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RESUMO: Este trabalho consiste em uma investigação sobre o uso da palavra nas obras das artistas brasileiras Mana
Bernardes e Neide Sá e a dimensão política que perpassa suas
produções. Em um espaço temporal expandido – das duas primeiras décadas da ditadura militar às últimas duas décadas – o
recorte do estudo abarca a trajetória de ambas. As obras de
Mana Bernardes analisadas serão a série Desembrulho Poético
(2009) e a performance homônima (2011) bem como a obra
OracuAlho (2013) e a performance TransLúcida (2015). Quanto
à produção de Neide Sá, serão destacados os poemas-objeto
A Corda (1967) e Transparência (1968) e os livros de artista
Gritos e sussurros (1972) e Metassignos antropofágicos (1972)
realizados durante a ditadura militar. A pesquisa se dedica ao
estímulo de novas leituras dessas obras, visando retificar possíveis inconsistências e demonstrar a relevância dessas artistas
para a história da arte contemporânea brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Artes visuais e palavra; Mulheres
artistas; Arte e política; Mana Bernardes; Neide Sá;
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MULHERES ARTISTAS E A PALAVRA
NA ARTE BRASILEIRA

São longos os cruzamentos entre artes visuais e palavra ao longo da História da Arte, mas o caso das experimentações com a
palavra realizadas por artistas mulheres na arte contemporânea
brasileira apresenta singularidades. Dentre algumas das artistas que se encaixam nesse recorte, entre as quais poderiam
ser ressaltadas Mira Schendel (1919-1988), Lygia Pape (19272004), Maria do Carmo Secco (1933-2013), Heloisa Schneiders
(1955-2005), Regina Silveira (1939), Lenora de Barros (1953)
e Leila Danziger (1962), foram eleitas Neide Sá (1940) e Mana
Bernardes (1981) para essa análise. Dentre suas produções, algumas fazem referências a obras da História da Arte ou da
Literatura, incitando discussões e questionamentos sobre a tradição e o papel das mulheres artistas nesse sistema de arte.
Outras tratam das opressões sociais pela via da potencialização
da subjetividade e oferecem atenção às questões de gênero
que perpassam suas existências.
Para exemplificar tal pensamento, a obra Biscoito Arte, produzida por Regina Silveira, em 1976, coloca em questão a utilização
do próprio corpo na dinâmica de acontecimento da obra. Um
biscoito com formato da palavra arte é oferecido sobre um
prato acompanhado de talheres, que sugere a ação de comer a
obra, funcionando como uma metáfora para a apropriação da
artista do próprio sistema de arte pela via da deglutição.

Fig. 01 e 02: Obra Biscoito Arte realizada por Regina Silveira em 1976.
Fonte: site de Regina Silveira.

NEIDE SÁ

Neide Sá nasceu no Rio de Janeiro em 1940 e, aos 27 anos, foi a
única mulher fundadora do movimento Poema/Processo, acompanhada de Wlademir Dias-Pino e Álvaro de Sá. Para o movimento, a leitura do poema aconteceria por meio da participação
do leitor-operador na movimentação da estrutura do poema
— o processo — que fundava novas possibilidades criativas (SÁ
apud NÓBREGA, 2017, p. 98-99). A artista resume:
a minha expressão, a tendência toda que
me envolve, o meu desejo [...] está ligado à
forma e toda essa linguagem de inscrições.
Muitas vezes eu chamo de escritas. Mas
são escritas que só inscrevem o que está
no meu inconsciente e que as pessoas têm
também pelo repertório das que vão também manusear, vão tentar fazer uma leitura
daquilo que eu tentei passar.
(SÁ apud SILVEIRA, 2008, p. 265)

A obra A corda foi produzida por Neide Sá no ano de 1967 e
exposta pela primeira vez na I Exposição Nacional do Poema/
Processo na Escola Superior de Design Industrial (1967).

Fig. 03 e 04: Obra A corda, realizada por Neide Sá em 1967.
Fonte: site da Galeria Superfície.

No ano seguinte, o projeto interativo foi proposto no evento
Domingos no Aterro, proposto pelo crítico de arte Frederico
Morais no Museu de Arte Moderna do Rio. Em um episódio do
programa Matizes do Brasil, dedicado à artista, ela afirma: “Tudo
era proibido, dizer a palavra ‘liberdade’ já era perigoso. Qualquer
palavra assim que viesse botar uma questão no ar era perigoso,
aí vinha a polícia e retirava. Eu participei do Arte no Aterro, e
foi retirado meu trabalho como subversivo” (2020). Ainda sobre
o episódio, Gustavo Nóbrega, galerista representante da artista,
em matéria da revista Arte!Brasileiros, conta que “a polícia chegou a sequestrar algumas vezes essa obra dela, mas não sequestrava a artista porque não sabia quem era” (2018).
Após um período de quase quinze anos sem expor, a artista passou a ser representada pela Galeria Superfície e a ter sua obra
resgatada a partir da exposição coletiva em comemoração aos
50 anos do movimento Poema/Processo em 2017. Em 2018, A
corda integrou a exposição Mulheres Radicais, na Pinacoteca de
São Paulo. A artista foi convidada pelas curadoras, o que motivou a busca por essa obra, cuja localização era desconhecida por
Neide, mas foi encontrada em seu depósito. No mesmo ano, na
ocasião da abertura da exposição Arte-Veículo no Sesc Pompeia,
houve a remontagem de A corda, e os visitantes eram convidados
a participar, “misturando fontes e interpretações do passado e
do presente” (Catálogo Arte-Veículo, 2018, p. 60).

O poema-objeto Transparência foi elaborado no ano de 1968, e é
composto por três cubos concêntricos de acrílico, posicionados
um dentro do outro, com fragmentos de palavras e onomatopeias dispostas em cada uma das faces dos cubos. A proposta
da artista é que o leitor-operador realize permutações e sobreposições entre as faces, formando palavras diferentes. Em algumas combinações, lê-se: liberdade/crueldade; bang bang/ratata;
guerra/paz; todas críticas ao regime ditatorial militar brasileiro,
recrudescido pela instauração de Artur da Costa e Silva do Ato
Institucional Número 5 (AI-5) no final de 1968.

Fig. 05 e 06: Objeto-poema Transparência, feito por Neide Sá em 1968.
Fonte: site da Galeria Superfície e site Arte!Brasileiros.

Alguns anos depois, em 1972, ainda no contexto do Poema/
Processo, Neide Sá dedicou-se à produção de alguns livros de
artista, dentre eles Gritos e sussurros e Metassignos antropofágicos. Essa é a vertente mais conhecida da produção artística
de Neide e a que a levou à projeção internacional. Gritos e sussurros surgiu das experimentações em laboratório de fotografia, quando descobriu ser possível imprimir a forma de objetos
colocando-os entre o papel fotográfico e a luz do ampliador.
Dessa forma, colava letraset sobre placas transparentes e as
sobrepunha, realizando impressões onomatopeicas. Esses resultados foram denominados fotogramas e sistematizados em
formato de livro no ano de 2014.

De acordo com Margutti, “Nos primeiros livros de artista de
Neide, ela usou onomatopeias ligadas a gritos de dor, funcionando assim como metáforas do sofrimento humano” (2014, p.
79). Assim, é possível fazer uma analogia com o filme homônimo de Ingmar Bergman lançado em 1972 que conta a história de quatro mulheres marcadas por eventos traumáticos que
mostram os medos, segredos e angústias que as acometem.
Para a artista, o livro “manifesta as dores e o descontentamento provenientes da repressão e da censura vigentes”.

Fig. 07 e 08: Fotograma Gritos e sussurros e livro Gritos e sussurros, feitos por
Neide Sá em 1972 e 2014, respectivamente.
Fonte: livro Do poema visual ao objeto-poema.

No caso de Metassignos antropofágicos, Neide estabelece um
diálogo com o Manifesto Antropófago escrito por Oswald de
Andrade em 1928, ao aplicar a ideia da antropofagia a fragmentos de imagens e letras. A partir do recorte e colagem de
imagens que sugerem pessoas se devorando, de letras fragmentadas e aglutinadas e da ilegibilidade e onomatopeias, a
artista cria uma narrativa de deglutição particularmente crítica
ao regime da época, personificada pela imagem do soldado
que esbraveja “AI GRR”. A proposta foi transformada em livro
também no ano de 2014.

Fig. 09 e 10: Recorte/colagem Metassignos antropofágicos e livro Metassignos
antropofágicos, feitos por Neide Sá em 1972 e 2014, respectivamente.
Fonte: site da Galeria Superfície e livro Do poema visual ao objeto-poema.

MANA BERNARDES

Nascida no começo da década de 1980 em uma família de artistas, a relação de Mana Bernardes com a escrita remonta ao
início da adolescência e à condição determinada por uma doença autoimune:
Aos 13, tive a barriga rasgada e aberta, não tinha
outra solução. / Era operar ou morrer. / Antes disso,
foram dois anos de hospitais. Nada de escola, nem
amiguinhos, nem ninho, nem liberdade de corpo em
crescimento e curvas nascendo. / Na verdade, vivi
diarreias, sangramentos, dores. / Uma doença autoimune chamada Crohn atropelando meu corpo. /
Mas tive o encanto de querer estar viva e é sobre
isso que vim falar. (BERNARDES, 2020)
A recuperação de Mana passou pela “cura pela expressão”, com
a proximidade que adquiriu das manufaturas, produzindo inicialmente joias a partir de materiais recicláveis e se envolvendo
em projetos sociais. No âmbito da saúde física, a alimentação
proveniente da natureza e o hábito de cozinhar o próprio alimento se tornaram aliados da artista não somente na vida cotidiana; extrapolaram para a elaboração de práticas artísticas.
Será realizada uma análise de seus manuscritos, o gérmen de
boa parte de sua produção, seguindo a ideia da artista de que
“não existe instrumento melhor para sensibilizar do que a poesia” (2016, p. 24).

Desembrulho poético, de Mana Bernardes, é uma instalação em
processo iniciada em 2009. As primeiras experimentações foram realizadas com caixas de maçã recortadas e montadas em
formato análogo ao de concha e, dentro dessas estruturas, manuscritos de papel Canson tingido e bordado. Mana faz com
que seja necessária a ação do espectador para acessar o manuscrito: abrir a concha de papelão e desembrulhar o poema.

Fig. 11: Instalação em processo Desembrulho poético, iniciada por Mana Bernardes em 2009. Fonte: site de Mana Bernardes.

A continuidade da instalação trouxe a possibilidade de experimentação com outros tipos de materiais. Em 2011, o Desembrulho poético, com o poema A milionária austera, foi escrito
manualmente sobre o suporte de papel kozo, produzido artesanalmente pelo artista Kamori (Katsutoshi Mori), pioneiro na
produção e na pesquisa sobre papel artesanal e plantas produtoras de fibras no Brasil.

Fig. 12: Desembrulho poético com o manuscrito A milionária austera,
feito por Mana Bernardes em 2011.
Fonte: site de Mana Bernardes.

Nos anos seguintes, a artista produz desembrulhos novamente
bordados, agora sobre o papel kozo, dando prosseguimento
à produção de manuscritos que contam com suporte acrílico para parede. É o caso de A mulher do silêncio, em que uma
mulher é surpreendida pela chegada de uma tempestade barulhenta e fecha-se em casa, onde chora porque a tempestade
tomou o silêncio que era dela e ao qual ela estava acostumada.
Em 2015 são produzidas em serigrafia sobre papel kozo 1000
unidades numeradas e assinadas do desembrulho Escrava de
seu tempo, poema que faz parte da performance homônima.

Fig. 13: Desembrulho poético com o manuscrito A mulher do silêncio, feito por
Mana Bernardes em 2013. Fonte: site de Mana Bernardes.

Em razão do lançamento do livro Mana e Manuscritos, em 2011,
a artista Mana Bernardes estreou Desembrulho poético, sua primeira performance, dirigida pela atriz Vera Holtz, na Livraria da
Travessa, no Shopping Leblon. Do segundo piso do shopping,
Mana começa a performance envolta em um vestido tomara-que-caia branco confeccionado por Raquel Davidowicz, em
papel kozo, com poemas serigrafados, despejando um enorme
manto de mesmo material sobre o guarda-corpo em direção
ao térreo, enquanto declama um de seus poemas. Esse figurino/
cenário é composto por vinte metros de papel kozo costurado
e um peso de meio quilo em sua totalidade. Ela circula, então,

pelo ambiente, toma a escada rolante que desce, encarando
em silêncio o público, que se reúne para observá-la. Sobe em
um palco circular branco, onde a ponta do manto pendurado
repousa, e começa a manuseá-lo: sacode para cima, põe o próprio corpo abaixo dele, embrulha-se.

Fig. 14 e 15: Performance Desembrulho poético, feita por
Mana Bernardes em 2011 no Shopping Leblon.
Fonte: Instagram de Mana Bernardes.

Com o acompanhamento musical de Jacques Morelembaum
no violoncelo e do irmão Pedro Bernardes no piano, intercala o recital de poemas longos e outros de poucos versos,
oferece a echarpe de papel manuscrito que compunha o traje a quem queria interagir, tocar ou ler os poemas ali escritos.
O clímax da performance acontece com a leitura do poema
Escrava de seu tempo, que conta a história de uma mulher sobrecarregada. Mana incorpora a temática do poema ao proferir a primeira metade sofregamente, quase em um só fôlego, atropelando as palavras. O ritmo diminui no momento
em que a mulher do poema cai em “choro longo e soluçante”
e toma um coquetel de remédios indicados pelo patrão que
explorava sua força de trabalho como a cura para a angústia.
Ela acorda três meses depois, atrasada para o trabalho, mas
não consegue desempenhar as funções de secretária por desaprender a falar durante o período desacordada. É somente
quando encontra um dicionário velho e reencontra as palavras que angústia é superada. Toda a atmosfera construída
durante a performance se dissipa, e Mana ascende para o
segundo piso pela escada rolante.
A performance também foi realizada em momentos posteriores, como em 2018, no restaurante vegetariano Org Bistrô, onde a artista foi acompanhada pelo marido e músico
Marcelo Jeneci tocando acordeon, em uma “performance
coletiva degustativa”, que envolvia gastronomia consciente e
artes. Outra ocasião foi o festival LivMundi, em 2019, promovido pelo movimento de impacto socioambiental homônimo
nas escadarias do Parque Lage, em que Mana dizia os poemas
em um megafone acompanhada pela percussão tocada pela
artista Paula Guinle.

Fig. 16 e 17: Performance Desembrulho poético, feita por Mana Bernardes no .Org
Bistrô e no Parque Lage em 2018 e 2019, respectivamente.
Fonte: Instagram de Mana Bernardes.

OracuAlho é uma obra participativa e de processos. A artista,
desde encontrar as cascas de alho que serão usadas como suporte para a palavra manuscrita até prepará-las, elege palavras
e as materializa nas cascas, para então acondicioná-las dentro
de duas lentes de cristal que se fecham. Ou, nas palavras da artista, em uma publicação no Instagram, em 2015, “Enchi todas
essas cascas de palavras. Durante essa temporada de meses
aqui dentro fiz isso, depois prendi esses vocabulários em lentes
de cristal. Essas lentes são tão sinistras que pude enxergar as
paredes por dentro dos embolsos de alvenaria”.

Fig. 18 e 19: Preparação e obra OracuAlho, concebida por
Mana Bernardes em 2013. Fonte: site de Mana Bernardes.

OracuAlho é utilizado como um oráculo, onde as previsões se
revelam a partir da sucessão de cascas manuscritas retiradas
das lentes. Em sua conta no Instagram, Mana propõe em uma
publicação: “Monte sua frase”. Em outra publicação, a fotografia
das cascas de alho com as palavras “esplendor”, “estado”, “organismo”, “grandeza” e “papel” são transformadas na frase “Seja o
estado esplêndido o papel e o organismo da grandeza”. A obra
esteve na exposição Ocos na Galeria Amparo 60, em Recife
(PE), em setembro de 2013, e é incorporada na performance
TransLúcida.
Também dirigida por Vera Holtz é a performance TransLúcida,
que Mana define como “uma mistura de transe com lucidez”. Na
ocasião da ocupação no Gabinete Duilio Sartori, em 2017, Mana
usava um vestido de cascas de alho, acompanhada de Marcelo
Jeneci tocando acordeon e vestido com um manto de cascas de
alho. Deitada no chão, recebeu uma chuva de cascas jogadas por
Jeneci e Vera Holtz, e o espaço tinha as paredes recobertas de
manuscritos em papéis artesanais feitos por Kamori.

Fig. 20 e 21: Performance TransLúcida no Gabinete Duilio Sartori
em 2017. Fonte: Instagram de Mana Bernardes.

Alguns meses mais tarde, a performance foi realizada no encerramento da mesa sobre Igualdade de Gênero, no Seminário
Comida e o Feminino, parte do Festival Virada Sustentável Rio,
ocorrido no Museu do Amanhã. De cócoras no palco, rodeada
de manuscritos pelo chão, Mana repete a frase “Salsicha perdigão quilo R$ 1,99, só até quarta” com cada vez mais veemência, incitando o público a formar um coro com a propaganda
típica de supermercados brasileiros. Deita-se no chão, recolhe
cascas presas em seu cabelo, leva-as a boca, cola sobra a testa,
incorporando a legenda de uma publicação no Instagram: “na
#performancetranslúcida fico vestida de cascas de alho até o
odor tomar o espaço e manifestar o quanto sinto”.

Fig. 22: Performance TransLúcida no Museu do Amanhã em 2017.
Fonte: Instagram de Mana Bernardes.

CONSIDERAÇÕES

O caráter político que atravessa a existência de Mana Bernardes e Neide Sá enquanto mulheres e enquanto artistas é uma
das convergências que as aproxima, sendo necessário considerar também as particularidades de suas vivências pessoais
para a compreensão das nuances de suas produções. Para tal,
foi necessária a seleção das obras considerando o uso dado à
palavra, suas combinações e fragmentos, a análise das narrativas individuais contidas nas peças, suas trajetórias nos circuitos
de arte, a diversificação de suportes, técnicas e materiais que
as compunham. Dentre as possibilidades de relações e diálogos entre as obras elegidas, destaca-se a aproximação entre as
produções, como é o caso do tratamento dado à participação
do espectador como parte da obra e o uso da transparência
em outros casos. A potencialidade das críticas e provocações
à sociedade – seja a denúncia de Neide perante a censura e a
repressão provocadas pelo regime ditatorial militar seja o ativismo de Mana contra a crise socioambiental – ressalta a relevância dessas artistas mulheres para a história da arte brasileira
recente.
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