedade colombiana ferramentas para elaborar o luto. Disponível em: <https://youtu.be/_zTJBUbJEWs>. Acesso em: 26 de jul. 2021.
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Abordando em suas produções o trauma, a violência, os desaparecimentos políticos, a dor e a perda, transformando o luto em experiência individual e coletiva, Doris
Salcedo tem como característica em seu trabalho um forte viés político, especialmente
a partir da memória da violência, influenciada por suas próprias experiências pessoais e
da história de seu país. Tendo como foco as vítimas de violência política, utilizando-se de
objetos cotidianos – móveis, peças de vestuário, calçados, etc.-; a colombiana mobiliza as
categorias de memória e tempo, preenchendo, através desses suportes, os espaços com
relíquias e rastros do passado, trazendo-o ao presente como um passado que não passou,
um passado presente, vivo e ainda pulsante. As formas com que deliberadamente escolhe
representar aquilo que ainda dói trazem para o espectador, de maneira singela e impactante ao mesmo tempo, a força das experiências de antes, presentes no agora. Ao tratar
de sua obra, a artista nos diz:

Segundo a historiadora da arte Ivonne Pini (2001), a obra de Salcedo busca uma
reflexão memoriosa sobre a violência, esforça-se por ir além de criar um impacto direto a
partir da imagem, preocupando-se em possibilitar ao observador se reconhecer naquela
obra, ainda que somente em alguns aspectos de sua vida cotidiana. Como resultado, suas
obras geram no observador uma enxurrada de memória sobre o que ali está sendo representado, despertando inúmeras percepções e sentimentos a respeito.
Atuando como uma espécie de testemunha de segunda ordem, Salcedo busca, junto
a quem viu de perto a violência, via testemunho, construir representações metonímicas do
fato. Ainda que não utilize imagens miméticas do real, no sentido de uma “imitação”, seu
trabalho busca representar com sensibilidade a realidade em questão, de forma a dignifica-la. Segundo a artista,
É difícil lidar com eventos trágicos, de horror, e depois transformar toda essa
dor em beleza (...) Por outro lado, acredito que se você quer dignificar uma
vida humana, então você tem que voltar à beleza, porque é aí que encontramos dignidade, transformando-a quase em um espaço sagrado. Esse é o
nível de beleza que deve estar presente na obra (San Francisco Museum of
Modern Art, 2004, online, tradução nossa)”.
Ao utilizar objetos do passado, tais como mobiliários ou vestimentas, a autora aproxima passado e presente, mobilizando o tempo de forma não-convencional, em conflito
com as noções de tempo físico, social e histórico da modernidade3, na medida em que
mobiliza as categorias de passado, presente e futuro a partir da memória. A mobilização
desta na obra de Salcedo configura uma experiência que aqui chamamos de tempo de memória, constituído e pautado por ela, transpassando e alterando as experiências de tempo
social, as formas de vivência e observação do mesmo.

3
Norbert Elias apresenta a noção de tempo como construção social, e, portanto, condicionada
pelos fazeres e instituições humanas. Dessa forma, não se manifestaria de forma física, ou seja, sua existência
não poderia ser comprovada e sentida concretamente. Ver ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 1998; Koselleck trabalha a noção de um Conceito Moderno de História, apresentando as
categorias de espaço de experiência e horizonte de expectativas, bem como a aceleração do tempo, como
categorias de constituição e de análise de uma nova experiência – a modernidade. Esse tempo seria marcado, para além da aceleração, por uma teleologia – a crença no progresso futuro. Walter Benjamin chama
este tempo homogêneo e vazio em sua tese XIV em Sobre o Conceito de História. Ver KOSELLECK, Reinhart. Estratos do Tempo: estudos sobre história. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC Rio, 2014; e KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/
Editora da PUC, 2006. Ver BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de História. In: ______. O anjo da história.
Belo Horizonte: Autêntica, p. 4-26, 2013.
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Este fenômeno é facilmente reconhecido em Atrabiliarios (1992-2004), obra em que
utiliza sapatos de pessoas desaparecidas (Figura 01), principalmente mulheres, doados por

seus familiares, encaixados em nichos na parede da galeria e cobertos com uma camada
de fibra de animal suturada à parede (Museum of Contemporary Art Chicago, 2015), tornando turva e obscura a visão do sapato ali instalado, como que ilustrando a relação entre
tempo e memória: os sapatos recordam seus donos, servem como afirmação viva de sua
existência ceifada, são sua presença ausente, relíquia e testemunho dos corpos desaparecidos forçadamente. A visão turva poderia representar a ação do tempo na existência
da memória dos desaparecidos, fazendo alusão a um distanciamento com relação a eles:
evocam algo que se distancia conforme passa o tempo, se torna mais turvo e difícil de se
enxergar com clareza; ainda assim, ali está. Ainda que a vista não enxergue de forma nítida,
o testemunho guarda a memória de sua existência, que ali se encontra como afirmação de
resistência ao poder do tempo e do esquecimento.

Entendemos a utilização de espaços livres como suporte para seu trabalho, utilizando-se de esculturas e instalações, como uma declaração de ocupação deliberada das
memórias dos corpos ausentes, que, impedidos de ocuparem os espaços, são encarnados
em um intenso trabalho de representação, servindo como afirmação e manifestação de
existência e ocupação – ainda que póstuma. A obra de Salcedo traz à esfera pública um
trabalho de rememoração, buscando, em sua medida, enfrentar o esquecimento com a
sensibilidade de suas intervenções artísticas.
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Fig. 01: Doris Salcedo, Atrabiliarios, 1992-1994. Fonte: Museu de Arte Contemporânea de Chicago.

O luto enquanto princípio de seu trabalho torna-o como uma espécie de oração
fúnebre, a partir da qual se tenta “devolver o sentido, o significado e a forma que a violência tirou de suas vítimas, os mortos não lamentados do passado” (SALCEDO, 2015, n.p).
Através da rememoração dos corpos desaparecidos, Salcedo busca oferecer, de certa
forma, o preenchimento de um vazio. Tendo em vista a relação entre alegoria e luto
observada por Idelber Avelar a partir da contribuição de Walter Benjamin, a ênfase
concedida à emblematização do cadáver evidencia diversas questões, dentre elas a
paralisação do tempo e a resistência a uma resolução reconfortante (AVELAR, 2003,
p. 17). O desaparecimento/ausência dos corpos torna o passado presente na medida
em que impossibilita a conclusão de uma etapa da relação com a morte que é, em seu
fim, a superação da perda.

Fig. 02: Doris Salcedo, Plegaria Muda, 2008-10. Fonte: Museu de Arte Contemporânea de Chicago.
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A obra Plegaria Muda (2008-2010) evidencia a violência enquanto fenômeno universal e ameaçador, procurando “confrontar-nos com o pesar contido e não elaborado, com
a morte violenta quando reduzida à sua total insignificância” (SALCEDO, 2015, n.p). A construção de inúmeras esculturas formadas por duas mesas de madeira cada, correspondentes ao tamanho de caixões funerários, focam na individualidade de cada vida perdida
(Figura 02). Mesmo sem estarem marcadas com os nomes, cada peça “encontra-se selada
e tem um caráter individual, indicando um ritual funerário que aconteceu”, enfatizando “a
dolorosa repetição destas mortes desnecessárias, além de enfatizar o seu caráter traumático”
(SALCEDO, 2015).

Fig. 03: Doris Salcedo, A Flor de Piel, 2014. Fonte: Museu de Arte Contemporânea de Chicago.
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Em A Flor de Piel (2014), inspirada no desaparecimento, tortura e assassinato
de uma enfermeira colombiana, a temática do ritual funerário retorna à cena através
do manto de pétalas de rosas suturadas à mão (Figura 03), a partir do qual a autora
intenta realizar o ritual funerário que lhe foi negado (Museum of Contemporary Art
Chicago, 2015). Rememorando as diversas vítimas das políticas de desaparecimento, a
oferenda floral também pode ser entendida, como expressa Salcedo em sua entrevista
com Tim Marlow (SALCEDO, 2012), como uma espécie de “mortalha” que cobre os
corpos ali representados. O embate entre vida e morte expressa na própria fragilidade das pétalas, presas em estado de suspensão de existência, exprime o dilema dos
desaparecidos forçadamente: a ausência de um corpo a se velar constitui a supracitada resistência à resolução reconfortante, prolongando a dor de quem ainda espera
seu retorno. O tempo, nesse sentido, traz consigo uma carga de passado constante,
onde a esperança da volta que surge do vazio é negada pela violência que se é sabida.
Contudo, a ausência do corpo mantém acesa a dolorosa chama da memória, suspensa
entre a vida e a morte.

Como consequência dos eventos traumáticos do século XX – guerras, genocídios, bomba nuclear, ditaduras –, a noção de um tempo futurista4, característico
da modernidade, é posta em questão. Ao final da segunda metade do século, o fechamento do futuro foi acompanhado pela escalada da memória, iniciada na Europa
e nos Estados Unidos, impulsionados pelas discussões acerca do Holocausto judeu
(HUYSSEN, 2000) e espalhada pelo resto do globo. Na América Latina, a escalada da
memória surge a partir da queda das ditaduras, alinhada aos processos de redemocratização, levantando debates acerca da violação dos direitos humanos, responsabilização jurídica, social, individual e coletiva, além de determinar os debates acerca dos
presos, assassinados e desaparecidos políticos.
Em “Present Pasts: Urban Palimpsest and the Politics of Memory” (2003), Huyssen faz
uma análise da obra Unland: The Orphan’s Tunic de Salcedo, a partir do conceito de “memory sculpture”, o qual traduziremos como “escultura de memória”. O autor caracteriza
o trabalho de Salcedo como uma prática de escultura de memória, que seria “um tipo
de escultura que não está centrada apenas na configuração espacial, mas que inscreve poderosamente na obra uma dimensão de memória localizável, até mesmo corpórea” (HUYSSEN,
2003: p. 110, tradução nossa). Diferente do monumento e do memorial, esse tipo de
escultura presente na obra de Doris realiza “uma espécie de trabalho de memória que ativa
corpo, espaço e temporalidade, matéria e imaginação, presença e ausência em uma relação
complexa com o observador” (HUYSSEN, 2003, p. 111). Nesse tipo de trabalho,

Esse deslocamento do passado ao presente se dá através das representações,
instigando o espectador a mergulhar na complexidade de sua obra, buscando decifrar
seu sentido, tocando-o com a memória contida em uma poderosa imagem. As inscrições da escultura de memória de Doris no tempo e espaço demandam do espectador
4
Refere-se ao termo cunhado por François Hartog ao estudar os regimes de historicidade. Para
ele, especialmente o século XIX, ápice da modernidade, foi marcado como dominado pelo regime futurista, pautado na extraordinária expectativa para o futuro, alargando esta categoria, que tomava conta do
cotidiano, vida e mentes das populações daquele século. Ver HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
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o objeto material nunca é apenas instalação ou escultura no sentido tradicional, mas é trabalhado de forma a articular a memória como um deslocamento do passado ao presente, oferecendo um traço de um passado que pode
ser vivido e lido pelo observador. Assim, abre-se um espaço-tempo alargado
que desafia o espectador a ir além da presença material da escultura no
museu e a entrar em diálogo com a dimensão temporal e histórica implícita
na obra (HUYSSEN, 2003, p. 111).

uma paciente observação e contemplação profunda, uma vez que seus significados
não podem ser encontrados na superfície. Dessa forma, a aceleração, componente
do regime moderno e do tempo da modernidade, é colocada em xeque. A própria
concepção do trabalho de Salcedo foi pensada de forma a desafiar esse tempo da
modernidade, inserindo o espectador em um ambiente que o obriga a desacelerar e
imergir em um estado de reflexão e contemplação.
O tempo da modernidade que tratamos aqui é a experiência de tempo característica principalmente dos países europeus entre os séculos XVIII e XIX majoritariamente,
atrelado à noção do Conceito Moderno de História de Reinhart Koselleck (KOSELLECK, 2006). Marcado por um tempo acelerado e uma percepção de um processo histórico teleológico, processual e de tendência progressista, esse conceito mobiliza uma
crença em um futuro sempre melhor, em aberto, dotado de um otimismo iluminista.
Apresentamos, em contraposição a essa experiência, o tempo póstumo de Idelber Avelar, vinculado às ruínas e aos destroços do processo histórico (AVELAR, 2003, p. 17),
deixados pelos ventos tempestuosos do progresso, para lembrarmos Walter Benjamin
(BENJAMIN, 2012, p. 226).

A artista de certa forma trabalha no sentido do tempo póstumo, especialmente
sob o signo da rememoração, presente em construções que possam tornar os ausentes
presentes, instigando o público observador a se conectar com os aspectos dolorosos de
suas obras, mantendo vivas as memórias das vítimas da violência política. Dessa forma, o
tempo póstumo põe em questão o tempo da modernidade, contrastando-o a partir das
experiências da dor, luto e violência, especialmente a partir do período pós-ditadura na
América Latina. Segundo Andreas Huyssen, “as intensas práticas de memória (...) articulam
uma crise fundamental de uma estrutura de temporalidade anterior, que marcou a época da
alta modernidade” (HUYSSEN, 2000, p. 34).
Ainda nessa chave, o conceito de presentismo de François Hartog nos auxilia a
pensar esse tempo onde o futuro se espreme, marcado por uma “progressiva invasão
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A irredutibilidade do vínculo entre alegoria e luto revela uma íntima ligação, na qual
a alegoria se arrisca ao irrepresentável, ao limite entre o dizer e o não-dizer, é a “cripta
tornada resíduo de reminiscência”, vinculada ao luto, onde “o luto é a mãe da alegoria”. Dada
a noção de que o luto trabalha com a “impossibilidade de nomear a palavra traumática” e
que o trauma não se esgota, mas continua se fazendo presente através das alegorias, diz
que “a alegoria vive sempre em tempo póstumo”, vinculada às ruínas e destroços (AVELAR,
2003, p. 17). Esse tempo póstumo pode ser entendido como o tempo em que a ferida
ainda está aberta, onde o insuperável ainda diz. Em oposição ao tempo da modernidade,
teleológico, devoto da inexorabilidade do progresso, esse tempo póstumo é marcado por
um passado que invade o presente e um futuro que se espreme.

do horizonte por um presente cada vez mais inchado, hipertrofiado” (HARTOG, 2013, p.
147), que, ao mesmo tempo, busca raízes e identidades (2013, 151), avivando a memória, impondo a lembrança, ao invés de produzir esquecimento. (2013, 154). Além dele,
também o tempo de hoje, de Benjamin, carregado de “Agora” (Jetztzeit), ou seja, um
presente carregado de passado, em contraposição a um tempo “homogêneo e vazio”,
linear e progressivo (LÖWY, 2005, p. 119), do moderno conceito de história, nos auxilia
a pensar uma experiência de tempo outra.

Abordando a questão dos testemunhos, Márcio Seligmann-Silva explora a incapacidade de se narrar o trauma, apontando para a imaginação como o meio de
se enfrentar essa crise do testemunho, evidenciando que “o trauma encontra na imaginação um meio para sua narração”, especialmente através da literatura e das artes
(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 70). Desta forma, a tentativa de introjeção da cena
traumática pelas artes desempenha um importante papel na representação do real,
em especial porque, para muitos sobreviventes, quem melhor pode escrever sobre
o horror é “quem não esteve lá e entrou pelas portas da imaginação” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 70). O trabalho de Salcedo, nesse sentido, toma para si a tarefa da
tentativa de representação, em uma espécie de “arte testemunhal” (SELIGMANN-SILVA, 2008: 74).
A cultura da memória analisada por Andreas Huyssen e o movimento iniciado no
final da década de 1970 e consolidado na década seguinte, por ele explicitado, do deslocamento dos futuros presentes para os passados presentes são chaves interpretativas
essenciais para se compreender a noção de passado presente do autor, evidenciando
o papel da memória na mobilização desse passado. Ainda reverberando no presente,
esse passado presente toma conta das ações, produções e mentalidade nas sociedades,
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O conceito de ruína e a figura do Anjo da História (BENJAMIN, 2012, 226)
são, para este ensaio, essenciais para pensarmos as obras da artista. As ruínas que
se acumulam são os personagens que não escaparam às violentas investidas da lógica
do progresso, que em nome da modernidade ceifou vidas, culturas e soberania. Os
mortos empilhados e negligenciados pelo sorvedouro de progresso são a imagem de
indivíduos e comunidades deixadas para trás, descartadas enquanto possibilidades e
encaradas como sacrifício à tempestade. Algumas destas ruínas são apropriadas pela
artista colombiana, na intenção não de redimi-las ou lhes fazer justiça, pois segundo
a artista a arte não tem esse poder, mas de trazê-las à vida através da rememoração
(San Francisco Museum of Modern Art, 2004, online). Segundo Beatriz Sarlo, o passado se faz presente através das memórias: “o tempo próprio da lembrança é o presente:
isto é, o único tempo apropriado para lembrar e, também, o tempo do qual a lembrança se
apodera, tornando-o próprio” (SARLO, 2007, p. 10).

atuando também como uma forma de combater a velocidade da mudança da sociedade moderna e o encolhimento dos horizontes de tempo e de espaço, evidenciado no
presente contraído (HUYSSEN, 2000: 28).

Considerações finais
Doris Salcedo mobiliza memória em seu trabalho na medida em que denuncia a
violência política. Relembra suas vítimas e busca trazer de volta à vida suas presenças, de
alguma maneira. Ainda que através da representação, esse trabalho de resgate da memória daqueles que tiveram suas vidas ceifadas tem por objetivo enfrentar o problema
do esquecimento. Sua obra quer comunicar ao observador, através de mensagens complexas e que demandam uma imersão, a densidade de sua denúncia. De forma sensível, a
carga emocional de suas instalações subverte a noção de um tempo linear e progressivo
da modernidade, que, rumando em direção ao futuro, deixa para trás seu passado.
Cremos que a rememoração e a ênfase na questão da memória impõem ao presente uma forte carga de passado, demarcando-o como um passado que não passou,
expondo as feridas ainda abertas dos processos traumáticos representados e que
reverberam ainda no agora. Confrontando o horizonte de um futuro em aberto da
modernidade, este seria o tempo da memória. Seja por reivindicação de justiça, por
esforços para não normalizar o horror e as violências ou para a tentativa de cura das
cicatrizes do passado, o trabalho de memória na América Latina é ardente.

AVELAR, Idelber. Alegorias da derrota: A ficção pós-ditatorial e o trabalho do luto na
América Latina - Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre literatura e história da cultura (Obras Escolhidas. v. 1.) 8ª Ed. revista − São Paulo: Brasiliense, 2012.
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de História. In: ______. O anjo da história. Belo
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Estéticas da ausência:
arte, ditadura e desaparição na América Latina
Maria Eduarda Kersting Faria1

Resumo
O presente artigo2 se debruça sobre a produção de alguns artistas latino-americanos que
lidam com a desaparição forçada, característica das ditaduras militares na América Latina.
A desaparição tem em seu cerne o propósito de eliminar o inimigo político, ela é uma
catástrofe por si só, um fenômeno extremamente desestruturante, que impossibilita a
vida e a identidade. A partir do estudo das obras de artistas como a colombiana Doris
Salcedo, a dupla chilena Yeguas del Apocalipsis, dentre outros artistas que lidam com a
questão dos desaparecimentos, propomos a ideia de estéticas da ausência. As estéticas
da ausência seriam então formas de pensar as representações da desaparição no campo
das artes a partir de um signo específico, na tentativa de fazer visível a ausência desses
sujeitos, assim como de seus corpos e suas informações.

Palavras-chave
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desaparição forçada; ditadura; arte;

Iniciaremos pelo que aqui procuramos chamar de estéticas da ausência. Nesse sentido, a ideia não é exatamente criar um conceito ou suscitar um extenso debate teórico
sobre estética e ausência, mas contribuir com a discussão sobre a representação da
ausência a partir do estudo de algumas produções artísticas latino-americanas que lidem
com essa questão. Certas indagações nos surgem, afinal, como representar essa ausência?
Como representar algo que não está? Essas questões nos levam a pensar de que forma a
arte nos permite imaginar e construir ferramentas narrativas e visuais capazes de alguma
maneira fazer imaginar a desaparição.
A desaparição a qual nos referimos é a desaparição forçada, característica das
ditaduras militares na América Latina, que tinha em seu cerne o propósito de eliminar o
inimigo político. A desaparição é uma catástrofe por si só, um fenômeno que é extremamente desestruturante, impossibilita a vida e a identidade (GATTI, 2008). Ela produz uma
sensação de desconcerto brutal, de que não estão vivos e nem estão mortos, de que a
vida se instala em uma existência impossível, de que não há palavras para nomear esse
novo estado.
No artigo de Gabriel Gatti et al. chamado Regreso al vacío: sobre ausencia y desaparición social (2019), os autores se debruçam sobre o conceito de ausência para pensar
sua utilização em estudos sobre a desaparição. A ausência é lida como um tópico da
desaparição, ou seja, uma ideia que se repete com tanta frequência que se tornou um
lugar comum nas produções de arte que lidam com a desaparição, e comentam que “representar a desaparição – desenhá-la, esculpi-la, fotografá-la, contá-la – supõe, em si, uma
contradição” (2019, p. 186, tradução nossa). Essa contradição colocada pelos autores
pode se explicar pelo paradoxo em Henri Lefebvre de que a representação presencializa a ausência ou inclui a presença em um espaço de ausência, o filósofo diz “A ausência? Como representá-la posto que a representação preenche os vazios da ausência?”
(1980:257, tradução nossa).

te do debate no campo da filosofia travado por Lefebvre em sua obra La presencia y la
ausência: contibuicion a la teoria de las representaciones (1980). No entanto, ao tratarmos
dos desaparecidos das ditaduras na América Latina, talvez essa leitura não nos sirva
tão facilmente. Parece mais pertinente, nesse contexto, pensarmos que a tentativa de
representação desse problema – a ausência – feita através de produções artísticas não
preenche esse vazio deixado, e nem tem essa intenção. Mais do que não preencher um
vazio, podemos pensar nessas produções, com as quais vamos lidar, como formas de
“falar” desde esse vazio. São produções artísticas relacionadas à desaparição que não
pretendem fazer presentes os desaparecidos a partir de suas representações, e nem
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A ideia de que a representação preenche os vazios da ausência e de que a imagem
pode ter capacidade de retomar uma presença perdida ou suspender a ausência faz par-

mesmo representá-los de fato, pois o que aconteceu com eles é irrepresentável. Assim,
pensamos nessas produções enquanto tentativas de evidenciar a ausência, o vazio, ou, a
impossibilidade de representação.
A ideia de “falar” desde esse vazio se depara no que Giorgio Agamben (2008) escreve sobre os testemunhos, em que, segundo ele, a testemunha de fatos indizíveis não
fala do fato que ela testemunha, mas da impossibilidade de falar sobre isso, pois é algo que
está fora da linguagem. Assim, mesmo que a ausência e a desaparição não sejam de fato
representáveis, nos parece interessante a tentativa de alguns artistas de lidarem com essa
questão. Didi-Huberman em seu livro Cascas esbarra nesse mesmo problema, ainda que
tratando do episódio traumático da Shoah, e diz “‘Isto é inimaginável, logo, devo imaginálo apesar de tudo.’ Para representar alguma coisa pelo menos, um mínimo do que é
possível saber” (2017:30). Dessa forma, podemos encarar algumas produções artísticas
como representações mínimas do que é essa catástrofe, esse horror que conhecemos
como desaparição forçada.

226

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

Na Argentina, as denúncias das desaparições vinham sendo feitas desde o final da
década de 1970 por organizações de direitos humanos e de familiares de desaparecidos,
como as Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Uma das atividades organizadas por elas
ocorreu em 21 setembro de 1983, Dia do Estudante, na Plaza de Mayo, onde acontecia
a III Marcha de la resistencia, em que as pessoas pernoitavam na praça e no dia seguinte
marchavam. Havia um projeto de um grupo de artistas (Roberto Aguerreberry, Julio
Flores e Guillermo Kexel) que queria fazer uma intervenção artística no espaço público
sobre os desaparecidos. A ideia era representar sobre papel em escala natural a silhueta
dos trinta mil desaparecidos, chamando atenção para a quantidade de corpos ausentes
pela violência política do Estado. Esse projeto foi levado pelos artistas até as Madres, que
apoiaram a ideia e fizeram algumas observações. A pedido das Madres as silhuetas não
deveriam ter nenhum tipo de marca, não deveriam ser nomeadas, e, principalmente, nenhuma silhueta poderia estar deitada, todas deveriam estar de pé, erguidas, pois a maior
luta das Madres nesse momento era pela aparición con vida (LONGONI, 2008).

Fig. 01: Siluetazo, Fotografia de Alfredo Alonso, Argentina, 1983. Fonte: Archivo CeDInci
(Centro de Documentación en Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina).

Acima é possível ver uma imagem da intervenção que ficou conhecida como El
Siluetazo (figura 01), caracterizada pelas silhuetas, que tem em sua origem a ideia de dar
forma a esse vazio do corpo. No livro Esperar não é saber: a arte entre o silêncio e a evidência (2015), André Mesquita conta que a verdade sobre os desaparecidos só cresceu
quando as Madres começaram a denunciar essa prática na Plaza de Mayo todas as quintas.
Segundo o autor,

da invocação de uma ausência assinalada simbolicamente em 1983, [...]
mediante a produção de silhuetas traçadas em papéis em escala natural,
criadas coletivamente por manifestantes e familiares de desaparecidos durante oficina ao ar livre. Essas intervenções contribuíram para que as madres
conseguissem fazer suas denúncias internacionalmente conhecidas. A multiplicação potencialmente infinita das silhuetas nos protestos evoca auraticamente a ausência dos corpos violentados e torna novamente presentes os
trinta mil detidos-desaparecidos (2015: 108).
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A frase “aparição com vida” usada pelas madres tornou-se um princípio

O Siluetazo, essa ação estético-política proposta por movimentos artísticos e sociais, faz parte do que aqui denominamos de estéticas da ausência, pois contribui com esse
esforço de construir ferramentas que permitam tentar materializar a ausência, visualizar
aquilo que já não está, ou de acordo com Longoni (2010), de fazer visível essa nova realidade que é a desaparição forçada. Uma das consequências da desaparição é a privação
da visibilidade no espaço público (IRAZUZTA et al., 2019), e essa ação feita nas ruas
tem uma marca muito forte, pois se ocupa do espaço público para denunciar aqueles
que foram retirados desse mesmo espaço e, ainda, enfatiza formas vazias de corpos que
aludem a presença da ausência dos desaparecidos.
Uma performance feita pela dupla chilena Las Yeguas del Apocalipsis, composta por
Pedro Lemebel e Francisco Casas, intitulada La conquista de América (1989) se relaciona
com o problema da ausência dos desaparecidos, trazendo à tona também as feridas
da colonização. Realizada na Comissão Chilena de Direitos Humanos, a performance

Fig. 02 e 03:Yeguas del Apocalipsis, La conquista de América, Chile, 1989.
Fonte: Site Yeguas del Apocalipsis.
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acontece no dia 12 de outubro de 1989, quando se comemora o dia da raça em países
hispânico da América em referência às vítimas da colonização.Abaixo é possível visualizar
imagens da performance (figuras 02 e 03), que foi registrada pela fotógrafa chilena Paz
Errázuriz.

A dança foi feita sobre um mapa da América do Sul, coberto de cacos de vidro de
garrafas de Coca-Cola. Ao trabalhar com esses elementos, a dupla tinha a intenção de
traçar um paralelo entre o processo colonial e o apoio do imperialismo norte-americano
às ditaduras militares na América Latina. De acordo com a descrição da performance, o
objetivo era a denúncia das matanças das ditaduras em seus respectivos territórios, chamando atenção para a situação do Chile. Com os pés descalços e sangrando, Lemebel e
Casas dançam uma variação da cueca – dança típica da Argentina, Bolívia e Chile –, a cueca
sola, em um ato simbólico de apropriação da tradicional dança nacional. Assim como era
feita por mães, esposas e filhas de desaparecidos, que ao dançarem sozinhas sinalizavam
a ausência de seus familiares, como é possível ver nas imagens abaixo (figuras 04 e 05).

Cesar Barros em um artigo intitulado Desaparición, danza, insistência: variaciones de
la cueca sola (2017), escreve que a dança cueca ganhou o status de “dança nacional” no
período da ditadura chilena, a mesma que fez o possível para controlar os corpos, não só
assassinou e desapareceu, mas também prescreveu como, quando e até onde os cidadãos
podiam ir. O autor propõe que a cueca sola é uma forma dançante da pergunta ¿Dónde
están?, a qual entra no imperativo político da insistência e da repetição sem descanso.
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Fig. 04 e 05: Fotografia de Luis Navarro, Chile, 1978. Fonte: SEDICI.

É uma dança em forma de pergunta que utiliza as estratégias da resistência à ditadura:
movimento coletivo, imagem, rosto e fissura (2017, n.p).
A pergunta pela qual a dança dá forma, é a mesma que dá nome a publicação da Vicaría de la Solidariedad3 no Chile, que era uma organização da Igreja Católica que prestava
auxílio a vítimas e familiares de desaparecidos. Na publicação ¿Dónde están? (1978) a
capa é feita a partir de uma montagem, de uma composição de imagens individuais, mas
que também produziam uma imagem de caráter massivo, sistemático das desaparições.
Os rostos compartilham espaço com formas em branco, vazias, que aludem a desaparecidos que não tem imagens e dos que não se tem notícias. Abaixo é possível ver uma
dessas imagens que faz parte da publicação da Vicaría de la Solidariedad (figura 06).

As imagens com rostos de desaparecidos – trazidas pelas mulheres na cueca sola e
presentes na publicação – buscam individualizar esses desaparecimentos. Essa estratégia
foi utilizada também em diversas marchas das Madres na Argentina, assim como em marchas no Chile.As ditaduras estavam negando a existência dos desaparecidos, dessa forma,
3
Fundada no período da ditadura, a Vicaría de la Solidariedade foi uma organização da Igreja
Católica no Chile que atuava pela defesa e promoção dos Direitos Humanos. Ali era prestado auxílio à
familiares de presos e desaparecidos, e as vítimas desse regime. Um dos projetos mais conhecidos foi a
produção de bordados das Arpilleras, que eram mulheres e familiares de presos e desaparecidos políticos que tinham no bordado sua fonte de renda e possibilidade de denúncia da violência. Atualmente a
Vicaría conta com um arquivo e centro de documentação que pode ser acessado pelo site <http://www.
vicariadelasolidaridad.cl/>.
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Fig. 06: Publicação ¿Dónde están?,Vicaría de la Solidariedad, Chile, 1978. Fonte: Memoria Chilena –
Biblioteca Nacional de Chile.

suas imagens servem para mostrar que eles eram sujeitos com uma biografia, nome,
rosto e identidade. A utilização de fotografias dos rostos de desaparecidos enquanto
estratégia para representar a ausência dialogam com essa estética que aqui estamos
buscando pensar.
Na cueca sola, a dança tem um novo sentido, subverte e transforma as principais
característica da dança tradicional,
Os dois do baile tradicional se transformam, ao menos à primeira vista, em
um, e a festa se transforma em um cenário circunspecto de ausência, um
cenário que demanda e denuncia o escândalo do terrorismo de Estado. Ao
repetir a estrutura da cueca, ao ser em todos os seus detalhes, uma cueca,
o um de uma mulher dançando sozinha, desenha uma presença ausente.
Então o um é um dois, coreografado e impossibilitado pelo terrorismo de
Estado. É uma ausência que se denuncia, mas também é uma demanda pela
restituição do corpo escamoteado (BARROS, 2017, n.p, tradução nossa)..

Essa necessidade do corpo para concretizar o luto é muito presente no filme
Nostalgia da Luz (2010), do cineasta chileno Patricio Guzmán. O documentário mostra
grupos de familiares, majoritariamente composto por mulheres, que vão constantemente
ao Deserto do Atacama em busca de restos, de possíveis partes dos cadáveres de seus
familiares desaparecidos durante a ditadura de Pinochet. Segundo Sheila Cabo Geraldo,
no artigo Memória: exigência e resistência (2018), passaram pelo Campo de Chacabuco,
localizado na região do deserto, cerca de três mil presos, sendo muitos deles executados
e sepultados nesse local. Buscar rastros dessa violência em meio à areia do deserto é então como buscar vestígios de um passado fraturado, é uma tentativa de recompor esses
corpos para recompor a história, por fim, é uma tentativa de possibilitar o luto.
Doris Salcedo é uma artista colombiana que lida com a questão da violência em
seus trabalhos, assim como com a ideia de luto e com os desaparecidos. A performance
Acción de Duelo4, realizada em 2007 é um exemplo disso, no entanto nos centraremos
4
Em português, ação de luto. Essa ação em forma de luto coletivo foi realizada na Praça Bolívar
em resposta ao assassinado dos 11 deputados do Valle del Cauca, na Colômbia.
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A cueca sola pode ser considerada como uma expressão do luto, mas de um luto
impossível, pois não há corpo. Os corpos estão desaparecidos, e essa ausência impede de
levar a cabo um luto efetivo. Não podemos fazer o luto de um corpo que não temos. De
acordo com Gatti, “a figura do detido-desaparecido é, em efeito, uma verdadeira quebra
de sentido, algo que produz uma catástrofe: como administrar uma morte sem corpo?”
(2008, p. 10, tradução nossa).

em um trabalho de Salcedo chamado Atrabiliarios, o qual parece contribuir para a ideia
de estéticas da ausência. Em um artigo do catálogo da exposição retrospectiva de Doris
Salcedo no Museu de Arte Contemporânea de Chicago (MCA) em 2015, a curadora
Julie Rodrigues Widholm escreve que o trabalho de Salcedo contempla “as formas visuais e metafóricas de presença e ausência: define a ausência além das noções de vida e
morte para incluir a invisibilidade de certos setores da sociedade [...] o paradoxo de um
corpo ausente que faz sentir sua presença é central no trabalho de Salcedo” (2015, n.p,
tradução nossa).
Na série chamada Atrabiliarios, realizada na Colômbia entre 1991 e 1993, a artista
utiliza as vestimentas de desaparecidos, um elemento que aparece em outros trabalhos
de arte relacionados à desaparição. Para realizar esse trabalho, Salcedo contou com
sapatos doados por familiares dos próprios desaparecidos, em grande parte mulheres,
que aparecem quase como relíquias de seus corpos que já não estão presentes. A artista

Fig. 07 e 08: Doris Salcedo, Atrabiliarios, Colômbia, 1991-1993.
Fonte: Museu de Arte Contemporânea de Chicago.
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procura individualizar esses sapatos, os enterra em nichos na parede, cobre com uma
pele de animal translucida e faz uma sutura com fio cirúrgico, o que garante a composição que pode ser vista nas imagens a seguir (figuras 07 e 08).

Colocar esses sapatos em nichos na parede pode ser pensado como uma tentativa
de fazer um mínimo enterro, de colocar esses vestígios dos desaparecidos em uma espécie de “cova” construída pela artista, já que o luto não pode ser completo e o enterro
desses desaparecidos não pode ser feito, pois falta o corpo. “O luto é o que humaniza. Ao
fazer um ritual funerário, ganhamos essa dignidade perdida” (2017, n.p, tradução nossa),
diz Salcedo em uma matéria de Antonio Pita para o jornal El País. A artista fecha esses
nichos (ou, covas) com suturas, que são pontos cirúrgicos feitos com um fio de nylon.
Essa não é uma costura qualquer. Ao recorrer às suturas, Salcedo reafirma a ideia de uma
cicatriz, de uma ferida que passa pelo processo de sutura a fim de que cicatrize. E esse
machucado que deixa uma cicatriz é a desaparição.
“Nas mãos de Salcedo, costurar ou perfurar é um gesto de reparação e cura, assim
como de ferir. Ela usou fio cirúrgico pela primeira vez para suturar sapatos em nichos de
parede atrás de fibras de animais esticadas e secas na instalação assombrosa Atrabiliarios”

Voltando à Argentina, em Buenos Aires um dos mais conhecidos espaços de
memória é o Parque de la Memoria, localizado entre o Aeroparque e a Escuela de Mecanica
de la Armada (ESMA), que há alguns anos foi transformado no Espacio Memoria y Derechos
Humanos. É importante localizar o parque entre esses dois espaços, pois a ESMA foi um
dos maiores centros de detenção da ditadura argentina, sendo considerado um campo de
concentração (CALVEIRO, 2013). E o Aeroparque foi o aeroporto de onde saíram alguns
dos voos da morte, que era uma das ferramentas desse processo de desaparecimento.
Dessa maneira, o parque se insere em um local crucial desse passado de violência, sendo
todo margeado pelo Rio da Prata, onde os corpos eram jogados desde os voos da morte.
No Parque de la Memoria se encontram diversas esculturas e trabalhos artísticos
relacionados à ditadura, aos presos e desaparecidos. Um deles é o Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, um projeto do Estúdio Baudizzone, Lestard, e Varas com os
arquitetos associados, Claudio Ferrari e Daniel Becker, que consiste em extensos muros
de concreto com placas que contém o nome de homens, mulheres, meninas e meninos
que foram vítimas da violência exercida pelo Estado ditatorial. Os nomes inscritos nas
placas que fazem parte do monumento foram obtidos no informe produzido pela Comis-
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(WIDHOLM, 2015, n.p, tradução nossa). Suturar é principalmente juntar partes, e talvez
seja essa a tentativa da artista ao lidar com esses vestígios de vidas, do passado e do tempo. A série de Salcedo dialoga com o que aqui estamos pensando enquanto estéticas da
ausência, pois traz elementos que denunciam faltar algo. Os sapatos são doados à artista
pelos familiares pois não tem mais corpo que os sirva, aqueles que os detinham foram
desaparecidos, explicitando assim a ausência de seus corpos e deixando apenas vestígios.
Os sapatos, assim como as roupas, são o que resta desses corpos que passaram pela
violência da desaparição, eles são relíquias de um corpo que não está.

ión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) e por denúncias feitas posteriormente às autoridades, como a Secretaría de Derechos Humanos.
São trinta mil placas, sendo cerca de nove mil delas gravadas com nomes. Todas
denunciam uma ausência, mas parece que as que ainda não foram preenchidas estão reforçando duplamente esse vazio, se sabe que elas estão lá, pois ainda existem desaparecidos a serem identificados, vidas a serem nomeadas. De acordo com Huyssen, o Parque de
la Memoria é como um resíduo e uma lembrança do vergonhoso passado nacional e uma
intervenção política no presente. O Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado “é
um espaço para ler - ler os nomes nas paredes e ler o passado” (HUYSSEN, 2001, p. 16),
seu desenho é como um corte que vai em direção ao rio, uma ferida aberta, tal como a
ferida causada pela violência de Estado.
Há também no parque uma escultura da artista argentina Claudia Fontes, chamada
Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez (2009), que foi um jovem desaparecido aos 14
anos de idade no ano de 1977. A escultura fica dentro do Rio da Prata e traz a figura de
um jovem de costas, que se camufla de acordo com o contexto. A escultura aparece e
desaparece de acordo com a luz e o movimento do rio. Quando a maré está alta a escultura fica em parte imersa nas águas, podendo desaparecer, mas quando a maré abaixa
é possível ver o menino por completo. É um movimento entre ausência e presença que
acontece de acordo com o nível das águas.

coloca também como uma afirmação das vidas e corpos que tem suas histórias imersas
nessas águas, que compõem esse rio, ou se decompõem nele.
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“Seu Pablo Míguez, na realidade é uma metáfora: somos capazes de ver ou não
segundo um contexto de que somos parte e de onde temos um poder de percepção.
Por isso essa escultura aparece e reaparece de acordo com a luz e o movimento do rio”
(2018, n.p, tradução nossa) escreve Javier Sinay sobre a escultura de Claudia Fontes em
um artigo do jornal RED/ACCIÓN. A artista diz em entrevista ao jornal que havia poucas
fotografias do menino desaparecido, e que contou então com a ajuda de testemunhos
e de um cientista da computação para chegar até um modelo para essa reconstrução, e
afirma que ao trabalhar com essa temática ela tinha que sinalizar esse espaço tão importante, o rio. Dessa forma, por ficar dentro do Rio da Prata, a escultura de Pablo Míguez se

Acima é possível ver uma imagem da escultura de Pablo Míguez, que está no Parque
de la Memoria (figura 09). Esse espaço tem em seu projeto a ideia de enfrentar o esquecimento, de ser um espaço de recordação e homenagem aos desaparecidos e mortos pela
ditadura militar argentina. Segundo Eduardo Maestripieri em um ensaio no catálogo institucional do parque, um conjunto de “esculturas e monumentos humanizam desde a arte
diferentes formas de recuperar a ausência [...]. A cidade tenta recuperar seu horizonte
e seu rio: o Parque de la Memoria propõe articular homenagem, arte e arquitetura no
encontro entre os imperativos éticos e estéticos” (2010: 45, tradução nossa). O parque
conta com um grande número de intervenções e obras que nos levam a uma reflexão
sobre a vida e o destino dos desaparecidos e acerca do período de terror atravessado
pelo país.
Mesmo repleto de produções ligadas à da ditadura e seus desaparecidos, destacamos aqui duas obras do parque, pois ambas se relacionam com a ideia de estéticas da
ausência. O Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado e a estátua Reconstrucción del
retrato de Pablo Míguez chamam atenção para a ausência dos desaparecidos nesse espaço
pela própria ideia de ausência que faz parte desses trabalhos. Talvez seja mais perceptível
essa questão no monumento onde as placas estão vazias, ausentes de nomes, ou com
nomes que marcam a presença de corpos ausentes. No entanto, na escultura feita por
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Fig. 09: Claudia Fontes, Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, Argentina, 2009.
Fonte: Parque de la Memoria.

Claudia Fontes a ausência se dá pelo movimento de desaparecer provocado pelo nível
das águas do rio. Se fosse a mesma escultura colocada em outro lugar do parque, onde
ela estivesse sempre visível, não poderíamos pensá-la da mesma forma enquanto parte
dessa estética da ausência.
Pelo exemplo dado acima é possível ter uma ideia mais lúcida do que vem a ser isso
que estamos pensando enquanto estéticas da ausência. Seriam, então, formas de pensar
as representações da desaparição no campo das artes a partir de um signo específico, o
da ausência, na tentativa de fazer visível a ausência desses sujeitos, assim como de seus
corpos e suas informações. Um trecho do já citado artigo Regreso al vacío: sobre ausencia
y desaparición social parece interessante para pensar essa questão:
O problema é pensar como a perda constitui sujeitos cuja presença se articula através de signos da ausência, do sem. Geralmente abordamos isso
projetando o problema até adiante, quando a ausência se supere, quando
o luto se resolva: um futuro sem ausência. Mas as vezes, a ausência não é
superada nem há necessidade de superá-la. As vezes pode ser eterna e coletiva, construindo um vínculo. A ausência, então, não é um lugar sem existência
possível, mas, ao contrário, um lugar aonde laços poderosos são tecidos, conexões, que tem precisamente na perda sua raiz comum. (GATTI et al., 2019:
192, tradução nossa).

uma espécie de luta contra o processo de desimaginação que está no cerne da maquinaria
de desaparição.
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Afirmar essa ausência e fazer uso dela para pensar e tentar expressar experiências
consideradas extremas e indizíveis, como a desaparição, nos surge quase como uma tática, uma alternativa na tentativa de reconstruir ou até mesmo construir certas realidades
ausentes. A ideia de estéticas da ausência nos ajuda então a tentar construir narrativas
e representações desse vazio deixado pelo processo traumático das desaparições. Seria
quase como uma linguagem, por mais difícil que seja existir uma, para pensar a representação daquilo que já não está. Por fim, vale dizer que essas representações estéticas são
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Fragmentos do tempo
Diálogos entre autoimagem, corpo e memórias
Monique Durand1

Resumo
O presente artigo pretende propor uma reflexão sobre como as memórias são acumuladas
ao longo da vida, a partir de diversas experiências, e como elas podem construir e
moldar as percepções corporais. As transformações corporais da personagem Alice, de
Lewis Carroll; os registros fragmentados de Roland Barthes, em seu livro Diário de Luto;
além de conceitos como corpo paradoxal, de José Gil, corpo-sem-órgãos, desenvolvido
por Antonin Artaud e estudado por Gilles Deleuze, e buracos negros, de Hubert Godard,
são utilizados para estabelecer conexões entre as memórias de infância e de luto. A
autoimagem formada por elas é, portanto, um conjunto fluido de costuras de momentos
vividos, que se questiona, se transforma e se contradiz em si mesmo.
Palavras-chave

Ao ler as aventuras de Alice, é possível considerar que a criação da personagem do autor
Lewis Carroll foi baseada na perspectiva do paradoxo e do corpo desorganizado. Durante suas aventuras no País das Maravilhas e também no mundo através do espelho, a menina
cresce e diminui para alcançar seus objetivos, e anda de costas para caminhar para frente,
o que nos faz questionar qual seria o sentido do corpo. Contradições não se furtam de
estarem presentes na imagem na dimensão dos espelhos, onde ela finge ser a pessoa,
mas desaparece quando a mesma não está por perto. Alice, com as suas transformações,
assume o lugar desse reflexo e circulando com fluidez nesta distância de si, explora seu
mundo contraditório.
Talvez o mais interessante sobre os estudos envolvendo a percepção corporal é
a possibilidade de enxergar o corpo para além de seus aspectos visíveis e concretos,
1
Monique Durand é artista visual e graduada em bacharelado em Artes Visuais pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Sua pesquisa está voltada à questões relacionadas ao corpo, experiência e memória. E-mail: mspdurand@gmail.com
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vindos do campo da Medicina. Em uma escala do senso comum, conhecemos as funções
dos órgãos, do sistema nervoso, entre tantos outros integrantes dessa grande estrutura,
mas geralmente não paramos para analisá-la por uma perspectiva mais subjetiva. Por isso,
compreender o corpo de acordo com o seu potencial de sensações abre um caminho de
possibilidades para explorar novas formas de existir.
No livro Alice Através do Espelho E o que Ela Encontrou Por Lá, do autor Lewis
Carroll, a personagem Alice consegue atravessar o espelho de sua casa e acaba parando
em um mundo diferente e reverso, marcado por paradoxos. Nele, ela também lida com
as mudanças físicas do próprio corpo, aumentando e encolhendo de tamanho conforme
suas aventuras por esse mundo reverso se desdobram. “É deste ponto de vista que se
deve reler todas as aventuras de Alice: as suas diminuições e os seus crescimentos, as
suas obsessões alimentares e eneuréticas, os seus encontros com as esferas” (DELEUZE
apud GIL, 2002).
O corpo paradoxal é um conceito proposto pelo filósofo português José Gil no texto O Corpo Paradoxal, a partir de reflexões sobre Deleuze e a personagem Alice. Segundo
o autor, “a teoria do paradoxo imbrica-se assim com a do sentido incorporal, o que faz
das metamorfoses do corpo de Alice (ou, de um modo geral, do seu estado de coisas
corporal) um movimento por excelência paradoxal” (GIL, 2002). Ou seja, ele é contraditório, ele se mostra como algo, mas ao mesmo tempo, não o é; como uma dúvida que
paira no ar, uma experimentação cercada de intensidades.
As modificações no corpo de Alice e as suas ações se encaixam nessa leitura, pois
o jogo de palavras, proposto pelo autor, cria paradoxos tanto linguísticos, quanto lógicos
que permitem uma fluidez em seu aspecto físico. Em um momento ela é gigante, no outro
se torna minúscula, em uma sucessão de metamorfoses. Ao dar passos para trás, anda
para frente. E, da mesma forma que a personagem é real, ela também não existe, como
mostrado em uma das cenas com os gêmeos Tweedledee e Tweedledum, na qual eles afirmam que Alice sumiria caso o Rei acordasse, pois ela “não estaria em lugar algum, [...] é
só uma espécie de coisa no sonho dele” (CARROLL, 2010, p.311). É como se tentasse se
Além disso, ao pensar em um corpo paradoxal, é interessante também voltar o
olhar ao conceito de corpo-sem-órgãos, proposto por Artaud e utilizado por Deleuze
ao refletir sobre as obras de Francis Bacon. A distorção e a transfiguração possuem
papel fundamental nas pinturas de Bacon, visto que desvinculam a forma de proporções
anatômicas corretas e dão destaque à sensação e ao movimento. Elas ocorrem a partir
do fazer e do desfazer durante a experimentação artística, desconstruindo a figura para,
então, construí-la novamente.

240

REVISTA DESVIO • EDIÇÃO 11

encaixar naquele mundo tão desconhecido ao qual não pertence de todo.

Francis Bacon realiza uma releitura da pintura de Diego Velázquez, que mostra um
Papa Inocêncio X completamente distorcido, que grita em sua solidão, preso na escuridão; não há a preocupação em transmitir e aflorar percepções a partir da desfiguração
desse corpo. De acordo com Deleuze,
(...) o corpo sem órgãos não se define pela ausência de órgãos, nem somente
pela existência de órgãos indeterminados, ele se define enfim pela presença
temporária e provisória de órgãos determinados. É um modo de introduzir
o tempo no quadro; e em Bacon há uma grande força do tempo, o tempo é
pintado. (DELEUZE, 1981)
O desgaste da ideia no suporte permite que novas camadas sejam exploradas e
acessadas, potencializando assim as suas obras.

Olhar para si é bem doloroso e até mesmo um ato de coragem, pois damos de cara
com eventos traumáticos que criam os chamados buracos negros2, conceito que Hubert
Godard menciona em sua entrevista com Patricia Kuypers. “Cada indivíduo, cada grupo
social, em ressonância com seu ambiente, cria, e é submetido a mitologias do corpo em
movimento que constroem quadros de referência variáveis da percepção.” (GODARD,
[s.d], p. 11). As lembranças e a interação com o mundo demonstram como esse olhar externo atua na composição da autoimagem, estruturando-a e a alterando constantemente
de acordo com o acúmulo de experiências. E é difícil se desvincular desses fragmentos
de imagem externa, uma vez que o convívio com outros indivíduos é tão presente e
intrínseco. Quando conseguimos finalmente superar e romper com determinado fragmento distorcido, outros surgem para tomar o seu lugar e assim por diante. Portanto, é
um processo repetitivo, que continua acontecendo e modificando as nossas percepções.
As histórias de Alice também podem ser observadas como uma metamorfose do
tempo, da passagem da vida e do envelhecimento. O País das Maravilhas, onde o tempo
é completamente estático, torna-se um lugar de conforto para a menina, que está de
luto pelo término de sua infância. Ela pode explorar os lugares sem se preocupar com o
2
Segundo Godard, buracos negros são como falhas na percepção corporal que são ocasionados
por alguma situação traumática na vida do indivíduo. (GODARD, 2010)
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A imagem corporal é uma intensidade de questionamentos internos que transborda e a leva a existir. Ela é fluida e moldada de acordo com as experiências no mundo, o
que explicaria a dificuldade de romper com os laços que a mantém sólida no consciente.
O despertar da consciência do corpo provoca uma transformação, a partir de uma série
de destruições e reconstruções de sua própria desorganização, que permite o modificar
de sua percepção de si.

tempo decorrido no mundo que está além da toca do Coelho Branco. Sua estadia nesse
local sem sentido a permite lamentar a perda e a motiva a seguir em frente, para dar
continuidade às novas fases que a esperam.
A passagem do tempo traz consigo as transformações do corpo, com o surgimento
de curvas e as trocas de dentes, por exemplo. Não há como evitá-la, pois faz parte da trajetória de qualquer ser vivo. Percebemos essas mudanças quando revisitamos fotografias
do passado e nos deparamos com nossa imagem ali registrada, junto a de familiares que
já partiram e amigos que se tornaram desconhecidos. Enxergamos fragmentos do que
fomos um dia e nos damos conta de que envelhecer é uma experiência assustadora, mas
faz parte do processo da vida. Seria reconfortante ter um País das Maravilhas à disposição,
onde fosse possível assimilar tais fases da vida, assim como Alice, tendo tempo para curar
as feridas do passado de forma que não assombrassem o presente.
Somos compostos por um conjunto de fragmentos que dá características a quem
somos. Fragmentos esses como os vistos em Diário de Luto, de Roland Barthes, onde o
autor escreve de forma fragmentada sobre a sua vivência diante do falecimento de um
ente querido. Compreender as memórias como fragmentos em sua pluralidade é o que
constitui nossa história como narrativa em fluxo. “O verdadeiro no diário é o recorte
literário de suas observações, o registro fragmentado de seus incidentes (estilhaços de
linguagem soltos na cotidianidade)” (ARAÚJO, 2010, p.2565); as lembranças são costuradas, conectam-se em um grande bordado de escritos perceptivos. Algumas se tornam
mais evidenciadas, outras são mais fracas, quase invisíveis e, no entanto, impõem a sua
presença. Pois são costuras feitas com pontos e nós frouxos, que se desfazem em sua
fragilidade humana. E, ao se desfiarem, surgem vazios nos espaços que outrora foram
ocupados, as linhas ficam soltas, à espera de se prenderem novamente às lembranças.

fotografias: uma mostra a representação de fragmentos do corpo na mais completa escuridão, enquanto a outra apresenta as formas abstratas em uma superfície clara.
Na série de Yoon, também se notam referências às fotografias feitas por surrealistas no século XX, como Lee Miller e Dora Maar. Indo além da fotografia como mero
registro do que acontecia no mundo, os artistas do Surrealismo costumavam realizar
experimentações que questionavam e transformavam a percepção da realidade cotidiana,

3
A série blossom, de Yoon A Mi, e suas demais obras podem ser encontradas no website da artista: <https://www.yoonami.com/blossom>.
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Bons exemplos de obras visuais que podem estabelecer uma relação entre fragmentos e o conceito de corpo-sem-órgãos são as da artista sul-coreana Yoon A Mi, como
a série de fotografias blossom3, feita com dípticos que relacionam o corpo a formas que
remetem a manchas e rachaduras em uma superfície. Há um alto contraste entre as

como capturar fragmentos do corpo, enquadrando cabeças flutuantes e troncos sem
braços ou pernas. Esta transmutação da percepção do real está presente também nas
fotografias de Yoon, com a perda do caráter corpóreo e a sua transformação em vincos
e rachaduras, assemelhando-se a costuras e bordados de fragmentos.
Do fragmento ao corpo que se transforma, há maneiras distintas de ver a autoimagem. Seus pedaços são registros de memórias passadas e da vivência da pressão estética
que impõe a sua presença na mente dos indivíduos. Eles são costurados, suas linhas tecem
teias de bordados e alteram nosso modo de enxergar a nossa existência. Alguns deles
distorcem as estruturas, outros as mantêm mais preservadas. A imagem corporal mostra
um caráter fluido e maleável, mesmo variando de indivíduo para indivíduo conforme as
suas percepções, “[...] o corpo não espera apenas algo da estrutura, ele espera algo em
si mesmo, ele faz esforço sobre si mesmo para se tornar Figura.” (DELEUZE, 1981); e
consegue, apenas em sua própria desorganização, continuar a vizinhança do existir.
Viver todos os dias tentando encontrar maneiras de corresponder às expectativas
geradas por este feixe de fragmentos é doloroso, pois paramos de apreciar as nossas características individuais. Desamarrá-los é um desafio que demanda tempo e, mesmo assim,
pode não ser conquistado definitivamente, visto que parar de se importar com a beleza
estética é praticamente uma utopia, ainda mais em um mundo que cada vez mais anseia
por um corpo homogêneo. É cansativo, assim como nadar contra a correnteza em um
mar cheio de ondas. Por isso, afrouxar as linhas de costura, que fixam essas distorções
partidas, já é um grande passo; um ato de resistência e coragem.
Alice se permite existir, se modificar em um mundo de possibilidades, e essas mudanças impactam diretamente em sua imagem. Ela constrói e desconstrói o seu corpo a
partir da sua própria apreensão de experiências, e percebe que não há problema em não
haver um sentido em seus fragmentos, na falta do mesmo também há certa coerência.
Ao se sentir afetada por tantas questões, vindas de seu passado e presente, a personagem experimenta diversas maneiras de lidar com elas, que são exteriorizadas em suas
transformações corporais. O corpo de Alice, então, transita por esse caminho de perAssim como a personagem Alice, nós somos seres formados por memórias e pela
ação do tempo em sua pura fragilidade, transitamos em nossos próprios paradoxos. Às
vezes é necessário dar passos para trás para poder seguir em frente, ou permitir que
a fragilidade nos abrace em momentos de luto para podermos nos fortalecer. O outro
que habita o espelho evidencia o acúmulo de fragmentos, carrega as nossas próprias
vivências e de nossos antepassados. Não somos a mesma pessoa que somos ontem, e
amanhã não seremos quem fomos hoje. E ter a oportunidade de experimentar a fluidez
da construção do nosso ser é, possivelmente, o mais intrigante da condição de existir.
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cepções para lidar com a sua existência.
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Por uma abordagem semiótica presentificada
na vida: o acontecimento e a arte em isolamento
Aylana Canto¹
Ana Helena da Silva Delfino Duarte²

Resumo
Diante dos acontecimentos que envolvem a pandemia, relativa à doença decorrente do vírus
Covid-19, necessitamos encontrar formas de adaptação a essa nova realidade. Um novo modo
de comunicar, de compreender e de vivenciar a rotina diária foi sendo adaptado. O mundo está
atravessando grandes mudanças, principalmente nos aspectos sociais, econômicos, políticos e
culturais. Este texto expõe o olhar perceptivo sobre uma experiência vivenciada nesse período
de isolamento, ampliando o entendimento e sensibilização da vida por meio uma abordagem
semiótica que é materializada em imagens poéticas realizadas através da linguagem da aquarela.
A intenção dessas imagens é de compartilhar a iconografia de recortes de cenas do cotidiano
(sobremaneira o espaço da casa) que, até então, passava-nos despercebida tornou-se visível e
valorizada a partir de reflexões subjetivas e poéticas, concatenadas com as relações que traçamos
com a nossa moradia nesse isolamento. São imagens que falam de signos e símbolos de solidão.
Palavras-chave
Semiótica. Arte. Vida. Pandemia. Isolamento.
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1

Este escrito partirá da experiência subjetiva para argumentar sobre a abordagem
que almejamos propor, mediante o contexto do isolamento social, durante a pandemia³
O artigo, concebido em meio ao isolamento social analisa o acontecimento vivido pela
sujeita4, o expõe através dos parágrafos seguintes em diálogo com a literatura eleita, no
sentido de contribuir para leituras futuras, para o olhar artístico, sua prática e projeção em
tangência ao Ensino da Arte.

A teoria semiótica do texto
O diálogo com o aporte teórico deste artigo se estabelece com o entendimento da
aplicação deste caminho teórico, em diversos âmbitos. Acreditando, que a incorporação
da semiótica5 como leitura de mundo, pode ser integrada em investigações artísticas,
museológicas, poéticas, bem como na performance toda da existência, da produção e da
comunicação em sociedade. Através da semiótica podemos realizar leituras aprofundadas
sobre os signos e textos com os quais nos relacionamos diariamente, além de produzir sentidos
e significação a partir das estruturas narrativas construídas e estabelecidas previamente. Do
mesmo modo, é possível operar análises de natureza visual, textual e cultural.
Por considerar que todo texto expõe dois planos: o plano de expressão e o plano de
conteúdo, e viabilizar a leitura e investigação do “que o texto diz e como faz para dizer o que
diz” (BARROS, 2005) essa semiótica possibilita à semioticista que a utiliza, mecanismos de
entendimento e análise do mundo, de seus textos/imagens, discursos e gestos. Os aspectos

Supondo que, quando se entra em contato com uma teoria dada e se identifica com seus
valores, pressupostos e abordagens, inconscientemente, carrega-se esta como uma mala de mão

3

A pandemia que acometeu o mundo desde o final de 2019, e no Brasil, a partir de fevereiro de 2020.

4
Esta escrita optou por delinear o sujeito no feminino, por motivos de protagonismo e subversão
da hegemonia masculina na linguagem, por exemplo.
5
Especialmente a teoria semiótica de origem francesa ou greimasiana, que tem por objeto o texto,
seja ele imagem, som, gesto, oralidade — enquanto unidade de sentido. Considera o texto como objeto
de comunicação, através dela podemos estudar seus mecanismos internos e fatores contextuais.
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priorizados pela semiótica francesa dispõe de caminhos para a análise, dessa forma, os recursos
dispostos facilitam a leitura e interpretação da produção de sentido. Toda narrativa humana é
construída a partir de oposições, ou seja, a partir da diferença o sentido emerge. Nessa lógica,
a leitura de um dado texto/imagem a partir do viés semiótico pode ser realizada em nível
profundo ou fundamental, sendo que a diferença, a tensão compõe o sentido e se constitui
enquanto base de toda e qualquer narrativa. Citemos exemplos, os opositores recorrentes
neste período de pandemia: isolamento/aglomeração, vida/morte, doença/cura.

pelos caminhos percorridos, em uma relação de afetação constante à medida que se alcança
suas camadas mais profundas, este escrito traçou caminhos próprios. Do contrário, revisa-se,
estabelece problematizações, produz mudanças e se supera. Por isso, a proposição por meio deste
escrito de uma abordagem semiótica durante a pandemia, que se estenda das nuances epistêmicas
e estruturais do rigor de uma teoria para os eixos de vida e das subjetividades preteridas é o cerne
dos parágrafos que seguem o texto. A experiência subjetiva será nossa exemplificação, de modo
a ilustrar a argumentação e o diálogo semiótico, a linguagem pictórica em aquarela estará em
operância como plano de expressão, no contexto desta abordagem. Uma provocação do
olhar, da leitura do vivido, requerido e evidenciado, potencialmente, durante a pandemia.
Esperamos chegar até sujeita e permeá-la em inquietações e pensamentos.

A pandemia e o acontecimento
Partamos de uma suposição primeira, que versa sobre as motivações dessa insurgência
metodológica composta pela sujeita presente neste texto: o isolamento durante a pandemia.
Tomemos como exemplo a sujeita x, em isolamento social. Pressupõe-se o fato de
estarmos mais sinestésicas e sensibilizadas por decorrência de certo tempo isoladas umas
das outras. Considera-se, portanto, a partir da experiência individual — que pode ser lida em
realidades diversas — alguns indícios que justificam a ostensiva produção em pintura convencional
desta sujeita, outrora adormecida, potencializada nos primeiros meses de 2020. A relação de
afetamento que a poética pictórica dela sofreu, resultou, em contrapartida, no constructo de seu
Muitas pessoas estão recorrendo às suas paixões, gostos particulares e até mesmo
reinvenções de práticas para dar conta das problemáticas do agora — quando possível. Por
outro lado, algumas práticas rotineiras permanecem em constante filiação a características
e alcances diversos. Estamos reaprendendo a viver e a nos relacionarmos com o nosso
subjetivo, nosso fazer e com o entorno que nos permeia. A descoberta de que não
vivemos muito tempo isoladas é uma constatação dolorosa, bem como a evidência da
dependência e do egoísmo humano, latentes nos últimos dias. Em contrapartida, por todo
canto estamos tentando sobreviver à pandemia com os meios que conseguimos.
6
Um território potente e de tensões que abrange estranhamentos, surpresas, choque, indignação, afinidades, gostos, resistências, aberturas, diálogos, trocas, percepções ampliadas, empatia, alteridade. Assim, considerando o ser humano como um ser histórico e social inserido em sua cultura, a mediação é compreendida como
interação e diálogo que valoriza e dá voz ao outro, ampliando horizontes que levam em conta a singularidade dos
sujeitos em processos educativos na escola ou fora dela. Podemos denominá-la como “mediação cultural”. (IBRAM,
2018, p. 85)
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escrito de dissertação, na relação entre o seu objeto de estudo: o discurso da mediação cultural6

Para evitar a infecção em massa, em alguns meses desse ano, passamos a praticar o
isolamento voluntário ou obrigatório, em nossas moradas. À longo prazo essa ocorrência
está reverberando prejuízos em muitos contextos da atuação humana, dentre eles, enfocamos
neste artigo o Ensino da Arte (em aspecto formal e informal) e a prática artística.
No âmbito do Ensino da Arte, tanto em espaços regulares (escolares) como em Museus
e Centros Culturais, permanece sofrendo em 2020 um estanque de proporções inimagináveis.
Com o fechamento das escolas por tempo indeterminado, bem como dos Museus e espaços
de Cultura, a realidade nos últimos meses está pautada na clausura, escassa luz do sol, da
comunicação por meio dos aparatos técnicos e da Internet7. A produção artística como uma
das práticas humanas, reflete o que está acontecendo em nosso planeta, com as vidas que
representamos e nas mortes que são divulgadas diariamente. Gradativamente mais próxima
de nós, a Covid-198 se tornou uma ameaça para a nossa sobrevivência, vivência e existência.
Recolhidas em nossas rotinas particulares, impelidas de estarmos atentas às

Apesar disso, o que se estabeleceu como fuga de rotina principiou a delinear-se como
costume. Passados alguns meses de isolamento, enfrentamos uma nova fase: a enfadonha
rotina da pandemia. O tempo escasso se tornou de sobra. Apartamentos e casas médias
evidenciaram-se como pequenas frente ao número de habitantes por metros quadrados.
Como consequência, a ampliação da poluição sonora e com ela os horários de acordar,
trabalhar e lazer se diluíram em outras significações. Inúmeras relações extraconjugais
acabaram em meio ao convívio obrigatório em confinamento. Em contrapartida, os
trabalhos foram potencializados e as práticas de microempreendedorismo cresceram em
exponencial curva oblíqua. O homeoffice9, aderido em ampla medida pelas profissões,
expôs rotinas e decorações pelas telas do ciberespaço10. A Arte, como de costume, se
reinventou. Por meio das lives11 difundimos apresentações musicais, peças teatrais por
7
8
9
10
11

Rede de computadores planetária em constante comunicação.
Doença altamente contagiosa que opera inflamações nas vias respiratórias e em órgãos humanos.
Modalidade de trabalho que pode ser realizada de casa, com o auxílio do computador e da internet.
Espaço da comunicação em rede (LÉVY, 2014).
Programação ao vivo, em contexto virtual.
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informações que nos rodeiam, deparamo-nos com nossa micro-realidade em detrimento
à coletividade macro, conciliada em outros momentos, na vida urbana e frenética. Nos
primeiros meses de isolamento, a maioria das pessoas celebrou poder dispor de tempo,
por ocasião da escassa recorrência no passado recente, em muitas rotinas anteriores. O
aproveitamento desse novo tempo se deu através da exploração de inúmeras atividades,
destoando das atividades ditas obrigatórias até a véspera. Fazer receitas, exercícios,
caminhadas, costuras diversas, ilustrações, experimentar prazeres antigos e novos: são
algumas das possibilidades que gozamos no início da pandemia.

videoconferência, exposições virtuais, cursos e vivências artísticas através da conexão digital. E, com isso, nosso olhar para as coisas segue sendo alterado, em forma, teoria, prática
e significação.
Mediante os fatos supracitados em relação à pandemia e ao isolamento social,
comecemos nossa reflexão. Para tanto, partindo da experiência subjetiva, para explanar
sobre a abordagem que propomos, analisemos a experiência da sujeita x, mencionada
anteriormente. Nossas considerações estarão vinculadas ao prisma do olhar semiótico,
em razão do diálogo com os espaços, objetos, vazios metafóricos e concretos que a
pandemia nos legou, nos dias de isolamento social. A teoria semiótica fornecerá subsídios
para que a sujeita x realize leituras dos textos, signos, objetos e silêncios compositores
de seu isolamento. Especialmente, no que se refere ao plano de expressão dos textos
presentes, em constante comunicação com a sujeita.
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Importa dizer que na imagem a seguir, traçamos um paralelo à realidade em que a
sujeita estabelece interlocuções afetivas com sua morada, esse encadeamento leva em
conta a conexão com esse lar durante o isolamento. Seja com o humano, com o objeto,
com a memória, os pressupõe como fontes propiciadoras de uma potência de sentidos,
relações são construídas nessa troca. De forma primeiramente inconsciente, ela estabelece
relações transformadas e viscerais com seu apartamento, através da expressão pictórica
em aquarela e nanquim, do estudo apurado nas especificidades cromáticas, fórmicas,
eidéticas, das curvas e movimentos, logo, do sentido produzido por essas superfícies no
entendimento de vida dela. A fruição e comunicação que se intensificou nos últimos meses,
nesse complexo e modesto conglomerado de objetos que a sujeita x organizou dentro do
espaço destas paredes, nos últimos três anos, é potencializada pela sua leitura semiótica e
subjetiva (Figura 1). Sem perceber, a sujeita traça sua comunicação isolada por intermédio
de seus sentidos inflamados.

Ao analisar a aquarela acima, destacamos a notória característica dos cômodos de
uma casa ou apartamento (em nível de superfície), nos fazendo pressupor se tratar do signo casa, o que tomamos como significação através do arcabouço cultural. Por intermédio
da semiótica, inferimos os opositores presentes na narrativa: ausência/presença. Quanto
ao plano de expressão, as cores informam o material do piso: o taco. Bem como, convocam a superfície lavada da pintura, evidenciada pela técnica da aquarela. A minúcia dos
cortes e enquadramento desvela uma visão determinada, um ponto de vista característico,
a evidência da sujeita presente e isso nos transmuta a uma simbologia do vivido. Existe vida
ali. Existe história naquelas paredes, em suas camadas pregressas e expostas à ação da
luz. Convoca-nos, pois, a vivenciar, experienciar ou rememorar outras vivências com essa
superfície. Em análise, podemos perceber como as linhas se provocam e se conectam enquanto conjunto. A atenção para o cômodo que não é manifesto totalmente, na pintura,
desmascara a espacialidade da observadora-pintora — sua posição sobre o pequeno sofá
na extremidade oposta da sala.
A análise que realizamos acima é concebida na estrutura da teoria semiótica, “[…]
trata, assim, de examinar os procedimentos da organização textual e, ao mesmo
tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do texto”. (BARROS,
2005, p.12). A justificativa da proposição neste escrito, de uma abordagem semiótica de
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Fig. 01: Série Fragmentos. Aquarela sobre papel, por Aylana Canto, 8,0x10,5cm, 2020. Fonte: acervo
pessoal.

vida, estará em dialógico constante com acontecimentos pontuais da sujeita x, porém,
partindo da intenção de refletir sobre a potência do olhar, sensibilizado pela pandemia e
projetado pela semiótica, a partir da pressuposição de adequação e abordagem, em diversos contextos e eixos da vida.
Em concordância com a semiótica a qual nos referimos neste escrito, todo o texto
é uma unidade de sentido que comunica, que pode ser tanto um texto “[...] lingüístico,
indiferentemente oral ou escrito [...] quanto um texto visual ou gestual — uma aquarela
[...] ou, mais freqüentemente, um texto sincrético [...].” (BARROS, 2005, p. 12). De acordo
com o que já mencionamos, este possui dois planos: o de expressão e o de conteúdo.
Acerca disso, Analice Dutra Pillar1² explica que o
[…] plano da expressão diz respeito ao significante, às qualidades sensíveis
do texto ou da imagem, sua materialidade (dimensão matérica), a disposição
no espaço (dimensão topológica), suas cores (dimensão cromática) e formas
(dimensão eidética). O plano do conteúdo é o do significado, do discurso
produzido numa determinada cultura. (PILLAR, 2005, p.124).

12
Professora Titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Editora-Chefe da Revista GEARTE. Doutora em Artes pela Universidade de São Paulo (1994).
13
Na pesquisa de mestrado, em andamento, estou investigando como a produção de sentido é
concebida nesse momento de pandemia através/com o ciberespaço (LÉVY, 2011) pelo museu estudado,
em suas estratégias educativas com/para o público a partir da recente categoria de Mediação Cultural
Online (EMO) (MARTI, 2019).
14

São textos que harmonizam diferentes linguagens em sua estrutura toda.
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Nessa perspectiva, através da teoria semiótica é possível perceber que a pintura
(Figura 1) é um todo de sentido, seus planos comunicam e conferem significados à sujeita.
Além disso, ela apresenta toda uma motivação sonora específica, versando sobre os
acontecimentos que permeiam a vida em pandemia. A pintura é silenciosa. Particularmente,
em relação a sujeita x, a própria relação com o silêncio durante a pandemia, estabeleceramse como propulsão em amplas texturas do seu pensar, escrever, ilustrar, pintar e existir.
Especialmente, no âmago do trajeto acadêmico de pesquisa em Museologia1³, onde a
mesma sujeita pretende explorar o olhar semiótico em espaços museais, através da
comunicação de textos sincréticos14, seja pela mediação direta ou indireta. Estas questões
afetam e transmutam-se em inquietações. Assim como o silêncio se presentifica nas
escritas, como caminho, como evidência, ausência e como comunicação, em certa medida,
por intermédio de uma prática semiótica de análise produz potência e significação. Sobre

o silêncio, Eni Orlandi15 escreve que é “[...] a “respiração” (o fôlego) da significação; um
lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido.[…]
quando dizemos que há silêncio nas palavras, estamos dizendo que elas são atravessadas
de silêncio [...]” (ORLANDI, 2007, p.13/14).

Fig. 02: Série Fragmentos. Aquarela sobre papel, por Aylana Canto, 8,0x10,5cm, 2020. Fonte: acervo
pessoal.

15
Doutora em Lingüística pela Universidade de São Paulo. Linguista e professora universitária
brasileira. Dedica-se sobretudo à análise de discurso.
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Esse silêncio também produz sentido. Ele está no pensamento de quem formula
uma escrita, uma pintura. Presentifica-se nas inúmeras fotografias que a sujeita x concebeu através dos cômodos de seu apartamento vazio em razão de transmutá-las em
expressão pictórica, numa constante interlocução, produção de sentido e ressignificação.
Encontra-se nos móveis eleitos e adquiridos para compor a simbologia de sala, na conversa harmônica da cromática dos cômodos, na disposição espacial dos objetos afetados
pelas subjetividades alocadas naqueles quadrados (cômodos), no plano de expressão do
texto sincrético, no signo casa (Figura 2). Ele está na aparência que as sombras formam
durante o dia nas paredes de acordo com a dança da luz. Como também, no silenciamento
do isolamento de 2020 e nas maneiras que as sujeitas xs estão digerindo e lidando com a
conjuntura atual humana.

A experiência com o silêncio se intensificou durante o isolamento, seja pela falta ou excesso
dele. Em se tratando de silêncio algumas pessoas dispõem de familiaridade e outras, repulsa. A
relação entre o silêncio e a solidão pode significar aspectos negativos, contudo, o silêncio apresenta
o potencial de nos comunicar muitas vezes, mais do que as palavras. Por meio da abordagem
semiótica de vida a sujeita pode explorar os sentidos à sua volta de modo a, potencializar a sinestesia
de seu contato com o mundo. Durante o isolamento, para sobreviver é necessário o movimento de
dilatação, íntimo e coletivo em direção a novas formas de se comunicar.
Clarice Lispector16, uma das poucas entre as milhares de sujeitas x que dilatava-se até o
extremo da tensão, na concepção de análises detalhadas de vida, muito antes do isolamento
obrigatório de 2020, a escritora e artista já praticava a clausura em si como um ato de amor e
necessidade. Além de praticar e expor seu olhar aguçado e preciso acerca das informações e
composições de seu entorno: o olhar semiótico de vida encarnado em potência. Ao conversar
intimamente com a sua leitora e com seu eu, abordava a questão tão recorrente e polêmica do
tempo, necessidade importante para a sociedade, especialmente no agora (LISPECTOR, 2014).

O entendimento desse semiótico no olhar se relaciona, intrinsecamente, com as
construções sinestésicas de uma sujeita em diálogo com a projeção de sentido dos textos do
ambiente, seus planos de expressão e conteúdo: texto/sala. O ocorrido instigou na sujeita x
a reflexão sobre o movimento, o traçado, os gestos que dependem dela e que, não obstante,
estão para além de si, nas existências outras, nas superfícies, objetos e seus contornos.
Regendo o entendimento através do exemplo da sujeita, em diálogo com a agenda semiótica
e no ímpeto de alcançar o raciocínio de Ana Claudia Oliveira17, quando no prefácio da edição
de Da Imperfeição de Algirdas J. Greimas18 fala sobre a semiótica na perspectiva do teórico
16

Famosa escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Autora de diversos romances.

17
É professora titular da PUC de São Paulo: FAFICLA, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica.
18

Algirdas J. Greimas foi um linguista que contribuiu profundamente para a teoria semiótica.
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Sendo assim, no entrelaçar das nuances expostas acerca da necessidade da elaboração
individual de ações de sobrevivência mental, afetiva e vital na pandemia, bem como da
reflexão sobre os novos limites e deslimites dos tempos, emerge o acontecimento. Ocorreu
à sujeita x, há cerca de três meses, enquanto repousava no canto do seu sofá habitual, com
o olhar distante apesar de desperto, demorado com a devida paciência nas formas que
a rodeavam e no entendimento dos espectros de cores, de como a luz se compunha nas
superfícies de sua sala, que: seu olhar é semiótico. “Meu olhar está semiótico! Ele está
semiótico em potência, no isolamento” explanou para si como um choque. Recorda, ainda
sentindo o cheiro do café bebericado naquele dia, do anúncio mental, da concordância
silenciosa e contemplativa com a descoberta. A euforia dos próximos dias acabou por
materializar no seu fazer escrito, por conseguinte, pictórico.

perpassada pelos gestos, pela existência toda do sujeito em um processo autônomo
Essa atuação carrega em seu ato a possibilidade do sujeito tornar-se ele
mesmo um destinador de seu sentir as coisas, os objetos, os outros, a si e,
inclusive, com seu viver, esse sujeito pode tornar-se o próprio regente da
distribuição desses sentidos em cada posição que ocupa na topologia da vida.
Cada um pode desenvolver as suas competências sensíveis e atuar conforme
a necessidade, a volição, o gosto, e não só permanecer à espera das obras do
acaso, do imprevisível, do inesperado que as fraturas na continuidade vivida
dos recortes literários analisados enfatizam o excedente de sentido. O sujeito
age por conta própria, distribuindo maior ou menor intensidade de sentido
no seu viver, modulando as acentuações rítmicas. A animação que Greimas
mostra é um ato de dar valor ao exprimível com o encontro dos significantes
e das diversidade de apreensões estéticas que sente. (GREIMAS, 2017, p.
10-11).
Dessa forma, a partir do exemplo supracitado, podemos supor que a sujeita que
pratica o seu olhar semiótico, o exercitando diariamente em todas as nuances de sua vida
sobre variados textos sincréticos que entra em contato, pode impulsionar as formas de
viver e existir no mundo, seja qual for a atividade a qual se vincule.

Decerto que, existem aspectos positivos em seguir caminhos específicos. E quanto a
isso, no aspecto do que estamos discutindo, sejam acadêmicos, epistemológicos, artísticos,
poéticos e de vida propriamente dita. Contudo, o perigo de seguir um caminho é, em
contrapartida, deixar os outros de lado. No caso da sujeita que usamos como exemplo,
suas escolhas profissionais e de vida estão intimamente ligadas à prática semiótica de
leitura. Ora, a própria Ação Educativa19, na qual a sujeita x atua pressupõe escolhas
metodológicas ativas, avaliativas, observatórias e dialógicas. Tal como, seu fazer pictórico
19
Vale lembrar que a duas grandes pesquisadoras, Ana Mae Barbosa — educadora criadora
da Abordagem Triangular no ensino da Arte — e Amanda Tojal — museóloga e educadora referência em
projetos expográficos sob o prisma da inclusão e da abordagem multissensorial — pautam suas abordagens
educativas em constante referência a atitude semiótica através do olhar e da potência de leitura com os
sentidos.
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O olhar semiótico de vida harmoniza o querer/fazer com o existir/ser em uma
atitude autônoma e sinestésica. Confere à sujeita inteligência, amplificação de suas
habilidades de leitura de mundo, a transpõe inquieta. A inquietude, em certa medida,
é o cerne da abordagem que propomos neste artigo, porquanto a inquietude forjou as
ponderações desta escrita (GREIMAS, 1993).

implica aproximações e distanciamentos em relação aos caminhos correlatos. Em certo
sentido, o que podemos apreender da pandemia, dentre outras coisas, são as novas formas de ler e comunicar com o coletivo, de entender o mundo de forma atenta. O que estamos propondo nestes parágrafos através desta proposição, é fazermos o uso, em ampla
medida, da abordagem semiótica para a leitura de mundo e de vida.

A proposição de abordagem
Diante disto, desta experiência estritamente pessoal e pontual na vida de uma sujeita
específica, ponderamos nestas linhas a potência da abordagem semiótica, não somente
em âmbito da pesquisa acadêmica, mas na superfície da vida, de suas curvas, encruzilhadas
e desvios. Propomos pensarmos em uma abordagem semiótica de vida que se vincule ao
que já foi lapidado e concebido, mas que para além disso, parta da experiência individual
de cada uma, em trânsito com suas impregnações e composições de vida. E, nesse caso,
seja na vida de vigília ou na vida no inconsciente.
Em primeiro sentido, a abordagem semiótica de vida dispõe à sujeita a possibilidade
de autonomia e depuração do sinestésico e da presentificação (GUMBRECHT, 2010) das
coisas em suas formalidades, cromáticas, especificidades e topologias. Essa abordagem,
em amplo aspecto, é capaz de nos fazer mais aptas a lidar com questões de ordem práticas
e subjetivas. Tem potencial de possibilitar que a dicotomia razão e emoção não se dissocie,
de outro modo se interrompa, corrompa e se entranhe a depender da vontade da sujeita.

Um bom exemplo para ilustrar a singela contribuição aqui disposta, é nos
imaginarmos, agora, de frente ao mar depurando suas potencialidades luminosas, seus
cheiros e temperaturas, sentindo o movimento das ondas em um ir e vir de pés desnudos,
a força do movimento, o acontecimento da infiltração do contato na pele: toda a sinestesia
do momento dado. Contudo, enquanto presença, nos encontramos na verdade, no chão
de casa, aquecido pelas propriedades específicas do piso em uma estação de tempo
determinada, sob o ventar diferente da experiência imaginada. Ainda em face da incidência
de uma luz, porém outra, que não se relaciona verdadeiramente com o momento
imaginado, no âmago de questões que versam sobre a realidade de isolamento de 2020.
Essa projeção imaginativa, essa composição de memória e invenção, a tessitura sincrética
da experiência vivida e sentida seria, então, a abordagem semiótica de vida. A proposição deste
ensaio se estrutura a partir da semiótica greimasiana, no entanto, prolonga-se para toda a
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A proposição considera o entrecruzamento ideológico da sujeita em consonância com
suas formulações individuais, seu querer/fazer, sobretudo, seu sentir/experienciar no e
com o mundo.

extensão da percepção visual da individua, do seu corpo, movimento e interação com
os demais textos sincréticos de sua ambiência. De modo que, a faça regente de sua
própria percepção, criação de sentidos e significados, na realidade dada de seus desejos e
atribuições.
Em palavras finais e, no intento de provocar reflexões que partam de experiências
singulares e comuns, em contrapartida, pensar sobre o prisma dessa construção metodológica
de sentidos nos fez, não meramente fugir da terrível realidade que estamos vivenciado nos
últimos meses, de outro modo, para além de um conjunto de palavras enfileiradas em uma
emaranhada rede, almejamos chegar até as sujeitas de forma a projetar o sentir nas outras e
ampliar debates, reflexões, inquietações sobre o modo que estamos vivendo e sentindo a vida.
Este ensaio e esboço de uma abordagem semiótica de vida não tem a pretensão de
encadear um manual com passos dados a ser seguido à risca e sem reflexão. Bem como,
não entende-se enquanto ineditismo, visto que, literaturas predecessoras concretizam-se
enquanto contributo para o tema e por sabermos que esse tópico não é novo, muito embora
o contexto da pandemia e do isolamento social seja inédito. Partimos da pressuposição
de que todo texto é interpelado de outros que o antecedem, este circunscreve-se nesse
ciclo. Longe disso, pretendeu-se convidar a individua a seguir seu próprio caminho de
delineamento semiótico, adotando esta escrita como um fio condutor para buscas outras,
subjetivas e objetivas seja na prática artística, educativa e de vida.
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Entretanto, para além disso, com o afetamento de experiências e vivências outras,
este escrito é um convite. A provocação e mobilização de uma análise subjetiva e visual
do todo, das sonoridades, dos textos, das existências. Coletiva ou individualmente, com
nossos silêncios, escutas, falas, discursos e expressão artística, ou seja, a vida, o bem mais
valorizado e menosprezado em 2020, o bem maior que possuímos até perdê-la. Uma vez
que sozinhas não somos nada, desejamos que esta escrita suscite pensamentos, olhares e
práticas semióticas de naturezas diversas nas sujeitas.
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Olhando para a ossada de um moleque, o
segundo livro de Gabriel Sânpera¹
Rafael Amorim²

“abandonar a modéstia
sentar no trono de ossos
hastear a preta bandeira de seda
fornicar meus nomes com a história”
Matheusa dos Santos
Quando o moleque olha por muito tempo para a ossada, a ossada olha de volta
para dentro do moleque. Ou é assim que parece começar a escrita do segundo livro
de Gabriel Sanpêra: A ossada de um moleque, lançado neste 2021 pela Editora Oríkì e
inspirado num álbum de família de sua bisavó. O livro-oferenda que Gabriel entrega, tem
as marcas de uma escrita da observação atenta, das notas que redesenham a linha do
tempo daqueles e daquelas que vieram antes dele, dos eus ficcionais, de quem se avizinha
a ele (da professora que o pergunta o que quer ser quando crescer ao filho da patroa da
mãe). Um livro a transfigurar em literatura suas memórias sob diferentes carapaças.
No conjunto de contos e poesias presentes em A ossada de um moleque, como
já sugere o título, a escrita passa por um processo de adentrar na memória como um
corpo de carne e osso. Sem compactuar com nenhuma violência para com esse processo,
Gabriel pede licença com alguma delicadeza e muita propriedade de um contador de
histórias para avizinhar-se dessa ossada – que não é o resto de algo, mas parte do todo.

1
Gabriel Sanpêra, 1997, vive em São Paulo, é poeta e nasceu no interior do Rio de Janeiro, na
cidade de Barra Mansa. Teve poesias selecionadas para a Antologia Internacional Best “New” African Poets
(African Books Collective, 2017), no Zimbábue e é autor de “Fora da Cafua” (Urutau, 2018), seu livro
de estreia. Vem escrevendo sobre pessoas negras no ambiente cotidiano, com suas vivências e bagagens,
corpos negros femininos, masculinos, LGBTQIA+ e religiosos em diáspora.
2
Rafael Amorim, em letras minúsculas, é escritor-poeta, interessado na iconografia suburbana e
na relação entre as artes visuais e a escrita letrada. Mestrando no Programa de Pós-graduação em Artes
Visuais da Universidade Federal da Bahia (UFBA) na linha de Processos de criação artística, graduou-se em
Artes Visuais/Escultura na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA – UFRJ) e
celebra a vida dos seus e das suas. amorimrafael.belasartes@gmail.com
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Ele retrata pessoas, lugares, situações, objetos, receitas e ditos populares para fincar
seus pés “como pés de plantação”. Os mesmos pés que levam adiante seu corpo carregado
de histórias. Um corpo que carrega em si o próprio álbum de família, na pele e na carne.

Assim leio Gabriel: como um autor de arquivos vivos, empenhado num comprometimento
de celebrar a vida sob a forma de um objeto com capa, contracapa e letras impressas
sobre as páginas. Este arquivo vai se transformando à medida em que a leitura avança,
numa sofisticada operação de dar continuidade ao álbum a partir da literatura.
Como o autorretrato de um eu poético de muitas faces, é construído um arquivo
que sobrepõe histórias, que liga ancestralidades junto do tempo presente. Tudo o que
não cabe ou que não está visível na foto, tem espaço na narrativa de Gabriel Sanpêra. Em
seu conteúdo, recorrendo às palavras do artista e pesquisador Rodrigo Lopes, “um modo
de guardar e organizar que é definido por quem o organiza e pela materialidade do que
se é guardado.” (LOPES, 2020, p.5) Ao tratar e guardar a materialidade das palavras que
carrega consigo, a mão de Gabriel marca na literatura os nomes que durante muito tempo
foram deixados de fora dela. Celebração de um arquivo aberto para outras caligrafias.

Ah, Gabriel... aqui suspiro e tomo fôlego diante de tantas conexões que seu livro
consegue propor. Neste parágrafo me dirijo diretamente a você. Tão necessário olhar
para as ossadas e para o que expõe os corpos ao sol, até que sobre somente o esqueleto.
Sua escrita-álbum é manejada para recontar histórias em que seu corpo não esteja em
posição de servidão, como você mesmo escreve: “frente a frente com os que têm medo
de gente manga com leite e acham que somos corpos-centavos”. Ela, a escrita, é sutil ao
pretender o alimento e o revertério de quem intenta etiquetar corpos e experiências
que crescem longe de um limitado e privilegiado campo de visão. Seu “existencialismo à
beira da favela” mostra outras condições para corpos marginalizados, desfoca a lente e o
filtro com que a periferia e as consequências das diásporas são narradas pela voz de quem
colaborou com elas.
As vozes com as quais você narra reintegram o anseio pela liberdade de personagens
que tiveram a própria humanidade negada no decorrer da história ocidental. Sua escrita
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Assim como para Rodrigo Lopes, o arquivo colocado por escrito no livro é resultado
da preocupação do autor em “constatar a repetição dos ritos.” (Ibid. p.7) Junto do livro,
Gabriel evidencia não só os laços sanguíneos que permitem dançam com os ritos, mas o
enlaçar entre cosmologias envolvidas pelos “sons da igreja se sobrepondo à gritaria do
Flamengo goleando, por cima do som de funk na competição de som do bairro a atropelar
o forró de canto no botequim” e que dá indícios de uma narrativa cronológica, mas que não
se prende a ela. Narrativa que é de onde se parte para adentrar reflexões que sobrepõem
e deslocam, como num jogo, diferentes temporalidades e experiências. Neste sentido, A
ossada de um moleque devolve ao mundo uma complexidade de histórias e cosmologias
que são lugares reflexivos no que diz respeito à produção de artifícios para manter-se vivo,
respondendo às armas do processo de colonização também da subjetividade.

segue comprometida em evidenciar um existencialismo de um corpo não branco “no olho
do furacão”, narrado desde a infância pelo não entendimento do estado de separação de
corpos que já nasceram do lado de lá das fronteiras: “nunca entendi, o quarto em que
morávamos era uma mistura de sala de estar, cozinha e área de serviço”.
Sem medo de expor o próprio medo, o livro que Gabriel Sanpêra escreve, carrega
consigo a memória da rua, a esquiva e o intenso trabalho de precisar ressignificar território
e linguagem de uma única vez para manter-se de pé. E isso se dá também a partir da
perspectiva de um repertório de vivências bichas que faz com que a construção deste
arquivo seja um modo de reorganizar as palavras que chegam até ele. “Continuo a descer
e uns ou outros notam minha presença. E logo “arrumam suas formas de demonstrar que
notaram. Bicha, baitola, viado, arrombado. Cada um do seu modo”. Um corpo-arquivo
que já nasce precisando realocar situações para que não seja a novidade no camburão
escuro ou adentrar o matagal. Tenho medo de ser a novidade na cama do dono de tudo,
disso eu tenho medo.
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O medo, no entanto, é absorvido à capacidade que A ossada de um moleque tem
de descolonizar o panteão das sensações de um corpo. Uma celebração que se vale da
criação de arquivos para tornar legítima a aprendizagem dos banhos de folhas, das receitas
de angu, dos álbuns de família preenchidos com sorrisos e festas de aniversário. Por isso,
seguro a mão de Gabriel Sanpêra e a entrego à matheusa dos santos, que em seu poema
honoris causa, anuncia: “para minhas amigas e amigos/eu sou a nova grande coisa/que vai
acontecer no brasil/é uma sensação engraçada.” (DOS SANTOS, 2021, p.5) Numa bonita
menção às formas de manter-se viva e de celebrar a vida, matheusa encontra Gabriel
ao trazer para a literatura seus manifestos de quintais e terreiros: “honoris causa jurar
dedicar a vida/ a uma missão antes mesmo/ de entender qual é ela afinal.” (Idem) Gabriel
completa, como a deixar um recado para aqueles que colocam sua existência no centro
do alvo, ele será “a mais repetitiva novidade que seu corpo atravessará”. Ainda ecoando
a voz de matheusa dos santos, a missão que Gabriel Sanpêra descortina em seu segundo
livro é não deixar esquecer a perpetuação da vida que vibra, reconhecendo-se como a
nova grande coisa acontecendo no brasil.
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Mesmo com a adoção desse formato,
inédito em nossas publicações,
nem todos puderam ser contemplados.
Como fazer uma seleção justa?
Normalmente, a equipe da Desvio é a
única responsável por decidir quem irá
estampar a publicação, mas em razão do
volume de trabalhos resolvemos formar
uma equipe de curadoria. Composta por
sete profissionais atuantes no campo
das artes visuais, as decisões do grupo
foram tomadas coletivamente, resultando
na escolha de vinte e três artistas. É
importante mencionar os nomes dos
curadores, sendo eles:
Bruna Mazzotti
Gabriel Fampa
João Paulo Ovidio
Laura Ludwig
Mônica Coster
Rafael Amorim
SEMA
Cada um se comprometeu em escrever
um pequeno texto, no qual abordaram um
conjunto de trabalhos e os articularam.

A exposição é constituída por
bordados, colagens, desenhos,
fotografias, fotoperformances,
ilustrações, textos e pinturas.
Os participantes da mostra são:

Andrew Moreira, Anna Janot,
Brenda Cristina, Carol Peso,
Gabriella Kuima, Guilherme Kid,
Gunga Guerra, Isadora Almeida,
Julia Machado, Júlia Moraes,
Laíza Ferreira, Leyda Torquato,
Luana Aguiar, Manoel Oliveira,
Mariana Rocha, Mateus A. Krustx,
Nathalia Matsuda, Pedro Lacerda,
Rafael dos Santos, Renata Sampaio,
Sabres (Sabrina Castro),
Talita Nascimento e Zex Xiz.

A maior parte das propostas artísticas
foram desenvolvidas no contexto do
isolamento social, medida adotada por
causa da pandemia de covid-19, contudo,
algumas a tratam de modo explícito, com
uma visualidade própria desse momento,
enquanto outras exploram a questão/
temática por um viés mais implícito.
Existe uma distância entre o período do
fazer e a data de publicação da revista,
porém, o descaso dos governantes com a
população brasileira, seu projeto nefasto
de sucateamento das instituições, impedenos de acordar desse pesadelo, ainda tão
presente. A volta à “normalidade”, tão
desejada por todos, deixa a posição de
realidade para assumir o posto de utopia.
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Olá, leitor, como você está? Começo este
texto com esta pergunta por acreditar que ela se
tornou cada vez mais necessária nos últimos tempos. Para além de uma saudação; um exercício de
empatia, um lembrete de que alguém se importa.
O afeto e o cuidado tem estado em falta em um
momento em que o egoísmo e a estupidez humana ultrapassam limites a cada dia. Como você tem
se sentido? O que vem passando pela sua cabeça?
Para a seleção deste Caderno Especial, acredito
que os três artistas que escolhi em minha curadoria respondem de certa forma essas perguntas.
Ao olhar para seus trabalhos, me sinto convidado
a entrar em seus refúgios pessoais, a ter acesso
a seus lados mais íntimos e vulneráveis. Percebo
que minha escolha se deu por uma grande identificação com seus vazios, inquietações e imaginários.
Mateus A. Krustx se apropria da estética de
uma bula de remédio, com todos os seus grafismos
e diagramações, para construir um ensaio acerca
de seu confinamento. O artista traz à tona um difícil dilema que tivemos de enfrentar em nossos
tempos: ao tentarmos preservar ao máximo nossa
saúde física, como isso afeta a nossa saúde mental, e o que nos resta para cuidar dela também?
Como manter a sanidade se, ao abrirmos a janela,
nos deparamos com um mundo desmoronando?

Quem também se volta para a janela é
Júlia Morais, que por sua vez encara sua própria
imagem. Sua obra, que consiste em um poema e
um díptico de pinturas, evoca espectros, fantasias,
labirintos. Um corpo quase transparente que se
encolhe, como se buscasse uma proteção do peso
do mundo lá fora; e um vazio que nos sufoca, pois
sua amplitude nunca é suficiente. Olho para as
duas pinturas e vejo a solidão transformada em
imagens; não somente a da artista, mas talvez a
minha também.
Já Rafael dos Santos, em sua fotografia
encenada, incorpora a personagem da Trichoptera,
um inseto que constrói seu próprio refúgio em si
mesmo, como um corpo-casa-casca. Assim como
os outros artistas, Rafael também traz a figura da
casa como espaço de proteção e introspecção, mas
por sua vez questiona os limites entre o que somos
e onde estamos. Seu lar, edificado com coisas que
acumula ao longo do caminho, reúne desde objetos
do cotidiano descartáveis até símbolos religiosos;
pedaços de uma narrativa bastante instigante.

SEMA
Estudante de Artes Visuais na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, bolsista do projeto
de extensão A imagem fora de Analu Cunha e
do projeto de pesquisa Arquiteturas de Artista:
a construção de poéticas contemporâneas de
Malu Fatorelli. Estudou videoinstalação na Escola
de Artes Visuais do Parque Lage. Sua produção
abrange fotografia, instalação e vídeo. Pesquisa
a relação dos estudos cuir/queer com as artes
visuais, a linguagem da videoarte e questões
do artista enquanto profissão. Já participou de
exposições no Centro Municipal de Arte Hélio
Oiticica, na Galeria Aymoré, no Centro Cultural
Phábrika, entre outros.

Efeito Colateral, Mateus A. Krustx 2020.

Mateus A. Krustx
Efeito Colateral
Ensaio sobre uma experiência de
confinamento durante a pandemia de Covid-19.
Relatos em bula impressa e digital.
Julho de 2020

@mateusakrustx
Mateus A. Krustx é graduado em Artes Visuais
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(2018). Também é cofundador do Coletivo de
ações estético-políticas Seus Putos; integra a organização do Ateliê de Performance: grupo transdisciplinar de pesquisa e criação em performance;
e faz parte do grupo de pesquisa Motim: mito rito
e cartografias feministas. Krustx trabalha com
escrita autoficcional, performance, videoarte, registro fotográfico e com a coleção e confecção
de objetos denominados por ele mesmo como
“automitológicos” - parte de seu processo e pesquisa - “Mitologia do Indivíduo”. Já expôs em instituições como EAV Parque Lage, Paço Imperial e
Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica.

Não pude caber aqui, Julia Morais Peredo 2020.

Não pude caber aqui, Julia Morais Peredo 2020.

percebo a
rotina como
fantasmagoria alegórica
ilusão onírica somatossensorial indissociável do tangível
por vezes
alucinação
auditiva
ou
fantasia
labiríntica
da consciência
olho pela janela e vejo minha própria
nuca
vernáculo estranho do íntimo tornado público
(nada mais que
uma série
de
malabarismos
teóricolinguísticos)
enquanto pudica
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eu
só
Simulacro, Julia Morais Peredo 2020.

Júlia Morais Peredo
Não pude caber aqui
Dupla de pinturas
25x29cm / 18x22cm
Tinta PVA sobre papel
2020

Simulacro
Poema
2020

@ddo.dx
Nascida em Campinas-SP, hoje morando na capital,
estuda Arquitetura e Urbanismo na Universidade
de São Paulo e atua como artista visual e fotógrafa. Trabalha atualmente com pinturas, colagens,
costuras, desenhos e fotografia digital, publicando
seus trabalhos em redes sociais. Tematicamente,
trabalha com relatos, ensaios e outras formas de
expressão que versam sobre o sentir (n)o mundo.

Trichoptera, Rafael Dos Santos 2020.

Schistocerca cancelada, Rafael Dos Santos 2020.

Rafael dos Santos
Trichoptera
Trichopteras são insetos que constroem suas
próprias casas, pequenos casulos ornamentados
do tamanho de seu corpo, onde ficam guardados.
O corpo-casa-casca é uma espécie de abrigo
portátil, feito para sua proteção, com coisas que
o bicho acumula pelo caminho, como detritos
orgânicos, grãos de areia, doces, memórias,
afetos à distância, fé, unidos com seda. Depois
da fase guardada o bicho cria asas. Seu nome se
refere a “asas com pelos”, sendo a origem grega
(trichos = pelo e pteron = asas).
Fotografia encenada
Imagem digital
2020

Schistocerca cancelada
A vivacidade e alegria da vida cotidiana de Schistocerca, que não abre mão de seu conforto e
considera ornamental e decorativa a nuvem de
gafanhotos que vive na sua cabeça há mais de
100 dias. Quando questionada sobre a praga,
Schistocerca diz: “A nuvem é leve e graciosa, não
preciso me preocupar, nada sinto”.
Fotografia encenada
Imagem digital
2020

@rafadossantosg
Artista visual, cenógrafo e figurinista. Pesquisa a
carnavalização, o “brincar de ser”, a criação de
máscaras e adereços para se transformar naquilo que não é. Além do próprio corpo, a fotografia encenada e o audiovisual são suportes
para a aparição das criaturas imaginárias e suas
narrativas. Formou-se em cenografia e figurino
na SP Escola de Teatro. Estuda Artes Visuais na
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP),
como bolsista do Fies. Criou cenografia e máscaras para o espetáculo “A Vida das Bonecas
Vivas” (2020), de Dan Nakagawa, gravado no
Teatro Sérgio Cardoso e disponível no YouTube.
Em 2018, criou as cenografias e os adereços cênicos dos espetáculos “Transex”, “Cabaré Transperipatético”, “Hora de Brincar” e “Vida Sublime”, na Cia de Teatro Os Satyros. Para a Pseudo
Banda, criou os figurinos e maquiagens do clipe
“Não Me Importo (É Carnaval!)”, disponível no
YouTube. Expôs os trabalhos “Monalisesgiocondxs” e “Terracota” na 50ª e 51ª Anual de Artes (2018 e 2019), no Museu de Arte Brasileira
(MAB). Premiado no 1º Salão Nacional de Artes
Visuais Virgínia Artigas, realizado pela revista e
editora Artrilha. Vive e trabalha em São Paulo.
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à memória do toque.

descrever uma imagem é tarefa que envolve
não só o olhar.
o ato de descrever é um gesto de troca entre experiências. nele, o corpo inteiro é atiçado.
mesmo atentando-se às exigências formais de tal
exercício, é preciso assumir que elas, as imagens,
também descrevem quem as olha. por isso, descrever uma imagem é lidar com as lacunas deixadas
por elementos que nem sempre o olhar apreende.
seja numa colagem que privilegia os braços de
um corpo desconhecido ou numa série de pinturas
de uma paisagem domiciliar; numa folha de papel
preenchida sequencialmente com palavras (rememorando um exercício escolar) ou uma sequência
de objetos pessoais escaneados. ao estudar as imagens trazidas por ana jannot, carolina soares, manoel oliveira e pedro lacerda, sou desafiado pelas
imagens a cumprir esta tarefa.
mas falho.

ao invés disso, sou tomado por um desejo de
cuidado para com elas. as sinto como um texto
rasurado e com muitas anotações em sua volta.
quero agrupá-las da melhor maneira para tentar reconhecê-las enquanto chamamentos de algo além-retina, além-rasura. agrupá-las sem correr o risco
de embalsamá-las com esta ou aquela referência.
para deixar que conversem entre si, contaminando
umas às outras. as imagens apresentadas por esse
grupo de artistas são carregadas de movimento,
por elas também sou contaminado e fisgado quando me atento a um rastro manual impresso em
suas superfícies. invisível, há um par de mãos que
ali se encontra de muitas maneiras, sem necessariamente revelar-se em sua totalidade.
sim, ainda não houve tempo o suficiente para
elaborações de uma prática artística que esboce
o período de isolamento na posteridade. qualquer
tentativa de ilustração ainda será falha. de qualquer
forma, mesmo sem muitas apostas, simpatizo com
aquelas e aqueles artistas que retomarão o gesto
do fazer, agora com o que se tem ao alcance das
mãos. assim, esse conjunto de imagens parece agrupar-se à luz de uma práxis que manteve guardada a
memória do toque.
sabe-se que qualquer descrição também será
uma traição.
como recurso para atiçar suas poéticas no
imaginário alheio, essas e esses artistas avizinham-se de palavras-chave (menos como descrição e
mais como um desencadear de caminhos) como
cotidiano e vazio, encaixe e fluxo, promessa e memória. são palavras caras a processos tão entregues e que vêm lidado com os excessos visuais
produzidos diariamente.

a mim, sigo querendo cuidar desse encontro
entre ensaios visuais. há algo que ainda não consigo
descrever. algo precioso, capaz de reativar no outro
a capacidade de sobrepor camadas e mais camadas
de perguntas. à medida em que me permito ser
levado pelas narrativas criadas por essas imagens, a
experiência sensível através do olhar é crivada pela
incerteza de traições com aquilo que vejo, mas que
encontra em sua própria fragmentação o encaixe
com a memória. descrevê-las é recorrer às associações, é criar conexões.
descrever uma imagem como esse conjunto
aqui apresentado, é, portanto, atirar-se ao precipício.

RAFAEL AMORIM
rafael amorim é poeta, artista visual, pesquisador
e interessado em curadoria independente. graduado pela escola de belas artes da universidade
federal do rio de janeiro, passou pela escola de
artes visuais do parque lage e atualmente integra
como artista selecionado a elã: escola livre de artes da maré (galpão bela maré, rj) e o 2º ciclo de
residência da galeria refresco. é autor de “como
tratar paisagens feridas” (garamond, 2021), interessa-se também por práticas interdisciplinares,
trabalhos verbo-visuais e pela escrita em letras
minúsculas.
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Manoel Oliveira
Acreditar, acreditar, acreditar, acreditar, acreditar, desconfiar, desacreditar,
desconfiar, desacreditar, desafiar.
Lápis 6B sobre papel cartão
Desenho, 29 x 42 cm
2020

@manoeloliveiramelo
Vive e trabalha entre Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil. Armas, vídeos, fotografias e textos são
algumas dos meios que transformo aquilo que
me interfere em matéria. Me interesso por tudo
aquilo que desafia a ordem e gera transtorno.
Formado em técnicas de pintura pela escola de
artes visuais do parque Lage e graduando em Artes Visuais pela UFRJ.

Abraço, Anna Janot 2020.

Anna Janot
Abraço
Colagem manual
30 x 21 cm
2020

@annarcolagem
@annajanot
Anna Janot é designer gráfica e colagista carioca.
Desde 2015 está mergulhada no universo da colagem analógica e em 2021 se tornou membro da
Sociedade Brasileira de Colagem. Através da percepção das formas e dos acasos, a artista explora
em sua poética relações e contrastes, visuais e
conceituais, abordando diferentes questões pessoais e sociais.

Scanning #01, Pedro Lacerda 2020.
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Scanning #03, Pedro Lacerda 2020.

Pedro Lacerda
Scanning #01, Scanning #02, Scanning #03
O trabalho se caracteriza pela prática constante
de produção e acumulação de imagens desenvolvida ao longo do período de isolamento social em
decorrência da pandemia de Covid-19. Em cada
conjunto são reunidas imagens de objetos do
cotidiano, texturas ampliadas ou então as próprias
fotografias impressas, em uma organização que é
referência ao colecionismo de fotos e materiais
nos cadernos de Hudinilson Jr. A prática fotográfica, no entanto, acontece sem a câmera. No lugar, o
aparelho de scanner é compreendido como uma
ferramenta de catálogo para que a realidade seja
inventariada, ao passo que outras características
técnicas como ruídos, desfoques, manchas e demais imprecisões, se tornem artifícios de construção de narrativa. O trabalho foi selecionado em
maio de 2020 para receber orientação crítica e
poética no Grupo de Acompanhamento de Projetos em Fotografia do Museu da Imagem e do Som
de Santa Catarina (MIS/SC).

Conjunto de imagens escaneadas
Dimensões variadas
2020

@pdrlcrd
pedrolacerda.com
Fotógrafo, Artista visual e Pesquisador. Mestre em
Arte Contemporânea pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UnB (2019), graduado
em Artes Visuais (UnB, 2016) e Comunicação Social
(Centro Universitário de Brasília, 2014). Atualmente é professor do Laboratório de Estudos e Práticas
em Fotografia d’A Pilastra e exerce atividades na fotografia comercial e na cena cultural de Brasília por
meio do coletivo shake it. Em sua pesquisa prático-teórica explora questões relacionados à fotografia
e ao complexo campo da imagem, desenvolvendo
trabalhos que têm origem nos diferentes processos
de registro e percepção em seu cotidiano. Produz
em fotografia e outras linguagens como vídeo e
instalação, articulando ideias em torno do espaço
expositivo, dispositivos, suportes e mídias.
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Carol Peso
1544236S_4753222W
1954228S_4355445W
1955461S_4357292W
1955551S_4357291W
Pintura acrílica sobre tela
40cm x 40cm
2020

@carolpeso
Natural de Belo Horizonte/MG, onde reside
atualmente, possui graduação e Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo pela UFMG. Em 2016
ingressou no curso de Artes Plásticas da Escola
Guignard/UEMG. Seu trabalho artístico incorpora o olhar da arquiteta e urbanista que vasculha os elementos que conformam nossas rotinas
visuais nas espacialidades cotidianas. Participou
de mostras coletivas e individuais, dentro e fora
de BH. Sua última exposição foi a individual INsignificâncias, na Piccola Galleria da Casa Fiat de
Cultura de Belo Horizonte, em 2021.
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ESTÁGIOS DE CRIATURAS QUE SE GUARDAM
COM CUIDADO EM SEUS DIÁRIOS VISUAIS

No início, dei números para cada dia, após dia,
após dia, na contagem do perpassar da crise planetária. Em certo momento, do qual não sei a exatidão,
perdi as contas junto com a noção temporal. Leyda
Torquato, porém, demarcou para si Estágios, ao complementar no tempo aquilo que é para além de um
risco numa data de calendário: estágio um dentro de
outro. Trata-se do desenvolvimento embrionário de
um ser no interior de sua barriga, pintada de tinta
preta e pressionada sobre o papel que inscreve linhas sinuosas; acompanhada do rompimento da placenta, derramada e liquefeita sobre outro papel; até
que da água se faz ar e, desse exercício alquímico,
os pés de uma criança aterram raízes nesse mundo
imenso de possibilidades que é o branco, unção de
todas as cores. A tríade de inscrições imagéticas é
preto no branco, como palavras escritas à mão para
que não sejam esquecidas.

Mas também gosto de pensar na palavra estágio enquanto exercício de aprendizagem sobre alguma coisa. Coisa essa é cuidar de alguém a partir do
princípio da criação. Criar, para o artista, nunca é do
zero de um ponto originário, mas um constructo sucessivo: a partir de matérias do que já se tem, vamos
de um princípio a outro e sucessivamente. Zex Xiz
gera uma CRIATURA – em caixa alta mesmo, como
um alarde. Na vivacidade das cores, subverte a díade
do isso ou aquilo, para a ambivalência do isso/aquilo
e aquilo/isso, ao construir para si um totem que é,
ao mesmo tempo, si mesme: porque quem cria é
criatura, ao absorver a complexidade de camadas
conjuntivas e assumir que dois são partes de uma
mesma unidade. Não se trata de perceber meras
semelhanças entre um/outrem, ou de reduzir o duplo para o uno, mas de enxergar que o dentro-fora
é apenas uma separação para fins de organização.
Cuidar de fora é cuidar de dentro. Cuidar de dentro
é cuidar de fora.
É como se dissesse tal qual Mariana Rocha:
Vou me guardar com cuidado. E os tempos pedem.
Em uma fotografia de enquadramento aprisionador, o corpo se encolhe no chão – ao mesmo tempo em que se destaca. O armário ao fundo age
como um bloqueio que mostra a impossibilidade
de retroceder. A janela, na qual lembra as grades
de uma cela, foi retirada da parede para estar entre nós e ela. Através dessa visualidade exercida,
percebo que determinada prisão pode ser menor
do que penso: há espaço para o movimento, há
avanço possível. Tal desencarceramento é passível
de acontecer a partir do contato com outrem, na
afetividade, como pede com força e precisão o seu
olhar – quase como se eu, enquanto visualizadora,
pudesse estar também deitada refletida em sua íris.

Toda imagem é um reflexo de quem vê: eis aqui
um corpo que pede descanso, mas por vezes assume
peso demais para coisas leves. É o que transfiro de
mim para as capturas de Júlia Machado, apresentadas
em seu Diário Visual: 1) corpo túmulo, 2) corpo sintoma e 3) sem corpo. Inverso à ordem costumeira, é
o colchão que sonha sobre Juliana. O chão de asfalto
se parece com a Lua e eu me pergunto se cabe olhar
a partir de um soterramento, trabalho braçal ou recolhimento – talvez seja necessário preservar uma
sobreposição dessas leituras espelhadas. Até porque
algumas delas são, parafraseando a propositora, volumes vazios: não habitar no outro, preservar a distância e compreender a falta.
O que enxergo nessas quatro obras é o que me
falta enquanto lacuna, mas que só viria a partir dessa
distância mediada pela tela. É no cíclico renascimento serial do gerar e ser gerado que resguardamos e
jogamos um corpo com outrem. No início, fiz contagem. No meio de agora, faço tentativa de apenas
passagem: os construtos de tais artistas me afagam e
me abraçam a partir da córnea.
Manaus, Amazonas
06/01/2021

BRUNA MAZZOTTI
Mestranda em Poéticas Interdisciplinares (PPGAV/
EBA/UFRJ) e licenciada em Artes Visuais (FAARTES/
UFAM). Desenvolve pesquisa em interlocução com
o imaginário e a psicologia analítica, interessada em
trabalhar a partir de imagens que surgem do inconsciente para o consciente – a partir de invasões espontâneas vide devaneios ou sonhos. Atua na área
de Poéticas Visuais com ênfase em: performance arte,
instalação, escrita automática aliada ao Tarô e proposições colaborativas para expandir lugares de enunciação. Integrante do Núcleo de Práticas Artísticas
Autobiográficas (NuPAA/FAV/UFG/CNPq) na Linha
Processos Artísticos do Corpo e da Intimidade.

Estágios, Leyda Torquato 2020.

Leyda Torquato
Estágios
Impressão tópica
(tinta-pele-placenta)
p&b 420x297mm
2020

@leydatorquato
Leyda Torquato é natural do Rio de Janeiro, jornalista por formação. Hoje com 28 anos, se entende como artista, pesquisadora, mãe. Começou
sua trajetória como artista em 2018 no coletivo
La Kermesse com ilustrações sobre o volume do
corpo feminino, tendo colagens, textos, esculturas
e projeções expostas nos anos seguintes. Agora,
exercendo a maternidade pela primeira vez, percebeu a arte de forma intrínseca, buscando expressar-se a respeito de sua nova realidade - o tempo
e a disposição trabalham de maneiras diferentes,
mas em contrapartida há muito mais a se dizer.

Criatura, Zex Xis 2020.
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Zex Xis
Criatura
Da necessidade de encarar a própria loucura
de frente e transmutar o que já não cabe mais
(o que nunca foi meu), surge a necessidade
de criar Criatura; gerar minha própria
força, nutri-la; ritualizar e materializar meu
processo de cura ao construir um totém cuja
simbologia dialoga inteiramente com meu
eu mais interno. Ao longo desse período de
pandemia venho pensando muito em cura e
aos poucos acessando um estado de presença
ainda muito novo a minha corpa, estado esse
que me coloca de frente com processos
passados extremamente dolorosos e me faz
ver minha saúde mental de outro ângulo. Um
ângulo de apropriação, do que é meu, de saúde,
apropriação do estado de ser uma corpa
dissidente, trans-mutante e neuroatípica; minha
corpa-limítrofe, meus caminhos, meu nome. Me
aproprio de mim. Dos dentes de leite, do fluido
e da imagem planto a semente da força pra
tornar palpável a cura, pra me ver de fora com
um olhar de cuidado.
Lã artificial, cerâmica fria,
dentes de leite, tinta acrílica,
sangue e outros materiais.
Escultura; técnicas variadas;
24cm x 37cm
2020

@zex.xis
Artista trans não-binárie da Zona Oeste do Rio
de Janeiro, graduande em Artes pela UFF. Busco
investigar, questionar e debochar dos papéis
de gênero, violências e estigmas que permeiam
a saúde mental e todos os papéis sociais aos
quais me foram impostos. Busco através de
excessos denunciar a falta, abordando dores e
questões, tanto pessoais como coletivas, que
transpassam minha corpa.

Vou me guardar com cuidado, Mariana Rocha 2020.

Mariana Rocha
Vou me guardar com cuidado

Fotografia digital
70 x 50 cm
2020

@anairamachor
Artista visual e professora graduada pela
UERJ, mestranda em Processos Artísticos
contemporâneos pelo PPGARTES UERJ. Através
do desenho e da fotografia, aborda questões
relacionadas ao corpo, à memória e ao feminino.
Em sua pesquisa de mestrado, investiga a
existência de um mar dentro do próprio corpo,
entendendo ambos como universos equiparáveis
em suas composições e profundidades abissais.

Diáro visual, Julia Coelho 2020.

Julia Coelho
Diário Visual

Foto-performance
29.7x21cm
2020

@julia.ajulia
22 anos. Artista amadora e designer. Nascida no
subúrbio do rio de janeiro, estuda comunicação
visual na escola de belas artes e explora diferentes
linguagens em seus projetos.
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AS TECNOLOGIAS ÍNTIMAS DE LAÍZA FERREIRA, RENATA SAMPAIO E LUANA AGUIAR.

Diante da fotografia, Laíza recorta. Um pedaço de mata fechada e um pedaço de mar dividem o quadro. No meio, há uma faixa de rochedo.
Essa poderia ser muito bem a descrição de uma
pintura ou fotografia de paisagem, mas a artista
ananindeuense Laíza Ferreira desmonta a estabilidade do gênero e cria uma linha do horizonte
vertical. No primeiro plano, um rosto humano
do qual se vê apenas o nariz, a boca e o pescoço
com acessórios, se funde a uma folha seccionada.
A história da representação dos corpos indígenas e negros na fotografia brasileira é uma
história de dominação. No século XIX, a grande
maioria dos registros fotográficos desses povos
era feita por fotógrafos europeus, como Stahl,
Ferrez e Henschel, do qual Laíza se apropria em
suas colagens. Essas representações compunham
expedições científicas, de cunho etnográfico e caráter antropométrico, e lançavam um olhar para a
pessoa retratada como “objeto a ser mensurado
e dominado, tal como a natureza representada
em mapas”1. A captura fotográfica nada mais era
do que parte do projeto colonial de dominação.

Em Construindo narrativas como dispositivo
de re existência, Laíza remonta sua ancestralidade roubada, fragmentada, mas que segue viva nas
histórias de sua avó, sobre a comunidade quilombola de Jambuaçu. A escolha da artista pela colagem não é trivial: esse suporte, que usualmente
aproxima elementos de universos distantes, funciona aqui como junção de dimensões que nunca
deveriam ter sido apartadas. Sua obra não é feita
de imagens que abandonaram seus lugares de
origem, mas é nela que as figuras se reencontram.
Em cada corte e junção, Laíza, nas suas próprias
palavras, reconstrói os caminhos dilacerados pelos discursos coloniais2.

Diante da câmera, a artista carioca Renata
Sampaio mostra, no lugar do seu rosto, os cabelos arrumados em formato oval. Olhando rapidamente sua obra Confinamento, pensamos ver
um corpo de costas para a câmera, mas com
mais atenção, entendemos que a artista segura
os cabelos na frente da face, como uma máscara.
Se há uma tendência dos brancos a reduzirem
as subjetividades de pessoas negras aos seus cabelos, acabando por atualizar um confinamento
epistemológico de seus corpos na categoria do
exótico, o cabelo também adquire uma densidade de resistência.

Dentre as inúmeras estratégias de dominação colonial, uma das mais radicais talvez seja
a oposição entre natureza e tecnologia. Nessas
narrativas, mulheres e sujeitos não brancos são
comumente desassociados do conhecimento
técnico, científico e racional, atribuídos como
originais do homem branco3. O resultado disso
é o apagamento do desenvolvimento tecnológico
não identificável pela chave produtivista ocidental, incluindo os métodos de auto-cuidado. Renata explica que “as técnicas brancas de embelezamento divulgadas pela mídia são extremamente
agressivas ao cabelo crespo, quebrando os fios e
deformando-os”4.
Na foto, ela segura seus cabelos com delicadeza, acondicionando-os em suas mãos como
um elemento sagrado, importante. Mais do que o
cabelo, podemos ver a relação do cabelo com as
mãos: a manualidade elaborada que há em cada
fio, numa configuração estética da tecnologia do
endredar e de fabricar a si mesma. Falhamos na
tentativa de identificar a posição exata de como
está sua cabeça ou a expressão do seu rosto. Mas
a artista o oculta com perspicácia: a exploração
dos seus cabelos é íntima, privada. Na relação
entre ela e a raiz dos seus fios, não interferimos.

Diante da câmera, está Luana nua olhando a
lua com a luneta. O título rimado e divertido descreve a obra da artista meritiense Luana Aguiar,

na qual seu corpo nu está no meio da sala, calçando apenas chinelos, e inclinado de forma elegante, a fim de olhar através do instrumento de
observação astronômica. No entanto, o que diz
que Luana observa a lua é o título pois, pela foto,
suas lentes miram a rede e a lâmpada da varanda.
São incontáveis as representações de mulheres nuas na arte e nos veículos de cultura.
O corpo feminino figura midiaticamente como
“sexo”, enquanto o “corpo masculino é definido
mediante a relação que estabelece com a tecnologia: o ‘instrumento’ o prolonga e, inclusive, o
substitui”5. As mulheres, afastadas da construção
da ciência no ocidente, exercem o contraponto
da presença masculina, muitas vezes retratadas
segurando seus instrumentos falomorfos de maneira erótica. Mas aqui, a pin up de Luana usa a
luneta de Galileu para ver os astros (e os outros). Vemos uma mulher nua que pensa sobre o
cosmos da sala da sua casa. A artista destaca que
é possível visualizar uma linha do ânus ao olho,
estendida até as lentes da sua luneta. É possível
ainda esticar essa linha até a lua, criando um fio
imaginário do satélite ao seu último orifício, um
alinhamento planetário, tecnológico e corporal.
No entanto, Luana ressalta o caráter de confinamento da cena. Sua luneta falha em acessar o
infinito: a lua transforma-se em lâmpada; o fundo
do céu, na rede da janela. Luana, a filha da lua, faz
ciência de uma forma lunática. Mas, mesmo confinada, algo parece se transformar no interior da
sua pose estática: “minhas mulheres são ativas”,
ela defende.

1

TACCA, Fernando de. O índio na fotografia
brasileira: incursões sobre a imagem e o meio. Hist.
cienc. saude-Manguinhos vol.18 no.1 Rio de Janeiro mar.
2011. https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702011000100012&lng=pt&nrm=iso
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Podcast Abapirá. Conversa com Laíza Ferreira. Locução de Equipe Abapirá. Tijolo – Ep. 5, 13 de
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Tecnologias do sexo. In: PRECIADO, P. Manifesto
contrassexual. São Paulo: n-1, 2014. Pp. 147-198.
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MÔNICA COSTER
Sou artista e pesquisadora, formada em Artes Visuais/
Escultura pela Escola de Belas Artes da UFRJ e mestre
em Estudos Contemporâneos das Artes, na Universidade Federal Fluminense (UFF). Em meu trabalho,
investigo os processos de digestão: o meu interior
digestivo como um sistema aberto a outros seres e
objetos ligados à comida. A ecologia, o vivo e o amorfo são elementos presentes na minha pesquisa e no
meu pensamento.
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Laíza Ferreira
Série Sem título, Construindo narrativas
como dispositivo de re existência
Colagem analógica
15x15cm
2020

@laihza
www.cargocollective.com/laizaferreira
A minha pesquisa em produção artística deságua
no eixo decolonial partindo da ficção, temporalidade não-linear, memória ancestral e recriação
de mundos através de fragmentos ressignificados.
Desenvolvo trabalhos que se entrelaçam no imaginário político contra hegemônico, em diálogo com
os deslocamentos e conexões geográficas afetivas.

Confinamento, Renata Sampaio 2020.

Renata Sampaio
Confinamento
Foto-performance
60 cm x 57,6 cm

2020

http://cargocollective.com/sampaiorenata
Renata Sampaio é artista, educadora e curadora
independente. Mestranda em Artes Visuais pela
UFPel e graduada em Artes Cênicas pela UNIRIO.
Se interessa por temas ligados ao corpo negro
feminino, território e intimidade. Possui produção em performance, vídeo, fotografia e som. Tem
15 anos de experiência em arte-educação, tendo
coordenado o programa educativo das duas últimas edições da Bienal do Mercosul e atualmente
é coordenadora educativa da 3° edição de Frestas
- Trienal de Artes de Sorocaba.

Luana nua olhando a lua com a luneta, Luana Aguiar 2020.
Foto por Felipe Stefani.

Luana Aguiar
Luana nua olhando a lua com a luneta
Fotoperformance
Foto por Felipe Stefani
15 x 15 cm
2020

www.luaguiar.art
Luana Aguiar é artista visual, pesquisadora e curadora independente. Trabalha, desde 2008, com
seu próprio corpo em performances, vídeos e
fotoperformances. Os campos do erotismo, do
sagrado e do feminismo são os de maior interesse da artista que tem realizado ações tanto em
galerias e museus quanto em espaços públicos. É
Doutoranda (bolsista Capes) em Linguagens Visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ.

GABRIEL FAMPA
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Um giro, um rodopio de corpo, mas que não
sugere volta completa ao redor do próprio eixo;
indica, ao contrário, um vai e vem, balanço curto
horizontal. Movimento impresso no espaço em
vulto que deixa traços de uma vestimenta, de um
rosto, de um gesto e de pálpebras recaídas sobre
os olhos. Diante de Ensaio sobre expurgos de ilusões,
fotografia de talita nascimento, o impulso do corpo
poderia, em primeiro momento, parecer estar em
antítese com a face de expressão suave da artista.
De algum modo, entretanto, sinto que esses dois
aspectos da imagem se complementam.
O giro incute sobre si o desprendimento daquilo que segura e imobiliza; o movimento, que
se sugere rítmico, ecoa sobre si mesmo reverberando a potencialidade do próprio balanço como
força de soltura. Os expurgos de ilusões, talvez,
aconteçam justamente nesse movimento de desprendimento de um peso invisível, tocado por um
corpo que se segura suavemente nos próprios
braços. O vigor do ensaio desperta o desejo de
perceber os detalhes dessa imagem não como
constructo, mas como afluência de sensações, comoções e percepções que perpassam o expurgo.
A fotografia da artista, mais do que oferecer um
instante desse movimento, o sintetiza como curso de uma desamarra, de um custoso afastamento

daquilo que já não cabe mais, de uma reivindicação por leveza e crescimento. talita enfatiza nesse movimento um processo de enfrentamento e
cura – que, em nossa conversa, destacou como
especialmente árduo para as mulheres. Há uma
vulnerabilidade latente nesse gesto; e tem-se a
sensação, a partir dele, de que o corpo precisa
reconhecer sua fragilidade nua. Exposto, porém, o
rosto chama harmonia, aspirando cuidado pessoal
e contato com um tipo de sacralidade própria. A
marca do giro vem como a própria mobilidade,
distensão, soltura e flexibilidade do espírito; a demarcação desse movimento – desse vulto – chega
na imagem como manifestação desse contato do
imaterial no material e como estima de força e
energia próprias.
Sobre as imagens, vez ou outra nos deparamos com algumas cujo referencial não conseguimos identificar, a princípio, no mundo que estamos
acostumados a habitar, esse que desenrola diante
de nossos olhos, do lado de fora de nossos corpos.
Diante das colagens de Nathalia Matsuda, encontro-me visitado por tais imagens. A vibração de
domínios outros – mundos irrevelados – vem à
mente. O título de cada uma dessas imagens sugere que esses mundos talvez não sejam tão enormes – ou distantes – assim: Traqueia, Cartilagem e
Tecidos Variados são três colagens que fazem parte
da série Lentes Histológicas, da artista. A sensação:
descubro paisagem sem hemisfério; corrente fluida
de carga policrômica; uma antítese improvável do
peso. Que lentes são essas, afinal, que trazem de
volta tais imagens?

O universo que pulsa das colagens de Nathalia é uma espécie de expansão sem escala (daquilo
que é microscópico) em direção ao infinito (que
habita dentro de um corpo). Esse quase cosmo é,
de fato, concebido a partir do minúsculo, do ínfimo, do invisível à pupila nua: sua concepção parte
da ressignificação de imagens do universo da Histologia, ramo da Biologia que estuda, a partir do
microscópio, a ínfima estrutura e função de células,
tecidos e órgãos dos animais e vegetais.
A relação entre o que é microscópico e o que
é macroscópico é, por si só, algo que atiça e escapa
à imaginação. A partir das imagens de Lentes Histológicas, essa imaginatividade carrega algo de ambíguo,
pois é delimitada e, ao mesmo tempo, amplificada
por uma pontual constatação: as imagens são, em
alguma instância, reverberações daquilo que existe
dentro de nós, ecos da construção gradual e silenciosa das paredes e interioridades de nós mesmos,
fragmentos de mecanismos pessoais que nunca
veremos em carne diante dos olhos. Da escuridão
do abismo do corpo, um sem fim de conjunturas e
amarrações; corpúsculos incansavelmente fazendo
repercutir suas ações em todas as instâncias do corpo, ressoando essas ações até as extremidades dos
poros da pele. Quando olho minha mão, sou instigado a penetrá-la com os olhos a fim de encontrar as
imagens da artista, diante das quais sou atravessado
pela sensação de um caminhar pela orla do corpo
e pela inquietação de não saber se o que vejo se dá
ao incomensuravelmente longe ou verdadeiramente rente. Indago – para parafrasear Nathalia – se
experimento “um afogamento nas estranhas”. Um
afogamento que parece recusar, em certa medida,

a angústia do sufoco e convida ao inquieto exame,
ao desejo exploratório que eventualmente leva o
olho à lente ou a mão à ferida de um machucado. As
colagens conservam certa fluidez orgânica que faz
divagar sobre o sangue correndo nas veias e irrigando tudo, sobre as secreções ocultas do organismo
e sobre tantos outros líquidos ralos e espessos que
nos compõem. O organismo, que às vezes se assemelha a algo de uma liga impossível, de uma parcial
e inquietante autossuficiência sigilosa, ecoa das colagens da artista mais do que como puro referencial
somático, constituindo potência inerente e viva em
suas imagens.
Atentando a outro tipo de representação,
constata-se que os diagramas carregam algo de uma
aparência objetiva, precisa. Entretanto quando seus
elementos internos são corpo, lugar, sonho, paisagem
e mistério, dentre outros, desconfia-se do suposto
pragmatismo que seus limites aureolares poderiam
vir a ostentar. Interditos, de Isadora Almeida, série
da qual são apresentadas aqui uma seleção de imagens, é feita de palavras e linhas, termos e conjuntos; mas é, principalmente, construída a partir de
relações de proximidade, pertencimento, mobilidade, experiência, afeto e interdependência.
Se palavras como corpo, imagem, lugar e espaço reivindicam território próprio, delimitando em
torno de si a extensão de sua afirmação e presença,
são eles também – os próprios diagramas – cada um
desses termos: mais do que pretender conservar
relações definidas e fixas, esses esquemas visuais
são igualmente corpos, imagens, sonhos e lugares.
Renunciam à neutralidade das fronteiras que in-

corporam ao anunciar certa inquietação móvel de
cunho orgânico. Apresentam-se, como corpos, no
que tende ao movimento: expandindo-se de dentro para fora e retraindo-se de volta ao núcleo.
Em outras palavras, respiram como demais seres,
pulsam, transmutam, permutam posições, ecoam
vozes cujas palavras são um universo em si, em
expansão e em relação, sempre em relação, com
todo o vocabulário. Assim, a escolha de palavras
trazida por Isadora indica constante construção a
partir da – e costurada na – experiência de mundo.
A negociação entre o nosso desejo e o mundo, frase
em uma das imagens, aponta para essa experiência:
a redefinição e ressignificação dos territórios, que
são medidos com o toque do corpo, alcance da
vista, vivência imaginativa e proliferação desmedida
do desejo. Pensar que o lugar contém o corpo não
implica somente que um está espacialmente dentro
do outro, mas que o lugar tem algo de corpo e vice
e versa. Pode-se entender como uma dessas possibilidades, assim, – para parafrasear a artista – “o
chão como pele do mundo”. A relação hierárquica
de um dentro-fora não se coloca como um vínculo
de poder assimétrico, mas sim dinâmico, como algo
que reverbera em todas as direções, que caminha
à exterioridade para trazer de volta a própria realização de um lugar afetivo, de um sonho intenso
e de um corpo amplo, plural e pulsante que está
sempre a fomentar relações.
E a imagem de um corpo, novamente, aparece.
Camadas, de Andrew Moreira, série fotográfica da
qual são aqui apresentadas duas imagens, suscita
moção. Mas exatamente o que, nessas imagens,
está se insinuando em movimento? É o corpo em

frente a seu próprio reflexo? São as luzes no teto
do banheiro? São as bordas do espelho que enquadra um rosto? De algum modo, tudo isso, e nada
disso. O movimento grafado nessas fotografias parece ser aquele oculto em todas as coisas paradas,
que, diante de seu próprio reflexo – confirmação
máxima de sua existência material no mundo – doa
sua temporalidade em direção a um tipo de instabilidade de caráter entrópico.
Andrew é instigado pela ideia do espelho
como devorador de imagens. Pergunto-me, diante de
Camadas, se é preciso ter fome para devorar e, principalmente, para onde vão essas imagens devoradas. Ficam retidas para sempre dentro do espelho?
São mastigadas e digeridas? Há algo de nebuloso
nas imagens do artista; é como ver o corpo ser absorvido pelo próprio nada, a parede evaporar em
direção ao lado oculto de sua posição no mundo,
a toalha expandir e se recolher para dentro de sua
própria umidade de banhos passados. Quando olha
diretamente para nós, na segunda fotografia, tenho
a sensação de que quem está diante da câmera
o faz com ares de partida, ainda que, ao mesmo
tempo, propondo certo contato a partir de uma
esfera outra. Talvez, seja no microssegundo entre
o reflexo da luz (que reincide sobre os objetos e
nos devolve a imagem) e sua assimilação pelo olho
humano que resida esse limbo entre o tangível e
o intangível, entre a afirmação e o desmanche, entre o vir e o ir, entre o conhecido e o insabido, o
incógnito. E esse incógnito pode ser a língua e os
dentes desse devorador de imagens.

O vocábulo camadas evoca, diante dessas fotografias, particular noção plural, de coexistência,
como se lidássemos com capas se ocultando infinitamente umas dentro das outras. Descamar, talvez,
leve ao nada. Há nada, afinal? A fotografia assume
o interessante papel de registrar essa desordem
espaço-temporal que se manifesta materialmente
diante de nós possivelmente toda vez que – e somente quando – piscamos os olhos. E para falar em
materialidade, somos deixados com o gesto dessa
pessoa se olhando eternamente no espelho – que
nessa posição se coloca, creio, como um indivíduo
como outro qualquer, como qualquer um de nós a
ver seu próprio reflexo –, encarando sua própria
fugaz amarra no espaço, sua própria sintaxe de vida.

GABRIELL FAMPA
Artista e pesquisador, doutorando na linha de
pesquisa Arte, Imagem e Escrita pelo Programa
de Pós-Graduação em Artes da UERJ e mestre
pela Escola de Belas Artes – UFRJ. A acumulação,
o amálgama, a relação entre a parte e o todo, e o
estranho são temáticas que tendem a fluir do corpo de obras que produz. Atualmente, desenvolve
pesquisa a respeito da sensação do absurdo na
arte contemporânea, tendo como enfoque arte
pública e performatividade urbana.

Ensaio sobre expurgo de ilusões, Talita Nascimento 2020.

Talita Nascimento
Ensaio sobre expurgo de ilusões
Fotografia digital
2020

instagram.com/__talitanascimento/
Talita Nascimento é comunicadora, fotógrafa, artista visual, cineasta e idealizadora e articuladora
cultural do coletivo Humanização no Asfalto, coletivo de ocupação LGBTQI+ periférica. A artista
constrói sua poética a partir da sobreposição das
linguagens do cinema e da fotografia, dando movimento à imagem representada. Esse deslocamento
traz à tona as diversas camadas que atravessam o
corpo; para além do corpo físico, ressalta a experiência emocional e sensorial . Talita movimenta
seus trabalhos nas periferias do Rio de Janeiro
conectando a comunicação popular e a articulação artística e cultural como forma de resistência
e materialização de novos mundos possíveis.

Tecidos Variados, Nathalia Matsuda 2020.

Cartilagem, Nathalia Matsuda 2020.

Traquéia, Nathalia Matsuda 2020.

Nathalia Matsuda
Lentes histológicas
Colagem digital
Série de imagens no tamanho A4
297x210mm
2020

instagram.com/nathaliamatsud
Estudante de design, ex estudante de medicina, pintora e costureira. Busco aliar meus conhecimentos
técnicos adquiridos à prática da minha pesquisa
artística.Valorizo igualmente os trabalhos manuais
e digitais, e considero a escolha de cada linguagem
de acordo com meu objeto de pesquisa.

Série Interditos, Isadora Almeida 2020.

Isadora Almeida
Série Interditos
Ensaio visual
2020

https://isadoraalmeida.com
Isadora Almeida é artista-pesquisadora. Seu trabalho é voltado para a relação entre corpo e espaço,
tendo a sensorialidade e a materialidade como
guias para a produção. Utiliza diferentes suportes
para abarcar a questão, como fotografia analógica,
pintura e instalação. É graduada em Artes Plásticas
pela Universidade de Brasília. Participou de diversas exposições na cidade e em 2018 realizou sua
primeira individual em Brasília, com curadoria de
Malu Serafim. Atualmente reside em Alto Paraíso
de Goiás.

Série Camadas, Andrew Romero 2020.

Andrew Romero
Camadas
Fotografia digital
2019

O ensaio Camadas, nasce a partir da ideia de implicações físicas, como o espaço tempo ou dimensões
espaciais, como a quarta dimensão, que é ortogonal às outras três dimensões espaciais e também a
partir de uma forma inédito ou incomum, de usar
um dispositivo, nesse caso, a câmera fotográfica.
A ideia do ensaio é resgatar um significado que
ficou bastante forte ao decorrer da leitura do texto “INFRAMINCE OU MURMÚRIO SECRETO”.
Apresento um pouco do que me marcou em relação aos reflexos frente ao espelho, a imagem vista
e também, sobre o ser, o que vemos mas o que
não podemos assimilar com a realidade. O que
achamos ser o real, porém não é. Esse trabalho
fala de cada indivíduo prestes a se observar frente
ao espelho e de todas as camadas que existem
por de trás do que vemos mas que não as vemos:

Seria o espelho um devorador de imagens? Ao mesmo
tempo em que olhamos para ele sabemos que não estamos lá, acomodamos o que vemos no espelho, nos
deixamos refletir. Vemos parte de nossa imagem em
uma superfície, a superfície é clara; vemos reflexividade
na superfície mais ou menos polida, pois mesmo assim
alguma coisa é engolida por ela ao mesmo tempo em
que é devolvida para o olhar. O espelho seria um espaço
topológico de elasticidade e da circulação entre o dentro e o fora, as imagens se diluindo no corpo especular.
Todavia, um ponto que atravessa nossa subjetividade
poderá criar uma terceira dimensão, pois estamos sempre levando o dentro para fora e o fora para dentro e o
espelho é uma das formas mais simples de abordar um
reflexo. É um objeto do cotidiano que reflete o mundo
exterior; em um pequeno espaço reduzido, ele encerra
em sua unidade as passagens da imagens e muitas
vezes a deforma, iludindo. Vai interrogar a imagem do
sujeito, que é um nó central das reflexões sobre a identidade, o conhecimento e a representação de si mesmo.
(FRANCAHUCHET, P. D. INFRAMINCE ou um murmúrio
secreto. ARJ – Art Research Journal / Revista de Pesquisa em
Artes, v. 2, n. 2, p. 40-59, 25 set. 2015)

https://romeroandrew.cargo.site/
https://www.instagram.com/andrwrmr/
Artista Visual, morador de Niterói. Estudante de artes na UFF. Se interessa por questões relacionadas a
imagem e texto e todos os suportes artísticos.

LAURA LUDWIG
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ANO NOVO, VIDA NOVA?
AS REPERCUSSÕES DE UM ANO PANDÊMICO
O período entre o fim de um ano e o inicio de
um novo desperta, quase que unânime em toda a
sociedade, o sentimento de mudança – “ano novo,
vida nova”. E o ano de 2020 não foi diferente: comemoramos a sua chegada, vivemos o meses de janeiro e fevereiro da forma que estávamos habituados,
só não esperávamos que a pandemia chegasse ao
Brasil (ou não queríamos acreditar). Na primeira
quinzena de março foi decretado “(...) situação de
emergência na saúde pública do estado do Rio de
Janeiro em razão do contágio e adota medidas de
enfrentamento da propagação decorrente do novo
coronavírus (COVID-19) (...)”, apresentando uma
nova realidade: a quarentena, a qual possuía como
uma das medidas o isolamento social.
As consequências desse isolamento não tardaram a aparecer no campo psíquico através de efeitos
emocionais como, por exemplo, a ansiedade, a tensão
e o medo do desconhecido. No entanto, devemos,
ainda, adicionar a esses efeitos, os desencadeamentos sociais consequentes à pandemia. Dentre eles,
tivemos o aumento da desigualdade social, onde o
desejo de se sentir seguro resultou em diferentes
ações, como o Panic buying: termo utilizado para caracterizar as compras realizadas por consumidores
de forma anormalmente grande de um produto, antes ou depois de um desastre. Fornecendo a ilusão
de controle da situação. Esse fato fica evidente na
série “Antes que Acabe” do artista Gunga Guerra, na
qual o artista se inspirou no próprio medo após ficar
entorpecido com as notícias sobre a pandemia.

A série é composta por doze desenhos feitos
em grafite sobre papel e representam indivíduos, utilizando máscaras, e se relacionando com o produto
adquirido por meio do Panic buying – o papel higiênico na fase inicial da pandemia no Brasil. Um tópico
que necessita de destaque é o modelo da máscara
pensada por Gunga, uma vez que o mesmo busca
inspirações nas mesmas utilizadas durante a Segunda
Guerra Mundial (1939 – 1945) para lançamento de
gás lacrimogêneo. O artista é influenciado por Francisco de Goya (1746 – 1828).
Outro desencadeamento social demandava da
classe trabalhadora, a qual começou a ganhar espaço
quando os serviços não essenciais tiveram que suspender suas atividades como uma tentativa de frear
o contágio pelo novo coronavírus. Entretanto, isso
só funcionou na teoria. Na prática, sem o auxílio do
governo, muitos cidadãos precisam do trabalho para
se manter e continuaram a realizá-lo. A obra “Ai,
mas que agonia o canto do trabalhador!” do artista
Guilherme Cunha, busca representar, justamente,
essas pessoas – a classe trabalhadora. Porém, neste momento, não são, somente, vítimas do desleal
sistema capitalista o qual vivemos, mas também da
nova doença. São pessoas que precisam se arriscar
se expondo todos os dias ao novo vírus para chegar
ao trabalho através de um transporte público lotado, por exemplo. Marcando mais um triste capítulo
nessa história, mais uma vez “ECOA NOITE E DIA,
É ENSURDECEDOR, AI, MAS QUE AGONIA, O
CANTO DO TRABALHADOR!”.

Contudo, nada foi mais assustador que o descaso
do governo com a área da saúde.Tivemos que aprender a lidar com a dor das despedidas cada vez mais
recorrentes, mas nunca menos dolorosas. A artista
Brenda Cristina em sua obra “Alavanca alguma jamais
livrou pessoas do peso da realidade” homenageia sua
mãe, a qual faleceu decorrente do coronavírus no
dia das mães no ano de 2020, e propõe pensarmos,
através da premissa da mola, na queda sendo consequência da gravidade, mas como um objeto flexível,
ela também concede o impulso da alavanca como um
salto para as possibilidades.
A relação da artista com a mola se desenvolveu
por intermédio da profissão do seu pai – mecânico.
O mesmo ensinou sua mãe a dirigir e ajudou a se
profissionalizar como permissionária de táxi, campo
majoritariamente masculino, servindo de referência
para outras mulheres que desejavam seguir pelo
mesmo viés. Com isso, a série fotográfica nasce neste
contexto de isolamento social, caos na saúde pública
e luto. “(...) a queda é inevitável e a perspectiva de
quem cai é sempre diferente.”.

LAURA LUDWIG
Mestranda em História da Arte, na linha de Arte e
Recepção, pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) e bacharel em História da Arte, na
Escola de Belas Artes, pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente é bolsista
vinculada à FAPERJ. Tendo a pluralidade da cidade
do Rio de Janeiro como base, desenvolve pesquisa acerca da concepção dos imaginários sociais
e culturais que a envolvem. Possui interesse no
processo de urbanização de centros urbanos que
se relacionam com o conceito de cidade ideal,
pensado durante o Renascimento.

Série Antes que Acabe, Gunga Guerra 2020.

Gunga Guerra
Série Antes que Acabe

Grafite sobre papel
21 x 29,7 cm
2020

@gungaguerra
Gunga Guerra é um artista multidisciplinar,
com formação em Publicidade e com MBA em
Novas Mídias de Tecnologias Digitais. Nascido
em Moçambique e radicado no Rio de Janeiro,
o artista vive entre três fronteiras identitárias
imaginárias: Moçambique, Portugal e Brasil. Seu
background de vida levou-o a interessar-se mais por
assuntos relacionados a questões político- sociais,
alinhavadas por memórias remotas de sua história
pessoal e por identidades adquiridas e perdidas.
Participação e prêmios em Salões de Artes e
Festivais de Vídeo nacionais e internacionais.

Aí, mas que agonia, o canto do trabalhador, Guilherme Kid 2020.

A classe trabalhadora, que injustamente carrega essa país no braço, é
aquela que mais produz e a que menos ganha, sendo vítima de um sujo e
desleal sistema. A classe trabalhadora é aquela que passa pelas diversas
adversidades do dia a dia pra sobreviver, pois vivem em um sistema com
fortíssimos resquícios da escravidão. Adversidades essas, que vai desde a
mínima partilha que recebe do que produz, até o sacrifício do trajeto em
uma condução lotada pra ir e voltar pra casa. Como se já não bastasse todos
os problemas, além de ser vítima do capitalismo, hoje a classe trabalhadora
é refém do VÍRUS do fascismo, de um estado autoritário e liberal, que só
pensa em se beneficiar a qualquer custo, até mesmo se esse custo envolva
vidas humanas. Infelizmente esse é mais um triste capítulo em nossa história,
e mais uma vez ECOA NOITE E DIA, É ENSURDECEDOR, AI, MAS QUE
AGONIA, O CANTO DO TRABALHADOR! A classe trabalhadora, que
injustamente carrega essa país no braço, é aquela que mais produz e a
que menos ganha, sendo vítima de um sujo e desleal sistema. A classe
trabalhadora é aquela que passa pelas diversas adversidades do dia a dia
pra sobreviver, pois vivem em um sistema com fortíssimos resquícios da
escravidão. Adversidades essas, que vai desde a mínima partilha que recebe
do que produz, até o sacrifício do trajeto em uma condução lotada pra ir
e voltar pra casa. Como se já não bastasse todos os problemas, além de
ser vítima do capitalismo, hoje a classe trabalhadora é refém do VÍRUS do
fascismo, de um estado autoritário e liberal, que só pensa em se beneficiar a
qualquer custo, até mesmo se esse custo envolva vidas humanas. Infelizmente
esse é mais um triste capítulo em nossa história, e mais uma vez ECOA
NOITE E DIA, É ENSURDECEDOR, AI, MAS QUE AGONIA, O CANTO
DO TRABALHADOR! A classe trabalhadora, que injustamente carrega essa
país no braço, é aquela que mais produz e a que menos ganha, sendo vítima
de um sujo e desleal sistema. A classe trabalhadora é aquela que passa pelas
diversas adversidades do dia a dia pra sobreviver, pois vivem em um sistema
com fortíssimos resquícios da escravidão. Adversidades essas, que vai desde
a mínima partilha que recebe do que produz, até o sacrifício do trajeto em
uma condução lotada pra ir e voltar pra casa. Como se já não bastasse todos
os problemas, além de ser vítima do capitalismo, hoje a classe trabalhadora
é refém do VÍRUS do fascismo, de um estado autoritário e liberal, que só
pensa em se beneficiar a qualquer custo, até mesmo se esse custo envolva
vidas humanas. Infelizmente esse é mais um triste capítulo em nossa história,
e mais uma vez ECOA NOITE E DIA, É ENSURDECEDOR, AI, MAS QUE
AGONIA, O CANTO DO TRABALHADOR!

Guilherme Kid
Aí, mas que agonia, o canto do trabalhador

Acrílica sobre papelão
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2020

@guilherme_kid
Guilherme Kid, nascido e criado em Realengo,
na zona oeste do Rio de Janeiro. É artista
urbano e artista plástico. Seu trabalho retrata o
subúrbio e a periferia, em seus aspectos sociais,
culturais e do cotidiano, colocando o povo
periférico como protagonistas em suas obras.
Para o artista, a questão da opressão do sistema,
oriundo da herança colonial que assombra o
Brasil, é de suma importância fazendo com que
as lutas sejam constantemente retratadas em
seus trabalhos, denunciando as terríveis causas
da desigualdade social no país.

Alavanca alguma jamais livros pessoas do peso da realidade,
Brenda Cristina 2020.

Alavanca alguma jamais livros pessoas do peso da realidade,
Brenda Cristina 2020.

Meu pai ensinou minha mãe a dirigir e como permissionário
de táxi, a colocou como auxiliar. Minha mãe amava dirigir e
apesar de ter uma profissão que é majoritariamente masculina,
adorava ser referência para mulheres que gostariam de ser
taxistas, motoristas de ônibus, caminhoneiras — até mesmo
uber. Trabalhou anos como auxiliar de táxi, até que finalmente
no final do ano de 2019, consegue ser permissionária. Demorou
anos porque é difícil fazer levantes vinda de família pobre, sendo
migrante nordestina e quando fatores psicológicos interferem.
No dia 10 de Maio deste ano de 2020, comemoração do Dia das
Mães, minha mãe faleceu. O cenário era, hospital público, muitos
lamentos de funcionários e de famílias desesperadas perdendo
entes queridos, redes sociais bombando de notícias sobre a
covid-19, ao mesmo tempo, homenagens ao Dia das Mães.
A dimensão da morte chegou para muitos e é a partir dela que
proponho “alavanca alguma jamais livrou pessoas do peso da
realidade”. Em tempos sombrios, uso a premissa da mola para
uma reflexão da queda sendo prioritariamente consequência da
gravidade, mas como objeto flexível, o impulso da alavanca da
molareflete como salto para possibilidades.
O peso dos tempos existe, a queda é inevitável e a perspectiva
de quem cai é sempre diferente. Diante da inevitabilidade da
gravidade e da eminência do luto, usemos o que temos em mãos
para entrarmos em composição de forças com aquilo que nos
agride, para então atenuar o peso esmagador dos mundos, acabar
com eles e vivenciarmos com mais frequência os levantes.
“A mola serve para amortecer as quedas”, disse meu pai, falando
sobre as molas da suspensão automotiva.

Brenda Cristina
Alavanca alguma jamais livros
pessoas do peso da realidade
Ferro esmaltado
Dimensões variadas
2020

@beecrix
Artista vinculada a Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ). Em seu trabalho discute
o potencial poético da esperança e do fracasso;
e suas figurações contemporâneas através dos
discursos pluralizantes e mitologias pessoais.
Vinda de uma família migrante nordestina, sua
produção envolve materialidades que forjam
acesso a lugares que lhes foram negados;
buscando transformar a precariedade econômica
e intelectual em potência.

CURATORIAL

SE FAZER PRESENTE À DISTÂNCIA

No próximo ano, eu vou… Prometo que…
Vamos marcar de… Juro que… É assim que iniciamos
uma frase quando prometemos algo a alguém ou a nós
mesmo, sem margem para dúvidas, sempre bastante
firmes, embora cientes da grande probabilidade do
não cumprimento do acordo. Isso não quer dizer
que nossas palavras não possuem valor, antes de uma
mentira, pronunciamos desejos. Queremos nos tornar
pessoas melhores no próximo ano, prometemos
abandonar os vícios, ver com mais frequência aqueles
que amamos, até juramos não repetir os mesmos
erros de antes. No entanto, existe um abismo
entre o planejamento e a execução, contratempos
próprios da vida. As metas se adaptam à ocasião e
não o contrário. Assim sendo, diante do atual cenário,
passei a compreender que promessas são necessárias
para nos mantermos de pé. Combinar de fazer isso e
aquilo depois, quando tudo isso passar, tem sido uma
faísca de esperança no amanhã.

No último ano, em razão da pandemia de coronavírus, passamos a restringir nossos corpos ao
espaço da casa, tornando-a medida para quase tudo.
As saídas se tornaram pontuais, limitadas ao básico,
como buscar subsídios para se manter vivo dentro
do lar, em segurança. No início, há mais de um ano,
possuímos incertezas sobre o futuro, e, muitas das
questões levantadas na época ainda se encontram
sem respostas, somando-se as novas que surgiram
de lá para cá. Quando acreditamos ter avançado,
mesmo sendo tão pouco, deparamo-nos com novos obstáculos. O medo do desconhecido nos fez
acreditar que seria possível tirar uma valiosa lição
desse momento, que a situação vivenciada provocaria uma grande mudança nas relações humanas,
isto é, todos aprenderiam a ser mais empáticos.
Não foi preciso muito tempo para as expectativas serem frustradas. Nas redes sociais assistimos
um show de egoísmo, pessoas ignorando as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde),
aglomerando em festas, bares e praias; circulando
sem máscara e álcool em gel; adotando de uma
postura/discurso negacionista, com o propósito
de diminuir a gravidade da pandemia e manter a
rotina de antes. Além de atrapalhar o combate à
doença, há pessoas promovendo contaminações de
desinformações, concluímos que nada mudou, ao
contrário, só permitiu evidenciar que são poucos
aqueles que estão dispostos a cuidar de si e do outro. Distantes e isolados, pudemos observar quais
laços realmente valem a pena firmar e quais podemos desfazer. Dentro do casulo passamos por um
processo de autoconhecimento dos nossos limites.
Nessa montanha russa de sentimentos, descobrimos fragilidades, reabrimos feridas, mas também
aprendemos como nos fortalecer e enfrentar o
presente e tudo o que o amanhã nos reserva.

Os aparelhos eletrônicos se tornaram os
grandes mediadores das nossas atividades, sem os
quais não conseguiríamos manter diversas rotinas, como estudar, trabalhar, conversar e relaxar.
Em certa medida, a divisão entre o mundo físico e
o virtual foi diluída, tudo passou a ocupar um só
espaço. O deslocamento de um ponto a outro na
cidade deu vez à troca de salas onlines. Portanto, o
que antes representava horas de trânsito agora se
resolve com um simples clique. Sem escolha, nossas casas foram invadidas, a redução das distâncias
trouxeram os compromissos para dentro do lar. Se
por um lado temos acesso a parte do que tínhamos
antes, de modo concentrado, por outro lado, para
que isso acontecesse é/foi preciso nos mantermos
longe um dos outros.
Os trabalhos de Gabriella Kuima e Sabrina
Castro, respectivamente, um bordado e série de
ilustrações, nos convidam a pensar tanto sobre
as aproximações e distanciamentos propiciados
pelo isolamento social, como as formas sensíveis
de exercer cuidados. Enquanto a primeira artista
constrói imagens abstratas, a última segue a linha
figurativa, mas independentemente da escolha de
cada uma, ambas direcionam suas criações para as
relações entre corpos e afetos. Sem fazerem uso
de signos associados à crise sanitária, as imagens
nos chamam atenção para as condições emocionais, tão abaladas com os últimos acontecimentos.
Como nossos corpos e mentes têm reagido a tudo
isso? Difícil chegar a uma resposta única.

Em sua produção artística, Gabriella Kuima
faz uso de diferentes processos, entretanto, seja
qual for a linguagem escolhida, ela faz uso de estruturas amorfas e cores vibrantes. O tecido do
bordado Conexões nos é apresentado preso ao bastidor de madeira, escolha responsável por definir o
formato circular do trabalho. A estrutura cumpre a
função de moldura, delimitando o dentro e o fora.
A começar por uma descrição formal, a artista cria
formas desvinculadas da geometria matemática,
visto preferir elementos informais, cada um com
uma cor diferente da outra. A cor é fundamental,
é estrutura, é relação, pois aproxima e afasta as
partes em razão da composição. Já com as linhas,
faz intervenções sobre a região do tecido coberta
por tinta, tanto para ligar as partes separadas por
vãos, como para criar a sensação de movimento.
Em sua narrativa, afirma ter criado Conexões
durante a quarentena, a partir de questionamentos a respeito das interações que conseguimos
estabelecer com as pessoas, a criação de vínculos
afetivos, as proximidades e até mesmo as barreiras
existentes para nos relacionarmos com o outro.
Como isso se dá em meio ao isolamento social?
Limitamos o convívio das pessoas da nossa casa,
sem a chance de escolher com quem passar o
tempo. A artista constrói uma abstração, mas parte
da vontade de tornar concreto a falta de controle
que possuímos sobre nossas trajetórias, repleta de
situações inesperadas, uniões não planejadas, conquistas e perdas, vindas do acaso.

Na parte inferior do bordado, a região amarela, sem ligação com outra parte, tem em seu interior linhas na cor azul, as quais seguem o padrão
de contagem de marcas. O sistema matemático
adotado é uma prática antiga, presente até hoje
em filmes, onde assistimos a prisioneiros contarem
os dias nas paredes da cela. Embora não tenhamos
cometido um crime, e estarmos longe de vivenciar situação análoga à da prisão, todos os dias nos
perguntamos quanto tempo ainda faltam para tudo
isso acabar, para nos sentirmos livres novamente. Na parte superior do bordado, a região verde
também detém as linhas no interior do seu corpo,
porém, segue um padrão inclinado. Nessas extremidades, a artista optou por destacar o dentro, a
representação limitada a essa área, sem ultrapassar os limites pré-estabelecidos pela tinta. A parte
marrom e azul marinho são conectadas por um
traçado sinuoso, formando a letra S espelhada. Salmão e azul se conectam pelo lado, já a estrutura
acima tem a ligação pela ponta, une verde folha,
vermelho e violeta. A escolha dos materiais e seu
uso nos indicam a existência de conexões plurais,
diferentes, singulares.

Quais são as medidas efetivas para não se
perder o contato no agora? Sem a possibilidade
de se fazer presente como antes, com o corpo físico e calor humano, enfrentamos um novo desafio.
O distanciamento social implica um afastamento
das relações, ao mesmo tempo que demanda uma
maior (re)aproximação no espaço virtual. Precisamos cuidar do nosso corpo, mas também da nossa mente e espírito, mantermo-nos saudáveis. A
artista Sabrina Castro, que assina suas ilustrações
como Sabres (@s.abres), possui uma série de ilustrações com atmosfera suave, um universo sensível formado por signos da natureza. As imagens
são constituídas por uma paleta de cores do pôr
do sol, com presenças de tons laranjas, amarelos,
rosas e marrons. Nas palavras da própria artista, o
trabalho consiste em “desabafos imagéticos”, em
vista disso, o que faz é dar visualidade para seus
sentimentos e pensamentos, compartilhando-os
com o público. Apesar de partir da intimidade, a
escolha na composição nos permite ter autoidentificações. Longe de uma subordinação da imagem
à palavra, ela busca criar diálogo entre a escrita e
o desenho, fazendo uso de uma como força motriz para criação da outra, e vice-versa.

Em Fala e Escuta Ativa observamos duas pessoas que mantêm seus corpos próximos, olhos fechados, queixo apoiado no ombro. Um brinquedo
de telefone sem fio, de copo plástico e barbante,
conecta uma personagem a outra. Enquanto uma
tem destaque na boca, indicando a fala, a outra
tem destaque na orelha, indicando a escuta. Existe um terceiro copo, intermediário, entre lá e cá,
posicionado na altura do coração, indicando-nos
mensagens de afeto. A personagem se coloca em
posição generosa de escuta, presta atenção ao que
a outra tem a dizer, um ato tão necessário, mas
pouco exercitado. Isolados em nossas casas, nem
sempre temos alguém disponível, interessado em
saber o que realmente se passa em nosso íntimo.
A ilustração Cuidado, por sua vez, apresenta
uma figura nua e de traços negróides. Em sua frente se encontra uma mão com a palma voltada para
cima e outra voltada para baixo, conectadas pelas
pontas dos dedos, como um toque de despedida.
Os olhos fechados a permitem imaginar o contato,
ato desejado, uma saudade evidenciada com as restrições da pandemia. Já os ramos de folha saindo
do pescoço, elemento da natureza, reforça a ideia
de um sonhar. E esse mesmo recurso se encontra
entre os dedos do pé na ilustração Trânsitos. Sabres nos convida a caminhar, mas uma caminhada
particular, pelas nossas memórias. Cada um, em
seu próprio ritmo, indo de lá para cá, com liberdade, sem um percurso fixo ou totalmente controlável. Recuperar as lembranças que nos fazem
bem, trabalhar as quais nos fazem mal. Transitar é
se conhecer, estabelecer um contato íntimo com
si, percorrer as vias da mente.

Ainda que distantes, sem saber por quanto
tempo, a escuta ativa permite se fazer presente,
mesmo à distância. A comunicação nos une, reduz
os distanciamentos, alimenta as relações. Os trabalhos de Gabriella Kuima e Sabres abordam
tais questões, e é importante reforçar isso, sempre.
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Gabriella Kuima é uma mulher gorda bissexual
que mostra sua visão de mundo através de
suas obras que abrangem técnicas diversas em
pinturas, gravuras e esculturas, utilizando do
poder da expressão de sensações por meio do
uso de formas e cores vibrantes que conversam
entre si e com o espectador. Acreditando na
utilização da arte como amplificador de nossa
voz e sentimentos, aborda temáticas significativas
e enxerga sua obra como extensão de si mesma,
possibilitando a partir disso uma conexão com
pessoas por meio da arte.
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@s.abres
Sabrina Castro é ilustradora, designer e mãe,
paulistana, residente da Zona Sul de SP, cria
desabafos imagéticos a partir da profundidade
das superfícies das palavras e dos ecos do que
se fala e não se ouve, com ilustrações e frases
metafóricas.

