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PRÓLOGO 
 

Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 
 

“O conhecimento opera na incerteza e na indeterminação”1 

“When you have eliminated all that is impossible, whatever remains must 

be the truth, no matter how improbable.” – Arthur Conan Doyle por meio da 

personagem Sherlock Holmes 

 

Por que esse intróito com frases falando de “impossibilidades” e 

improbabilidades? Porque somos todos (seres humanos, insetos, plantas, 

minerais etc.) assim e tudo o que nos cerca, provavelmente, o seja também. 

E, a Arte, ao lado das Ciências e da Filosofia, também...  

Mas, concomitentemente, tudo é importante: qualquer coisa faz parte do 

todo... 

E qualquer coisa faz todo da parte.  

 

Tivemos, dentro do Eixo 1 ou Arte do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM de 

2019, uma gama gratificante de temas diversos em variadas áreas do saber:  

Arquitetura, Artes Plásticas, Sociologia Urbana e Rural, Música, Cinema, 

Teologia, Poesia, Letras, Histórias em Quadrinhos, Literatura de Cordel, 

Literartura Brasileira, Literatura Universal, Mitologia, Cartografia, Mitologia, 

História... 

 

Finalizando, mais uma sentença pertinente: 

“[...] Não poderia ser de outra forma. Em cada instante de nossa vida, 

somos sempre tanto aquilo que iremos ser quanto aquilo que já fomos. A 

Arte é um símbolo, porque o homem é um símbolo” – Oscar Wilde, De 

Profundis, p. 94 

 

Abraços, 

 

Adriano Alves Fiore, coordenador do Eixo 1, o de Arte. 

 

 

                                         
1 WEBER, José Fernandes. Anotações de aula da disciplina: Filosofia Geral. Londrina: UEL-PR, em 20 de 

março de 2019.  
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Tecido: matéria da matéria  
 

Thais Mitsunaga ABONIZIO1 

 (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo: 

O presente texto, que configura-se no formato de artigo, compartilha 

percepções e entendimentos acerca do tecido e suas potencialidades aliadas 

a processos criativos no campo da arte contemporânea. Por se tratar de um 

estudo que utiliza como metodologia a pesquisa em poéticas visuais, as 

investigações abordam a exploração da costura, do bordado, do objeto e da 

fotografia enquanto linguagens poéticas, estabelecendo relações entre a 

produção prática e a História da Arte. Assuntos como temporalidade, 

memória e artesania perpassam as experiências com o tecido e constituem 

pontos de interesse que serão reflexionados, a fim de explicitar o caráter 

processual desta pesquisa. Por meio desta pesquisa foi possível expandir o 

entendimento acerca da materialidade do tecido por meio de produções que 

trazem, no bojo de suas práticas, visualidades reflexivas que explicitam 

modos estéticos, poéticos e sensíveis de experiência com a arte. 

 

Palavras-chaves: tecido, processo de criação, arte contemporânea. 

 

Ponto atrás 

 
Só o acaso pode nos parecer uma mensagem. Aquilo que acontece 

por necessidade, aquilo que é esperado e se repete cotidianamente 

é coisa muda apenas. Somente o acaso tem voz. Tenta-se ler no 

acaso como as ciganas lêem no fundo de uma xícara os desenhos 

deixados pela borra de café (KUNDERA, 2008, p. 51). 

 

Milan Kundera, no livro “A insustentável leveza do ser” (2008), descreve 

um conjunto de acasos que levaram o personagem Tomas ao encontro de 

sua amante Teresa. Assim como esse autor, reflito sobre os encontros 

involuntários que me trouxeram até os primeiros procedimentos que 

desembocariam, posteriormente, em um possível trabalho poético com 

tecido, articulando com esse material a partir de suas potências físicas e 

sensórias. 

                                         
1 Graduada em licenciatura em artes visuais e pós-graduanda no Curso de Especialização em Docência 

na Educação Superior (CEMAD), ambas, pela Universidade Estadual de londrina. 
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Os tecidos e as roupas me encantam desde a infância; mas, antes 

desta pesquisa, não costumava questionar-me sobre os fatores que tanto 

me agradam nesses tipos de existência, sabia apenas que minha percepção 

já notava que havia algo de muito especial em suas materialidades, volumes, 

tatilidades, estampas e cores. 

Certo dia, em um passeio aleatório pela sala de gravura do 

Departamento de Arte Visual, encontrei um livro2 repousado sobre a mesa, 

que abordava a pintura no século XVII; folheei o material sem grandes 

pretensões, a não ser a pura observação. Nesses momento de interação com 

o tal livro, notei que a minha atenção, não apenas no que diz respeito às 

imagens da História da Arte, mas, também, em relação a dados cotidianos, 

se estabelece por meio de um primeiro impacto: meu olho só é capaz de 

permanecer naquilo que conquistou minha atenção no primeiro instante de 

contato, pois é este tipo de interação que aguça a minha curiosidade. Assim 

aconteceu com a imagem presente na capa desse livro, que trazia uma 

pintura de Francisco de Zurbarán, nomeada “Santa Luzia” (Fig. 01) e datada 

de 1636.  

Não tenho conhecimentos aprofundados sobre religião ou iconografia 

cristã; recordo-me apenas – lembranças dos tempos de catequese – que a 

Santa Luzia era considerada a protetora dos olhos. A partir do interesse 

despertado pela imagem de Zurbáran, descubro que o nome “Luzia” deriva 

da palavra “luz”, santa iluminada; esse dado se relaciona aos mártires que ela 

passou durante toda a sua vida. 

A Luzia, que virou santa, pertencia a uma família rica e cristã de 

Siracusa, Itália. Sua mãe, ao ficar viúva, prometeu que a filha se casaria com 

um jovem rapaz. Entretanto, Luzia, sendo muito devota do cristianismo, 

acabou realizando um voto de castidade; seu futuro marido, ao saber que a 

jovem não se casaria, entregou-a para os soldados romanos, fazendo com 

que ela passasse por uma série de torturas, incluindo a retirado de seus 

olhos. Por esse motivo, a representação de Zurbáran, assim como na maior 

parte das pinturas que representam Santa Luzia, mostra uma mulher com os 

olhos separados do corpo. 

A composição do referido quadro se estabelece a partir de poucos 

elementos formais: uma mulher com os olhos fechados, Santa Luzia está à 

frente de um espaço marrom; ela segura um prato com sua mão direita, 

neste seus olhos estão repousados. A pele clara de Santa Luzia estabelece 

grande contraste com suas vestimentas, de cores intensas; atento, 

                                         
2 POMMIER, Edouard (Cur.). Luzes do século de ouro na Pintura Espanhola. São Paulo: Pinacoteca do 

Estado, 1998. 
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particularmente, para o fato de suas roupas volumosas cobrirem boa parte 

da pintura, mais da metade, por sinal. 

A imagem da santa, registrada na capa do livro, trouxe-me algumas 

percepções sobre a importância da representação do tecido na História da 

Arte; fico a pensar que existem muitas histórias a serem contatas a partir da 

Arte, que seria, inclusive, possível contar a história dos tecidos por meio da 

iconografia presentes em pinturas e esculturas de épocas distintas; 

questiono-me, até, se existe uma História da Arte vista a partir da perspectiva 

têxtil. 

Nas diversas disciplinas de História da Arte que tive durante o curso 

de graduação em Artes Visuais, durante a projeção de imagens, a minha 

atenção se voltava, de forma particular, para a representação dos tecidos; e, 

agora, imersa em uma pesquisa poética, me pergunto: por que o tecido, pelo 

menos para mim, é algo tão sedutor? Como fazer com que esse dado 

envolvente, que percebo nos tecidos, esteja presente em meus trabalhos? 

A riqueza de detalhes nas pinturas acontece nos tecidos, na 

representação de suas dobras, amassamentos, rendas, volumes e 

transparências; sendo possível, particularmente nas pinturas de cunho 

naturalista, identificar que tipo de tecido compõe a vestimenta representada, 

a época retratada na pintura etc. – não de maneira precisa, mas as roupas 

são indicadores de dados históricos, sociais, comportamentais e expressivos. 

Dentre os diversos artistas que particularizam a representação do 

tecido em suas pinturas, tenho extremo interesse pelo trabalho de Gustav 

Klimt (1862-1912)3. O tecido, representado em suas composições, estabelece 

relações de contraste com os corpos brancos e reluzentes de suas mulheres; 

sendo estes corpos, na maioria das vezes, magros e longilíneos, com rostos 

simétricos e olhares instigantes, como se fossem personagens misteriosos. 

Nas pinturas de Klimt, figura, fundo, vestimentas, tecidos e 

ornamentos formam uma unicidade por onde o olhar caminha e, em alguns 

casos, as delimitações são notadas a partir da troca de estampas entre as 

áreas da pintura. Os dados ornamentais despertam uma sensação onírica 

que transporta o espectador para outra instância – algo além da concretude 

dos elementos que compõem o mundo. A maneira estilística de Klimt 

                                         
3 Desenhista e pintor austríaco, ficou conhecido por sua participação no Art Nouveau. Os artistas 

vinculados a esse tipo de expressão artística têm como fonte de inspiração primeira a natureza, as 

linhas sinuosas e assimétricas das flores e dos animais. O movimento da linha assume o primeiro 

plano dos trabalhos, ditando os contornos das formas e o sentido da construção. Os arabescos e 

as curvas, complementados pelos tons frios, invadem as ilustrações, o mundo da moda, as fachadas e 

os interiores. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo909/art-nouveau>. Acesso 

em: 04 de Abril de 2019. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo909/art-nouveau
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representar o tecido é descrita por Vincent Brocvielle a partir do quadro “O 

beijo” (Fig. 02), de 1908: 

 
Dois rostos se tocam, as mãos se aproximam, esquecem-se os 

corpos, perdidos em uma pesada vestimenta composta por três 

zonas. Do lado do homem, retângulos divididos em listas 

horizontais evocam dobras estilizadas de um manto. À direita, 

motivos concêntricos dourados e brancos formam uma dobra leve, 

que se prolonga na base por filamentos. No centro, a veste retoma 

os motivos do manto e do chão em mil flores (2012, p. 250). 

 

Klimt associa o corpo aos motivos ornamentais que se transformam 

em estampas, em tecidos ricamente adornados. 

O artista Egon Schiele (1890-1918)4 também traz em suas obras 

representações expressivas do tecido. Em seus desenhos, a figura humana 

não segue padrões clássicos; o corpo não possui proporções ideais e 

assumem posições estranhamente expressivas que influencia a maneira 

com que as roupas e os tecidos são compostos. Em uma aquarela de 1911 

(Fig. 03), a mão da mulher entra em contato com algo que sugere ser tecido, 

roupa, mas acaba dissolvendo-se em pinceladas, torna-se uma massa: a pele 

e o tecido se fundem. As roupas não seguem a ordem “comum” do corpo 

humano. 

Alguns dos corpos representados por Schiele são finos e esqueléticos, 

outros são musculosos, como no quadro “Embrace Aka Lovers II”, de 1917 

(Fig. 04); neste, a estrutura corporal sugere dobras exageradas, repetições e 

ondulações. Em outras pinturas, o tecido protagoniza a imagem, as roupas 

são indecifráveis, tomando proporções bem maiores que o corpo (Fig. 05); as 

cores se misturam a partir do movimento expressivo do pincel e a textura da 

roupa/tecido é aquela proveniente das pinceladas; os tons são terrosos e 

envelhecidos em alguns pontos, vivos/faiscantes em outros. Schiele só 

desenhava a partir da natureza; no entanto, seus desenhos adquiriam 

caráter plástico quando recebiam as cores, incluídas de memória, sem 

modelo (STEINER, 2006). O corpo representado age como suporte à 

expressividade narcisista do artista; as roupas incorporam-se a esse motivo. 

Outra questão a ser pontuada são as soluções utilizadas pelo artista 

na representação do tecido. Schiele sugere movimentação e amassamentos 

de panos com o recurso da luz e da sombra, apenas com uma cor, 

trabalhando em aquarela; sugere, assim, as dobras do tecido (Fig. 06 e 07). 

Seus desenhos são feitos a partir de um fundo vazio e realçados com 

                                         
4 Pintor austríaco, seguidor de Klimt e ligado a uma das vertentes do movimento expressionista na 

Alemanha.  



 

17 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

pinceladas coloridas; seu grafismo ocorre de maneira fugaz, a linha sofre 

quebras e não possui uma linearidade estanque, ela surge do instante; 

entretanto, a forte influência geométrica de seus retratos não deixa de ser 

notada. Heinrich Benesch, um grande patrono da arte austríaca que 

conhecia o trabalho de Schiele, diz que a sua segurança ao realizar o traço é 

perceptível e que a beleza das suas formas e cores nunca tinha existido 

antes, sendo sua arte de desenhar fenomenal. 

Nas pinturas de Zurbáran, Klimt e Schiele, o corpo e o tecido possuem 

um papel fundamental. Mas não é apenas em obras de séculos passados que 

isso se estabelece; na contemporaneidade, o tecido também é utilizado 

como suporte da expressividade humana, como metáfora de existência e 

sofrimento, assim como ocorre na produção de José Leonilson (1957-1993). 

Leonilson, artista formado pela “Geração 80”5, incorporou o tecido e o 

bordado não apenas como suportes ao seu trabalho, mas como expressão e 

meio de se comunicar subjetivamente com o mundo. O tecido, em grande 

parte de sua produção, pode ser visto como um diário íntimo, autobiográfico, 

onde eram depositados angústias, desesperos e afetos. Cada peça foi 

rigorosamente construída como uma carta: “É seu coração que está lá na 

parede”, disse Lisette Lagnado, “você o pôs à venda” (LAGNADO, 1998)6.  

Filho de mãe costureira e pai comerciante de tecido, Leo, como era 

chamado pelos mais íntimos, cresceu entre os retalhos do quarto de costura; 

sua formação como artista trouxe influências de casa, da cultura nordestina, 

da literatura de cordel, das crenças populares e das cores vivas, além da 

iconografia católica. 

Leonilson interessava-se pela sensualidade de cada tecido, por aquilo 

que cada corpo têxtil poderia expressar em termos sensórios. Seus 

bordados, feitos à mão, aconteciam em lençóis, fronhas (Fig. 09) e, até 

mesmo, em camisas; todos possuíam um rigor estético, apesar de Leo 

compreender a sua forma particular de costurar, como relata em entrevista 

à Lisette Lagnado:  

 
Não posso tentar fazer alta-costura. Isso não é Balenciaga. Isso é o 

meu trabalho. Antes eu pensava que a costura tinha que ser 

perfeita. E até tentei, só que eu apanhei tanto!  Vi que é diferente 

                                         
5 Diferentemente das vanguardas brasileiras dos anos 1960 (artísticas ou políticas), que sonhavam em 

colocar a imaginação no poder, que acreditavam ser a Arte capaz de transformar o mundo, que se 

iludiam com as utopias sociais, os jovens artistas da década de 80 não acreditam mais na política. Suas 

obras investiam no presente, no prazer, na precariedade dos materiais, onde realizavam obras que 

não queriam a eternidade dos museus nem a glória após a morte. 
6  Lisette realiza essa declaração ao se referir ao trabalho “Voila mon coeur” (Fig. 08), vendido em 1989 

pela galeria Luisa Strina.  
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quando um estilista faz uma roupa e quando um artista costura 

(1998, p. 85). 

 

A preocupação de Leonilson era em evitar que uma parte da obra 

fosse menos importante que a outra; todos os elementos, seja o bordado 

e/ou os “panos” costurados (Fig. 10), precisam constituir um todo sem 

hierarquias. Leonilson utilizou o tecido para falar de si, como metáforas do 

próprio corpo e para contar sobre seus pesadelos internos. 

Retorno, então, a questão mencionada acima: será possível uma 

percepção da História da Arte a partir do tecido? Do meu ponto de vista, 

acredito que sim.  Toda história pode ser contada a partir do panorama de 

quem a viu; assim, sinto-me no direito de enxergar o tecido como 

protagonista na História da Arte e de utilizá-lo como instrumento e 

materialidade em minha produção poética no campo das Artes Visuais. 

 

 
01. Francisco de Zurbaran  

Santa Luzia, c.1636  

Óleo sobre tela  

115 x 68 cm  
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02.  Gustav Klimt 

O beijo, 1908,  

Óleo sobre tela 

180 x 180 cm 

 

 
03. Egon Schiele 

MOA, 1911. 

Aquarela s/ papel 

50 x 79 cm 
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04. Egon Schiele 

 Embrace aka Lovers II, 1917 
Óleo sobre tela 

98 x 169 cm 

 

 
05. Egon Schiele  

Design for a postcard, 1911 
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06. Egon Schiele  

Rapariga Negra, 1911. 
Aquarela e plumbagina  

45 x 31,6 cm 

 

07. Egon Schiele  
Rapariga Sentada, 1911. 
Aquarela e plumbagina 

48 x 31,5 cm 

 

 

 
08. Leonilson 

Voilà mon coeur [Here is My heart], 1989  
Bordado e cristais s/ feltro 

22 x 30 cm 
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09. Leonilson 

Ninguém [No One], 1992, 
Bordado sobre fronha em tecido de algodão 

 

 
10. Leonilson 

cheio, vazio, 1993 
Bordado s/ voile e algodão 

54 x 49 cm 
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Você poderia ter sido mais fácil  

 

“Você poderia ter sido mais fácil” surgiu a partir da articulação com o 

voile, na tentativa de fazer com que esse tipo de tecido expressasse o máximo 

de suas características físicas e sensórias com o mínimo de intervenções. 

Comecei pela compreensão sobre o corpo do material: peso, transparência, 

capacidade de caimento, movimento, tatilidade/textura. Notei, inclusive, que 

a percepção tátil sentida pelas mãos se difere um tanto daquela percebida 

pelos olhos, o voile é um tanto áspero quando em contato com a pele 

enquanto o olho juraria que ele é somente delicado.  

Passei, então, a constituir formas com o próprio tecido: queria deixar 

à mostra sua face, sua personalidade expressa em todas as suas 

características físicas.  O primeiro teste para este trabalho foi constituído 

com o auxílio de pequenos alfinetes. O resultado me fez perceber o tecido 

de uma forma pouco interessante: o alfinete, segurando as partes, tornou o 

material mais leve, orgânico demais, com partes cedendo a todo momento. 

Também, os alfinetes, em qualquer situação, podem se perder, soltar uma 

parte do tecido que eu não queira, “perder a linha”. Percebi, por meio desta 

experiência, que o orgânico possui um tipo específico de organização e que 

as minhas ações deveriam, de alguma forma, colocar em evidência aquilo 

que o próprio corpo do tecido sugeria. 

O tecido, quando disposto na verticalidade, pesa e expressa as 

densidades de seu próprio corpo; como todas as coisas no mundo, ele 

atende a lei da gravidade. Atenta a esse dado, resolvi articular com o 

caimento do tecido. A inserção da costura, por sua vez, acarreta uma tensão 

entre as partes do pano sem que elas percam a leveza. Refiro-me a tensão 

no sentido físico: o contato e intersecção entre dois materiais que possuem 

diferentes composições e características, sendo um sintético (tecido) e o 

outro de fibra natural (linha de algodão).  

O algodão que compõe a linha é derivado de fibras naturais, por isso 

possui maior maleabilidade e resistência; já o voile se enquadra nas fibras 

artificiais e sintéticas, assim, ele desfia com facilidade. Linha e tecido, quando 

imersos no processo de costura, sofrem interferências a todo o tempo, se 

atritam, tanto no campo concreto, quanto no campo sensível, como expressa 

Derdyk (2010, s/p) “A costura consome a matéria seca – o pano, o plástico, o 

papel – como um ácido corrosivo. Corrosivo porque costurar é avançar na 

matéria espessa do tempo.” 

“Você poderia ter sido mais fácil”, surge, também, da necessidade de 

evidenciar a costura como elemento próprio, autônomo, sem a obrigação de 

agregar as partes do tecido, a fim de construir uma peça de roupa, um objeto 
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utilitário. Busco entender como a manipulação do tecido, juntamente com o 

emprego da costura, acarreta em um determinado tipo de aparência física e 

sensória do pano. 

Em alguns casos, procuro incorporar ao trabalho dados do cotidiano 

que vivencio, como os títulos. Colocar em contato o meu universo particular 

com algo que esteve presente na constituição do trabalho, torna maior a 

relação de proximidade com a vida. É possível a conexão entre o ato da 

costura com as minhas vivências; muitas vezes compartilhamos, tecido e eu, 

dos mesmos percalços. 

O que levo para o espaço expositivo é um todo constituído por tecido, 

costura, forma, título e parede. Cada espectador reage de determinada 

maneira: alguns se utilizam do tato, logo no primeiro instante frente ao 

trabalho, estendem as mãos para tocar o pano; outros estabelecem uma 

relação com a tridimensionalidade da forma e procuram ir às extremidades 

do trabalho para observá-lo lateralmente; há, ainda, aqueles que se afastam 

para ter uma visão ampla do espaço, a fim de gerar uma relação espiritual a 

partir do objeto – essas pessoas relatam que a repetição das formas e a 

transparência do tecido os transportam para um outro estado e, até mesmo, 

lugar. E, assim, cada sujeito, a seu modo, constituiu um tipo de olhar frente 

à obra. Vale ressaltar, também, que muitas pessoas recorrem ao título como 

espécie de bússola e acabam se indagando sobre a relação estabelecida 

entre a realidade formal e o título. 

Entender como um trabalho começa, o seu processo até chegar ao 

resultado dito final, se torna uma tarefa árdua. Quando uma coisa está 

terminada? Edith Derdyk diz que é uma somatória de pequenos impulsos 

singulares, se já está ali o que precisa ser dito, ela para (2010, s/p). Mas, para 

mim, quando termina um trabalho? Quais são os fatores da finalização? Eu 

termino a forma somente quando ela vai para parede? Sei que são 

necessárias muitas reflexões acerca do que construo,e o que pretendo 

alcançar com a minha produção. Questiono-me sempre sobre as instâncias 

de constituição de um trabalho, para compreender e distender as 

engrenagens que movimentam uma pesquisa em poéticas visuais. 

Um dos fatores que foram de grande importância para a construção 

deste trabalho e, talvez, até um guia, foi a seguinte frase: “tecidos de 

materiais sintéticos são desprovidos de memória”. Por entender que tudo no 

mundo, de uma forma ou de outra, possui uma carga de memória, busquei 

estratégias para contrapor a constatação acima. 

Para a atividade têxtil, o poliéster não possui história porque não é 

dotado de fibras abertas, consequentemente, não sofre deformações com 

atritos e dobras. Passei a pensar, então, sobre como construir uma espécie 
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de memória para o voile, que ações poderia desenvolver em relação a esse 

tecido para que seu corpo evidenciasse, de alguma forma, as marcas do 

tempo. Com a incorporação da costura, criei ondulações no tecido, espécies 

de dobras, ressignificando um território naturalmente neutro. A forma surgiu 

a partir da interação com o espaço, com a parede; o desenho do tecido é 

passível de outras formalizações, multifaces que se fazem presentes em um 

objeto só.  

Sinto a necessidade de deixar que a materialidade do tecido fale por 

si só, por mais que compreenda a forte influência que possuo ao aplicar a 

costura nas suas extremidades. Ao mesmo tempo que o prendo, deixo-o agir 

como ser próprio, dono de suas escolhas, que são expressas nos caimentos. 

Ser livre, mas nem tanto. Repito que o objeto se constitui no ato, não é 

racionalizado anteriormente; talvez algum desenho surja, alguma ideia ou, 

até mesmo, esquema de como o objeto será articulado no espaço, mas 

mudanças sempre acontecem, sempre. Penso apenas em dispor o trabalho 

em uma parede que favoreça o destaque do objeto, que evidencia a 

passagem sútil dos planos, do tecido e dos caimentos. 

 

 
Figura 11. Desenho do possível projeto para a exposição na galeria do Departamento de Arte Visual da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 

 
Figura 12. Lista do material necessário e características do trabalho. 
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Figura 13. Você poderia ter sido mais fácil, 2018. Costura sobre voile. 190 x 200 cm 

 

 Considerações finais 

 

O que eu faço por último me ensina sobre o que eu fiz primeiro. 

Durante o processo de pesquisa, os desdobramentos ocorreram de 

maneira frenética e pulsante, a cada novo aspecto do tecido explorado, 

outras ideias surgiam em minha mente. Entendo, hoje, que os processos 

manuais, a máquina de costura e os arsenais do mundo da costura me 

trouxeram respostas sobre o objeto que pesquiso: o tecido e, mais ainda, a 

pesquisa ultrapassou essa materialidade tomando novos interesses 

investigativos. 

Pretendo, agora, continuar a exploração desse material por meio de 

instâncias tridimensionais e bidimensionais, como a escultura e a fotografia. 

Novas séries e ensaios visuais andam surgindo, juntamente com a ideia de 

uma experiência sensória do olhar em união à simplicidade – simplicidade 

esta que sempre busquei neste processo de pesquisa. O simples também 

pode ser constituído de complexidades interiores que não são visíveis aos 

olhares desatentos.  

Hoje, enxergo os objetos (todos eles) com olhar mais atento; neles, 

procuro o mínimo resquício de potencialidade, algo que eu possa explorar a 

partir da particularidade intrínseca da “coisa”, algo que pertença a seu corpo. 

Assim, sigo fazendo em todas as produções que realizo. Os tecidos, antes de 

tudo, alteraram as percepções que eu possuía sobre as coisas mundanas. 
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POTY LAZZAROTTO E CARYBÉ: Uma amizade artística. 
 

José Augusto ALVES NETTO (UNESPAR/UNESP)1 

 

Resumo: 

No ano de 1951, o artista plástico paranaense Poty Lazzarotto (1924-1998) 

foi convidado pela Secretaria de Educação da Bahia a ministrar um curso de 

gravura na cidade de Salvador. Poty permaneceu três meses em Salvador 

ministrando um curso livre de gravura aos artistas locais. O curso de gravura 

foi de curta duração, porém o impacto na cena artística local foi considerável. 

Neste ano estabeleceu laços de amizade com o artista plástico Carybé (1911-

1997), nome artístico de Hector Julio Páride Bernabó. Carybé foi um 

renomado artista plástico argentino, naturalizado brasileiro e residente no 

Brasil desde 1949 até sua morte em Salvador/Ba no ano de 1997. A amizade 

estabelecida com Carybé atravessou décadas. Neste sentido, este trabalho é 

parte integrante de nossos estudos de doutorado onde analisamos a 

produção de sentidos históricos na obra artística de Poty, bem como o 

estabelecimento dos laços de amizade e sociabilidades artística 

estabelecidos juntamente com outros protagonistas do campo artístico 

brasileiro das décadas de 1950 e 1960. 

 

Palavras-chaves: Poty Lazzarotto, Carybé, Amizade artística. 

 

Introdução2 

 

O conjunto das obras de arte elaboradas por Napoleón Potyguara 

Lazzarotto (Curitiba, 29 de março de 1924 — Curitiba, 8 de maio de 1998) 

compreende pinturas, gravuras, murais, painéis, ilustrações, esboços, 

xilogravuras, dentre outras formas de expressão artística.  

Ao longo da trajetória artística de Poty, deve-se esclarecer que o artista 

transitou a maior parte de seus 74 anos de vida no eixo entre a capital 

paranaense Curitiba, a então capital federal Rio de Janeiro e a capital baiana 

Salvador, adicionando-se a esse percurso, sua passagem por cidades 

europeias, como Paris, França. O contexto social, histórico-cultural em que 

produziu seus trabalhos, seus laços de sociabilidade, e sua inserção no 

                                         
1 Doutorando em História Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/ 

Assis-SP, com orientação da Profª Drª Zélia Lopes da Silva. Professor do Colegiado de História Unespar 

– Campus de Paranavaí – Paraná. E-mail: augustoanetto@gmail.com 
2 Este artigo é parte de nossa pesquisa de doutoramento, que versa sobre o estabelecimento das redes 

de sociabilidades artísticas e intelectuais de Poty Lazzarotto no Rio de Janeiro, entre os anos de 1945 

a 1965. 
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campo artístico brasileiro entre as décadas de 1940 a 1960, possibilita a 

compreensão de uma dada historicidade que suas ilustrações adquiriram. 

A década de 1950, no tocante às artes plásticas, estabeleceu novos 

paradigmas na constituição de uma expressividade artística brasileira 

antenada com os movimentos que se desvinculavam das amarras 

acadêmico/conservadoras até então em voga no país. Segundo Gabriel 

Bechara Filho,  

 
Percebe-se que o esforço, em todo o Brasil, de se estabelecer um 

espaço de produção e consumo de arte data das primeiras décadas 

do século XX, com diferenças apenas no grau de complexidade 

dessas iniciativas e da resposta que as diversas comunidades locais 

deram a essa produção. Todas, entretanto, sofreram uma retração 

nos anos 30 e 40, seguindo uma tendência mundial, mas com 

resultados devastadores em alguns estados brasileiros, como na 

Paraíba, onde não havia um mínimo de estrutura institucional 

consolidada, como na Bahia e nos estados maiores, com maior 

experiência e investimentos no setor das artes visuais (BECHARA 

FILHO, 2007, p. 344) 

 

Neste período a conjuntura artística baiana passava por um 

significativo movimento de renovação. A despeito desta renovação, o 

jornalista Odorico Tavares publica na revista de circulação nacional “O 

Cruzeiro”, a reportagem intitulada “Revolução na Bahia: Em 1947 a “Arte 

Moderna” faz sua primeira aparição na Bahia, usando de um estratagema 

para não chocar o público”. Segundo o jornalista,  

 
O movimento que renovou as artes plásticas brasileiras, dando-lhes 

força e prestígio até então desconhecidos, chegou tarde à Bahia. Em 

1944, já há vinte e dois anos da Semana de Arte Moderna, um grupo 

de intelectuais desejou fazer uma mostra de pintura 

contemporânea, pela primeira vez na capital baiana. Tomaram-se 

alguns quadros emprestados a colecionadores, conseguiram-se 

desenhos e gravuras de artistas paulistas e, na Biblioteca Pública 

expuseram-se pela primeira vez trabalhos de Cícero Dias, Pancetti, 

Manuel Martins, Lívio Abramo, e alguns mais. A exposição foi 

concorrida mas sofreu tremenda reação. Um jornalista, no dia 

seguinte, no saguão do Palace Hotel, fêz uma “contra exposição”. 

Arranjou papel, e tinta e, com meia dúzia de amigos, rabiscou 

quadros “modernos” para mostrar que “aquilo” qualquer um podia 

fazer. O público divertiu-se e ficou mais confuso ainda a respeito de 

arte. Mais confuso e, portanto, mais atrasado. Até que, em 1947, 

estando o Sr. Otávio Mangabeira no governo, Anísio Teixeira na 

Secretaria de Educação e o crítico José Valadares na direção do 

Museu do Estado, o escritor Marques Rebêlo trouxe à Bahia uma 



 

30 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

exposição de arte moderna. Arte contemporânea, dizia, para não 

assustar o público com o nome de “moderno”. Já a exposição dava 

uma boa visão panorâmica da pintura brasileira, com quadros de 

Portinari, Pancetti, Di Cavalcanti, Burle Marx, Guignard, Segall, Santa 

Rosa, Iberê Camargo e outros, fora trabalhos de estrangeiros, 

incluindo gravuras de Rouault, Picasso, Renoir, etc. A imprensa 

apoiou a mostra, o governo compareceu, o público concorreu em 

massa, ainda muito desnorteado. Rebêlo fez trabalho de apóstolo: 

passou vinte dias educando o público, a todos que dizem nada 

compreender sobre exposição. Fez quatro conferências e teve uma 

paciência que não se esperava do romancista de “Marafa”. 

Resultado: cerca de dez mil pessoas visitaram a exposição, 

venderam-se cinquenta mil cruzeiros de quadros e em residência 

onde jamais se havia falado em pintura moderna, entraram 

quadros de artistas contemporâneos. Foi um sucesso e deixou 

raízes. (TAVARES, 1951, p. 65) 

 

É neste contexto de renovação que Poty, juntamente com outros 

artistas em ascensão chega a Salvador. Em um primeiro momento como 

participantes do “Salão Universitário Baiano de Belas Artes” ocorridos nos 

anos de 1951 e 1953, e em um segundo momento como colaboradores do 

movimento de renovação artística.  

 
(...) atraídos pelos encantos baianos, chegaram a Salvador artistas 

para longas temporadas, tendo muitos deles aqui fixado residência 

definitiva. Já na década de 1950, engrossando a fileira dos artistas 

modernos, chegaram Pancetti, Poty, Lênio Braga, Carybé, Richard 

(Dick) Menocal, Ubirajara Ribeiro, Hansen, Udo, Rubens Martins e 

Luci Calenda e, na década de 60, Henrique Oswald, João José 

Rescala, Floriano Teixeira e Adam Firnekaes. Nesta época, isto é, 

depois de 1950, apareceram na qualidade de artistas profissionais, 

Raimundo de Oliveira, João Garboggini Quaglia, Hélio Bastos, 

Antônio Rebouças, Willys, Rafael, João Alves, Agnaldo dos Santos, 

Edelweiss, Zé da Dôme, Leda Lúcia e Hélio Vaz (SCALDAFERRI, 1997, 

p. 76) 

 
Entre os artistas que contribuíram para a renovação no campo 

artístico baiano estabeleceram-se laços de amizade e de sociabilidades 

importantes, que foram para além do estabelecido naquele momento. 

Destacamos que neste período de construção de sua carreira, Poty 

estabeleceu importantes laços de amizade, em especial a firmada com 

Carybé, nome artístico de Hector Julio Páride Bernabó (1911-1997), que 

perpassou a inserção de Poty no círculo de sociabilidades artísticas 

soteropolitano e serviu para consolidar sua trajetória no campo brasileiro 

das artes plásticas. 
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Poty e Carybé: uma amizade artística. 

No contexto dos anos 50, tanto Poty quanto Carybé eram artistas em 

ascensão, que estavam definindo suas temáticas e aprimorando suas 

técnicas. A colaboração artística iniciada entre Poty e Carybé na Bahia de 

1950 perpassou os anos seguintes, frutificando posteriormente em alguns 

trabalhos colaborativos, como por exemplo, a produção dos gigantescos 

painéis instalados no Memorial da América Latina, em São Paulo. 

 
Foto 1 - Carybé, 19513. 

 
Foto de Pierre Verger. Fonte: (TAVARES, 1951, p. 65) 

 

Na foto 1, temos Carybé, efetuando um esboço sobre a temática da 

religião afro-brasileira, desenhando concentrado, tendo ao seu lado seu filho 

Xampi (Ramiro Bernabó).  

Ao chegar à Bahia pela primeira vez em 1938, Carybé ficou fascinado 

com as manifestações culturais e religiosas expressadas pelo povo baiano. É 

o que nos apresenta em depoimento colhido por Clarice Lispector em 1969, 

onde afirma: 

 
Clarice Lispector – Você é argentino de nascimento, mas 

brasileiríssimo e, ainda por cima, baianíssimo de coração. Como é 

                                         
3 Legenda da foto 1, “CARIBÉ desenha figuras do rito afro-brasileiro, tendo a seu lado seu filhinho 

Xampi”.  
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que você explica seu amor, aliás correspondido plenamente, pelo 

Brasil? 

Carybé – É simples: saí da Argentina ainda criança de colo; depois 

fui para a Itália (meu pai era italiano) e aos oito anos vim para o Rio. 

E ainda por cima minha mãe era gaúcha. Quanto à Bahia, foi um 

namoro comprido. Conhecemo-nos em 1938. Fiquei com a ideia fixa 

de morar na Bahia e voltei lá por duas vezes, sem poder concretizar 

meu desejo. Até que uma carta vergonhosamente elogiativa de 

Rubem abriu-me as portas da Bahia na pessoa de Anísio Teixeira, 

no governo de Otávio Mangabeira. E me deram a tarefa de 

desenhar durante um ano as coisas da Bahia. Esse ano se estendeu 

pelos 19 em que estou lá. 

 

Clarice Lispector – Agora, Carybé, você vai por favor me explicar o 

fascínio da Bahia a que também sucumbi, tanto que só penso em 

voltar e passar pelo menos um mês trabalhando por lá. 

Carybé – Minha linha era sempre uma aventura sul-americana. Fui 

para o Peru, para a Bolívia, para o Chaco argentino, onde morei com 

os índios. Mas a Bahia ganhou o campeonato porque é uma cidade 

viva. Em geral as cidades que têm história, arquitetura – enfim, que 

viveram desde o começo da América – são cidades-museus. Mas a 

Bahia tem arte e arquitetura modernas, um povo alegre, simpático, 

sobretudo bom, ao mesmo tempo que fortalezas, catedrais e o mar 

que é maravilhoso (LISPECTOR, 1969, p. 44). 

 
Ilustração 1 - Orixás - Yansã - Carybé 

 
Nanquim sobre papel. Fonte: (CHAVES, 2012, p. 68). 

 

Na ilustração 1, de Carybé, temos uma amostra do que mais tarde foi 

reconhecido como uma de suas valiosas contribuições, o registro dos rituais 

do Candomblé baiano. Na ilustração em questão, temos a imagem de Yansã, 
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uma importante divindade do ritual afro-brasileiro. Carybé especializou-se 

em retratar o cotidiano do povo baiano, juntamente com os rituais religiosos 

e as festas populares. 

Como artistas em busca de reconhecimento, a passagem de Poty e 

Caribé pela cena artística baiana, neste primeiro momento, foi modesta. É o 

que se pode entender do relato de Carybé, 

 
Chegamos à Bahia praticamente juntos. Morávamos no Hotel Chile, 

num quartinho-estufa, mas com o forte de São Marcelo entrando 

pela janela e, de tarde, os pôr-do-sol mais lindos com o bichão 

deitando por traz de Itaparica numa sangueira de briga de galo. 

Acordávamos ao som dos clarins da Escola de Aprendizes de 

Marinheiro, apitos e alguma fanfarra marcial. Um belo despertar! 

Passávamos um tempão debruçados na janela vendo as marchas e 

contramarchas dos aprendizes e os saveiros chegando, pelo mar 

tão azul, à rampa do Mercado Modelo que era mercado mesmo. 

Tudo isso estava incluído na diária (POTY, 1982, p. 6). 

 

Segundo relato a Valêncio Xavier, em 1951, Poty ministrou um curso 

de gravura na Bahia a convite do governo do Estado, e descreve o ambiente 

que o acolheu, 

 
Pancetti viera por conta própria, já era um pintor em voga. Te dava 

um quadro, depois arrumava uma aventura nova, ficava precisado, 

mandava buscar o quadro de volta, dizia que era emprestado e 

nunca mais devolvia. Elegia uma musa cada vez que se apaixonava: 

presenteava a mulher com casacos e peles. Depois que passava a 

paixão, enxotava ela pra rua e deixava ela nua. Se referia a ele 

mesmo como terceira pessoa e em italiano: Io sono Giusepe 

Panceti! já Carybé era totalmente diferente. Se enfiava a trabalhar, 

estudava candomblé a fundo para fazer seus desenhos: é uma 

espécie de Debret (NICULITCHEFF, 1994, p. 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 – Poty, 19514 

                                         
4 Legenda da foto 2, “POTY, medalha de ouro do Salão Nacional de Belas-Artes de 1950, grava uma 

água-forte com motivos baianos”. 
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Foto de Pierre Verger. Fonte: (TAVARES, 1951, p. 65). 

 

Na foto 2, temos Poty preparando uma ilustração em água-forte, 

tendo como temática a cultura baiana. Vemos o artista em um momento de 

reflexão sobre a composição do objeto artístico, para posterior gravação no 

suporte metálico. 

A passagem de Poty por terras baianas se deu de maneira efetiva e 

competente, justamente por causa da boa impressão causada durante as 

atividades desenvolvidas no curso de gravura por ele ministrado. Mais uma 

vez recorremos a Odorico Tavares para apresentar as impressões colhidas 

sobre este momento. 

 
Poti, o magnífico gravador brasileiro, que conquistou em 1950 o 

prêmio Medalha de Ouro do Salão Nacional, é convocado e aqui 

realiza um curso de gravuras para os jovens artistas baianos. O 

primeiro resultado desse curso está no álbum de pontas-secas de 

Mário Cravo, que o Museu de Arte publicou. Mais ainda, pela sua 

personalidade, seu temperamento, conquistou a amizade de 

artistas e escritores e organizou uma grande exposição de águas-

fortes, monotipias, litografias, ponta seca, etc., e realizando mais de 

trinta trabalhos sobre a Bahia. O público tomou conhecimento da 

gravura como uma arte de tanta importância quanto a pintura. O 

ambiente é inteiramente favorável e Poti já veio à Bahia três vezes 

em menos de um ano (TAVARES, 1951, p. 90). 

Juntamente com outros nomes que vieram a se tornar expressivos, 

não só no contexto local, mas também nacional, a contribuição de Poty e 

Carybé para a renovação das artes plásticas baianas é valorizada por muitos 

estudiosos do campo artístico na Bahia. O movimento de renovação artística 

serviu para aglutinar artistas e também constituir locais de disseminação das 
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novas propostas estéticas, para além dos espaços públicos da burocracia 

estatal a princípio destinados a acolher as obras de arte ali produzidas.  

Como espaço alternativo à disseminação, exposição e comercialização 

das obras de arte, destacamos o importante papel que a “Galeria Oxumaré” 

desempenhou neste processo pedagógico de acolhimento e difusão das 

novas tendências estéticas e respectivos artistas. 

 
De 1951 a 1961, funcionou, no Passeio Público, a Galeria Oxumaré, 

dirigida pelo poeta Carlos Eduardo da Rocha. Foi a primeira 

iniciativa de comercialização de artes plásticas em Salvador. Esta 

galeria teve um importante papel cultural no desenvolvimento da 

arte moderna na Bahia. Além de expor os jovens artistas baianos, 

realizou não só exposições individuais dos mais importantes 

artistas do país daquela época, mas também coletivas como, 

“Artistas Modernos da Bahia”, “1ª Exposição de Arte Popular”, as 

exposições do Ministério da Educação e Saúde “Retrospectiva da 

Pintura no Brasil” e “Um século da Pintura Brasileira” e o “VI Salão 

Baiano de Belas Artes – Divisão de Arte Moderna”, além de ter 

abrigado, no seu sótão, o ateliê de Rubem Valentim (SCALDAFERRI, 

1997, p. 76). 

 

Ainda segundo Sante Scaldaferri, a “Galeria Oxumaré” foi palco de 

exposições individuais e coletivas não só de Poty e Carybé, mas também 

acolheu artistas locais e reconhecidos artistas nacionais, tais como “Jenner 

Augusto, Mário Cravo Júnior, Portinari, Carlos Bastos, Pancetti, Goeldi, Milton 

da Costa, Djanira, Di Cavalcanti, Bonadei” dentre outros. 

 

O campo artístico baiano: a troca de experiências promovida na 

década de 50. 

 

No contexto do campo artístico baiano, a inserção de artistas de 

distintas procedências e que transitavam por diversas técnicas possibilitou, 

tanto para artistas, críticos de arte e público em geral, um vislumbrar das 

diferentes possibilidades estéticas na produção dos objetos de arte.  

Até a década de 1950, a produção artística baiana permanecia 

vinculada aos cânones estéticos da arte acadêmica, considerada, naquele 

momento, sem o vigor necessário para atingir uma almejada expressividade 

artística. Existia um “panorama crepuscular da arte baiana” (VALADARES, 

1954, p. 13). As iniciativas empreendidas para modificar este estágio, eram 

efetuadas de forma irregular e diletante. Segundo os críticos de arte do 

período, José Valadares, em especial, não existiam iniciativas perenes que 

possibilitassem um pleno desenvolvimento das artes plásticas baianas. 

Paulatinamente este panorama desfavorável foi sendo modificado. 
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Em 1949, realizou-se com indiscutível êxito o Primeiro Salão Baiano 

de Belas Artes. Tiveram seus organizadores o cuidado de não limitar 

a concorrência aos artistas regionais promovendo ao invés uma 

exposição de caráter nacional. Em atenção aos expositores de 

outros Estados, conceituados artistas do Rio e de São Paulo foram 

convidados para integrar os júris de seleção e premiação. Até a 

presente data, três salões já foram realizados, sempre despertando 

uma grande agitação entre todos os interessados, tanto pela 

divisão de Arte Geral como pela Divisão de Arte Moderna. E desde 

o primeiro que o público tomou conhecimento de novos artistas 

locais, como Jener Augusto, Lígia Sampaio, Rubem Valentim, ou 

então foi surpreendido com a qualidade de artistas já quarentões, 

como no caso de Willys. 

Outra circunstância de maior efeito, e esta, circunstância que leva a 

vantagem de ser permanente, foi a incorporação da Escola de Belas 

Artes na Universidade da Bahia e sua consequente federalização. 

Deu novo alento aos mestres que haviam mantido o 

estabelecimento durante o período de crise, e permitiu o ingresso 

de elementos novos, portadores de uma visão avançada em 

matéria de arte e de seu ensino. (...) O Salão Universitário Baiano de 

Belas Artes, que todo ano se inaugura pela primavera, é fruto dessa 

movimentação (VALADARES, 1954, p. 13). 

 

Na década de 1950, Jorge Amado já estava estabelecido como 

importante romancista brasileiro, reconhecido nacional e 

internacionalmente, tendo suas obras publicadas em vários idiomas, e ao 

longo do século XX teve seus trabalhos adaptados para o teatro, cinema, 

televisão.  

Um exemplo de trabalho colaborativo efetuado por Poty e Carybé, foi 

a ilustração do romance de Jorge Amado (1912-2001), “Capitães da Areia”, 

que teve a sua primeira edição em 1937. Este livro é parte integrante de um 

conjunto de obras intitulado “Os Romances da Bahia”, e é o sexto de um rol 

de obras que abordam temas específicos da Bahia. São eles: “O País do 

Carnaval” (1931), “Cacau” (1933), “Suor” (1934), “Jubiabá” (1934), “Mar Morto” 

(1936) e “Capitães da Areia” (1937). De acordo com Jorge Amado, “com a 

publicação de "Capitães da Areia" encerro o ciclo de romances que intitulei 

de "Os Romances da Bahia". São seis livros nos quaes5 quiz fixar a vida, os 

costumes, a língua do meu estado” (AMADO, 1937, p. 11). 

Segundo o posfácio de Milton Hatoum “O carrossel das crianças”, 

incluído na edição de “Capitães da Areia” de 2008, 

 

                                         
5 Optamos por manter a grafia utilizada pelo autor. 
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“Em 1937 Capitães da Areia foi censurado e depois queimado em 

Salvador”, disse minha professora de português, quando eu 

estudava no Ginásio Amazonense Pedro II, em Manaus. (...) É 

surpreendente a atualidade dos temas de Capitães da Areia. O 

assunto e as questões sociais que o livro explora em profundidade 

são, em larga medida, os mesmos da “cidade da Bahia” e de muitas 

outras cidades, do Brasil e da América Latina. Lido hoje, este 

romance ainda comove e faz pensar nas crianças desvalidas, nas 

crianças de rua, nas crianças abandonadas, quase todas órfãs de 

pai e mãe, filhos da miséria e do abandono. Atiradas à 

marginalidade, elas roubam e cometem outros delitos para 

sobreviver. Detidas, são submetidas à humilhação, ao castigo, à 

tortura (HATOUM, 2008, p. 273). 

 
Ilustração 2 - Capa de Carybé 

 
Fonte: (AMADO, 1970) 

Ilustração 3 - Desenho de Poty 

 
Fonte: (AMADO, 1970), inserida entre as 

páginas 56 e 57. 

Na capa de Carybé, ilustração 2, produzida para a 25ª edição publicada 

pela Livraria Martins Editora, temos 5 pessoas dispostas na entrada de um 

pórtico de fundo preto, e à frente as figuras, que presumimos sejam 

inspiradas no grupo de jovens protagonistas do romance. Suas figuras são 

famélicas, de cor arroxeada, e o contraste se dá pela superposição das cores 

vermelha e amarela de suas vestimentas. Aos seus pés se apresenta uma 

escadaria composta por vigorosas pincelada, perfazendo a sugestão de três 

degraus. 
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Na ilustração 3, temos o desenho de Poty, integrante de um total de 8 

ilustrações inseridas no romance. Nesta ilustração, nos é exibida a figura de 

quatro jovens em destaque sobre um fundo preto. Suas silhuetas ostentam 

um sorriso malévolo em suas faces, e é possível visualizar que dois dos 

jovens seguram de maneira ostensiva navalhas em suas mãos. Inferimos que 

a crueza desta imagem tem a ver diretamente com a narrativa da paupérrima 

existência dos jovens retratados no romance, obrigados a retirar sua 

sobrevivência das ruas de Salvador. Aos excluídos só resta o uso da força 

para ganhar a vida. 

O romance “Capitães da Areia” também teve a participação de mais 

um artista, Carlos Scliar (1920-2001), que nesta edição, desenhou um retrato 

de Jorge Amado à frente de sua máquina de escrever. 

 

Considerações finais 

 

Nossa intenção foi a apresentar Poty Lazzarotto e Carybé juntamente 

com os laços de sociabilidade intelectual e amizades artísticas firmadas 

justamente no contexto de renovação artística e cultural da Bahia dos anos 

1950. Neste sentido, entendemos que ao se inserir neste meio e manter 

estas relações, tanto Poty, quanto Carybé, desenvolveram-se enquanto 

artistas plásticos, ampliaram sua inserção num contexto maior, nacional, de 

renovação cultural e deixaram um imenso legado artístico que serve de base 

para nossas reflexões sobre o campo artístico brasileiro. 
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Imagens de topo: O legado de Pollock, depois do Google 

Earth 
 

Italo Bruno ALVES (Universidade Federal Fluminense)1 

 

Resumo: 

Este artigo aborda as particularidades das imagens geradas por satélites, na 

ferramenta digital do Google Earth, por meio do entendimento de Oliver 

Grau de que o pensamento visual digital estabelece uma íntima relação com 

a cultura plástica e visual acumulada ao longo da história da arte. Assim, 

serão abordadas possíveis particularidades da nossa atual perspectiva de 

mundo - visto de cima - com as originalidades metodológicas de Jackson 

Pollock em seu action painting, estabelecendo, desta forma, conexões entre 

os rompimentos com a perspectiva tradicional da pintura e a construção do 

nosso entendimento atual de espaço e de imagem. Ao longo do artigo, serão 

evidenciadas convergências entre a noção artística de imagem, inerentes a 

obra de Pollock e as potencialidades expressivas da ferramenta digital do 

Google Earth que, supomos, altera nossa percepção, seja na fruição de obras 

de arte, seja na percepção do mundo ordinário, estabelecendo, assim, alguns 

parâmetros para um diálogo produtivo entre história da arte e cultura digital.    

 

Palavras-chave: Arte e tecnologia - Arte contemporânea - Cultura Digital 
 

1. Introdução 
 

Jackson Pollock foi o mais evidente artista do conjunto de fatores que 

convencionamos chamar de Escola de Nova Iorque. Como nos diz Hans 

Belting, "Pollock fora escolhido para se tornar o "Picasso americano" 

(BELTING, 2012, p.87) tendo convivido com um contexto de reestruturação 

radical na arte ocidental, dando respostas originiais para problemas que 

haviam sido levantados na primeira fase do modernismo, assim,  "Pollock 

conviveu com "a certidão de nascimento" da era pós-guerra" (BELTING, 2012, 

p. 87). Em sua trajetória artística curta, protagonizou a mudança da 

vanguarda mundial da arte européia para a arte norte americana. Mas, para 

além de todos os méritos do pintor, já tão bem apontadas - por Clement 

Greenberg e mais recentemente por Steven Naifeh e Gregory White Smith - 

aqui, buscaremos um aspecto muito particular do artista. Investigaremos em 

                                         
1 Professor Associado I do Departamento de Arte/ Instituto de Arte e Comunicação Social/ Universidade 

Federal Fluminense. 
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algumas implicações das ações metodológicas de Pollock as possíveis bases 

para uma compreensão, contextualizada na história da arte do século XX, 

para uma revolução no olhar contemporâneo expandido pelas tecnologias. 

Vale de todo modo, elucidar que Pollock pode estar mais próximo das novas 

tecnologias do que convencionamos situar. Há uma frase do Hans Belting 

sobre Marcel Duchamp que expressaria muito bem a obra de Pollock:  "a 

realidade supera a ficção" (BELTING, 2012, p.89). O senso de realidade que 

permite as gotas de tinta serem levadas pela gravidade até sua tela, disposta 

sobre o chão, não guardariam uma operação metodológica de "apropriação" 

análoga ao objeto Duchampiano - que se torna arte, levado pela ação do 

tempo (data e hora pré agendados).  

 Então, se por um lado, a obra de Pollock não teria relação genealógica 

com as novas tecnologias - ainda - certamente é, também, fora dos modelos 

de representação. Por outro lado, estabelece algumas originalidades em 

relação ao mundo visual plástico, legado da cultura ocidental que podem 

lançar as bases para uma compreensão mais clara sobre como nosso olhar, 

hoje, opera e, assim, compreender como nossa cultura visual ocidental se 

articula com os potenciais da cultura digital que nos envolve, como pode ser 

visto em André Parente: 
 

Hoje em dia, existem pelo menos três diferentes concepções do que 

seja o virtual. Uma primeira tendência (expressa nos trabalhos de 

Edmond couchot, Jean-Paul Fargier e Arlindo Machado, entre 

outros) quer nos fazer crer que o surgimento de uma tecnologia do 

virtual é capaz de explicar o fato de a imagem, na cultura 

contemporânea, ter se tornado auto-referente e por isso, ter 

rompido como os modelos de representação. (PARENTE, 1999, p.07) 

 

Assim, tomaremos como referência a perspectiva metodológica de 

Oliver Grau - estabelecendo conexões entre história da arte e cultura digital 

- para evidenciar um outro legado de Pollock, articulando suas originalidades 

em relação a tradição visual com nosso repertório de imagens 

contemporâneas  -  particularmente, do Google Earth2, que inevitavelmente, 

                                         
2 Google Earth é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa estadunidense 

doGoogle cuja função é apresentar um modelito tridimensional do globo terrestre, construído a partir 

de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de 

aeronaves) eGIS 3D. Desta forma, o programa pode ser usado simplesmente como um gerador de 

mapas bidimensionais e imagens de satélite ou como um simulador das diversas paisagens presentes 

no Planeta Terra. Com isso, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros 

elementos. O programa é similar, embora mais complexo, ao serviço também oferecido pelo Google 

conhecido como Google Maps. Anteriormente conhecido como Earth Viewer, o Google Earth foi 

desenvolvido pela Keyhole, Inc, uma companhia adquirida pelo Google em 2004. O produto, 
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se tornarão expressivas e artísticas, um dia, quando deixar de existir uma 

membrana imaginária que divide artes plásticas e novas tecnologias, onde 

com frequência - uma, ainda - neutraliza a outra, como alerta Oliver Grau 

quando nos diz que "a realidade virtual faz parte do núcleo dos 

relacionamentos dos seres humanos com as imagens" (GRAU, 2007, p.18).  
 

2. Imagens de topo 
 

Importante distinguir aqui o conceito a noção etimológica de topo, 

definido como "elemento composto do grego 'lugar', que se documenta em 

alguns compostos formados no próprio grego (como topografia) e muitos 

outros" (CUNHA, 1996, p.776) e a noção de vista de topo - operação 

metodológica da geometria descritiva que cria uma imagem vista de cima 

que será lida, em épura, junto com uma imagem frontal.  

Na ação metodológica de Pollock, ao dispor sua tela no chão, ele altera 

estruturalmente a noção de frontalidade - base da pintura ocidental - para 

uma imagem que é gerada a partir de um olhar de cima para baixo - uma 

vista de topo - em sentido estrito. De todo modo, não se distancia da noção 

de topografia - como citada acima. Se uma gota de tinta cai na tela disposta 

no chão, ela cria um lugar topográfico no espaço real (onde tanto tela, quanto 

pintor, habitam) que não criaria se tivesse caído em um tela disposta sobre 

um cavalete. De forma axiomática, a tradição da pintura ocidental se devolve 

a partir da noção de "plano", Pollock leva este plano a uma ocupação 

espacial, topológica, ou ainda melhor, topo-gráfica. De forma emblemática, 

Charles Harrison evidencia este aspecto revolucionário em relação à tradição 

da história da arte com uma imagem que ocupa o espaço efetivo: 
 

A comparativa "inocência" de sua técnica, em termos de história da 

arte, indubitavelmente ajudou Pollock a se libertar de certas 

abordagens herdadas da criação pictórica e habilitou-o a desfazer-

se dos aspectos de sugunda mão do seu vocabulário de motivos; 

mas na pôde libertá-lo dos "mais profundos" requisitos 

epistemológicos da pintura no século XX; em especial enfrentou - 

como cada um dos principais expressionistas abstratos à sua 

própria maneira - a gama específica de problemas envolvidos no 

choque entre, por um lado, a complexa herança da função 

                                         
renomeado de Google Earth em 2005, está disponível para uso em computadores pessoais rodando 

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7,Windows 8 e 8.1 Mac OS X 10.3.9 e superiores, e Linux (lançado 

em 12 de Junho de 2006) e FreeBSD. O programa está disponível em duas diferentes licenças: Google 

Earth, a versão grátis mas com funções limitadas; e o Google Earth Pro (Gratuito), que se destina a uso 

comercial. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Earth, acesso 26/02/2019) 
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ilusionística da pintura e, por outro lado, a facticidade agora 

incontestável da pintura como um objeto e de sua superfície como 

uma superfície que não mais poderia alimentar ilusão narrativa. 

(STANGOS, 1997, p.130) 

  

Precisamente esta noção, evocada acima por Harisson, de que Pollock 

tenha lidado com a facticidade da pintura como objeto que ocupa o mundo 

real nos aponta para uma das originalidades mais preciosas do artista que, 

possivelmente, pelos caminhos das décadas seguintes, tenha ficado 

circunscrito ao processo da pintura na virada para segunda metade do 

século XX. No entanto, vale observar que Pollock estabelece uma relação - 

mesmo que ingênua ou espontânea - com uma visualidade milenarmente 

acumulada pelo olhar ocidental fundamentada na frontalidade e nos leva 

adiante. Mas Pollock se encontrava, também, em uma geração de artistas 

plásticos, estritamente plásticos; que antecederam décadas seguintes onde 

as tecnologias e as novas tecnologias, o conceitualismo e seus 

desdobramentos aproximaram a arte das metodologias de apropriação de 

objetos, imagens e espaços efetivos. Assim, há um legado de Pollock que não 

tivemos tempo de digerir - dada sua complexidade - frente a operações 

metodológicas dos artistas cada vez mais próximos de técnicas (ou 

apropriações) industriais que o sucederam. De alguma forma, esta operação 

metodológica de Pollock estava tão profundamente ligada a tradição que não 

migrou pra uma operação de fruição. Pollock pinta com a tela no chão mas 

continua colocando seus espectadores a olharem suas pinturas na parede - 

que não retira sua originalidade em estabelecer uma relação transversal 

entre olhar e suporte, mesmo que tendo sido apenas ele mesmo a 

experimentar esta recodificação. Assim, o pensamento visual que 

estabelecemos com a leitura de uma imagem geolocalizada de um mapa no 

celular é mais próxima da metodologia de Pollock do que de uma torre de 

vídeo de Nan June Paik. Da mesma forma, ao observar um mapa - imagem 

de topo - disposto verticalmente, repetimos a ação de rotação de noventa 

graus que Pollock fez, ao instalar um quadro pra expor. Interessante 

observar que perceptualmente, o olhar nos permite abranger paisagens com 

distância de quilometros da mesma forma que um observador de Pollock 

poderia ter fruido suas imagens, caso estivessem na mesma posição que 

foram pintadas. Mesmo assim, Pollock coloca sua tela em pé, na parede, da 

mesma forma que colocamos um dispositivo móvel ao olhar um mapa. O 

legado da resistência de Pollock em manter a tela na vertical, ao expor, 

permace inalterado, apesar do nosso aparelho perceptual permitir  ler uma 

imagem disposta na horizontal, como ler um livro sobre uma mesa. Estes 

dois exemplos díspares: Da operação metodológica de Pollock e da leitura 
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de um mapa em um dispositivo móvel apontam para um poderoso elemento 

de convenção, da percepção visual mas, também, do próprio pensamento 

visual ocidental em verticalizar a experiência de fruição de imagens. Antes 

que os mecanismos de geolocalização e de experiência de perspectiva de 

topo passem a integrar o repertório de jovens artistas, de forma expressiva, 

poderia ser produtivo desnaturalizar esta convenção perceptual que veio 

como legado da tradição pictórica e migrou, instintivamente, para a 

visualidade digital.  

 

3. (Des)continuidade do espaço planar 

 
Charles Harisson (1997) ao tratar de Jackson Pollock destaca, ainda, uma 

opeeração metodológica radical que, também, pode nos ensinar sobre a relação 
original que as novas tecnologias nos colocam hoje, graças a recursos de 
geolocalização: o corte, a ruptura, o enquadramento que acontecem em um 
susposto espaço contínuo. Harisson nos diz:  

 
Não era meramente uma questão de espaço inadequado entre as 

quatro fronteiras da tela; não havia suficiente espaço entre a 

superfície da tela e a origem do movimento que o pincel tinha que 

traçar nela, isto é (por essa dta), o ombro do pintor. Essa sensação 

de "'falta de espaço para pintar" pode muito bem ter sido, de um 

modo muito direto, uma consequencia daquela qualidade de 

violência física real que Pollock trouxe para atividade de pintar. 

(STANGOS, 1997, p.128) 

 

A relação entre espaço e tela, evocada por Harisson para evidenciar a 

operação metodológica de Pollock ao colocar sua tela no chão, e, portanto, 

no espaço real onde ele mesmo - pintor - ocupa nos coloca novamente muito 

próximos de uma possível analogia com o mundo virtual tecnológico e suas 

abordagens georeferênciadas. A superfície planetária contida da tela de um 

dispositivo móvel nos leva a uma operação mental/ visual semelhante ao 

conjunto de decisões com as quais Pollock precisou lidar para descolar uma 

pintura das demais.  

Por toda história da arte a decisão do enquadramento sempre foi algo 

tão intrínseco ao conjunto de decisões do fazer artístico que esta noção foi 

naturalizada. Quando Pollock decide pintar em uma grande lona disposta 

sobre o chão e, depois, recortá-la, criando pinturas menores ele estabelece 

com o espaço planar uma operação de enquadramento que possui 

particularidades metodológicas e particularidades na própria noção de 

controle que um artista sempre teve das relações formais estruturais de 

linhas de fuga, linha do horizonte, linha de terra em uma pintura, um 
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desenho ou uma gravura. Assim, Pollock cria uma dinâmica de 

relacionamento entre olhar e imagem que supera o legado histórico das 

imagens mas, sobretudo, inaugura uma possível relação que só poderia ser 

plenamente experimentada por meio das tecnologias que surgiriam décadas 

depois, no mapeamento de uma superfície igualmente horizontal que seria 

igualmente recortada por um olhar sobre uma tela de um dispositivo móvel. 

Assim, novamente, podemos evocar na atitude ordinária de uso de um 

dispositivo móvel com dispositivo de geolocalização, observando um mapa, 

um legado operacional aflorado na perspectiva inventada por Pollock.  

Esta articulação entre a operação metodológica de recortar um espaço 

permite compreender um legado que não foi desenvolvido e 

experiementado no âmbito da própria pintura, nem mesmo da arte, migrou, 

como a própria arte o fez nas décadas seguintes a Pollock para o mundo 

ordinário, sem, contudo, ter sido articuladas entre si - ainda. Oliver Grau 

aponta para este hiato de articulação: 

 
Embora a história da arte e a história da mídia tenham mantido um 

relacionamento interdependente e a arte tenha comentado, 

acompanhado ou até mesmo promovido cada desenvolvimento da 

mídia, a visão histórica da arte como história da mídia, como a 

história desse relacionamento interdependente, que comporta o 

papel das visões artísticas na ascensão da nova mídia da ilusão, 

ainda não foi plenamente desenvolvida. (GRAU, 2007, p.17) 

 

Claro que esta articulação da operação metodológica de Pollock ao 

"estabelecer um recorte em um dado plano contínuo" precisa, novamente, 

ser contextualizado ao fato de não ter sido um problema do Expressionismo 

abstrato a participação do público e, então, a experiência que Pollock teve 

com a imagem não ter sido análoga a estabelecida hoje, de forma ordinária, 

na fruição de uma imagem da superfície planetária geolocalizada em um 

mapa. Seria como tentar encontrar todos os usos da fotografia em 

Brunelleschi, o que não seria plausível - mas, também - não tira seu 

pioneirismo. 

 

4. Imersão, aproximação e zoom 

 

A teoria da percepção já demonstrou que o campo de visão, ou seja, o 

espectro de visão muda de um indivíduo para outro. Em arte, 

tradicionalmente, se aproximar ou se distanciar de uma pintura, escultura, 

desenho para fruir detalhes ou o conjunto composicional foi algo que 

integrou por séculos a maneira como nos relacionamos com as imagens e 

com o espaço. Possivelmente por esta relação entre percepção artistica e 
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mundo ordinário, Greenberg aponta que o grande "evento da década de 50 

foi a expansão da superfície do plano pictórico a grande escala" 

(GREENBERG, 1997, p.202). No exercício que estabelecemos aqui - de rever 

Pollock, depois das novas tecnologias - poderemos observar que existem 

conexões que aproximam, e muito, a maneira como sua pintura antecipou 

operações visuais que vem se naturalizando no uso de dispositivos móveis, 

especialmente no que diz respeito a ampliação de escala apontada por 

Greenberg no trecho acima. Argan nos diz que "o quadro de Pollock surge 

como um conjunto de quadros pintados na mesma tela" (ARGAN, 1992, 

p.532) e esta afirmação nos permite identificar uma analogia que pode ser 

rica para resgatar uma propriedade metodológica identificada com a 

possibilidade das imagens digitais de aproximação e distanciamento, ou seja, 

no quanto estamos imersos ou não no espaço planar. Neste sentido, aqui, 

podemos observar o quanto a ação metodológica de Pollock é análoga com 

a operação ordinária de hoje quando, em um plano contínuo escolhemos um 

recorte específico para fruir. Na tela dos dispositivos móveis, selecionar, 

ampliar e fruir uma imagem quadrangular específica nos aproxima da ação 

de Pollock de pintar uma grande lona e, depois, selecionar onde será o 

recorte de um quadro, de outro, e de outro. Esta potencialidade de interação 

entre arte, percepção e tecnologia nos é evidenciada em Nicolas Bourriaud:  

 
A função da arte, perante tal fenômeno, consiste em apropriar-se 

dos hábitos perceptivos e comportamentais criados pelo complexo 

tecnoindustrial e transformá-los em possibilidades de vida, na 

expressão de Nietzche. Em outros termos, consiste em subverter a 

autoridade da técnica e torná-la capaz de criar maneiras de pensar, 

ver e viver (BOURRIAUD, 2009, p.96). 

 

Este intercâmbio entre arte e tecnologia e mundo ordinário, sabemos 

hoje, não é linear e pode ser deflagrado a partir de qualquer um dos termos. 

No caso específico que tratamos aqui, Pollock cria uma operação 

metodológica original para o processo secular de trabalho da pintura criando 

uma ferramenta perceptiva que será levada muito adiante pelo uso ordinário 

que fazemos agora da ferramenta Google Earth.  

Vale, ainda, nesta comparação entre as operações metodológicas de 

Pollock e do Google Earth, identificar rompimentos do primeiro com a 

tradição pictórica - onde Pollock se descola da tradição representativa, 

colaborando para a autoreferência da pintura - e do Google Earth - 

descolando suas imagens da tradição digital - supostamente desvinculadas 

do mundo real como, também podemos identificar em Bourriaud: 
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Todas as imagens que conhecemos resultam de uma ação física, da 

mão que traça sinais até o manuseio de uma câmera: já as digitais, 

para existir, não tem nenhuma necessidade de uma relação 

analógica como seu tema. Pois a foto é o registro trabalhado de um 

impacto físico, ao passo que a imagem digital resulta não do 

movimento de um corpo, e sim de um cálculo. (BOURRIAUD, 2009, 

p.97). 

 

Assim, de um lado Pollock transgride a pintura, de outro, o Google 

Earth transgride uma noção original que vimos construindo sobre a imagem 

digital: a de uma imagem digital desvinculada da natureza. 

 

5. Considerações conclusivas 

 

Ao longo deste artigo foi promovido um entrelaçamento entre três 

fatores principais: a cultura plástica ocidental, as ações metodológicas de 

Pollock e a cultura digital. Estas reflexões tem como objetivo principal 

desnaturalizar alguns nexos despercebidos mas, também, aproximar nossa 

cultura plástica da cultura visual digital por meio de articulações que se 

constroem tão lentamente, de uma geração para outra, podendo se perder 

e, assim, deixar de potencializar possíveis diálogos entre uma cultura visual 

secular e a construção de um olhar permeado pelas imagens tecnológicas. 

Assim, destacamos alguns fatores implícitos que podem colaborar, 

sobretudo para jovens artistas, no resgate de nosso passado rumo ao futuro. 

Destacamos, então; 

I - O legado as artes plásticas, da pintura, da escultura não é apenas 

um legado de produtos, de obras acabadas, mas de processos. A maneira 

como os artistas plásticos desenvolveram seu pensamento visual por meio 

de operações materiais nos deixaram operações metodológicas que podem 

conter originalidades mas, também, anseios de uma forma original de lidar 

com o mundo e com suas imagens. Como vimos, as operações 

metodológicas de Pollock guardam noções e posicionamentos em relação a 

uma cultura pictórica secular mas, também, abrem caminho para um 

interesse em reconfiguar a maneira como olhamos e como podermos olhar. 

II - As imagens criadas pelo homem não obedecem um vetor evolutivo 

rumo a perda de vínculo com o mundo ordinário. Se convencionamos 

compreender a pintura no século XX como um avanço em relação a realidade 

- por meio do abandono da mimesis; por outro lado, vimos agora, que as 

novas tecnologias ganham espaço relevante em nossas vidas quando se 

aproximam da realidade. Da mesma forma que Pollock avançou 

estabelecendo naquele momento uma possibilidade da pintura pensar em si 

por meio dos seus próprios métodos, agora, vimos que o Google Earth se 
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torna uma ferramenta engrandecedora por meio de imagens reais, deixando 

assim de lado o mito dos infográficos autônomos e desvinculados com a 

realidade física e sensorial, criados por meio de cálculos e não mais por meio 

de gestos. 

III - As genealogias podem ser reescritas a medida que a própria 

cultura digital se desenvolve. Pode ser que daqui a algum tempo, um pintor 

ou escultor seja mais próximo da invenção artística digital nos livros de 

história do que a célebre primeira câmera de vídeo utlilizada por Nam June 

Paik.  

Assim, quando Bourriaud nos diz que "a influência da tecnologia sobre 

a arte que lhe é contemporânea exerce-se nos limites que ela circunscreve 

entre o real e o imaginário" (BOURRIAUD, 2009, p.99) complementamos, 

então, que este imaginário não é da mesma forma contemporâneo. Este 

imaginário vem sendo construído pela humanidade e emergindo sob forma 

de um pensamento visual ordinário e artístico, onde o passado é alicerce - 

indispensável, fundamentador e que cria impactos radicais na sua 

construção, inteira. 
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Entre páginas: do livro de artista ao subjétil. 
 

Luiza Tavares Lopes Balau1  

(Universidade Estadual de Londrina – UEL). 

 

Resumo:  

Neste trabalho, pretende-se abordar o conceito de livro de artista e sua 

relação com o conceito de subjétil, da forma que Derrida o pensa a partir de 

suas leituras de Artaud. A noção de livro de artista não é estranha ao 

vocabulário artístico, porém, apesar de presente, possui uma dificuldade de 

definição e categorização que a torna abrangente e dificultam sua captura 

por inteiro. É justamente essa característica híbrida que o aproxima da 

segunda noção central que será utilizada neste trabalho: o subjétil. Artaud se 

apropria desse termo para discutir seus desenhos, incorporados na 

superfície do subjétil, atravessando-o e sendo por ele suportado, 

simultaneamente. Assim, o hibridismo dessa noção existe na própria relação 

do artista com o subjétil, que pode ser, ao mesmo tempo, suporte, 

membrana a ser atravessada e superfície de inscrição. A metodologia deste 

trabalho será bibliográfica e imagética, trazendo textos que abordam o 

assunto de autores como Derrida e Paulo Silveira e também imagens do 

livro/subjétil de Artaud, com o objetivo de entrelaçar ambos os conceitos. 

 

Palavras-chaves: Livro de artista, subjétil, Artaud, Derrida. 

 

Do livro de artista 

 

O conceito de “livro de artista” e a sua categorização como objeto 

artístico são problemas de difícil definição no mundo da arte. Afinal, o livro, 

em seu uso corrente, é um objeto composto por múltiplas partes que 

constituem um todo, e defini-lo de forma objetiva, sem que se excluam suas 

formas alternativas, certamente, é um desafio em si mesmo. Consideremos 

um exemplo básico e simplificado de alguns elementos que compõem um 

livro enquanto objeto literário canônico: palavras, que em conjunto formam 

um texto, que dentro de uma ordem e de um contexto formam uma obra 

literária, que organizadas e encapadas formam um livro.  

Essa é uma redução sintetizada do que comumente esperamos que 

componha um livro, porém, o livro de artista pertence à outra ordem. 

Eliminando a função literária e inserindo-o no contexto do mundo da arte, 

                                         
1 Graduada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina – UEL e mestranda em 

Comunicação pela mesma instituição. 
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esse objeto artístico passa a responder a menos regras e ter maior liberdade 

em sua produção. A título de exemplo, durante a progressão dos estudos 

sobre o livro de artista, sua definição foi se tornando mais uma justificativa 

do que o livro não é do que uma definição propriamente dita. Segundo 

Silveira (2008, p.45): 

 
No estudo do esforço fim-de-século de compreender a evidência da 

arte em formato livro, o que se constata é que curiosamente 

persiste o problema da definição do que a coisa é. Note-se que nos 

casos anteriores existe sempre um isso-é-isso-não-é, baseado ou 

em valores estabelecidos ou em valores em estabelecimento. 

 

Essa dificuldade de definição pode ser vista como consequência da 

abrangência poética, técnica e conceitual proporcionada por essa categoria 

de objetos. Ao mesmo tempo categoria e objeto artístico, o livro também 

existe sobre uma infinidade de formas, visto que o livro de artista, apesar de 

muitas vezes ser visualmente semelhante à obra literária tradicional, não 

tem como prerrogativa permanecer nas regras estabelecidas para a forma 

livro corrente. Pelo contrário, o livro de artista tem total liberdade, enquanto 

categoria e objeto, de subverter essas formas. De acordo com Souza (2009, 

p.25): 

 
Há um amplo espectro de trabalhos que podem ser denominados 

de livros de artista. Desde livros únicos com características 

fortemente matéricas ou escultóricas, passando por materiais 

realizados artesanalmente em pequenas tiragens, múltiplos 

publicados manual ou industrialmente, até livros totalmente 

industriais construídos visualmente com o conceito de livro de 

artista. As fronteiras entre um tipo e outro de livro são fluidas e 

imprecisas. 

 

Portanto, quando pensamos em livro de artista, não somos capazes 

de criar uma imagem específica que represente uma referência do que este 

objeto é. Podem se assemelhar a livros tradicionais, a cartas, podem parecer 

esculturas, entre outras formas. O preço de sua liberdade poética resulta, 

porém, em sua dificuldade de definição. Em seu livro A página violada: da 

ternura à injúria na construção do livro de artista, Paulo Silveira (2008, p. 25) 

investiga a fundação do livro de artista e do livro objeto no mundo da arte. 

Em suas buscas iniciais por uma definição, o autor observa sobre a 

dificuldade em encontrar sua denominação em dicionários nacionais: 

 
A unidade locucional livro de artista não foi encontrada em 

dicionários brasileiros. Das obras de referência, apenas uma 
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registra o termo, a Grande Enciclopédia Larousse Cultural, desde a 

sua edição de 1988 até a última consultada, de 1998, sem 

alterações. É assim definido: “Livro de artista, obra em forma de 

livro, inteiramente concebida pelo artista e que não se limita a um 

trabalho de ilustração. (Sob sua forma mais livre, o livro de artista 

torna-se livro-objeto.)”. Livro-objeto é o “objeto tipográfico e/ou 

plástico formado por elementos de natureza e arranjos variados”. 

 

A partir dessa definição inicial, pode-se delinear uma ideia do que 

constitui um livro de artista, porém, essa definição ainda é insuficiente e 

restrita, não abrangendo suas diferentes formas, origens ou mesmo 

sugerindo exemplos de obras. Mais adiante, Silveira (2008, p. 25-26) comenta 

a deficiência dessa limitação, sugerindo outras possibilidades para o livro de 

artista enquanto objeto artístico não enquadrado e restrito por essa 

definição: 

 
(1) livro de artista pode mesmo designar tanto a obra como a 

categoria artística; (2) o conceito é ainda muito problemático, pondo 

em xeque pesquisadores com pesquisadores, artistas com artistas, 

e pesquisadores com artistas, além de envolver outras 

especialidades, como estética, literatura, biblioteconomia e 

comunicação; (3) que a concepção e execução pode ser apenas 

parcialmente executada pelo artista, com colaboração 

interdisciplinar; (4) que não precisa ser um livro, bastando ser a ele 

referente, mesmo que remotamente; e (5) que os limites envolvem 

questões do afeto expressadas através das propostas gráficas, 

plásticas ou de leitura. 

 

É uma forma de obra com infinitas possibilidades, que se estendem 

tanto para a sua imagem externa quanto às suas páginas, como exposto, 

novamente, pelo pesquisador Paulo Silveira (2008, p. 29):  

 
Ter o livro, sim, lê-lo também, mas também, e sobretudo, ver, virar 

e gerar as suas páginas. Comê-las. É preciso construí-lo como objeto 

de arte. Libertar-se não apenas do verso, mas da própria regra da 

página, sim ou não? À arte cabe essa liberdade, mesmo se 

melancólica.  

 

Dessa maneira, podemos concluir que o livro de artista é essa “forma 

altamente mutável” (2008, p.37) que contorna a forma-livro convencional e é 

composto por diferentes linguagens, recursos, intenções e podendo 

abranger diferentes áreas, como a literatura, poesia, fotografia, escultura, 

cinema, música, entre diversas outras. 
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 Do subjétil 

 

A dificuldade de definição e categorização de algo tão amplo e 

ilimitado como o livro de artista é compartilhada pela imagem que Derrida 

concede ao subjétil de Artaud. O subjétil, a despeito de jamais receber uma 

definição exaustiva de ambos autores, pode ser entendido como uma 

espécie de corpo estranho, irredutível as possíveis interpretações, sempre 

resistindo à razão e ao sentido. No livro Enlouquecer o subjétil, Derrida se 

propõe a pensar o subjétil, como Artaud o chama, e sua relação com o 

desenho, a escrita e a língua: 

 
Chamaria isso de uma cena, a cena do subjétil, se nela já não se 

encontrasse uma força para subtilizar o que sempre põe em cena: 

a visibilidade, o elemento da representação, a presença do sujeito, 

até mesmo de um objeto. Subjétil, a palavra ou a coisa, pode tomar 

o lugar do sujeito ou do objeto, não é nem um nem outro. Por três 

vezes ao menos, três vezes ao que eu saiba, Antonin Artaud fala de 

“o que é chamado de subjétil”. Ele diz realmente “o que é chamado”. 

Nomeação indireta, aspas invisíveis, nomeação ao discurso do 

outro. Serve-se da palavra dos outros, mas talvez faça-a dizer outra 

coisa, talvez lhe ordene que faça outra coisa. Nas três vezes é para 

falar de seus desenhos... (DERRIDA, 1998, p. 23). 

 

Desse modo, é possível compreender que o lugar do subjétil é o entre-

lugar: entre o sujeito e o objeto, mas nunca um ou outro, e é nesse “corpo” 

indecidível, nessa estranha superfície de inscrição que Artaud confia seus 

desenhos. O subjétil tornou-se, para Artaud, o suporte de seus trabalhos, 

onde diferentes ideias e fantasmas se confrontaram e atravessaram sem um 

ponto focal; assim, desenhos que surgiram de diferentes formas e processos 

se encontram em um mesmo espaço sem horizonte determinado. Ademais, 

apesar de seu estranho nome e de sua intraduzibilidade, a palavra “subjétil” 

pertence ao linguajar artístico: 
 

Derrida nos explica que a palavra subjétil não é nova e vem do 

francês ou do italiano. Pertence ao jargão da pintura e designa o 

que está de certo modo deitado embaixo (sub-jectum) como 

substância e pode ser um sujeito ou um súcubo. Fica entre a parte 

de baixo e a de cima, sendo ao mesmo tempo um suporte e uma 

superfície - é, na pintura e na escultura, tudo o que nelas se 

distinguiria da forma, tanto quanto do sentido e da representação. 

Subjétil é o que não é representável. Uma espécie de pele, 

perfurada de poros. No subjétil escreve-se e pinta-se o intraduzível 

e não-representável [...] O subjétil talvez nem seja alguma coisa - 

talvez apenas anuncie alguém e de preferência algum outro, sendo 
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que um outro pode nem ser um ser nem ser um sujeito 

(CHNAIDERMAN, 2007, p. 295). 

 

Entendê-lo como um enigmático território de criação é um exercício 

confuso. Ao mesmo tempo compreendido como suporte e superfície e hostil 

a qualquer forma de representação, Derrida (1998, p. 26) lança a pergunta: 

“[...] nessa operação aparentemente manual que é um desenho, o subjétil se 

deixa atravessar?”. Afinal, qual a razão de Artaud escolher chamar2 o subjétil 

em seu caderno de desenho, qual o objetivo em trazer essa estranha 

perspectiva para a prática, se o subjétil não comporta elementos 

representáveis ou traduzíveis? Mais importante, o que significa desenhar e 

escrever para Artaud, de modo que a única forma satisfatória de fazê-los, 

para o artista, é buscar a confecção de um receptor inóspito às ideias de 

representação e tradutibilidade? 
 

Figura 1: O Homem e Sua Dor (Antonin Artaud, 1946). Técnica mista s/ papel. 

 
Fonte: MÈREDIEU, Florence de. Eis Antonin Artaud. Tradução de Isa Kopelman et al. São Paulo: 

Perspectiva, 2011. 

                                         
2 “Que o subjétil seja alguma coisa, isso não é dado. Talvez ele antes se anuncie como alguém, e de 

preferência algum outro: ele pode trair. Mas o outro aqui pode chamar-se sem ser, sem ser um ser, e 

principalmente sem ser um sujeito, a subjetividade de um sujeito. Talvez ainda não se saiba o que ‘se 

chama’ assim de ‘subjétil’, a subjetilidade do subjétil, ao mesmo tempo porque ele não constitui o 

objeto de nenhum saber e porque pode trair, ignorar o chamamento, ou chamar antes mesmo que 

seja chamado, antes mesmo que receba seu nome” (DERRIDA, 1998, p. 25). 
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Para Artaud, o ato de desenhar/escrever enfrenta o subjétil, sendo 

este a membrana a ser perfurada para que o desenho e a escrita ocorram. 

Para o artista, estas duas ações – a escrita e o desenho – estão contaminadas 

de intencionalidade e narratividade que, segundo o autor, sufocam o que há 

de possibilidades em ambas práticas fora de um sentido e narratividade 

dominantes. Para ele, seria necessário pensar uma língua anterior à língua, 

e um desenho “inato”. Nas palavras de Artaud (2003, p. 63): 
 

O que é desenhar? Como se chega a isso? É a ação de abrir 

passagem através de uma parede de ferro invisível, que parece 

situar-se entre o que se sente e o que se pode. Na minha opinião, 

para atravessar esta parede, de nada adianta bater nela com força, 

e sim miná-la, perfurá-la limando-a lentamente e com muita 

paciência. 

 

Essa dualidade entre “o que se sente” e “o que se pode” é a chave para 

compreender a busca de Artaud pelo desenho inato. O artista rejeita a 

superfície tradicional que a folha de papel o oferece por acreditar que esta 

se encontra carregada de sentido, delimitando o que se sente, convertendo 

esse sentimento em um regime de possibilidade. Essa rejeição é 

exemplificada pelo pensamento semelhante compartilhado pelos autores 

Deleuze e Guattari a respeito do suporte da escrita/desenho: “[...] a página 

ou a tela estão já de tal maneira cobertas de clichês preexistentes, 

preestabelecidos, que é preciso de início apagar, limpar, laminar, mesmo 

estraçalhar para fazer passar uma corrente de ar, saída do caos, que nos 

traga a visão” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 240). Logo, podemos deduzir 

que “o que se pode”, para Artaud, é o que é esperado de autores e artistas 

dentro dessa estrutura mantida por “clichês preexistentes”, comentada de 

maneira análoga pelos filósofos, e “o que se sente”, ou seja: o que não se 

subscreve ao domínio do sentido comum. 
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Figura 2: Autorretrato (Antonin Artaud, 1948). Técnica mista s/ papel. 

 
Fonte: MÈREDIEU, Florence de. Eis Antonin Artaud. Tradução de Isa Kopelman et al. São 

Paulo: Perspectiva, 2011. 
 

Em conclusão, o subjétil segue não sendo exatamente um objeto, 

sujeito ou ação específica – ele é, ao mesmo tempo, tudo isso e nada disso. 

A sua indecidibilidade conceitual o torna difícil de ser capturado, e talvez 

justamente por essa razão, Artaud chama o subjétil aos seus desenhos. 

Desse modo, o tratamento que um artista deve reservar ao subjétil é 

igualmente difícil e indecidível. Nas palavras de Derrida (1998, p. 45):  
 

[O subjétil] É então tratado de maneira diferente: [...] o que se tem 

de atravessar, transfixar, furar para se ver livre da tela, isto é, do 

suporte inerte da representação. O subjétil - por exemplo, o papel 

ou a tela - torna-se então uma membrana; e a trajetória do que se 

lança sobre essa membrana deve dinamizar essa pele ao perfurá-

la, ao atravessá-la, ao passar pro outro lado.  

 

Desta forma, a “trajetória” lançada sobre o subjétil enfrenta a 

representabilidade velada da página/tela/suporte utilizado pelo artista. 

Buscar o subjétil em seus trabalhos, portanto, é um ato de rebeldia ao véu 

representativo que recobre o suporte artístico, e chamar o subjétil foi a 

solução encontrada por Artaud para se esquivar de uma representatividade 

estética e linguística que não é capaz de contemplar, muito menos 
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comportar, seus desenhos e escritos. Assim, o subjétil se torna essa 

passagem para Artaud operar seus desenhos e escritos além do regime da 

representação e tradutibilidade. Novamente, nas palavras de Derrida (1998, 

p.29):  
 

Acerca do subjétil dever-se-ia sim, dever-se-ia escrever o 

intraduzível. Escrever conforme a nova frase, mas discretamente, 

pois a resistência à tradução, quando é organizada, estrepitosa, 

espetacular, sabemo-la de antemão repatriada. Na verdade, seu 

segredo deve ser partilhado apenas com o tradutor. 

 

A resistência à representação e assimilação do subjétil, somada à 

fluidez e autonomia do livro de artista são, portanto, os pontos de encontro 

entre o subjétil e o livro de artista. 
 

O livro e o subjétil: um encontro fortuito. 
 

Apesar de sua difícil categorização, o livro de artista difundiu-se 

rapidamente na segunda metade do século XX. A súbita popularização dessa 

forma de obra na década de 1960 coincide com o questionamento e desejo 

de autonomia de artistas em relação ao mundo da arte e seu funcionamento, 

como demonstrado pela pesquisadora Anne Moeglin-Delcroix (2015, p. 164): 
 

[…] no contexto de uma desconfiança das estruturas tradicionais de 

distribuição da arte, algumas vezes em conflito aberto ou insidioso 

contra as instituições, uma brochura, impressa com baixo custo, dá 

ao artista plena liberdade de fazer o que quiser, como quiser, 

quando quiser e pra quem ele quiser. Em outras palavras, o 

florescimento repentino do livro como um meio artístico a partir de 

1960 e sua expansão até hoje pode ser explicado pela correlação 

de três fatores principais: a sua participação nos principais aspectos 

da mutação nas artes visuais, a solução que ele oferece para 

substituir a forma tradicional de exposição [...], e a independência 

que garante ao artista.  

 

Portanto, o livro de artista, mais do que um simples meio, é a 

possibilidade da criação de um objeto que não apenas é uma obra em si 

mesma, mas também um espaço autônomo, independente. A autora 

também estabelece uma relação entre este espaço do livro e a utopia 

(MOEGLIN-DELCROIX, 2015, p. 163): 
 

Esse espaço alternativo é um espaço livre, fora das instituições 

estabelecidas, prestando-se assim para a expressão de projetos 
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artísticos que vão além das normas padrão - sem restrições ou 

numerosos intermediários. Quando dizemos “espaço alternativo”, 

dizemos crítica do espaço convencional para a apresentação de 

arte, e por outro lado, invenção de um novo espaço que não toma 

seu lugar, mas se situa ao lado, como um desvio em uma rodovia. 

Tal espaço tem uma relação próxima com a utopia. Diferente do 

que se pensa, a utopia não era originalmente uma noção temporal 

que se referia a imaginar o futuro, mas uma noção espacial, de fato, 

uma noção geográfica. Ou seja, devemos lembrar que este era o 

nome de uma ilha, um mundo autônomo circunscrito, lateral, 

marginal e distante. É “sem lugar” porque, ao propor outra 

organização da vida, situa-se fora do funcionamento normal do 

mundo. 

 

Assim, pode-se entender o livro de artista como esse objeto 

misterioso, até mesmo indecidível, cuja definição se confunde entre 

obra/objeto e espaço. Artistas em busca de outra organização que não a do 

mundo da arte, mas ainda interessados em criar arte, viram nos livros a 

possibilidade do “desvio” que contemplaria seus trabalhos. Além da 

autonomia de produção, distribuição e exposição, o livro como suporte 

permite ao seu criador a inclusão de diferentes técnicas e de características 

ilimitadas.   

Isso também significa que a importância da forma-livro destes 

trabalhos não está em reproduzir o formato corrente dos livros ou em 

subscrever as suas regras; ao contrário, o livro de artista possibilita uma total 

expansão e reimaginação da forma-livro tradicional e de nossa relação com 

o livro inserido no contexto da arte. Outro ponto significativo é a 

possibilidade do livro ser reproduzido e circulado conforme o desejo do 

artista, e criar obras neste contexto, portanto, também implica em uma 

dessacralização da “aura” do objeto de arte único, mais ainda, possibilita 

mudanças na relação do artista com o público e do público com o trabalho. 

Isso torna o livro de artista a forma perfeita para “chamar” o subjétil em suas 

páginas. Porém, não basta chamar o subjétil sem enfrentá-lo, sem 

enlouquecê-lo e perfurá-lo o suficiente para que o sentido e os “clichês” 

sejam expulsos da folha/tela/página, pois é somente dessa forma que somos 

capazes de chegar nesse objeto autônomo, sem sentido ou narrativa, liberto 

de pré-concepções e expectativas, deslocando-o para o lugar de um objeto 

estrangeiro em que o acaso dialoga com o desenhar de forma espontânea3. 

                                         
3 “O mundo dos Cadernos de Rodez é caótico. Ele se apresenta como um gigantesco bazar, um carnaval 

de formas. Artaud abarca ali toda a sua vida. Personagens reais (família, amigos, médicos, affaires) ou 

inventados, personagens célebres (escritores, pensadores, santos e religiosos): vemos desfilar todos 

aqueles que, em um momento ou outro, foram importantes em sua vida. Ali ele reinventa um corpo 

para si e concebe os corpos de suas meninas do coração que estão pra nascer. Cria seres compósitos, 
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Desse modo, o subjétil auxilia a exploração da prática do desenho e seus 

diferentes processos, experimentando o que encontramos entre o racional 

e obscuro no processo do desenhar, descobrindo como o desenho deixa de 

ser uma suposta representação figurativa da intenção do desenhista e se 

transforma em uma figura autônoma, impossível de ser capturada ou 

reduzida pela lógica racional.  
 

Figura 3: A Cabeça Azul (Antonin Artaud, 1946). Técnica mista s/ papel. 

 
Fonte: MÈREDIEU, Florence de. Eis Antonin Artaud. Tradução de Isa Kopelman et al. São Paulo: 

Perspectiva, 2011. 

 

O que chamamos de irrepresentável aqui, no contexto do subjétil, não 

significa necessariamente uma aparência abstrata ou distante de signos 

reconhecíveis, mas, sim, a presença de algo insubmisso na obra que é 

impossível de ser apreendido em um sentido unívoco, isto é, narrativo. A 

respeito do processo de criação do artista Francis Bacon, Deleuze (2007, p. 

56-57) diz: 

 

                                         
espécies de híbridos que reúnem muitas pessoas em uma só. A linguagem desses cadernos é crua. 

Artaud trabalha neles com os descartes, aproximando aquilo que é normalmente compartimentado 

na cultura” (MÈREDIEU, 2011, p. 782). 
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Vestida, a figura de Bacon se vê nua no espelho ou na tela [...] a 

“maneira” de Bacon se dá num anterior e num posterior: o que se 

dá antes que o quadro tenha começado, mas também o que se dá 

posteriormente, hysteresis que vai sempre alterar o trabalho, 

interromper o curso figurativo, para, no entanto, continuar em 

seguida [...] E a identidade de algo já dado e de algo sempre 

atrasado, na presença excessiva. 

 

Para Deleuze, no trabalho de Bacon há um momento de quase 

identificação, de quase representação que paira sobre sua obra; porém, algo 

acontece entre o começo e o término da obra que “atrasa”, ou melhor, difere 

uma suposta narratividade do quadro. A identidade nunca chega a tomar a 

obra de Bacon e, assim, sua pintura se mostra capaz de criar afetos que estão 

além da representação: uma nudez capaz de expor mais do que um corpo 

nu, um grito ruidoso que conseguimos enxergar, mas não somos capazes de 

ouvir, enfim, toda uma espécie de afetos não representáveis surge desse 

encontro entre a criação artística e o acontecimento. Podemos aqui, 

estabelecer um paralelo com os desenhos de Artaud em seu livro-subjétil, 

deslocando a pintura e a tela para o desenho e o livro/subjétil, onde a 

identidade sempre paira, mas nunca chega. 

Neste trabalho, buscamos compreender a união entre estes 

“conceitos” – o subjétil enquanto suporte/superfície/membrana, e o livro de 

artista enquanto obra/categoria/espaço – como potenciais aliados. Ao 

explorar ambas as ideias em conjunto, somando-as, ampliam-se as 

possibilidades plásticas e criativas de ambas, criando um objeto híbrido 

existente entre definições, mas nunca capturado por nenhuma. 

Conjuntamente, interessa-nos explorar o potencial presente entre “o que se 

sente” e “o que se pode”, e experimentar com o irrepresentável que Artaud 

buscava em seus desenhos e escrita. 
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“TODA CULTURA BRASILEIRA É UNDERGROUND”: ARTE 

EXPERIMENTAL/VISUAL E SENSORIAL DE HÉLIO OITICICA 

 

Patrícia Marcondes de BARROS (UNESP/UEL) 1. 

 

Resumo: 

A presente comunicação tem como objetivo analisar o caráter experimental 

inerente à contracultura brasileira das décadas de 1960 e 1970 presente nas 

obras de Hélio Oiticica.  A complexidade e diversidade de sua arte 

redefiniram conceitos, dialogando antropofagicamente com diversas 

tendências nacionais e estrangeiras, delineando de forma não programática 

a estética do Movimento Tropicalista (do qual foi protagonista com a obra 

seminal que batizou o movimento, denominada “Tropicália”). Buscou na 

participação do público a completude de suas obras, redefinindo assim, o 

conceito das artes plásticas e do próprio observador que ganha dimensão 

ética, social e política. Em um primeiro momento, analisaremos o contexto 

de produção das suas obras e, posteriormente, o conceito visual e sensorial 

de sua arte experimental que decodificou a face da contracultura brasileira 

em suas cores, formas e parangolés. 

 

Palavras-chaves: Arte Experimental, Contracultura, Hélio Oiticica. 
 

Introdução 
 

A presente comunicação visa apresentar algumas obras de Hélio 

Oiticica (1937-1980) que desvelam a experimentalidade da arte brasileira nas 

décadas de 1960 e 1970. Sua verve artística se manifestou através da 

deglutição cultural, como postula a antropofagia oswaldiana, de referências 

do passado e do presente, internacionais e nacionais. Dentro desse caldeirão 

híbrido que se manifesta em suas performances, pintura, escultura e 

literatura, entre outras, postulou uma nova forma de conceber e sentir a 

obra de arte. Suas pinturas espaciais, parangolés e bólides expressaram sua 

ideia de subversão na arte pela desintegração do objeto, atingindo a vida, o 

corpo, sendo “a sensação de estar, a sensação de ser”, como afirmou. Tendo 

em vista a miríade de possibilidades de análise da obra do referido artista, 

nos deteremos de forma geral, em seu caráter experimental inerente à 

contracultura das décadas de 1960 e 1970 (e as reverberações dessa no 

                                         
1 Pós-Doutora em Literatura, Tradução e Cultura (UFPEL-PNPD/CAPES ). Professora do Departamento 

de História (UEL), Mestre e Doutora em História (UNESP). 
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Brasil). Neste trajeto de análise percebe-se à sua complexidade que rompe 

com o conceito tradicional de arte o redefinindo.  

Em um primeiro momento, analisaremos o contexto de produção de 

algumas de suas obras e, posteriormente, o conceito visual e sensorial da 

arte experimental que decodificou a face da contracultura brasileira em suas 

cores, formas e parangolés. 
 

A contracultura brasileira em cores, formas e parangolés 
 

O trabalho contra o detalhe naturalista - pela síntese; contra a 

morbidez romântica - pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento 

técnico; contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. 

Uma nova perspectiva.  

                                 Manifesto Pau-Brasil. 

“Aspiro ao Grande Labirinto” (OITICICA APUD FIGUEIREDO, 1986, p. 

26) 
 

A contracultura, proveniente do movimento hippie norte-americano, 

ganhou dimensões próprias no Brasil no final dos anos 60, com ideias 

incompreendidas por grande parte da população brasileira, expressas 

inicialmente através do Tropicalismo2. Durante a década de 1970, com o 

recrudescimento da repressão militar com o AI-5, à forma encontrada de 

manifestação de resistência se deu através de produções artísticas de cunho 

independente. 

Antes do golpe militar de 1964, as “vanguardas” que empunharam a 

bandeira do “moderno sem restrições” nas artes e em todos os campos, 

apresentaram discursos diferenciados da militância nacional popular.   

O concretista Décio Pignatari (1959) postula: 
 

[...] Um operário que trabalha uma peça ao torno não escreve nela 

seu nome ou sua revolta. A lucidez racional da máquina lhe ensina 

a perceber a irracionalidade básica das relações de produção 

capitalistas: constrói super luxuosos aviões e sabe que nunca voará 

neles. E sabe também que só poderá acabar com as injustiças 

sociais através das idéias claras e conjugadas (HOLLANDA apud 

PIGNATARI, p.38). 
 

                                         
2 O Tropicalismo foi um movimento cultural engendrado na época da ditadura militar, tendo seu ápice 

em fins da década de 60, com o III Festival de Música da TV Record, que divulgou para todo o Brasil 

(através da TV) novas formas de ser, sentir e pensar o Brasil. O Tropicalismo pelo seu ideário, intento, 

atitudes, precedentes e significados histórico-culturais, integrou-se, marcou e ampliou o contexto 

cultural da época, compondo vasto quadro de inquietações, buscas e propostas culturais também 

ocorrentes em outras áreas, com as quais colaborou e das quais recebeu contribuições e influências. 

(Cf. BARROS, 2000). 
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O poema concreto trouxe em seu bojo o afã desenvolvimentista 

tentando inserir novas informações dos grandes centros internacionais, 

criando um ambiente cultural propício a um futuro país desenvolvido. Essa 

preocupação foi atacada pelo populismo de esquerda, mas abriu frentes de 

discussões quanto ao momento vivido e ao processo de modernização no 

Brasil. 

As vanguardas foram importantes no sentido de renovação da 

linguagem em uma era desenvolvimentista, e acabaram por colaborar para 

o surgimento do Movimento Tropicalista, que tratou de forma lúdica e não 

programática a questão da dependência econômica, a emblemática questão 

da identidade nacional brasileira (geradora de ferrenhos embates), entre 

outros assuntos que ganharam visibilidade na época. Hélio Oiticica, 

considerado por muitos como um dos principais precursores do 

Tropicalismo, (“batizou” o movimento através de sua obra Tropicália) afirmou 

o caráter antropofágico da dinâmica cultural brasileira: “A pureza é um mito”:  
 

[...] creio que a Tropicália veio contribuir fortemente para a 

objetivação dessa imagem brasileira total, para a derrubada do 

mito universalista da cultura brasileira, toda calcada na Europa e na 

América do Norte, num arianismo inadmissível aqui: na verdade, 

quis eu com a Tropicália criar um mito de miscigenação - somos 

negros, índios, brancos, tudo ao mesmo tempo -, nossa cultura 

nada tem a ver com a européia, apesar de estar até hoje a ela 

submetida: só o negro e o índio não capitularam a ela.(...) Para a 

criação de uma verdadeira cultura brasileira, característica e forte, 

expressiva ao menos, essa herança maldita européia e americana 

terá de ser absorvida, antropofagicamente, pela negra e índia de 

nossa terra, que na verdade são as únicas significativas, pois a 

maioria dos produtos da arte brasileira é híbrida, intelectualizada 

ao extremo, vazia de um significado próprio. (OITICICA apud 

CALADO, 1997, p.163). 

 

A obra Tropicália (1967) consiste num labirinto de madeira, forrado de 

areia e pedras, com diversas referências nacionais que levava a um percurso 

onde se encontrava uma televisão ligada (que parecia deglutir o espectador, 

ativo na obra). Dado os diversos textos de outros artistas e a relação do 

público, podemos afirmar que se tratava de obra coletiva. 
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Obra Tropicália (1967) 

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra66335/tropicalia 

 

Além das questões políticas e estéticas, as obras de Oiticica 

assinalaram a polifonia e o experimentalismo inerentes às décadas de 1960 

e 1970 através da junção arte e vida indo além dos cânones acadêmicos e 

artísticos tradicionais.  
 

Bólides, Penetráveis e Parangolés: Arte Experimental/Visual e 

Sensorial 
 

“A fundação de uma obra não é a produção infinita de objetos: é a 

formulação de uma possibilidade de vida”. Hélio Oiticica 
 

Hélio Oiticica foi um artista complexo, diverso e antiacadêmico. 

Buscava inspiração na “arquitetura das favelas”, palafitas, festas religiosas, 

incorporando tais influências de forma a se integrar totalmente com as 

mesmas. Inspirado em Goethe afirma: “Chega de intelecto. Só obstrui a pura 

expressão cósmica, cria lei e preconceitos. Dificulta o sentido do sublime e 

para mim toda grande expressão de arte aspira do sublime” (OITICICA APUD 

FIGUEIREDO, p. 30). Antropofágico, seu manancial de referências é extenso. 

Em aderência as ideias neoconcretistas que concebe obra artística como 

objeto vivo, sua pintura transcende a tela e passa a ocupar o espaço, 

ganhando tridimensionalidade, vida. 
 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra66335/tropicalia
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Bólides B47- Bólide caixa 22 

Fonte:http://legacy.icnetworks.org/extranet/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=Detalhe&pesquis

a=simples&CD_Verbete=4297 

 

A partir dos Parangolés, resultado de sua relação estreita com as 

escolas de samba (na época, marginalizadas) percebe-se a busca da 

integração da experiência cotidiana com a arte. Parangolés são capas 

coloridas, bandeiras e estandartes a serem utilizados da forma que se queira 

associados à dança e a música. Assim, a obra se completa com a 

sensorialidade do corpo em movimento, tornando-a acessível.  
 

 
Caetano Veloso vestindo Parangolés  

Fonte: https://arteref.com/gente-de-arte/o-que-foram-os-parangoles/ 

http://legacy.icnetworks.org/extranet/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=Detalhe&pesquisa=simples&CD_Verbete=4297
http://legacy.icnetworks.org/extranet/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=Detalhe&pesquisa=simples&CD_Verbete=4297
https://arteref.com/gente-de-arte/o-que-foram-os-parangoles/
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Outro aspecto importante é a cor de suas obras que adquire uma 

vivacidade entremeando sensações: visuais, tácteis e rítmicas.  Com a 

intenção de desmistificar a “arte”, suas obras se desestetizam atingindo o 

sensorial, o pessoal, a vida e a arte.  
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(Des)cobrir-se: o sagrado e o profano em Cellofane Motel 

Suíte 

 
Lucas Men BENATTI (UEM)1 

Rosangela da ROZA (UEM)2 

 
Orientado metodologicamente pela análise de imagem semiológica, esse 

estudo tem por objetivo observar no/pelo imbricamento artista-obra traços 

da artista Márcia X. que a significam e significam o seu trabalho, tomando 

como material de análise, um registro da performance “Cellofane Motel 

Suíte”, executada em 1985 em parceira com Alex Hamburger. Para tanto, 

mobiliza-se teoricamente autores que possibilitam a compreensão das 

condições de produção que instauram e se instauram em sua obra. Como 

resultado, visualizamos uma percepção imagética para além da sensação de 

óbvio, do apego as “intenções” do autor e que nos levam a pensar artista-

obra significando de modo polissêmico, constituindo-se ao jogar com as 

forças do imaginário, do simbólico que comporta o feminino em suas 

condicionantes históricas e materiais. 

 

Palavras-chaves: Imagem, corpo feminino, Márcia X. 

 

1. Introdução 
 

Quando lidamos com análise de imagem, não é incomum nos 

depararmos com certas estruturas preconcebidas a respeito do que seria 

próprio dessa linguagem. A primeira indagação se instaura na semelhança, 

na sensação de óbvio perante ao visível da imagem e a sua mensagem. A 

segunda diz respeito ao apagamento do receptor da mensagem, quando o 

sujeito se coloca como um analista de imagem, questiona-se se o autor quis 

mesmo dizer tudo aquilo que é teorizado potencialmente na análise. Uma 

terceira indagação se coloca na elaboração de análises de imagens artísticas, 

uma vez que o senso comum estabelece que a arte é apenas da ordem da 

afetividade, da emoção e não do intelecto. É nessa terceira instância que se 

                                         
1 Graduado em Artes Visuais, mestrando em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, bolsista 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Membro do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Psicopedagogia, Aprendizagem e Cultura - GEPAC/UEM e do Grupo de Pesquisa 

Discursividades, Cultura, Mídia e Arte - GPDISCMÍDIA/UEM 
2 Graduada em Pedagogia e mestra em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE e doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Membro do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Psicopedagogia, Aprendizagem e Cultura - GEPAC/UEM 
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insere o corpus investigativo desse estudo, uma imagem-registro da 

performance “Cellofane Motel Suíte”, realizada por Márcia X. e Alex 

Hamburger, em 1985. 

Propor uma análise de imagem implica que consigamos estabelecer 

novas perspectivas, rompendo com essas três instâncias que circulam nosso 

olhar em relação à imagem. No nível da semelhança, do óbvio, precisamos 

reconhecer que os motivos de uma imagem nem sempre significam a 

mensagem, em sua idealização universal, como a concebemos. Os motivos 

de uma imagem relacionam-se com seu contexto interno e externo de 

construção e o “[...] trabalho do analista é precisamente decifrar as 

significações que a ‘naturalidade’ aparente das mensagens visuais implica” 

(JOLY, 2001, p. 43). 

Quanto a questão do direcionamento dado a análise e a preocupação 

em não deformar as intenções do autor, devemos reconhecer que ninguém, 

nem mesmo o próprio autor, tem domínio sobre as significações da imagem 

que produziu. Analisar uma imagem não consiste em tentar encontrar um 

significado oculto, uma mensagem preexistente, “[...] mas em compreender 

o que essa mensagem, nessas circunstâncias, provoca de significações aqui 

e agora [...]” (JOLY, 2001, p. 44). É essencial, para analisarmos uma imagem 

que não busquemos nos colocar na posição do autor, procurando os 

significados que este inferiu em sua produção. Devemos nos colocar 

justamente do lado em que estamos, ou seja, na posição de receptores da 

imagem, receptores da mensagem. 

Quando nos deparamos com as imagens da arte, uma análise impõe-

se de modo mais complexo, a medida que em seu campo, a imagem depende 

muito mais da expressão do que da comunicação. Vincula-se também, a 

imagem de um artista como “gênio”, de talento divino inquestionável, cujas 

produções servem como alimentos para alma. Essa concepção reducionista 

dificulta os estudos no campo das artes justamente porque a coloca em 

oposição à ciência, não dando espaço para o potencial investigativo dos 

objetos artísticos. É precisamente do lado oposto dessa visão que sustenta-

se este estudo.  

Como salienta Joly (2001), uma boa análise se define em primeiro lugar 

pelo estabelecimento de seus objetivos, assegurando, dessa forma, as 

ferramentas necessárias para a mobilização analítica. Uma imagem pode ser 

analisada sob diferentes perspectivas, sem esgotar-se. À medida que a 

possibilidade de olhares sobre uma mesma imagem é múltipla, voltamos 

nosso olhar para “Cellofane Motel Suíte” com o intuito de observar no/pelo 

imbricamento artista-obra traços da artista Márcia X. que a significam e 

significam o seu trabalho. Para isso, se fazem necessárias mobilizações em 
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níveis teóricos a respeito das condições de produção que instauram e se 

instauram em sua poética, mais especificamente, na performance em 

questão. 
 

2. A artista e seu contexto histórico-artístico 
 

Segundo Basbaum (2005), Márcia Pinheiro de Oliveira era o verdadeiro 

nome da artista performer carioca Márcia X.. A artista iniciou seu trabalho no 

circuito artístico na década de 1980, com a instalação-performance 

“Cozinhar-te”, em colaboração com o grupo Cuidado Louças.  Na obra, a 

artista se propõe a criar um ambiente capaz de unir a arte e o cotidiano. Era 

comum, segundo Amaral (2006), os novos artistas dessa época se reunirem 

eventualmente em pequenos grupos, trabalhando juntos em ateliês.  

“Embora esse dado não possa ser generalizado, é importante na medida em 

que assinala a necessidade de discussão sobre arte e seus trabalhos” 

(AMARAL, 2006, v.3, p. 207). Ao longo de sua trajetória artística, Márcia X. 

traçará diversas parcerias com outros artistas, executando variados 

trabalhos em conjunto com eles.  

Torna-se significante para “olharmos” a produção de Márcia X. desse 

período, termos o conhecimento que no campo político e econômico em 

nível global, a década de 1980 foi marcada por conservadorismos e crises 

econômicas devastadoras. Em destaque especial para a América Latina, isso 

incluindo o Brasil, países que em sua maioria ainda eram controlados por 

ditaduras militares ou que sentiam, com a retomada da democracia, os 

reflexos dos anos passados sobre esses regimentos governamentais 

opressores. 

Nesse período, a economia do Brasil, segundo Marangoni (2012), é 

marcada pelo crescimento da inflação, do desemprego, desvalorização da 

moeda e queda abrupta nas médias de crescimento dos cinquenta anos 

anteriores. Porém, politicamente, a década representa um marco na história 

do Brasil com o fim da ditadura militar.  

A crise econômica no Brasil, de acordo com Marangoni (2012), 

provocou ainda mais a ascensão popular em movimentos sociais, tendo seu 

auge nas semanas que antecederam a votação da emenda do deputado 

Dante Oliveira (PMDB-MT), no final de abril de 1984, que reestabelecia a 

eleição direta para presidente da República. Apesar da emenda não ter sido 

aprovada, o país todo foi para as ruas, fazendo grande pressão ao governo 

com greves gerais e paralizações. Em 1985 – mesmo ano que Márcia X. 

executa com Alex Hamburger “Cellofane Motel Suíte” – a oposição liderada 

pelo PMDB, conseguiu eleger Tancredo Neves de forma indireta no Colégio 
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Eleitoral, porém, o novo presidente veio a falecer antes de sua posse, 

assumindo no início de 1985 seu vice, José Sarney.  

Paralelo a essas conjunturas de crise e ascensão de diversos 

movimentos sociais, de um modo geral o mercado de arte estava aquecido 

e sedento por produções que poderiam ser vendidas. Em um panorama mais 

totalizante e genérico, essa realidade afetava artistas de diversos países, que 

se voltavam agora para as técnicas mais tradicionais como a pintura e a 

escultura. Os ideais de arte conceitual e efêmera dos anos de 1960 e 1970 

categoricamente eram rejeitados. No campo da arte, “começava a firmar-se 

uma atmosfera muito diferente, caracterizada por pragmatismo, espírito 

empresarial e profissionalismo, elementos profundamente alheios à história 

da vanguarda” (GOLDBERG, 2006, p.180).  

Como coloca Goldberg (2006), esses artistas eram basicamente 

formados por discípulos de artistas conceituais, e apesar de compreenderem 

as análises de seus mestres a respeito do consumo e da mídia, privilegiando 

o conceito em detrimento sobre o produto, afastaram-se da performance e 

da arte conceitual e priorizaram a pintura como meio de produção de arte. 

“Em geral, as novas pinturas eram bem tradicionais – muitas delas figurativas 

e/ou de conteúdo expressionista -, ainda que estivessem às vezes 

impregnadas de um imaginário proveniente da mídia” (GOLDBERG, 2006, p. 

180). 

O Brasil vivia uma realidade parecida, assim como era aberto caminho 

aos novos artistas pelas galerias nos Estados Unidos, que os transformavam 

em artistas-celebridades, aqui, como salienta Amaral (2006), esses jovens 

artistas viviam um momento de expansão da arte, tanto na produção quanto 

no consumo, sendo que o mercado de arte brasileiro e internacional se 

interessava justamente por esses trabalhos bidimensionais de caráter 

permanente.  

Para Goldberg (2006), esse retorno a vertente burguesa por parte dos 

artistas tem a ver tanto com “[...] uma era extraordinariamente conservadora 

do ponto de vista político quanto com a chegada à maturidade da geração 

da mídia” (GOLDBERG, 2006, p.180). No Brasil, a década de 1980 é marcada 

pelo fim da censura instituída durante a ditadura militar, dessa forma, 

nasceram diversas novas produtoras de entretenimento, se expandiram as 

já existentes, valendo um destaque nesse caso, para os canais de televisão, 

principal meio de acesso a informação na época, e de acordo com Amorim 

(2008), de influência no comportamento da população. 

A partir dessas constatações, podemos dizer que, contrariando a 

crescente valorização das técnicas expressivas clássicas de arte, que se 

instaurava no Brasil de 1980, as obras efêmeras de Márcia X. adquirem um 
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tom de crítica aos espaços de circulação e consumo tradicionais da arte 

(museus e galerias), e da posição do artista-celebridade que se configurava 

nos meios midiáticos. Mas para além disso, a arte produzida pela artista 

também se insere em um contexto de produção que aborda, em suas obras, 

temáticas e reflexões feministas, apresentando meios de questionar os 

tradicionais lugares do feminino, formulando complexas estratégias e 

práticas de confronto a exclusão da mulher na história da arte e suas 

representações pela visão masculina.  

De acordo com Tvardovskas (2008, p.5), 

 
na atualidade, o debate acerca da diferença sexual é presente em 

variadas obras, onde, por meio da estratégia de expor o corpo 

atravessado por interferências não habituais, parece estar em voga 

o embaralhamento dos signos tradicionais, que conformam as 

identidades em dois sexos. 

 

Segundo a autora, a produção de Márcia X. parece compartilhar desse 

enfoque de desnaturalização do sexo, produzindo obras que “[...] geram 

transtornos nos enunciados tradicionais, que associam os papéis de gênero 

ao estatuto do corpo biológico” (TVARDOVSKAS, 2008, p. 7). Para Tvardovskas 

(2008), as obras de Márcia X. subvertem as imagens tradicionais polarizadas 

de um feminino casto ou vampirizador, conjugando uma forte dimensão 

erótica a uma crítica feminista.  
 

3. Cellofane Motel Suíte 
 

A Figura 01 abaixo é um registro da performance “Cellofane Motel 

Suíte” e será tomada, como anteriormente dito, como material de análise na 

construção deste estudo que apresenta como objetivo de análise, os traços 

da artista Márcia X. significando e se significando em sua produção.  
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Figura 01: Registro fotográfico performance Cellofane Motel Suíte. Fonte: Frey, 2013, Diretrizes 

Profanas nos trajes e acessórios de Flávio de Carvalho e de Márcia X. 

 

“Cellofane Motel Suite”, executada em parceria com Alex Hamburger é 

uma performance que traz elementos distintos em relação aos trabalhos que 

se têm conhecimento da artista e que o antecedem. Em sua obra de estreia 

em 1980 como já comentada, Márcia X. realiza uma instalação-performance 

de uma cozinha no espaço do Salão Nacional de Artes Plásticas no Rio de 

Janeiro intitulada “Cozinhar-te”. Em colaboração com o grupo Cuidado 

Louças a artista se propõe a criar um ambiente que une arte e cotidiano, ao 

levar para a galeria, um espaço de interação, onde passava as tardes 

cozinhando, comendo e conversando, um ambiente do cotidiano, onde o 

espaço da casa, da cozinha, são transferidos ao espaço de arte. Como propõe 

Frey (2012), quando Márcia X. diz  “só a fome nos une”, sobre sua própria 

obra, ela remete a uma expressão não apenas no sentido literal da frase, mas 

também de fomes de ideias, trazendo uma conotação antropofágica e 

intertextual com “só a antropofagia nos une” da mesma forma que Oswald 

de Andrade propôs no Modernismo do Brasil.  

Já em “Chuva de Dinheiro”, executada no ano de 1984 e trabalho 

seguinte que se tem ciência de Márcia X., a artista realiza em parceria com 

Ana Cavalcanti, uma performance onde lançam grandes cédulas de cinco 

cruzeiros, impressas em serigrafia, do alto de prédios da Cinelância no centro 

do Rio de Janeiro. Basbaum (2005) pensa esse trabalho como 
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[...] uma discussão pop-tropical, via Warhol, de nosso 

micromercado e das relações valor/obra de arte, tendo como 

referência o circuito – lugar, na arte contemporânea, em que se 

opera essa conversão entre valor estético e valor financeiro [...] 

Serigrafias em grandes formatos eram distribuídas de graça: 

alguma poderia cair nas mãos de um dos passantes, conforme a 

força e direção dos ventos naquele local, àquela hora: notas iam 

diretamente para os consumidores, transgredindo os mecanismos 

de intermediação do circuito de arte (que valoriza os trabalhos na 

medida em que os retém, forçando sua circulação por caminhos 

institucionalizados). (BASBAUM, 2005, p. 51) 

 

No nível de conteúdo, percebe-se nos dois trabalhos que a discussão 

de Márcia X. se centra em questões mais pontuais e pertinentes a própria 

área de Arte. Em “Cellofane Motel Suíte”, apesar da produção perpassar 

premissas mais particulares da arte, sua execução demonstra que ela vai 

além e transborda para a instauração das possibilidades de significação 

com/de seu corpo. 

Como aponta Ferreira (2013), o “[...] corpo tanto é uma linguagem, 

como uma forma de subjetivação e, por isso mesmo, tem relação estreita 

com o discurso” (FERREIRA, 2013, p.77). Segundo a autora, o corpo mais do 

que um objeto teórico, ele vai comparecer como um dispositivo de 

visualização,  

 

[...] como modo de ver o sujeito, suas circunstâncias, sua 

historicidade e a cultura que o constituem. Trata-se do corpo que 

olha e que se expõe ao olhar do outro. O corpo intangível e o corpo 

que se deixa manipular. O corpo como lugar do visível e do invisível 

(FERREIRA, 2013, p.78). 

 

Ao produzir “Cellofane Motel Suíte”, Márcia X. coloca a artista e a 

mulher, no centro de si mesma e de sua obra, o que nos permite dizer, que 

talvez esse seja o primeiro trabalho que marca a presença das dualidades 

sacro e profano, mulher-santa e mulher-sexualizada, carnal e divino em sua 

obra. A performance ocorreu durante a Feira Internacional do Livro do Rio 

de Janeiro, montada no Shopping Fashion Mall, no bairro de São Conrado. 

Segundo Basbaum (2005), Márcia vestia uma dupla camada de não-roupa 

construída a partir de sacos plásticos. Uma camada de plástico transparente 

era encoberto por outra camada de plástico preto e Alex, vestido de homem-

sanduíche, lia um poema de sua autoria enquanto cortava aos poucos a 

primeira camada negra, deixando entrever a camada transparente que 

cobria o corpo da artista, mas que não ocultava sua nudez. 
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A ação joga imediatamente com essa relação dicotômica, de cobrir-se 

e descobrir-se. De acordo com Frey (2013), referenciando Agamben, o corpo 

antes do pecado estava “coberto”, após o pecado original cometido por Eva, 

o corpo foi “descoberto”. O corpo vestido implica, como propõe Frey (2013), 

justamente a ausência de pureza, dessa forma, torna-se necessário a 

ocultação do corpo desprovido “[...] do intermédio sagrado, da ‘veste 

sagrada’, do ‘traje divino’, elemento que impediria o olhar desaprovador para 

as marcas da sexualidade presentes no corpo dos seres humanos” (FREY, 

2013, p. 4). 

Marcia X., ao mesmo tempo em que veste seu corpo, em uma atitude 

de ocultação sexual descobrindo-o, coloca a vista o coberto puritano e 

santificado que antecede o pecado original dos cristãos ao exibir sua nudez, 

uma vez que a roupa que a cobre, não oculta seu corpo nu.  

A ação da artista em pareceria com Alex Hamburger provocou 

polêmica e revolta no público, tendo fim com a intervenção do sistema de 

segurança do evento apontando uma arma para os artistas. O ocorrido foi 

noticiado em diversas mídias da época, a divulgação fez com que a estilista 

Márcia Pinheiro, temendo o “rebaixamento” de sua imagem pela associação 

de seu nome com o nome da artista3, publicou nas colunas sociais um 

depoimento, segundo Basbaum (2005), de desprezo pela artista, onde 

levanta justamente a questão de que, enquanto Márcia X. retira a roupa (isso 

em termos inaceitáveis), ela vestia as pessoas. Para evitar sua associação 

com a da estilista, Márcia anexa em seu nome o X. que viria a acompanha-la 

até o fim de sua vida, a incógnita que constitui e assume os inúmeros papéis, 

personagens, identidades da artista-mulher que fala sobre e como mulher.  
 

4. Considerações finais 

 

Esse estudo nos permitiu olhar para uma imagem artística e 

compreender seus motivos internos e externos de construção. Ir para além 

do visível, transpassando a ideia de completude da imagem. Romper com 

velhos paradigmas que reduzem o campo da arte a contemplação afetiva e 

a produção intuitiva.  Com o objetivo de observar no/pelo imbricamento 

artista-obra traços da artista Márcia X. que a significam e significam o seu 

trabalho em “Cellofane Motel Suíte”, constatamos que Márcia X. se significa, 

ao mesmo tempo em que significa seu trabalho, como um corpo feminino 

polissêmico, um corpo discursivo que está em constante jogo com as 

                                         
3 Destacamos que até o momento, Márcia X. ainda utilizava seu nome de batismo – Márcia Pinheiro - 

após a confusão com a estilista, a artista anexou o X. entre seu nome e seu sobrenome – Márcia X 

Pinheiro - para só posteriormente vir a assinar apenas como Márcia X.  
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relações de força que constituem o imaginário, o simbólico que comporta o 

feminino em suas condicionantes históricas e materiais. Artista e obra 

operam no constante deslocamento, na ruptura do logicamente estabilizado 

sobre o feminino, advindo uma pluralidade de sentidos que constituem e 

envolvem os dizeres da e sobre a mulher na cultura, na sociedade e na arte. 
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Corpo e cidade: deambular no espaço urbano 
 

Gabriel Augusto de Paula BONFIM (Universidade Estadual de Londrina)1 

Elke Pereira Coelho SANTANA (Universidade Estadual de Londrina)2 

 

Resumo: 

O presente trabalho é uma pesquisa teórico-prática em artes visuais que 

aborda processos de criação e explora as possibilidades do corpo no espaço 

urbano e nas trocas que podem ser estabelecidas entre suas 

potencialidades. A cidade é utilizada como disparador da produção poética, 

dando foco à relação estabelecida com o bairro União da Vitória, região sul 

de Londrina - PR. Autores/artistas como Francesco Careri e Hélio Oiticica 

auxiliam na contextualização de conceitos importantes, como caminhar, 

deambular e espaço urbano. O trabalho é construído, particularmente, na 

prática cotidiana do caminhar; cada deslocamento funciona como uma 

ação/provocação/ reflexão, ou ainda, como engrenagem para uma futura 

proposição ético-artística. 

 

Palavras-chave: arte contemporânea, espaço urbano, cotidiano. 

 

Introdução 

 

Quando eu estou andando na rua, isso é arte? A rua é arte? O caminhar 

é arte? Talvez seja a experiência. Então, a experiência é arte? Verbalizar sobre 

a caminhada é arte? Registrar a experiência é arte? Encho-me de dúvidas e 

isso me move a encontrar respostas. A maneira mais lógica para responder 

a essas questões, a meu ver, é me voltar para a História da Arte, pesquisar e 

entender quem caminhava, quando caminhava e por que caminhava. 

Procuro, por meio dessa pesquisa, entender e ampliar o conceito de 

deambulação no espaço público, criando espécies de mecanismos para troca 

de vivências e experiências. 

Em uma longa conversa com Francesco Careri (2013), percebi que o 

caminhar, no campo da arte, não vem de agora; na verdade, desponta muito 

antes de nos entendermos como sociedade: o homem, nos primórdios, já 

precisava caminhar. 

                                         
1 Graduado em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (2019). Trabalho de Conclusão 

de Curso intitulado “Corpo exposto não manda recado”, orientado pela Profa. Dra. Elke Pereira Coelho 

Santana. 
2 Orientadora e co-autora do trabalho. Doutora em Artes Visuais pela ECA-USP, docente no 

Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina e coordenadora do projeto de 

pesquisa “Experiências curatoriais: arte contemporânea e as engrenagens da produção em arte”. 
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Na ausência de pontos de referência estáveis, o nômade 

desenvolveu a capacidade de construir seu próprio mapa em cada 

instante; a sua geografia está em contínua mutação, deforma-se no 

tempo com base no deslocar-se do observador e no perpétuo 

transformar-se do território. O mapa nômade é um vazio (CARERI, 

2013, p. 42). 

 
Esse homem pré-histórico tinha a necessidade de caminhar para 

entender o espaço à sua volta e para saber quem era; suas caminhadas 

transformaram seus espaços em lugares. Coloco-me, aqui, com os mesmos 

anseios dos primeiros homens; utilizo-me da caminhada e da compreensão 

do espaço à minha volta para entender, em partes, quem eu sou. 

O caminhar começou a ganhar uma significação artística no século 

passado. Ainda segundo Careri (2013), posso elencar como uma das 

primeiras ações as excursões urbanas Dada, que aconteceram em 1921, em 

Paris, onde artistas promoveram excursões para lugares banais da cidade. 

 
Para os dadaístas, a frequentação e a visita aos lugares insossos são 

uma forma concreta de realizar a dessacralização total da arte, a 

fim de alcançar uma união entre arte e vida, entre sublime e 

cotidiano (CARERI, 2013, p. 74).  

 
As excursões urbanas, realizadas pelos dadaístas, me interessam 

muito. Acredito nesse tipo de ação como uma forma real de aproximação da 

arte com a vida, ampliando o olhar para a cidade e seus espaços 

normalmente excluídos. Observar os lugares localizados à margem com 

outro olhar, numa ação estética, pode abrir as cortinas da cidade e 

possibilitar novas trocas e vivências. 

Logo após as práticas dadaístas, veio a deambulação surrealista. O 

grupo partiu em uma viagem seguindo o acaso, a pé. Saiu de Paris e o destino 

foi uma pequena cidade escolhida aleatoriamente com o dedo sobre o mapa 

(PARINAUD, 1952).  

 
A deambulação é um chegar caminhando a um estado de hipnose, 

a uma desorientadora perda do controle, é um médium através do 

qual se entra em contato com a parte inconsciente do território 

(CARERI, 2013, p. 80). 
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Assim como os surrealistas e os errantes3, deambulo todos os dias 

com o nariz encostado na janela do ônibus. Deambulo indo para a aula, indo 

para o estágio, indo encontrar meus amigos, indo para a minha casa, dentro 

de casa, fora de casa. Na rua, o tempo todo. Durante o processo de pesquisa 

do meu trabalho de conclusão de curso, tornei-me consciente de que essa 

ação é artística e não mais movida por acasos; tive uma tomada de 

consciência do artístico, reconhecendo-o nas coisas mais ínfimas ou 

desprovidas, aparentemente, de importância. Também se faz aqui a 

(re)tomada de consciência do meu corpo como um espaço de movimento 

num processo errante e, por isso, humano numa dimensão maior. 

Continuando minha conversa com Careri (2013), chego à Teoria da 

Deriva. A deriva, segundo o dicionário de definições da Internacional 

Situacionista, é o 

 
[...] modo de comportamento experimental ligado às condições da 

sociedade urbana: técnica de passagem apressada por vários 

ambientes. Mais particularmente, também designa a duração de 

um exercício contínuo desta experiência (ANÔNIMO, 1958). 

 
Paola Berenstein Jacques (2018) define a deriva como “[...] uma 

apropriação do espaço urbano pelo pedestre através da ação do andar sem 

rumo”. A Teoria da Deriva visa a transformar o urbanismo e a arquitetura da 

cidade; pretende construir e reconstruir um espaço onde todos os habitantes 

e transeuntes são agentes construtores, onde a cidade é vista como um todo, 

um espaço de liberdade. 

 

O bairro e o mapa 

 

O mapa é uma representação gráfica e visual de um espaço. Desde 

pequeno, sempre fui apaixonado por mapas; possuo, inclusive, um mapa da 

cidade de Londrina na parede do meu quarto, gosto de observar as 

distâncias e onde me encontro geograficamente nesse emaranhado de cores 

e linhas.  

Moro no último bairro de Londrina. Olhar para o mapa e confirmar 

isso me traz uma sensação difícil de explicar: penso em questões sociais, mas 

esse não é o foco da pesquisa, pelo menos não agora. A periferia em 

Londrina realmente fica na periferia, nas bordas, à margem da cidade. 

                                         
3 O errar, ou seja, a prática da errância, pode ser pensado como instrumento da experiência da 

alteridade na cidade, ferramenta subjetiva e singular – o contrário de um método cartesiano. A errância 

urbana é uma apologia da experiência da cidade, que pode ser praticada por qualquer um, mas o 

errante a pratica de forma voluntária (JACQUES, 2014, p. 33). 
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Algumas pessoas chegam a dizer, erroneamente, que a cidade não possui 

nenhuma favela e esse tipo de percepção é até compreensível, se quem o diz 

mora no centro e faz seus trajetos de carro; assim, não vai notar a existência 

de nenhuma periferia mesmo. 

 

 
FIG. 01 Mapa na parede do meu quarto com o bairro União da Vitória demarcado 

digitalmente. 

 

 
FIG. 02 Gabriel Bonfim. O último bairro de londrina, 2016. Envelope de tecido (frente e 

verso). 

 

O mapa aparece na minha produção já faz algum tempo. Revisitando 

trabalhos antigos, encontrei O último bairro de Londrina (2016)4, portfólio 

                                         
4 O portfólio conta com 25 imagens do bairro e suas ruas, um mini mapa do bairro e duas folhas com 

o nome das ruas. O envelope de tecido foi confeccionado pela minha mãe para acondicionar o 

conteúdo e o bordado foi realizado por mim. 
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realizado para a disciplina de fotografia5. Nele explorei, por meio de 

fotografias, as ruas do meu bairro, que aqui, como em todos os bairros, 

apresenta uma característica peculiar: as ruas têm nomes de profissões.  

Eu moro na Rua dos Taxistas já faz mais de dez anos, minha irmã mora 

no mesmo lugar e minha avó aí morava até pouco tempo atrás. Minha rua é 

conhecida no bairro pelas fofoqueiras de plantão: muitas mulheres ficam 

sentadas nas calçadas, em frente às suas casas, falando sobre a vida dos 

outros, inclusive sobre a minha (eu nem ligo mais). A rua é bem estreita, é 

difícil passarem dois carros de uma vez e o caminhão do lixo também sofre 

um pouco para transitar nela. A história que se conta é que a minha rua é 

uma invasão dentro da invasão; que, no processo de ocupação e 

zoneamento do bairro, a prefeitura definiu o espaço onde eu moro hoje em 

dia como uma praça, mas alguns moradores o ocuparam e criaram duas 

ruas: a minha e a de cima, que é a Rua dos Datilógrafos. Acho que a história é 

verídica porque não temos nenhum documento que comprove a posse da 

residência, ao contrário de moradores de outras ruas do bairro. 

 

 
FIG. 03 Gabriel Bonfim. O último bairro de Londrina, 2016. Ruas do bairro. 

 

Quando eu era criança, morei na Rua da CUT, em uma casa alugada. 

Ficava em uma descida bem íngreme. Lembro que brincava de carrinho de 

rolimã e ralei muito meus joelhos naquela descida. Eu estudava na Rua dos 

Cozinheiros: tinha que subir muito até chegar à escola, achava bem cansativo. 

A Rua dos Cozinheiros é uma espécie de avenida principal do bairro, onde há 

farmácia, salão de beleza, lanchonete, distribuidora de bebidas, pizzaria, 

                                         
5 Disciplina 6ART047 – Fotografia II, ministrada pelo Prof. Ms. Edson Vieira, no ano de 2016, na 

Universidade Estadual de Londrina. 
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padaria, bazar, supermercado, espetinho, boteco, gráfica e a casa da minha 

melhor amiga da época da escola. 

Estudei durante minha adolescência na Rua dos Sapateiros: tinha que 

subir a Rua Alvino Eugênio de Menezes, popularmente conhecida como Morro 

do Pulmão (o nome é engraçado, mas faz sentido: literalmente, perde-se o 

pulmão subindo esse morro, pois é muito íngreme). Já que veio ao caso, 

Alvino Eugênio de Menezes é um dos fundadores do bairro. Ele possuía uma 

vendinha; ela foi vendida e se tornou um mercadinho, que se localiza na rua 

com o nome dele. Algumas poucas ruas do bairro receberam nomes de 

moradores e fundadores: outro exemplo de logradouro desse tipo é a Rua 

Adelina Faria de Menezes, que era casada com o Sr. Alvino. 

 

 
FIG. 04 Gabriel Bonfim. Mapa: união da vitória, 2018.  

Tinta acrílica sobre papel vegetal. 20 x 27cm (cada). 

 

Em outro momento, nas experimentações com papel vegetal, fiz 

alguns testes com tinta acrílica; queria saber como ela se portava em contato 

com o vegetal. Na aleatoriedade de um começo, o que me veio à mente, para 

ser representado na folha, foi o mapa do meu bairro. Sempre achei o 

formato dele interessante: como todo mapa de comunidade periférica, não 

existe uma ordem preestabelecida, já que a maioria desses bairros foi 

construída a partir de processos de ocupação de terras; assim, as coisas 

neles se dão na aleatoriedade, se constroem pela necessidade. Na minha 

rua, que mais parece uma viela, cada terreno tem um tamanho próprio. Essa 

precariedade, proveniente da necessidade, me chama a atenção. 

 

As coisas que queriam ser coisas 

 

Uma caçamba de caminhão que não é mais caçamba de caminhão. 

Uma placa de boas-vindas com o texto quase todo ilegível no meio do nada. 

Um pedaço de concreto preso a uma barra de ferro em um cai-não-cai. Uma 

cadeira com um assento de outra cadeira amarrada ao lado de uma rodovia. 

Uma estrutura de madeira que um dia, talvez, já serviu de armário. Um 

pedaço de concreto no meio de barras de ferro entrelaçadas. Uma placa de 
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trânsito que dá as costas para a rua que devia sinalizar. Uma caixa de 

madeira e metal com restos de lâmpadas onde, talvez, já houve uma 

propaganda. Uma bandeira do Brasil toda rasgada e desbotada, pendurada 

a uma árvore seca. O que esses objetos têm em comum? 

Nessa série de imagens, apresento objetos abandonados pelo 

homem, objetos que estão sofrendo a ação do tempo. Eles se espalham, se 

reúnem, se fixam. Ficam por aí. Vão ganhando novas funções, perdendo cada 

vez mais sua função antiga. Mas ainda lembram o que eram e para que 

serviam. Contudo, não sei se isso não importa agora. São coisas. Coisas 

novas. Coisas que querem ser coisas.  

Esses objetos se encontram nos caminhos que percorro, nas rotas dos 

ônibus 210 (União da Vitória – Terminal Central), 219 (Jd. Nova Esperança – 

Terminal Acapulco) e 260 (Distrito Usina Três Bocas – Terminal Acapulco). São 

linhas do transporte público coletivo da zona sul de Londrina. Observo esses 

objetos diariamente pela janela do ônibus, sempre criando teorias sobre o 

que eram, para o que serviam, o que são, para o que servem, de onde vieram 

e quem sabe, para onde vão.  

Pergunto-me quantos desses objetos não existem por aí, apenas 

aguardando algo acontecer, desfrutando da sua existência que tem um quê 

de mutante, pois estão sempre em transformação, mas também um quê de 

permanente, pois persistem no tempo e se encontram no mesmo lugar. 

Esses objetos são mais do que lixo, eles fazem parte da paisagem 

urbana da cidade, conquistaram seu lugar nas ruas, esquinas e becos. Eles 

existem. 
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FIG. 05 Gabriel Bonfim. As coisas que queriam ser coisas, 2018. Fotografia. 30 x 30cm (cada). 

 

O convite 

Careri (2013, p.132) aponta que “um dos principais problemas da arte 

do caminhar é transmitir a sua experiência de uma forma estética”. 

Pensando nisso, criei o Convite (2008), que é literalmente um convite para 

experienciar os espaços ordinários da cidade, como as periferias.  

 
FIG. 06 Gabriel Bonfim. Convite, 2018. Texto impresso em papel reciclado. 10 x 15 cm. 

O trabalho dialoga com as caminhadas situacionistas do século XX, 

com as deambulações do artista Hélio Oiticica pelo Rio de Janeiro e com o 

tipo de suporte de comunicação utilizado nas ruas da cidade: o mosquitinho. 
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FIG. 07 Texto-release de Hélio Oiticica acerca de sua participação em 

 Mitos vadios, de Ivald Granato, 1978. 

 

Hélio Oiticica participou da ação Mitos vadios, de Ivald Granato, que 

aconteceu em 12 de novembro de 1978 e reuniu criadores residentes do Rio 

de Janeiro, de São Paulo e de Buenos Aires a fim de protestar coletivamente 

contra a I Bienal Latino-Americana de São Paulo6, em curso na cidade, que 

tinha como tema Mitos e magia. No texto publicado no jornal Diário de São 

Paulo, no dia 5 daquele mês, Oiticica refere-se a uma maneira de cada um 

poder "poetizar o urbano". Além de caminhar pela área da performance, 

Oiticica pretendia “ambulatoriar”, isto é, “inventar ‘coisas para fazer’ durante 

a caminhada”, e também levar do Rio de Janeiro – em sacos – fragmentos de 

asfalto da Av. Presidente Vargas, terra do Morro da Mangueira, água da praia 

                                         
6 O propósito dos organizadores da I Bienal Latino-Americana de São Paulo era substituir, com esse 

evento, a série de bienais nacionais realizadas no Brasil desde 1972, nos anos que intercalavam as 

edições da Bienal Internacional de São Paulo, criada em 1951. A iniciativa despertou objeções de várias 

ordens, seja por seu tema, seja por se sobrepor à discussão, capitaneada à época pelos críticos Aracy 

Amaral e Frederico Morais, de transformar a Bienal Internacional de São Paulo em uma bienal latino-

americana. Para uma discussão desse contexto geopolítico e de como o evento Mitos vadios buscou 

ecoar essa insatisfação, acessar: ANJOS, Moacir dos. As ruas e as bobagens: anotações sobre o delirium 

ambulatorium de Hélio Oiticica. ARS (São Paulo) [online]. 2012, vol. 10, n. 20, p. 24. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ars/v10n20/2178-0447-ars-10-20-0022.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2018. 
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de Ipanema, entre outras coisas que identificassem de alguma forma aquele 

espaço.  

O Convite é uma espécie de guia turístico às avessas, um convite para 

que se experimente, para que se conheça a cidade, sem pistas do que se vai 

ver; um guia turístico que é construído no ato de caminhar, a partir das 

deambulações dos convidados.  

Jackson (1990, p.190) diz que “as ruas já não conduzem apenas a 

lugares, elas mesmas são lugares”. Oiticica diz: 

 
Quando eu ando ou proponho que as pessoas andem dentro de um 

Penetrável com areia e pedrinhas... eu estou sintetizando a minha 

experiência da descoberta da rua através do andar... do espaço 

urbano através do detalhe, do andar... do detalhe síntese do 

andar... (OITICICA, 1979 apud OITICICA FILHO, 2009, p. 231). 

  

Hélio queria quebrar a barreira entre artista e público, acionando o 

segundo como “participante na atividade criadora” e instaurando uma forma 

de expressão genuinamente disseminada e coletiva (OITICICA, 2011, p. 84-

85). Com o Convite pretendo, assim como Hélio Oiticica, quebrar a barreira 

entre o público e a obra, e construir um trabalho de forma coletiva. 

 

 
FIG. 08 Juliana Camila. Fotografia realizada a partir da proposição 

Convite, de Gabriel Bonfim, 2018. 
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FIG. 09 André Del Pintor. Imagem constituída a partir da proposição 

Convite, de Gabriel Bonfim, 2018. 

 

Considerações finais 

 

Minha pesquisa procura e provoca revisões sobre os entendimentos 

de autoria. No Convite (2018), inseri o outro na constituição do trabalho: 

convidei amigos, de forma direta, e espalhei também o Convite nas minhas 

redes sociais; estipulei uma data-limite e aguardei os relatos do passeio pelo 

bairro. Estes poderiam ser em forma de áudio, vídeo, foto, texto ou qualquer 

outro suporte capaz de transmitir a experiência do participante. O volume 

de respostas foi alto. Creio que a junção de todos os relatos pode vir a ser 

um guia turístico às avessas, uma publicação sobre o União da Vitória. 

Considero o meio (processo) como um dos principais momentos da 

pesquisa; mas só agora, nesta espécie de final, é que algumas “coisas” 

começam a se firmar para mim. Ler os relatos do Convite (2008) foi o 

momento mais tocante da pesquisa; sintetizar o que foi escrito e produzido, 

derivado dos passeios, foi importante por propiciar a percepção dos alcances 

do trabalho. Saber que existem pessoas que compram as minhas ideias e 

embarcam nessa de ambulatoriar comigo e, por isso, sentem um pouco das 

coisas que eu sinto, é reconfortante, um sinal de que não estou sozinho no 

mundo. 
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“CONSTRUÇÃO” E “ACIDENTE DE TRABALHO”: O OLHAR 

SOBRE O SUJEITO OPERÁRIO NAS RELAÇÕES ENTRE A POESIA 

E O PICTÓRICO 

 
Andressa Tatielle CAMPOS1 (Universidade Estadual de Londrina) 

 
Resumo 

Este trabalho propõe-se a realizar conexões entre o verbal e o não verbal a 

partir das obras “Construção” (1971) de Chico Buarque de Hollanda e 

“Acidente de trabalho” (1944) de Eugênio Sigaud. Refletindo sobre o método 

de análise literária e a perspectiva histórico-crítica, identifica aspectos 

econômicos, sociais, políticos, psicológicos, étnicos, culturais, dentre outros 

fatores presentes no texto e na pintura. Adota como referencial teórico Marx, 

Delorenzi e Cândido, entre outros, para observar o olhar do sujeito operário 

na visão de ambos os artistas em diferentes linguagens das artes – obras que 

propiciam um olhar mais atento à realidade e à sua transformação. Conclui 

que a literatura e a imagem oferecem potencialidades de análises críticas 

para gerar conhecimento científico/histórico, tornando a arte um 

instrumento capaz de provocar o leitor para um olhar mais crítico sobre as 

injustiças. 

 

Palavras-chave: Determinantes sociais, análise, arte e literatura. 
 

Muitos artistas propõem um olhar atento e crítico para esse contexto, 

de forma que se proponha mudanças nesse campo político/social através da 

arte. Cândido (2008), aponta a sobre como a literatura é um produto social e 

como o meio interfere sobre ela e como essa obra corresponde sobre a 

realidade na qual se insere, sendo o artista visto como criador ou intérprete 

da sociedade, utilizando a obra como meio para seus pensamentos e 

ideologias, dialogando entre conteúdo e forma. Contudo, é necessário 

destacar que leitura da obra que dá muito além das vivências puras do artista 

com o meio. Ela se define na relação entre artista, obra e a recepção do 

público. 

Com isso, aplica-se o método de análise de determinantes sociais nas 

seguintes obras escolhidas: a pintura de Eugênio Sigaud, Acidente de trabalho 

(1944) e a música de Chico Buarque de Hollanda Construção (1971), 

investigando como o sujeito operário e o seu processo de coisificação é 

                                         
1 Mestranda do Programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina. 

Graduada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina. Professora da Educação Básica. 
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retratado em ambas as obras, de acordo com as posições ideológicas dos 

artistas, apresentando as relações conceituais de Marx que aparecem de 

forma simbólica nas duas obras.  

A proposta do conjunto dessa análise surgiu por meio da coleção art 

br, material composto de 12 cadernos em que cada caderno é composto por 

três imagens e orientações didáticas e sugestões se propostas de trabalho 

para que o professor possa realizar planejamentos de aula entre o universo 

da arte e a leitura de imagem.  O caderno no qual a pintura e a música 

escolhida para análise, intitula-se Colher o pão de todo dia, desenvolvida sob 

o tema “Trabalho”. 

Assim, este artigo propõe-se a realizar conexões entre o verbal e a 

imagem sob o olhar o sujeito/operário da construção civil no século XX e as 

suas condições de trabalho. Assim, essa análise tem por objetivo estabelecer 

diálogos entre diferentes linguagens com base na identificação de 

dimensões sócio históricas presentes na imagem e no texto analisado no 

contexto da Pedagogia Histórico-Crítica. 
 

Contextualização das obras  
 

Segundo Delorenzi (2011), o Brasil passou um grande processo de 

crescimento na área da construção civil com a Lei nº 2332 que regulamentou 

a altura de edifícios superiores a quatro andares, tamanho considerado 

padrão para a época. Isso gerou grande demanda de trabalhadores no setor, 

dando início ao processo de verticalização das metrópoles, no qual esse 

indivíduo trabalhador passa a ser visto como uma força de trabalho 

inesgotável. Marx (1884) aponta que as únicas forças propulsoras 

reconhecidas pela Economia Política são a avareza e a guerra entre os 

gananciosos, a competição.  

Nesse sentido, não há um olhar para o trabalhador, e sim para a força 

de seu trabalho. Esse operário é apresentado na nas obras de Chico Buarque 

de Hollanda e de Eugênio Sigaud, e que, apesar de serem produzidas com 27 

anos de diferença, discursam sobre a mesma problemática: a estratificação 

social e o processo de coisificação do homem. Ambos apresentam uma 

consciência crítica sob o aspecto uma denúncia social para darem voz aos 

excluídos. Segundo Delorenzi (2011):  
 

Sob esse olhar, entendemos a força do discurso para afastar os 

sujeitos do poder e dar voz àqueles que são excluídos. Por meio do 

discurso, a ordem social pode ser mantida ou “destruída”. 

Percebemos que o discurso não se resume a uma série de 

enunciados que representam uma expressão verbal, mas que ele 
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se constitui como uma prática de poder que representa uma 

ideologia. (p. 6).  

 

Essa luta ideológica sobre a condição e emancipação do trabalhador é 

apresentada na obra de Hollanda. A música Construção apresenta a história 

de um homem que se despede de sua família e sai para trabalhar como 

operário na construção civil que morre em um acidente de trabalho 

apresentado como um fato corriqueiro e cotidiano. O narrador é colocado 

como um observador distante da cena, que não se envolve afetivamente com 

a tragédia. Marx diz que  
 

Quanto mais o trabalhador se desgasta no trabalho tanto mais 

poderoso se torna o mundo de objetos por ele criado em face dele 

mesmo, tanto mais pobre se torna a sua vida interior, e tanto 

menos ele se pertence a si próprio. (p. 4).  

 

Construção de Hollanda foi escrita durante o regime militar, durante 

um período de grande expansão industrial e na construção civil. A música foi 

gravada para um álbum com o mesmo nome. Segundo Homem, (2009):  
 

Falando à revista Status, em 1993, Chico confessa que inicialmente 

tudo não passava de uma experiência formal, e que a ideia de 

narrar os últimos instantes de vida de um operário veio depois da 

música quase pronta. (p.98).  
 

Apesar da não intencionalidade de Hollanda em contar a sobre a vida 

do operário a princípio, ela foi considerada a “maior canção brasileira de 

todos os tempos”. segundo a revista Rolling Stones2 
 

Chico situa tudo em formato não discursivo, até mesmo impessoal. 

As estrofes são repetidas três vezes, com algumas palavras-chave 

sendo trocadas de posição. Mas são essas mudanças que tornam 

ambígua a compreensão da música. Na primeira vez, o cantor 

apresenta a história de uma forma lógica, quase jornalística. Na 

segunda repetição, a mesma história é contada, mas agora é levado 

em conta o estado psicológico do protagonista, que já estava se 

transformando num autômato. Na parte final, que não aparece na 

íntegra, o peão anônimo já se encontra demente e alucinado, não é 

dono de suas ações.  
 

Dessa forma, o operário na obra de Hollanda é apresentado como um 

personagem em que lhe é retirado de sua individualidade e se torna 

                                         
2 Cavalcanti, Paulo (Outubro de 2009). «Nº 1 - Construção». Revista Rolling Stone. Consultado em 15 de 

Julho de 2018. 
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máquina, conforme utiliza na construção poética da música, proparoxítonas 

no final de cada verso, sendo a música dividida em três partes. As duas 

primeiras com 17 versos e a terceira contendo 6 versos. Será analisado os 

versos por meio de um corpo fixo, e as proparoxítonas apresentadas na 

última palavra ao final de cada verso, que se alteram em cada um dos blocos, 

alterando o sentido da história e o rumo do personagem.  

Eugênio de Proença Sigaud é um artista brasileiro que nasceu em 1899 

em Carangola – Rio de Janeiro. Seu trabalho no campo da arte começou em 

1921 quando frequentou um curso livre na Enba, Escola Nacional de Belas 

Artes. Ingressou em 1935 no Grupo Portinari, atuando principalmente na 

produção de pintura mural. Sigaud é apresentado como o artista 

representante dos operários em suas obras, mostrando o lado produtivo do 

trabalhador de forma crítica em relação ao seu cotidiano e ao trabalho 

pesado, principalmente nos canteiros de obra da construção civil do século 

XX.  
 

Determinantes sociais na música Construção (1971), de Chico 

Buarque de Hollanda  
 

Os versos “Amou daquela vez como se fosse / a última / o último / 

máquina - Beijou sua mulher como se fosse / a última / a única / lógico - E cada 

filho seu como se fosse / o único / o pródigo” indicam as relações afetivas 

familiares ao se despedir para ir ao trabalho, apresentando também a 

estrutura familiar brasileira e a sua relação com o trabalho na época: o 

homem responsável pelo sustento da família. A palavra última aparece 

repetidas vezes, anunciam ao leitor que uma tragédia está prevista. Além 

disso, há as relações de poder, pois esse é o único espaço social em que o 

operário exerce poder como chefe. “E atravessou a rua com seu passo tímido / 

bêbado”. Ao sair de casa com o passo tímido, demonstra uma divisão entre 

deixar sua família e ir para o trabalho. Mostra impotência e conivência com 

sua condição.  

A figura social do operário começa a ser evidenciada nos versos “Subiu 

a construção como se fosse / máquina / sólido - Ergueu no patamar quatro 

paredes / sólidas / mágicas / flácidas - Tijolo com tijolo num desenho / mágico / 

lógico - Seus olhos embotados de cimento e / lágrima / tráfego”, que enfatizam 

o processo de reificação do homem que deixa de ser um organismo com 

funções e limites fisiológicos e passa a ser máquina, executando um trabalho 

técnico de forma ágil, rápida e eficaz, condicionado ao trabalho dentro do 

sistema capitalista. A última estrofe faz uma denúncia política das mazelas 

do empregador sobre o operário que apresenta e a falta de equipamentos de 
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proteção na construção civil, que apesar da perda do vigor de seus olhos, o seu 

trabalho não para. 

Na terceira estrofe, “Sentou pra descansar como se fosse / sábado / 

um príncipe / um pássaro - Comeu feijão com arroz como se fosse / um 

príncipe / o máximo - Bebeu e soluçou como se fosse / um náufrago / 

máquina - Dançou e gargalhou como se / ouvisse música / fosse o próximo”, 

culturalmente, sábado é apresentado como o dia do lazer, sendo é privado 

ao operário. Seu momento de descanso é apresentado através do curto 

período de intervalo, que consome o feijão com arroz como se fosse o maior 

luxo do seu dia, representando determinantes econômicos sob a 

alimentação como necessidade básica ser apresentada como luxo ao 

operário. O Psicológico do personagem de encerra na estrofe com a 

embriaguez do personagem, de forma que o personagem tenta mediante da 

bebida, esquecer suas aflições cotidianas, demonstrando insatisfações com 

a sua própria condição e existência. Marx (1844) diz que “O homem 

(trabalhador) só se sente livremente ativo em suas funções animais – comer, 

beber e procriar, ou no máximo também em sua residência e no seu próprio 

embelezamento – enquanto que em suas funções humanas, se reduz a um 

animal.” O personagem de Hollanda, come e embriaga-se na tentativa falha 

de se sentir livre da opressão de sua condição o que acaba sendo a sua 

sentença de morte. A estrofe termina apresentando a dança e a música como 

formas de liberdade e expressão por meio da arte.  

A última estrofe da primeira parte da música inicia da seguinte forma: 

“E tropeçou no céu como se / fosse um bêbado / ouvisse música - E flutuou 

no ar como se fosse / um pássaro / sábado / príncipe - E se acabou no chão 

feito um pacote / flácido / tímido / bêbado - Agonizou no meio do passeio / 

público / náufrago - Morreu na contramão atrapalhando o / tráfego / público 

/ sábado” A alegria da música e da bebedeira anuncia o fim trágico que se 

apresenta de uma forma lírica, amenizando a tragédia ao leitor/ouvinte. A 

estrofe também apresenta a precariedade das condições de segurança no 

trabalho sem local adequado para refeições em prol de um modo de 

produção capitalista. O operário morre desamparado, como alguém que 

perturbou e atrapalhou o tráfego. A única preocupação é o trânsito, 

desconsiderando o indivíduo. Aqui, o operário é coisificado novamente como 

um objeto comum, sem valor. O trabalhador é destruído pelo sistema 

egoísta. A sua desaventura foi ir trabalhar no sábado e morrer atrapalhando 

o público/passeio/lazer das pessoas:  
 

Sua desgraça foi morrer num sábado, na contramão, atrapalhando 

a vida, os divertimentos. Contudo, esse anônimo atrapalhou a 

sociedade, perturbou o sistema, destruiu o instituído, 
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desestabeleceu o estabelecido, desfez o que estava feito, desarmou 

o armado. Por isso mesmo, Construção “desencanta o encantado, 

desmitifica o mito, ordena o caótico”. (LEON, 2001, p.1).  

 
Chico Buarque de Hollanda apresenta a insensibilidade social diante 

da tragédia. É uma força opressora grande, que quer escolher inclusive, a 

hora e o lugar da morte do trabalhador para que isso não atrapalhe a 

engrenagem do sistema. Porém, a redenção do operário é interromper o 

sistema por intermédio de sua morte, mas que fica perdido no anonimato, 

na relação entre ser homem e ser máquina.  
 

Determinantes sociais na obra Acidente de trabalho (1944), de 

Eugênio Sigaud 
 

 
SIGAUD, Eugênio. Encáustica sobre tela, 1944, 132x95 cm. Museu Nacional de Belas Artes-

MNBA, Rio de Janeiro, RJ, doação do artista. Foto: Vicente de Mello. 
 

A pintura Acidente de trabalho de Sigaud mostra centenas de 

trabalhadores em meio a um processo de verticalização de uma cidade 

diante de uma tragédia: a morte de um operário, representando uma 

categoria que arriscam suas vidas.  

Sigaud em um aspecto simbólico, apresenta os braços musculosos 

dos operários, que são desproporcionais ao seu corpo, representando a 

força de seu trabalho, que em diálogo com o verso “Tijolo com tijolo num 

desenho / mágico / lógico”, de Hollanda em que o trabalho executado pelo 
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operário é realizado como uma máquina, um objeto, em diálogo com Marx 

(1844) que diz:  
 

A desvalorização do mundo humano aumenta na razão direta do 

aumento de valor do mundo dos objetos. O trabalho não cria 

apenas objetos; ele também se produz a si mesmo e ao trabalhador 

como uma mercadoria, e, deveras, na mesma proporção em que 

produz bens. (p. 03).  
 

Marx sugere que a o trabalhador se torna a mercadoria mais barata 

na medida em que sua produção aumenta. Nesse caso, Hollanda apresenta, 

na primeira parte da música, o processo de coisificação do homem, pois 

perde sua identidade existencial e vira a máquina que executa. Tanto na 

música quanto na pintura, o trabalhador se deforma, se descaracteriza 

diante da execução de trabalho. Sua fisionomia muda, perde sua identidade 

diante da produção de objetos, pois vira o próprio objeto, a máquina. Além 

disso, a pintura apresenta a morte de um operário em meio ao processo de 

verticalização da cidade, em que os trabalhadores executam seu trabalho 

sem condições mínimas de segurança, demonstrando uma política que 

projeta a vida dos trabalhadores, assim como o personagem cai feito um 

“pacote flácido”. Na pintura de Sigaud, o “pacote flácido” é apresentado de 

forma distante dos demais personagens, de forma isolada. A tragédia se 

torna descaso ou espetáculo. Sigaud expõe na obra visões ideológicas a 

respeito da condição desse trabalhador. Os operários transitam no escuro, 

sem identidade. Não é possível reconhecer seus rostos, seus nomes, 

demonstrando o seu isolamento perante a sociedade como homem 

marginalizado. Além disso, o artista indica uma problemática étnica da 

presença étnica do negro na construção civil, revelando também a estrutura 

social da segregação.  

Os pássaros na parte superior esquerda da tela estabelecem relações 

com o vôo flutuante do personagem da música, antes de morrer na queda. 

Os pássaros voam distante em retirada do local da tragédia.  

Tanto na letra da música quanto na pintura, o narrador é apresentado 

de uma forma distante do observador, como aquele que não se aproxima da 

tragédia. É aquele que assiste mais que não se envolve afetivamente. Há um 

distanciamento entre personagem e narrador. Tanto na música quanto na 

imagem, o ápice é a tragédia, marcada na obra de Sigaud pela luminosidade 

dramática que recai no operário morto, quando na sonoridade da música de 

Hollanda, em que o único verso isolado somente com a voz de Hollanda é 

“Morreu na contramão atrapalhando o tráfego”. É o anúncio claro e direto da 

tragédia, como um susto passageiro do narrador.  
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Diálogos entre imagem e texto.  
 

A crítica social nas obras de Chico Buarque de Hollanda e de Eugênio 

Sigaud são evidentes. O poeta e o pintor utilizam a linguagem como 

instrumento de veiculação de ideologias, mostrando as mazelas do 

trabalhador ao público através de uma estrutura social que coisifica o 

homem e sua marginalidade que lhe é imposta. Ambas constituem uma 

narrativa acerca da figura do trabalhador marginalizado, oprimido. Esse 

trabalhador é tão oprimido que não é ele que conta a sua própria história, 

mas sim, uma terceira pessoa que não se envolve com o personagem central. 

Sua história é narrada sem apresentar seu nome, sua identidade, sem revelar 

o seu rosto. O trabalhador é mais uma vez um objeto.  

A estrutura que o compositor escolhe para a música, segundo Nicola 

são responsáveis por um ritmo que se arrasta produzindo um efeito muito 

sugestivo de alguma coisa que se prolonga; no caso, há uma íntima relação 

entre esse ritmo e a vida do operário que se arrasta cotidianamente. (Apud 

Delorenzi, 2011).  

Esse ritmo na música converge para a situação cotidiana do 

trabalhador, que inclusive em suas relações afetivas familiares há a repetição 

das atividades realizadas por ele, remetendo ao próprio trabalho alienado 

apresentado por Marx. Os versos se repetem até momento final, onde 

entram as proparoxítonas criam ritmo na leitura do texto de forma metódica. 

Essa repetição lembra o próprio cotidiano do trabalhador, trabalho alienado 

e a sua força de opressão.  

As obras dialogam principalmente no contexto da sociedade brasileira, 

e a condição do trabalhador diante de situações precárias de trabalho sem 

segurança exposto a riscos, jornadas de trabalhos excessivas e baixa 

remuneração, concluindo que a arte, segundo Cândido (2008),  

É social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, que 

se exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os 

indivíduos um efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do 

mundo, ou reforçando neles os sentimentos dos valores sociais. Isso decorre 

da própria natureza da obra e independente do grau de consciência que 

possam ter a respeito os artistas e receptores da arte.  

Dessa forma, a arte é vista como instrumento de mudança ao longo 

dos tempos. A arte engajada faz o público ter observações e lutas internas 

acerca de ideias estabelecidas, com o objetivo de propor novas reflexões de 

forma mais crítica.  
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Considerações finais 
  

Tanto na obra de Hollanda quanto na obra e Sigaud, são apresentados 

os processos de modernização do Brasil diante de uma crítica a situação do 

trabalhador/operário marginalizado. Ambas as obras apresentam reflexões 

relevantes para a construção de uma consciência de classe. Como já 

apresentado anteriormente, a música e a pintura foram produzidas com 27 

anos de diferença, mas os seus discursos são próximos e continuam sendo 

fundamentais para reflexões no contexto contemporâneo. É necessário 

enfatizar como os artistas utilizaram diferentes linguagens como 

instrumento de crítica e denúncia em meio a uma realidade cruel dos 

operários.  

As obras de ambos os artistas propõem, significativamente, a reflexão 

do papel que o sujeito marginalizado executa. Dessa maneira, fica claro a 

apresentação dos determinantes sociais na música e na imagem por meio 

de aspectos sócio históricos. A construção de uma leitura crítica a partir dos 

determinantes sociais, foi possível perceber como a literatura e a imagem 

oferecem potencialidades de análises críticas para gerar conhecimento 

científico/histórico. A arte se torna um instrumento capaz de provocar o 

leitor para um olhar mais crítico sobre as injustiças. 
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O PROMIC como modo de inserção da Fotografia no espaço 

público  
 

Amanda Maria DAMASIO TEIXEIRA (UEL) 1 

 

Resumo: 

Percebe-se uma necessidade de maior valorização das políticas que facilitam 

a inserção das expressões artísticas nos espaços públicos. Assim, o PROMIC 

(Programa Municipal de Incentivo à Cultura) viabiliza eventos e publicação de 

obras dentro da cidade de Londrina, provocando uma melhoria na qualidade 

de vida dos cidadãos e uma maior visibilidade dos produtores culturais. Este 

trabalho se debruça, através de levantamentos bibliográficos, sobre os 

editais aprovados nos anos de 2014, 2015 e 2018, a fim de analisar a 

recorrência de projetos relacionados exclusivamente à Fotografia, e de qual 

forma esta arte é apresentada pelos produtores culturais comparadas aos 

editais de Literatura. Para exemplificar, serão citados alguns projetos 

específicos para que possa se analisar a trajetória traçada após a aprovação 

via PROMIC. Através das investigações de Roland Barthes em A câmara clara 

e Jacques Rancière em O destino das imagens, pode-se analisar que a 

presença da Fotografia é pouca, mesmo que o Programa tenha sucesso em 

projetos relacionados a ela, expressão tão importante nos dias atuais. 

 

Palavras-chaves: Financiamento cultural, Políticas Públicas, Fotografia 
 

Introdução 
 

Pode-se afirmar que, o homem, como um ser que depende da cultura 

para se firmar e para se desenvolver de forma saudável em sociedade, já 

reconheceu o importante papel da arte nos vários meios nos quais ela pode 

agir. Assim, programas e leis que facilitam ou proporcionam a inserção da 

arte (em suas múltiplas expressões) no espaço público são fundamentais. 

Principalmente se escapam do eixo Rio - São Paulo, que predomina em 

relação às criações artísticas, dificultando uma trajetória longa e bem 

sucedida aos artistas situados mais ao sul ou ao norte do país.  

O PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), que financia 

vários aspectos do circuito cultural de Londrina, então, é responsável pela 

                                         
1 Graduanda do curso de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina, bolsista 

da Fundação Araucária. Orientanda do Professor Dr. Frederico Garcia Fernandes. 
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agência em torno de eventos artísticos e pela viabilização dos vários tipos de 

encontro que a busca pelo sensível pode provocar. Através do FEPROC 

(Fundo Especial de Incentivo à Cultura), o programa propicia recursos 

financeiros para o desenvolvimento cultural de Londrina, capitalizados 

através de dotação orçamentária própria, doações ou contribuições de 

pessoas físicas ou jurídicas, ou de organismos públicos ou privados. Seus 

editais abrangem várias expressões (incluindo aquelas que dependem 

principalmente da presença imagética) fazendo o possível para que o 

produtor cultural londrinense se veja inserido, juntamente com a população, 

nos espaços dedicados à fruição e ao aprendizado de cunho artístico. 

Atualmente, os editais podem ser propostos a partir de três categorias: 

primeiramente, os Projetos Independentes, aqueles que se direcionam a 

partir de uma iniciativa individual de algum produtor cultural, fazendo uso 

da pessoa física cuja inserção seja comunitária, voltada para a estimulação 

do fazer artístico nas várias regiões e bairros da cidade. Depois, existem os 

Projetos Estratégicos, que se dedicam a toda a cidade, ativando circuitos 

culturais e fazendo parte das políticas públicas voltadas ao incentivo da 

cultura. Além disso, uma parte do orçamento também é dirigida às Vilas 

Culturais, fundamentais no processo, já que abarcam os produtos e os 

produtores de arte, em espaço especialmente dedicado ao tema. 

A Fotografia, então, encontra-se presente nesses espaços, nos editais 

e nas possibilidades de criação e publicação - mas de qual forma? Prevalece 

ou não sobre as outras maneiras de fazer arte? Sua demanda provoca na 

sociedade a valorização dessa manifestação? Quais são os pontos 

divergentes e em comum entre os editais selecionados relacionados à 

Fotografia nesses últimos anos? 

A partir do levantamento bibliográfico dos editais e da análise da 

trajetória de alguns projetos aprovados, uma grande investigação será feita 

para entender como se faz a inserção da arte da fotografia nos circuitos 

culturais do Município de Londrina. Além disso, para fundamentar 

teoricamente a importância e fundamental presença da imagem e da 

fotografia na sociedade, serão fundamentais para o trabalho as obras de 

Roland Barthes, A câmara clara, 1984, e de Jacques Rancière, O destino das 

imagens, 2012. 
 

1. Fundamentos teóricos  
 

A arte tem a capacidade de se conectar àquelas questões mais 

profundas e enraizadas do ser humano. Não é diferente em relação à 

Fotografia: Barthes, por exemplo, em A câmara clara explicita vários pontos 
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de contato entre este tipo de expressão e a Morte, a Existência, e 

principalmente ao Tempo. 

Já no início do livro, ele afirma: ''O que a fotografia reproduz ao infinito 

só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca poderá repetir-

se existencialmente. '' (BARTHES, 1984, p. 13) 

Assim, pode-se ver que, ao ser criada a Fotografia, foi criada 

simultaneamente uma nova forma de encarar o tempo, de rememorar o 

passado e de certificar acontecimentos. Definitivamente, e isto Barthes 

repete várias vezes, esta prática revolucionou a História e a relação humana 

com o Tempo. Surgiu possibilidade produzir atestados de que certas coisas 

aconteceram e existiram, estimulando, assim, um olhar mais atento às 

relações entre passado e presente. Em relação a essa confirmação de uma 

presença passada, Barthes cria um noema para a Fotografia (isso-foi), já que 

se relaciona intimamente com aquilo que aconteceu existencialmente, foi 

registrado e nunca mais acontecerá da mesma forma. Aquilo que é 

registrado, o Referente, como cunha Barthes, se torna objeto da foto 

intencionalizada. A foto é uma emanação do referente, que se torna sua 

essência. 
 

O que intencionalizo em uma foto (...) não é nem a Arte, nem a 

Comunicação, é a Referência, que a ordem fundadora da Fotografia. 

O nome do noema da Fotografia será então: 'Isso-foi', ou ainda: o 

Intratável. (BARTHES, 1984, p. 115) 
 

Pode-se afirmar, então, ao fazer a leitura, que a Fotografia produz 

relações interessantes com duas coisas que talvez pareçam estranhas a sua 

área de atuação: a linguagem e a metafísica. A estratégia do fotógrafo para 

fazer uma grande foto tem sua matriz na linguagem, entre, por exemplo, 

descrições e referentes que são antagonistas, ou através de sugestões e das 

dúvidas daquele que verá a foto depois. Barthes ilustra essa provocação do 

''leitor'' com um exemplo inteligente: explicando a diferença, para ele, das 

sensações diferentes que as imagens pornográficas e as imagens eróticas 

suscitam. A pornográfica, como é de se imaginar, foca no órgão sexual. Não 

há sugestões, é uma assertiva. A sua visão é o momento principal. Já a 

erótica, para ele, costuma ter o punctum: 
 

 O punctum é, portanto, uma espécie de extracampo sutil, como se 

a imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela dá a ver: não 

somente para '' o resto'' da nudez, não somente para o fantasma 

de uma prática, mas para a excelência absoluta de um ser, alma e 

corpo intricados.  (BARTHES,1984, p. 88-89) 
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O punctum, muito citado na obra do autor, é um conceito interessante: 

se faz através da presença de algo que incomode o espectador da foto, 

suscita outras imagens. É uma presença que é posta pelo ''leitor'', mas que 

já estava ali, na imagem, e também a sabedoria de que aquele momento 

específico nunca irá se repetir. ''Punctum: é o Tempo, é a ênfase dilaceradora 

do noema (isso-foi), sua representação pura. ''(BARTHES, 1984, p.141) 

Sua relação com a metafísica, então, se faz por meio do registro - da 

capacidade, inclusive, do Referente de se ver representado. Essa presença 

não é de ordem política ou nos vários possíveis sentidos subjetivos, mas de 

ordem metafísica. O seu poder de autentificação se sobrepõe ao poder de 

representação. Metafisicamente, a foto e o fotógrafo também se relacionam 

de forma íntima com a Morte. Apesar de colocarmos a fotografia 

principalmente nas áreas do social\econômico\artístico, precisa-se falar do 

antropológico: existe um vínculo entre a fotografia e a morte, que pode ser 

conservada a partir de um disparo.  
 

Pois é preciso que a Morte, em uma sociedade, esteja em algum 

lugar se não está mais (ou está menos) no religioso, deve estar em 

outra parte: talvez nessa imagem que produz a Morte ao querer 

conservar a vida. Contemporânea do recuo dos ritos, a Fotografia 

corresponderia talvez à intrusão, em nossa sociedade moderna, de 

uma Morte assimbólica, fora de religião, fora do ritual, espécie de 

brusco mergulho na Morte literal. A Vida \ a Morte: o paradigma 

reduz-se a um simples disparo, o que separa a pose inicial do papel 

final. (BARTHES, 1984, p.138) 
 

Assim, como meio de conservação, a imagem está sempre à frente da 

ação do tempo e tem uma relação esmagadora com ele, e assim faz o 

spectator também produzir novas relações com essas duas entidades, 

intimamente humanas: a relação com o Tempo, e consequentemente, com 

a Morte. O olhar treinado a apreciar e enxergar essas relações nas fotos, nos 

rostos conhecidos e desconhecidos, nas paisagens misteriosas, pode 

produzir grandes reflexões em torno dos temas, e ainda, se sentir, através 

do disparo, imortal em relação a eles. 
 

Ora, o olhar, se insiste (e ainda mais se perdura, atravessa, com a 

fotografia, o Tempo), o olhar é sempre virtualmente louco: é ao 

mesmo tempo efeito de verdade e efeito de loucura. (BARTHES, 

2012, p.167) 

 

Apesar dessas grandes informações que contribuíram para a 

valorização da Fotografia, Jacques Rancière, em seu livro O destino das 
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imagens (2012), discute grandes mudanças na concepção das artes em geral 

e na arte imagética. Coloca em cheque o tempo atual, em que, segundo ele, 

o imperativo é ser dessemelhante do todo, mesmo que se tenha visto, 

regularmente, fotografias, vídeos e exibições de objetos com aparência 

cotidiana encontrarem seu lugar nos museus espalhados pelo mundo. Mas 

o quê, exatamente, rege a demanda da não-semelhança, esta que ainda 

pode encontrar sua origem na comunicação e na linguagem? 
 

Um contramovimento se desenha então: o que se opõe à 

semelhança não é a operatividade da arte, mas a presença sensível, 

o espírito feito carne, o absolutamente outro que é também 

absolutamente o mesmo. (RANCIÈRE, 2012, p. 16) 
 

Esses caminhos se relacionam principalmente com algo que o autor 

cunhou de autonomia da arte - aquilo que acontece a partir de quando ela 

se afasta da racionalidade técnica e deixa de utilizar um conjunto de práticas 

para se definir. É preciso lembrar, como pontua Rancière, que a Arte, como 

a chamamos, se formulou a partir de um longo do processo de ruptura com 

o sistema das belas-artes, uma forma de disjunção entre as ''regras'', por 

exemplo. 
 

''É o conceito de uma disjunção - e de uma disjunção instável, 

historicamente determinada - entre as artes, entendidas no sentido 

de práticas, e as maneiras de fazer. ''(RANCIÈRE, 2012, p. 83) 

 

Assim, esse fenômeno nos ensina que o artista pode utilizar os meios 

que lhe bem entender, a partir daí, para realizar os fins que são pretendidos. 

Apesar de conceituarmos certos processos através das maneiras e das 

técnicas usuais de se fazer, a arte pode subverter esses passos. 
 

Não há arte que pertença de modo espontâneo a uma ou outra 

forma de combinação de heterogêneos. É preciso acrescentar que 

essas duas formas não cessam de entrelaçar suas lógicas. Operam 

os mesmos elementos segundo métodos que podem chegar ao 

limite do indiscernível. (RANCIÈRE, 2012, p.70) 
 

O que se pretende defender a partir de tudo isto é que, sobretudo, as 

instituições de financiamento e incentivo da Cultura permitem que 

produtores culturais façam uso da autonomia artística, experimentando-a, 

podendo incluir então pessoas dentro e fora do círculo acadêmico. Essas 

performances de experimentação podem trazer à tona novas reflexões para 

o imaginário social - trazendo a natureza das subversões artísticas para as 
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relações sociais em geral, que poderiam se beneficiar com a troca. Além 

disso, a autopublicação financiada por órgãos públicos não passa por 

pentes-finos editoriais e mercadológicos, o que facilita os processos de 

autonomia da arte e do questionamento da cultura de massa. 

Outro benefício da presença da Fotografia nos espaços públicos seria 

a exploração de novas formas de expressão através de processos que têm 

sua matriz na linguagem. A fotografia, mesmo se utilizando da imagem, da 

pose, também faz uso das palavras, e do poético presente nos elementos 

encontrados na superfície. Existe um novo manejo da linguagem ali, que se 

desenvolve a partir dos exercícios de apreciação das fotos e compreensão 

do processo artístico. 

Após estas reflexões, é possível medir os benefícios dados à sociedade 

a partir do manuseio e apreciação do fazer fotográfico. Mas a demanda por 

parte dos produtores culturais e da própria população chega a produzir 

esses efeitos? 
 

2. Levantamento de dados e questões 
 

A partir da análise dos editais aprovados nas categorias dos Projetos 

Independentes e dos Projetos Estratégicos, podemos enxergar que as 

propostas selecionadas exclusivamente relacionadas à Fotografia são 

minoria. De 2018 a 2014, essas foram as recorrências: 
 

Categoria Ano Projetos 

aprovados 

no total 

Fotografia Literatura Identificação 

Projetos 

independentes 

2018 118 1 14 Fotografia: Por elas 

 

Literatura: Zine literário \ Sem 

travas na língua\ memória da 

mulher negra\ memórias 

calejadas\ sarau das pretas\ 

um dedo de prosa\ carriola de 

histórias \ jovens escritores \ 

livros infantis\ juca, o jacu 

voador\ literatura em rede\ no 

fim da infância \ toda quinta 

tem história \ núcleo às 

Projetos 

independentes 

2014 40 0 1 Literatura: o encantador Jeolás 

- biografia 

Projetos 

independentes 

2015 52 2 2 Fotografia:Pedalar é preciso \ 

Negras Faces 
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Lliteratura: Mulheres sob 

descontrole \ Ler londrina - 

crescer lendo 

 

 

Projetos 

estratégicos I e II 

2015 17 0 1 Londrix - Festival Literário 

Projetos 

estratégicos 

2014 13 0 2 Londrix - Festival Literário\ 

Biblioteca - 30 anos 

Projetos 

estratégicos 

2018 17 1 1 Fotografia: Salão Nacional - 

Fotoclube \ Literatura: Londrix 

 

Além de serem raras, as propostas dedicadas à Fotografia se repetem 

em alguns anos e entre si podem ocorrer semelhanças. O Fotoclube de 

Londrina, por exemplo, foi o proponente do evento que financia o Salão 

Nacional de Arte Fotográfica, onde se realizam reuniões e concursos entre 

fotógrafos profissionais e amadores. Ali, inclusive, há uma valorização da 

cultura londrinense e fluxo maior de turistas pela cidade, por ser um evento 

nacional. O espaço realiza atividades há 44 anos, incluindo palestras, cursos, 

concursos internos e passeios fotográficos. A participação de seus 

associados em concursos nacionais é recorrente, já que promovem a prática. 

Outros projetos se viabilizam através do olhar fotográfico e do 

direcionamento de atenção para uma prática específica. O projeto ''Pedalar 

é preciso - Fomento à cultura da bicicleta e prevenção ao uso de drogas'' faz 

das imagens uma proposta de discussão. Wilton Mitsuo Miwa, seu 

proponente, registra suas viagens de bicicleta entre as regiões londrinenses 

e entre várias províncias japonesas, onde morou anteriormente, e as utiliza 

nas palestras gratuitas sobre a prevenção do uso de drogas que faz nas 

escolas da cidade. Nelas traça um paralelo entre a cultura ciclística do Brasil 

e do Japão e se utiliza de sua história pessoal (ex-usuário de drogas) para 

conscientizar as crianças. 

Já o projeto Negras Faces consiste na exposição de fotografias que 

retratam o rosto de 38 mulheres negras - a fim de valorizar seus traços e sua 

beleza - nas escolas da Londrina, realizando discussões sobre o tema. Marcos 

Antônio da Costa, seu criador, foi convidado também para expor seu 

trabalho na Espanha e na França. Após retornar da viagem, o fotógrafo 

também passou por Astorga, Cambé e Rolândia. 
 



 

104 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

  
(COSTA, Marcos. Projeto Negras Faces, 2014) 

 

Esses projetos têm uma característica em comum: o uso da fotografia 

para produzir reflexões e estimular discussões. Dois deles utilizam a escola 

pública como seu principal espaço de exposição e fala, a fim de apresentar 

às novas gerações sua proposta. Os alunos são seu público-alvo. Nas 

palestras, o tema principal são os Referentes da fotografia (BARTHES, 1984), 

os objetivos da discussão.  

Esta partilha do sensível (2005), muito debatida por Rancière, aparece 

no processo de exposição das fotos (principalmente na relação entre o que 

é representado e observado) e é enfatizada através das reflexões feitas em 

conjunto. 
 

A imagem da arte separa suas operações da técnica que produz 

semelhanças. Mesmo assim, encontra novamente em seu caminho 

uma semelhança, aquela que ''define a relação de um ser com sua 

proveniência e sua destinação, a que dispensa o espelho 

favorecendo a relação imediata do genitor com o engendrado: visão 

face a face, corpo glorioso da comunidade ou marca da própria 

coisa. (RANCIÈRE, 2012, p.17) 
 

Quando se discute, por exemplo, a valorização da beleza da mulher 

negra através da fotografia, existe um reconhecimento entre comunidade e 

o indivíduo da foto. É uma falta que, no momento, para o expectador, é 

suprida: a presença da mulher negra ali é plena. Mesmo que seja importante 

ressaltar a ausência de representação dessas características nos espaços 

públicos e privados. Como relatado por Barthes (1984), ao ser feita a foto, é 

feita também a emanação do Referente. Ao ler certas características, o 

público também pode notar a quebra de certos valores sociais e pode refletir 

a partir disso. 
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Dos projetos analisados, notam-se divergências relacionadas à 

abordagem introdutória da fotografia para o público-alvo em idade escolar. 

O projeto ''Pedalar É Preciso'' apresentou em sua palestra temas 

relacionados à leitura de imagem e ao papel da fotografia na sociedade. 

Depois, então, partiu para a análise e exposição das fotos, e discutiu sobre 

os Referentes apresentados. Diferente deste, o projeto Negras Faces trouxe 

à tona temas como o racismo e relacionados à falta de representação da 

mulher negra - sem antes trazer aos alunos informações introdutórias sobre 

a fotografia. Em seu livro dedicado ao conceito da partilha do sensível (2005), 

Rancière escreve: ''a partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no 

comum em função daquilo que faz, do tempo e espaço em que essa atividade 

se exerce'' (RANCIÈRE, 2005, p. 16) 

Ao explicar e discorrer sobre a fotografia para estudantes, estaria o 

autor do projeto conduzindo a leitura e o interesse dos alunos pela fotografia 

e, consequentemente, jogando luzes para a área? Atividades formativas e 

informativas relacionadas à arte fotográfica, certamente, estão contribuindo 

para uma maior fruição, análise e discussão das imagens. Assim, elas se 

tornam mais acessíveis aos cidadãos, de modo geral. 

Pode-se ver que, em relação à Literatura, por exemplo, a Fotografia é 

bem menos presente e há ausência de eventos que contemplem a maior 

parte dos cidadãos. Por exemplo, entre os projetos literários aprovados, 

existem propostas exclusivamente dedicadas à introdução literária a 

crianças e jovens. 
 

3. Trajetórias 
 

Além da análise da atuação do projeto em Londrina, deve-se também 

traçar trajetórias e desdobramentos a partir do PROMIC. Grande parte dos 

projetos de publicação de livros, por exemplo, utiliza-se da mão de obra 

londrinense, escolhendo artistas da cidade para trabalhar em seu processo 

de editoração. Além de valorizar a produção de arte da cidade, também gera 

renda a empresas locais, que também ganham visibilidade. Muitas vezes, os 

livros e eventos, de literatura ou não, são levados às escolas públicas, às vilas 

culturais - promovendo, assim, a fruição livre das obras apresentadas e a 

construção de uma identidade londrinense. 

Deve-se citar também a possibilidade de apresentação das obras para 

fora da cidade, levando o nome da cidade e da sua Secretaria de Cultura para 

outros lugares. O projeto Negras Faces, por exemplo, foi exposto em outros 

países, representando o país em espaços públicos voltados à arte. 

4. Conclusão 
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A decisão de comparar as recorrências entre a Literatura e a Fotografia 

se deu pois, através da Iniciação Cientifica, tem-se direcionado o olhar para 

os projetos literários, tentando traçar linhas em torno da literatura 

londrinense, suas propostas e seus campos de atuação, utilizando os editais 

do PROMIC como principal objeto de análise. Além disso, são duas 

expressões que podem se atravessar - ambas, como Roland Barthes 

pontuou, têm sua matriz na linguagem. 

Através das reflexões e informações levantadas pelo artigo, pode-se 

salientar a importância do PROMIC, que trouxe à vista o trabalho de 

inúmeros artistas fora do eixo Rio - São Paulo, criando um espaço livre para 

o processo artístico e suas demandas (por mais fora da cultura de massa que 

sejam). Além disso, levou às esferas públicas (escolas, principalmente) 

discussões e abordagens necessárias para o desenvolvimento saudável da 

sociedade. O programa é um grande agente nos eventos da cidade e também 

da valorização dela - à sua memória e conservação. 

O número de propostas relacionadas à Fotografia nos editais é baixo - 

o que faz perguntar sobre como está sendo apresentada e representada esta 

arte à população, além da presença dos produtores culturais nos espaços 

públicos de inserção da arte. A fotografia pode ter um grande poder de 

apreciação do patrimônio e da memória cultural de uma cidade. Os projetos 

escolhidos obtiveram muito sucesso e trajetórias longas, além de serem 

produzidos por e para cidadãos londrinenses. Sua maioria está relacionada 

à fotografia alinhada com debates de cunho social e filosófico, além de 

apresentar uma nova possibilidade de linguagem para a sociedade - também 

relacionada à poética e à palavra. 

Precisa-se, então, buscar novos meios de incentivar produtores 

culturais de fazer uso do Programa, além de pensar na questão formativa da 

arte, no olhar treinado do espectador e em sua relação com o Referente. A 

cultura de hoje, imagética, agradecerá. 
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Bread Plate, de Augustus Welby Northmore Pugin: a 

influência da Estética Medieval no movimento Arts and 

Crafts 
 

Thuyla Azambuja DE FREITAS (Universidade Federal de Santa Maria)1 
 

O presente trabalho refletirá sobre a concepção de progresso artístico 

presente no movimento Arts and Crafts oriundo da Inglaterra do século XIX e 

como, por meio da valorização do passado, remonta-se o ideário de 

artesanato virtuoso. Para isso, será feita uma análise iconológica e 

iconográfica da obra Bread Plate de Augustus Welby Northmore Pugin, com 

base na metodologia de Erwin Panofsky. A partir disso serão pontuadas 

referências da Estética Medieval, bem como, o uso de ornamentos e o caráter 

simbólico presente na mensagem gravada no utensílio. Visto que, assim 

como os intelectuais da Renascença buscaram validação de suas 

transformações sociais e artísticas por meio do emprego de um discurso de 

valorização na arte clássica grega; o movimento Arts and Crafts encontrou na 

Estética Medieval e no conceito de artesão, presente no trabalho das guildas, 

uma fonte de inspiração para comprovar sua relevância gerando mudanças 

no trabalho do profissional artesão do século XIX, na importância do design 

e também em movimentos futuros. 

 

Palavras-chaves: Arts and Crafts, Estética Medieval, Arte Medieval. 
 

De um panteão de deuses a um panteão de homens: distinções 

entre o clássico e o não-clássico 
 

De acordo com Gombrich (1990), o Renascimento não se trata de uma 

recuperação mas uma interpretação da antiguidade, um movimento artístico 

e cultural que trouxe avanços técnicos para a arte, porém não 

necessariamente mais progresso. Se fossemos discutir o termo progresso 

por uma perspectiva de avanços referentes a uma nova estrutura 

institucional para a arte, pode se dizer que desde o Medievo isto já acontecia, 

por meio de práticas artísticas e culturais estabelecidas de acordo com os 

                                         
1 Bacharela em Comunicação Social - Produção Editorial (UFSM), Acadêmica do curso de Desenho 

Industrial (UFSM) e Mestranda em História (UFSM). Membro do Grupo do Pesquisa Virtù - História 

Medieval e Renascentista. 

Trabalho orientado por Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior, Doutor e Mestre em História e 

Culturas Políticas/UFMG e Professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa 

Maria, do Programa de Pós-Graduação em História/USM e do ProfHistória/UFSM. 
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moldes vigentes no convívio daquela sociedade. No Medievo, predominaram 

os ideais de produção artesanal, a manufatura, onde cada comerciante-

artesão estava diretamente ligado a elaboração do objeto. As confecções de 

pinturas, esculturas, mobiliário, tapeçaria, vitral, tecidos de decoração, 

forros, ladrilhos, dentre outros materiais, eram concebidas com minúcia nas 

guildas medievais. Foi instaurada uma ordem, uma dinâmica de produção 

artística, logo, pode se dizer que houve progresso artístico no Medievo. 

Contudo, a concepção criada e que legitimou o discurso humanista, 

enaltecendo a antiguidade, retratou a Idade Média como um período de 

“trevas”, perpetuando o ideário até os dias atuais, como se pode ver na 

historiografia clássica. Nesta dicotomia entre o belo e o grotesco, a luz e as 

trevas, o valor heróico dos homens e o poder divino é que as linguagens 

formais se estabelecem a partir de rótulos elevando-os ou rebaixando-os a 

sua categoria de direito e perpetuando distinções entre os estilos clássico e 

não-clássico. 
 

O desfile de estilos e períodos conhecido por todo principiante - 

clássico, românico2, gótico, renascentista, maneirista, barroco, 

rococó, neoclássico e romântico - representa apenas uma série de 

máscaras para duas categorias, a clássica e a não-clássica. 

(GOMBRICH, 1990, p. 108). 

 

No século XIX, os arquitetos e decoradores ingleses, partem de ímpeto 

semelhante ao dos humanistas renascentistas: a busca por apartar-se de 

uma ordem em voga. Exacerbados perante as novas dificuldades 

enfrentadas em consequência da Revolução Industrial, período em que se 

vive a transição de uma realidade de subsistência para uma movida pelo 

capital. Os objetos, que até então eram feitos artesanalmente, passam a dar 

espaço a produção em massa, em larga escala, onde prioriza-se a quantidade 

ao invés da qualidade gerando um impacto na cultura material da época 

(Schneider, 2010). Em suas obras arquitetônicas, nas artes, esculturas e 

utensílios são perceptíveis características morfológicas, ou seja, elementos 

típicos de linguagens formais, oriundas de representações visuais da forma 

estilística de períodos históricos de outrora, neste caso em específico, do 

Medievo. Essa apropriação parte principalmente da necessidade de 

estabelecer distinções que caracterizassem esses estilos ditos não-clássicos.  

                                         
2 No livro “Norma e forma: estudos sobre a arte da Renascença. Martins Fontes, 1990.” há uma 

repetição do termo romântico nesse trecho devido a um erro cometido na revisão do original. Em 

comparação com a versão “Norma y Forma: estudios sobre el arte del Renacimiento” publicada por 

Editorial Debate S.A, Madrid, 1999, constatou-se que se tratava do estilo românico, um estilo vigente 

entre os séculos XI e XIII e que não foi mencionado nas categorias elencadas na edição brasileira. Sendo 

assim, foi feita a correção para o estilo românico. 
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Cabe sublinhar que, se o século XVI havia chamado toda arte 

medieval de gótica, como sinônimo para bárbara, no século XIX esta 

associação se desfizera, rompendo-se a identificação pejorativa. A 

arte gótica ganhara também em especificidade, passando a 

designar apenas o período a partir de fins do século XII. (PEREIRA, 

2011, p. 2). 

 

No movimento Arts and Crafts os elementos morfológicos de 

construções do passado, tais como arcos, curvas sinuosas dentre outras 

características visuais do Gótico e do Barroco, que anteriormente foram 

compreendidas como algo grotesco, obscuro, bizarro e medíocre, assumem 

uma releitura; uma nova interpretação que perante a ordem vigente torna-

se o belo. 
 

Bread Plate, de Augustus Welby Northmore Pugin: uma análise 

iconográfica e iconológica 
 

No Arts and Crafts, assim como outros movimentos posteriores 

influenciados por ele, estabeleceram-se modelos, padrões de forma, mas 

além disso, incorporaram-se valores simbólicos e filosofias para validá-los 

perante as circunstâncias vigentes. O Renascimento pode ser interpretado 

como algo pagão diante da honestidade divina, o fervor da fé, tudo depende 

do ponto de vista e, principalmente, da apropriação elaborada para 

consolidar o discurso criado e manifesto em uma essência compartilhada.  

Todo termo denota algum princípio de exclusão e as regras da arte e 

do estilo são feitas de proibições “quando a apreciamos e avaliamos de um 

ponto de vista estético, estamos conscientes de enfrentar uma estrutura 

objectiva que nos impõe um tipo de atitude ao invés de outro, e fornece 

critérios para apreciação” (HAUSER, 1988, p. 153). Tendo em conta esses 

fatores, não é o intuito realizar neste trabalho uma análise das características 

morfológicas de modo isolado, mas sim, salientar aspectos visuais, como 

uma primeira etapa de uma observação complexa; visando posteriormente 

compreender características intrínsecas à obra, de acordo com os níveis 

estabelecidos na metodologia de Erwin Panofsky. 
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Imagem 01: Bread Plate: Augustus Welby Northmore Pugin (British, London 1812–1852 Ramsgate) 

<https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1994.371/>. Acessado em: 12 de abril de 2019. 

 

A iconografia como destaca Panofsky (1986) é a descrição das imagens, 

uma análise referente ao tema ou mensagem em contraposição a forma, 

sendo assim, serão destacadas estas características de acordo com o tema 

primário ou natural da obra Bread Plate. Esta peça se trata de um utensílio 

de cerâmica, circular e côncavo com detalhes inseridos em encáustica, uma 

técnica de "incrustação"3, com figuras que remetem a grãos de trigo e 

também uma mensagem com os dizeres “Waste Not Want Not."4, a paleta de 

cores do objeto é em tons terrosos contrastando com o azul, sendo estes são 

alguns dos motivos formais da obra. Em seu tema secundário e 

convencional, trata-se de um prato para comer pão. Já na esfera da 

mensagem e seu significado intrínseco, é um prato com estilo gótico e 

arabescos inspirados em motivos medievais, produzido durante o 

movimento Arts and Crafts por um dos seus principais expoentes, o arquiteto 

                                         
3 A técnica de encáustica e incrustação eram bem comuns durante o período Bizantino e consistiam 

em dissolver as tintas em cera quente proporcionando maior brilho a peça (Peña Gómez, 2018). 
4 Não desperdice, não quero. 

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1994.371/
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Augustus W. N. Pugin; com uma mensagem em fonte tipográfica também em 

estética que remete ao gótico utilizada durante o período Medieval.  

Seguindo a análise, serão destacados alguns pontos do âmbito das 

práticas, discursos e representações, com base nos estudos de Roger 

Chartier e Peter Burke. A partir da perspectiva da Nova História Cultural 

(NHC), corrente historiográfica que amplia as possibilidades do que pode ser 

um objeto de pesquisa, torna-se possível compreender diversos fatores que 

constituem a obra em questão. Uma realidade é construída a partir de seus 

significados secundários, conscientemente conferidos pela ação a qual estão 

vinculados. Além de revelar ser um utensílio, ao adentrar a esfera da 

apreensão do real também se torna possível revelar traços do artista.  
 

As estruturas do mundo social não são um dado objectivo, tal como 

o não são as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são 

historicamente produzidas pelas práticas articuladas (políticas, 

sociais e discursivas) que constroem as suas figuras. São estas 

demarcações, e os esquemas que as modelam, que constituem o 

objecto de uma história cultural levada a repensar completamente 

a relação tradicionalmente postulada entre o social, identificado 

com um real bem real, existindo em si próprio, e as representações, 

supostas como reflectindo-o ou dele se desviando. (CHARTIER, 

1988, p. 27). 
 

Um utensílio traz em si muito da personalidade de quem o cria, sendo 

uma representação de seu tempo e de sua materialidade. Estes valores 

simbólicos contribuem para a construção de uma história dos sintomas 

culturais.  
 

A descoberta e interpretação desses valores “simbólicos” (que, 

muitas vezes, são desconhecidos pelo próprio artista e podem, até 

diferir enfaticamente do que ele conscientemente tentou 

expressar) é o objeto do que se poderia designar por “iconologia” 

em oposição a iconografia. ( PANOFSKY, 1986, p. 53). 
 

Esta peça foi concebida diante de uma cultura industrializada 

emergente, a sociedade vive neste período uma transição para o que hoje 

entendemos como uma sociedade de consumo5 e, este consumo, se torna 

                                         
5 Como já mencionamos, a cultura material e o consumo são aspectos fundamentais de qualquer 

sociedade, mas apenas a nossa tem sido caracterizada como uma sociedade de consumo. Isto significa 

admitir que o consumo está preenchendo, entre nós, uma função acima e além daquela de satisfação 

de necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os demais grupos sociais. Significa 

admitir, também, que ele adquiriu na sociedade moderna contemporânea uma dimensão e um espaço 

que nos permitem discutir através dele questões acerca da natureza da realidade. Entretanto em que 

consiste a natureza dessa realidade e a sua essência vai ser justamente o centro dos debates entre os 



 

113 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

tanto de bens materiais quanto simbólicos. Desta forma, além da tentativa 

inerente de transformar um produto industrial em um produto estético, há 

neste cenário uma série de mudanças que resultam no mercado da arte. A 

arte que antes possuía um viés acadêmico com normas bem estabelecidas e 

padrão de qualidade determinado pelo Salão Anual de Paris, passa a ser 

determinado por outros personagens em um sistema onde o que influi é o 

capital.  

De acordo com Cauquelin (2005) o artista vira um produtor, o crítico 

de arte um intermediário que precisa convencer o público fazendo um 

trabalho de promoção junto de marchands, quem consome é uma elite de 

colecionadores e aficionados, o ciclo se fecha e se aparta do grande público. 

Tem-se uma transição da arte acadêmica para a arte de vanguarda e a 

construção da sua filosofia vira manifesto. 
 

A escolha inicial, que é ‘política’ ou ideológica, traz com ela uma 

obrigação de estilo. Na medida em que o crítico se vê obrigado a 

romper com a tradição clássica, acadêmica, de descrição de temas 

(os novos pintores que escolhe defender não se fixam em temas), 

ele se vê necessariamente colocado numa situação de ter de inovar. 

(CAUQUELIN, 2005, p. 41) 
 

Os críticos assumem o poder do reconhecimento, ditando o consumo 

perante um grupo seleto, definindo temas e, neste contexto a arte vai se 

distanciando da sociedade. Em consequência, o artista para existir precisa 

manifestar-se, tendo em vista que as diferentes realizações culturais tornam-

se autônomas. Surgem grupos distintos de artistas, em que cada qual possui 

suas crenças e valores. Mais do que a necessidade de criar uma filosofia, para 

pertencer, se ter voz, se faz necessário também promover suas crenças. Se 

tem uma situação de miséria, fome, pobreza, um grande número de 

operários vivendo em péssimas condições nas grandes cidades, o sistema da 

arte torna-se um mercado.  

A obra Bread Plate traz em suas características e, seus seus dizeres, o 

reflexo das consequências da alteração de uma ordem vigente e a 

“honestidade” da arte da Idade Média uma maneira de validar as crenças do 

artista. O trigo, representa a prosperidade e a fartura, em contrapartida, a 

mensagem de não querer desperdícios traz em si um caráter crítico e irônico 

diante da conjuntura em voga. Esta postura remete aos demais artistas de 

vanguarda, que futuramente irão fazer da sua arte uma forte ferramenta de 

crítica a questões sociais. A mensagem presente na obra de Pugin, conforme 

                                         
diferentes autores sobre o que é uma sociedade e/ou uma cultura de consumo e de consumidores. 

Definição por Livia Barbosa, presente no livro Sociedade de consumo — Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
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apresenta o texto curatorial do The Metropolitan Museum Of Art é uma 

referência aos “the Hungry Forties” um período de dificuldades enfrentado na 

Inglaterra em consequência da Revolução Industrial. Tem-se um contexto de 

fome e miséria, de mudanças econômicas e sociais e, como já citado, o 

sistema da arte sente suas dores e expurgando-as nas suas representações.  

Pugin, tenta vorazmente apresentar a grandeza e superioridade do 

Medievo, cria inclusive um livro6 onde compara obras arquitetônicas de sua 

época com as da Idade Média com intuito de evidenciar a queda do gosto 

arquitetônico. Para ele, a dimensão moral, o poder da fé e demais 

características cristãs presentes nessas obras as elevam perante as demais 

as tornando superiores. Muito mais que um simples revival, ele desejava 

reparar a ruptura com a arte do passado.  
 

Outro grupo com idéias semelhantes, embora católico, era o 

movimento Ecclesiastical, que tinha como um dos membros de 

maior destaque o arquiteto Augustus W. N. Pugin, para quem estilo 

e fé eram uma única e mesma coisa. (PEREIRA, 2011, p. 9). 
 

A partir da exposição desta obra, é possível identificar alguns motivos 

e semelhanças do Medievo que tiveram empréstimo no revivalismo do 

utensílio no Arts and Crafts. Por isso, impor princípios somente de norma e 

forma, com base em uma análise apenas morfológica seria ignorar 

características que não são independentes logicamente ou historicamente, 

renunciando a riqueza e complexidade que uma obra traz, “a maior parte das 

mudanças estilísticas tem mais a ver com o ajuste mútuo de normas antagônicas, 

que podem, talvez, ser entendidas, mas nunca avaliadas por qualquer critério 

objetivo formal.” (GOMBRICH, 1990, p. 126). Afinal, “os valores artísticos são 

realidades históricas, existindo apenas a partir do momento em que tomam 

forma;” (HAUSER, 1988, p. 155). Ambiguidade e variedade fazem parte da 

alteração constante na significação dos símbolos, logo, algo grotesco diante 

da maleabilidade do cenário contemporâneo pode se tornar belo, os 

esforços variam segundo as exigências do momento histórico. 
 

Conclusão 
 

O campo da História da Arte, toma forma a partir de categorizações, 

delimitando momentos artísticos, principalmente por um viés morfológico, 

em que predominam os preceitos da forma. Estes moldes prevaleceram 

                                         
6  O livro se chama “Contrasts: or a paralell between the noble edifices of the Middle Ages and the 

corresponding buildings of the present day showing the present decay of taste” e pode ser encontrado 

na internet no website archive.org 

https://archive.org/
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durante muito tempo, através de uma etiquetação realizada por princípios 

de exclusão, foi desta maneira que se consolidou o conceito de estilo na 

História da Arte. O presente trabalho, visando auxiliar o estudo comparativo 

- iconográfico e iconológico - como um método de interpretação resultante 

da análise, trouxe uma tentativa de mostrar similaridades nos motivos da 

estética medieval e indícios de princípios de exclusão aplicados séculos 

depois em uma releitura. Por meio deste exercício metodológico de análise 

de imagens, aplicado a um utensílio, constatou-se que a antiguidade 

influenciou a civilização do Renascimento tanto quando o Medievo 

influenciou posteriormente o Arts and Crafts. Durante o Renascimento 

houve uma mudança de olhar sobre os clássicos, pautado nos meios de 

moldar o mundo e o humano. No Arts and Crafts há um revivalismo na 

tentativa de resgate as atividades manuais e o artesanato, contrapondo o 

modo de produção industrial. No entanto, não se pode falar em ambos por 

um ponto de vista totalizante, as fronteiras sociais existentes que foram 

consolidadas no Medievo permanecem vigentes no século XIX, na dificuldade 

de ascensão de classe que continua pungente. Grupos distintos estavam 

separados entre si por essas fronteiras, quem fugia delas não se encaixa no 

contexto social demasiado excludente, a ascensão da burguesia foi uma 

importante fronteira social (GRAIÑO, 1999). Diante disto as cidades 

tornaram-se um agente político transformador e a cultura fonte de 

“progresso”. Apesar de se tratar de um movimento do século XIX, reflexões 

sobre a apropriação de motivos medievais no Arts and Crafts se fazem 

necessárias por medievalistas, pois trazem representações do que hoje é 

compreendido no imaginário popular como Medieval. 
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O tempo e a História na obra Lavoura Arcaica 

 
Matheus Silva FALCÃO1 

Renata Brauner FERREIRA2 

 
Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo estudar o filme Lavoura Arcaica (Luís 

Fernando Carvalho, 2001), concebido do romance homônimo de Raduan 

Nassar (1975), e a partir disso extrair elementos que nos proporcionarão 

enxergar os mesmos como possibilidades e caminhos não somente à análise 

fílmica e literária, mas também à linguagem historiográfica. Procurou-se 

apontar alguns autores e suas respectivas obras que conceituam de formas 

distintas o que seria imaginário em diferentes áreas científicas, endossando, 

portanto o olhar sobre as obras literária e fílmica aqui expostas a partir do 

seu caráter autônomo e particular, agregadas à historiografia, partindo do 

pressuposto de que esta pode-se utilizar da imagem e da narrativa literária 

num viés de aproximação entre campos científicos diversos. 

 

Palavras-chaves: História e Cinema, Literatura e Cinema, Tempo e Imagem. 
 

Introdução 
 

Debruçar-se sobre obras literárias e fílmicas é um dos caminhos que 

se descortinam numa pesquisa historiográfica, mas que traz consigo 

implicações e problemas pela aparente distância entre a arte, a literatura e a 

própria história enquanto ciência. Escolher esse caminho é, portanto, uma 

oportunidade para encurtar as fronteiras que dividem estas áreas; fronteiras 

estas que além de dividirem espaços também os aproximam. Zonas 

fronteiriças trariam então não separação plena, mas possibilidades 

confluentes.  

Neste sentido, buscar obras como o longa metragem Lavoura Arcaica 

(Luís Fernando Carvalho, 2001), construído a partir do romance homônimo 

do escritor brasileiro Raduan Nassar publicado pela primeira vez em 1975, 

como base principal num trabalho historiográfico representa justamente a 

escolha de posicionar-se nesta zona fronteiriça entre a arte, a literatura, o 

                                         
1 Graduado em História pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus Porto  Nacional. E-mail: 

falcaomatheus.7@gmail.com. 
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imaginário e a própria linguagem historiográfica. Extrair elementos que 

corroborem tal aproximação é o sentido e o problema que trazem 

significância a este trabalho. 
 

A História e o Cinema em convergência 
 

O fazer historiográfico, como todo ofício, passou ao longo do tempo 

por transformações, fazendo-se e refazendo-se a partir das concepções e 

paradigmas que nutriram diferentes visões acerca do que seria essencial 

para sua atuação: as fontes. Fontes essas que são o substrato da pesquisa e 

da análise de um historiador que se debruça sobre diferentes processos 

históricos, podendo endossar determinada visão ou embotar outra. As 

fontes são, portanto, vestígios essenciais para que se possa analisar e 

interpretar variados contextos específicos que se inserem na memória 

(RICOEUR, 1955, p. 25). 

Tal como as imagens de modo geral, o uso do cinema como agente da 

História também foi consolidado com dificuldade e recusa dos modi operandi 

dos paradigmas historiográficos tradicionais. Conforme aponta Marc Ferro 

(1992, p. 79-80):   
  

Seria o filme um documento indesejável para o historiador? Muito 

em breve centenário, mas ignorado, ele não é considerado nem 

sequer entre as fontes mais desprezíveis. O filme não faz parte do 

universo mental do historiador. Na verdade, o cinema ainda não era 

nascido quando a história se constituiu, aperfeiçoou seus métodos, 

parou de narrar para explicar. A “Linguagem do cinema revela-se 

ininteligível e, como a dos sonhos, é de interpretação incerta. Mas 

essa explicação não é satisfatória para quem conhece o infatigável 

ardor dos historiadores, obcecados por descobrir novos domínios. 

[...] Assim, para os juristas, para as pessoas instruídas, para a 

sociedade dirigente e para o estado, aquilo que não é escrito, a 

imagem, não tem identidade; como os historiadores poderiam 

referir-se a ela, e mesmo citá-la? Sem pai nem mãe, órfã, 

prostituindo-se em meio ao povo, a imagem não poderia ser uma 

companheira destes grandes personagens que constituem a 

sociedade do historiador: artigos de leis, tratados de comércio, 

declarações ministeriais, ordens operacionais, discursos. [...] O 

historiador não poderia se apoiar em documentos dessa natureza. 

 

Apesar de todos os embates no campo metodológico da historiografia, 

o cinema se apresenta como parte da consciência e da memória de um povo 

e, talvez justamente por isso, possibilita estudos aprofundados acerca da 
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cultura e das peculiaridades de uma sociedade. Como destaca Michèle Lagny 

(2009, p. 99):  

 
A utilização do filme pelo historiador, por longo tempo inconcebível, 

e em seguida admitido formalmente, parece constituir doravante o 

objeto de uma tendência cujo sucesso é crescente, visto que, mais 

do que nunca, todos, os cineastas na frente, mas também 

sociólogos, etnólogos, filósofos e historiadores, afirmam a estreita 

relação entre o cinema e a história. Imediatamente, por causa da 

correspondência que parece evidente, à primeira vista, entre a 

imagem animada e o real. Filmar a vida: eis o que fizeram os 

operadores Lumière, cujas primeiras tomadas de cena 

testemunharam a saída de trabalhadores da usina que possuíam, 

[...] a refeição deles com seus filhos [...] assim como manifestações 

públicas da vida política [...]. 

 

Outro ponto a ser discutido é o potencial de um filme de reconstruir e 

interpretar certa memória. Guardadas as devidas proporções, o papel de um 

cineasta pode ser cautelosamente comparado ao de um historiador no 

sentido de rememorar um fato ou um contexto específico, sobretudo se 

considerarmos filmes de teor histórico. No entanto, enquanto o historiador 

se apega ao rigor, aos moldes científicos e aos paradigmas historiográficos, 

o cineasta se despe desses aspectos e busca o primor da experiência 

artístico-visual (BURKE, 2017, p. 239). Mesmo assim, a forma escolhida por 

um diretor de cinema na produção de uma película pode corresponder 

efetivamente ao papel de um historiador no que tange à especificidade e 

composição dos trabalhos, embora sejam estes notadamente de formatos 

distintos. 
 

Lavoura Arcaica: o livro e o filme 
 

Dentre as consagradas e imortalizadas obras da literatura brasileira, 

por diversas vezes passam despercebidos o nome de Raduan Nassar e do 

seu romance Lavoura Arcaica. O romance foi lançado no ano de 1975 e na 

época foi bem recebido pela crítica literária especializada. Recebeu no ano 

seguinte o prêmio Coelho Neto, realizado pela Academia Brasileira de Letras 

bem como o prêmio Jabuti na categoria autor revelação para Raduan Nassar.  

Pelo conjunto de sua curta obra, Raduan foi galardoado, anos mais tarde, em 

2016 com o Prêmio Camões, o maior prêmio de caráter literário para autores 

lusófonos. 

A narrativa do romance em questão gira em torno de André, um jovem 

que decide sair da fazenda em que vive desde criança com os irmãos e os 
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pais e se vê num quarto de pensão barata interiorana. Confusa, a 

personagem se confronta com diversas questões que contrapõem, por 

exemplo, tradição e modernidade ou conservadorismo e licenciosidade. É 

narrado em primeira pessoa e tem em sua estrutura de tempo um caráter 

não linear. 

Construído a partir do romance, em 2001 é lançado o filme homônimo. 

Dirigido por Luís Fernando Carvalho, o longa metragem Lavoura Arcaica foi 

muito bem recebido pela crítica, chegando a ganhar mais de vinte prêmios 

em mostras nacionais e internacionais de cinema em diversas categorias 

(NASSAR, 2016, p. 455-456.) e a ser incluso em 2015 na relação dos cem 

melhores filmes brasileiros de todos os tempos, feita pela Abraccine, Associação 

Brasileira de Críticos de Cinema. O filme é colorido em sua maior parte, tem 

duração aproximada de 163 minutos e tem no elenco atores consagrados 

como Raul Cortez e outros que na época eram promessas como Selton Mello, 

Caio Blat e Simone Spoladore. A direção de fotografia é de Walter Carvalho e 

a trilha sonora é assinada pelo compositor Marco Antônio Guimarães. 

São muitas as relações que podem ser estabelecidas entre André de 

Lavoura Arcaica e o filho pródigo da parábola trazida no capítulo XV do 

Evangelho segundo São Lucas a começar por André também ter escolhido 

sair de casa e por isso representar em ambos os casos um desarranjo à 

ordem presente na união familiar, mesmo que essa união seja somente 

física. A saída do pródigo representou uma afronta à unidade familiar tão 

exaltada também no decorrer da história de Nassar. 

 No início da trama, André está nu e só no quarto de pensão escuro 

até que tem seu silêncio interrompido pelo irmão mais velho, Pedro, que 

bate à porta. A cadência do som que invade o quarto no filme de Luís 

Fernando Carvalho quebra o transe de André que traz ao espectador a ideia 

de uma liberdade explosiva e ao mesmo tempo agonizante pela forma 

impactante como a trilha sonora é conduzida neste início, repleta de picos. 

Este encontro de André com Pedro ocupa mais da metade da obra e é 

aqui que André narra em primeira pessoa ora para Pedro e ora a sua própria 

consciência e consequentemente ao leitor ou espectador suas impressões 

sobre a fazenda, seus pais e irmãos intercalando momentos que foram para 

ele importantes desde a sua infância e adolescência (o chamado fluxo de 

consciência presente no romance de Nassar). Essa narração não tem um 

caráter linear e às vezes misturam-se os fatos e as fases de vida da 

personagem. No filme em análise optou-se por representar em duas vozes 

diferentes essas narrativas em recurso voz over. Nos momentos em que 

André narra diretamente a Pedro os fatos, aparece a voz de Selton Mello e 

nos outros, a do próprio diretor Luís Fernando Carvalho. 
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Neste encontro entre Pedro e André, um dos primeiros elementos do 

imaginário presente na obra a emergir está na reação de Pedro ao ver André 

com a camisa desabotoada. Ele pede que o irmão abotoe a camisa e chama 

para si a responsabilidade de repreendê-lo por isso ao evocar com respeito 

e temor a figura máxima do pai. O pudor ao corpo e às paixões bem como o 

respeito à figura paterna compõe toda a obra. O pai, no filme representado 

por Raul Cortez, tem autoridade máxima sobre tudo e sobre todos na 

fazenda. Quanto aos costumes e a visão de mundo de todos, partem de seus 

sermões os ensinamentos que se deve ter como guia máximo. Depreende-

se daí o caráter paternalista da lavoura; o pai representava o líder supremo 

e por sua vez enaltecia a figura do falecido avô. Nesta ordem, o sucessor 

natural seria Pedro, curiosa e possível alusão ao apóstolo Pedro, tido pela 

tradição cristã como primeiro líder da igreja. A ordem que todos deviam se 

sentar à mesa para as refeições era um reflexo disso. Em uma ponta, havia a 

cadeira vazia do avô e na outra era o lugar do pai; à sua direita sentava-se 

Pedro. O respeito e o temor ao pai se verificavam em todos principalmente 

no momento em que este proferia os sermões e as reflexões. Neste 

momento, todos o ouvem com silêncio absoluto e não olham diretamente a 

ele, mantendo o olhar sério e cabisbaixo como de quem ouve uma sentença. 

A forma como o filme representa este aspecto é imprescindível para esta 

percepção. (vide Imagem 1). 
 

 
Imagem 1 – Parte dos irmãos e a mãe à mesa. 

Fonte: captura de tela. Lavoura Arcaica. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Brasil: Distribuidora Europa 

Filmes, 2001. (Longa metragem). 

 

As referências que se faz ao imaginário judaico-cristão são várias. Um 

dos primeiros ensinamentos que se traz é o de Cristo no Sermão do Monte 

ao explicar que os olhos são a candeia do corpo.3 O pai também exalta a 

verdade ao dizer que sempre se deve começar com a verdade e terminar por 

                                         
3 Cf. O Evangelho Segundo São Mateus, cap. VI, versículos 22 e 23. 
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ela. Valoriza o trabalho, o respeito, a paciência como a maior das virtudes e 

a união inquebrável do núcleo familiar. Repudia as paixões e denuncia a 

pressa como uma ameaça nociva que interrompe o ciclo natural da vida e 

das coisas que a compõe. Um dos sermões do pai dizia:  

 
humilde, o homem abandona sua individualidade para fazer parte 

de uma unidade maior, que é de onde retira sua grandeza; só 

através da família é que cada um em casa há de aumentar sua 

existência, é se entregando a ela que cada um em casa há de 

sossegar os próprios problemas, é preservando sua união que cada 

um em casa há de fruir as mais sublimes recompensas; nossa lei 

não é retrair mas ir ao encontro, não é separar mas reunir, onde 

estiver um há de estar o irmão também... (NASSAR, 2016, p. 150). 

 

Na conversa com Pedro, André fala sobre sua tenra fé de infância de 

“congregado mariano” e estas reminiscências são muito bem representadas 

no filme, que mostra uma relação íntima dele com a mãe, que o desperta 

cedo para ir à capela e como ele, sendo ainda uma criança, chega ali com a 

leveza característica de uma. A pequena capela é mostrada no filme num 

plano aéreo e o momento em que a criança chega à congregação é quando 

o plano deixa o ar, trazendo a impressão inclusive que o pequeno André 

levitava ou transbordava4 (vide imagem 2). 
 

 
Imagem 2 – O pequeno André levitando ao chegar à paróquia. 

Fonte: captura de tela. Lavoura Arcaica. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Brasil: Distribuidora Europa 

Filmes, 2001. (Longa metragem). 

Mas todo esse primeiro amor de André com a fé e com a família se 

desbota com o tempo. A causa para que isso ocorresse é como ele mesmo 

afirma o excesso de luz; o excesso de luz o incomodava. O conceito de luz e 

sombra é muito bem representado na película. Sempre que é mostrada a 

casa da fazenda, sobretudo nas recordações de infância, vê-se um ambiente 

                                         
4 André chega a relembrar que sentia na capela o que tinha de fato como sendo Deus. Essa expressão 

pode ser compreendida pela tradição judaico-cristã e noutras religiões na presença material da 

divindade em templos ou em objetos, o simulacro. 
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extremamente iluminado e claro, sem sombras. No momento em que o pai 

profere os sermões, tem-se um ambiente escuro, mas iluminado pelo pai 

que acende o candeeiro para que a sala fique clara e para que todos possam 

vê-lo. (vide imagem 3).  
 

 
Imagem  3 – O pai à extremidade da mesa proferindo sermões. Oposição entre luz e escuridão. 

Fonte: captura de tela. Lavoura Arcaica. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Brasil: Distribuidora Europa 

Filmes, 2001. (Longa metragem). 

 

Enquanto estava na pensão, André escolhe ficar no quarto escuro, 

vedado e intransponível para que frestas de luz não mais o incomodassem. 

Assim como a cadência das batidas insistentes de Pedro à porta quebraram 

o silêncio e o transe de André, Pedro também exige que as venezianas sejam 

abertas e assim como quando pede que André abotoe a camisa, remete 

nesta ordem a imagem do pai que por sua vez ressaltava que a luz deveria 

sempre sobrepujar às trevas.  

As motivações que levaram a André à transgressão são a 

inconformidade com os padrões estabelecidos pelo pai e seus desígnios. 

Num momento de recordação, André relembra quando sintetiza a sua 

transgressão e afirma fundar a sua própria igreja baseada somente no seu 

ponto de vista; afirma ser possível ser o profeta da sua própria história e 

existência. Traz um misto de revolta e de contestação ao tecer comentários 

jocosos e irreverentes às histórias do pai e aos preceitos impostos a ele 

desde a infância. Neste sentido, a atuação de Selton Mello é significativa por 

trazer muito bem no timbre e na entonação de sua voz tais características. A 

atuação de Raul Cortez como o pai também e imprescindível para que o 

espectador apreenda o caráter religioso e moralista do pai. 

Para Xavier (2010, p. 2):  
 

Em Lavoura arcaica, temos a tragédia vivida em um núcleo fechado 

de relações cujas coordenadas históricas são fluidas, algo como 



 

124 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

meados do século XX em um canto do sudeste brasileiro. Vale neste 

caso o paradigma da família como autarquia, unidade de 

reprodução e de trabalho que pouca relação tem com o mundo 

exterior. 

 
Ainda segundo Xavier (2010, p. 5):  
 

Ignorando o princípio de realidade do trabalho, André quer a 

“gratificação já”, como um direito natural. Antes, a dádiva; depois, o 

suor. Ele inverte, portanto, a ideia do Tempo do pai, feito de 

renúncias e adiamentos, do elogio da paciência e da espera pela 

recompensa que o patriarca oferecerá em troca do bom proceder 

e da “aceitação do jogo” que exige a contenção do apetite. 

  

Dessa forma, percebe-se na figura de André o impulso por confrontar 

a estrutura patriarcal ao valorizar e dar voz às ideias e aos princípios 

antagônicos do novo em oposição ao arcaico. É esse sentimento de 

transgressão e revolta que permeia toda a obra.  

Para Sirino (2008, p. 5):  

 
André não tem uma identidade unificada, mostra-se fragmentado, 

com situações não resolvidas. Sua palavra interior nem sempre 

pode ser levada para o coletivo. Não aceita e discorda da voz 

paterna. Os conflitos entre ele e seu pai são gerados pela palavra. 

Essa tensa vivência é visualizada a partir de seu discurso interior e 

exterior que ao mesmo tempo podem ser modeladores de sua 

identidade. 

 

Um nítido exemplo de como André vê os sermões do pai dessa forma, 

cheia de asco, e com uma transgressão explosiva está ao relembrar a história 

do faminto, contada pelo pai (NASSAR, 2016, p. 81 et. seq.) e inspirada nas Mil 

e Uma Noites5 

                                         
5 A referência às Mil e Uma Noites é somente uma das várias alusões que se faz à cultura árabe na obra. 

A própria família, assim como o próprio Raduan Nassar, possui ascendência sírio-libanesa. No filme 

isso fica muito bem representado e caracterizado nas festas, com instrumentos como o alaúde, as 

danças árabes e as letras em árabe de algumas canções. No livro, passagens como a do capítulo XV da 

obra, onde André, numa recordação ao avô, cita a palavra árabe Maktub (está escrito), que seria dita 

pelo mesmo constantemente (NASSAR, 2016, p. 93) e também ao citar a IV surata do Corão na epígrafe 

da segunda parte do livro (IBID, p. 147). A posteriori, pode-se ressaltar também um trecho da obra O 

Profeta, de Khalil Gibran (poeta libanês) e que se enquadraria no contexto do imaginário cultural que 

Nassar cresceu e próximo da personagem do pai de André no romance: “vossa alma é, muitas vezes, 

um campo de batalha, no qual vossa razão e vosso julgamento entram em guerra contra vossa paixão 

e vosso desejo” (GIBRAN, 2017, p. 66) 
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A história do faminto tinha como objetivo exaltar a paciência como a 

maior das virtudes e, sucintamente, conta a história de um faminto que tem 

um encontro com um sábio tido como soberano do universo em seu grande 

e vazio palácio. O faminto pede uma esmola e conta que padece por fome. 

O sábio prontamente se dispõe a ajudá-lo e a lhe oferecer de sua própria 

comida; no entanto, como o mendigo percebe, a suposta refeição na verdade 

não existe e o faminto decide, mesmo com tanta fome, acompanhar o sábio 

na suposta refeição e contracena com ele neste vasto e fantasioso banquete. 

Fazia ainda parte do “teste” do sábio a oferta da sobremesa e dos vinhos de 

sua adega. O mendigo, já não aguentando tanta dor, continua a ceder e a 

acompanhar o sábio. No fim, o mendigo logra êxito e ganha do sábio, por 

tamanha paciência, o direito de habitar o palácio e a se fartar de banquetes 

verdadeiros para o resto de sua vida. Estes dois personagens da história 

descrita foram representados por André e pelo pai no filme. Isso é 

fundamental para se entender a nova interpretação de André para a história. 

Ele explica que o pai, mesmo recontando a história tantas vezes, ocultou o 

real desfecho da mesma. André conta, cheio de sarcasmo, que o mendigo, 

antes de ser galardoado por tamanha paciência, desferiu um violento golpe 

no sábio e alegou que não teria condições de responder por tal ato: “que 

queres, senhor, o espírito do vinho subiu-me à cabeça e não posso responder 

pelo que fiz quando ergui a mão contra o meu benfeitor” (NASSAR, 2016, p. 

89). “A paciência também tem seus direitos. A paciência também tem seus 

direitos”, teria afirmado o faminto na releitura de André.6 

É esse sentimento de transgressão e revolta que permeia toda a obra. 

Quando André diz que fundará a sua própria igreja tendo como única e 

irrevogável doutrina o seu próprio ponto de vista, fica clara noção da 

construção de uma antirreligião ou de uma moral às avessas. André 

desdenha da moral e dos costumes familiares, que vê como hipócritas por 

nivelarem e padronizarem indivíduos. Apresenta-se cheio de êxtase e vinho 

a Pedro como um convulso e epiléptico; imundo e leproso.7 Faz disso uma 

conclamação para que o irmão mais velho retorne à fazenda e que 

                                         
6 Esta é a única parte da película realizada em preto e branco. 
7 Uma clara referência à cultura hebraica. Cf. Levítico, cap. XIV. A questão dos sacrifícios e de como isso 

permeia o imaginário hebraico e consequentemente judaico-cristão é também abordada na obra 

quando André ainda criança promete sacrificar um cordeiro caso tivesse uma de suas preces 

atendidas. O pedido era para que uma pomba revivesse. Na religiosidade hebraica os sacrifícios eram 

diferenciados de acordo com as posses e as condições financeiras dos penitentes e variavam, por 

exemplo, de um cordeiro, uma rola ou uma porção de farinha. (cf. Levítico, cap. V, versos 1-13). Estes 

três elementos são apresentados em Lavoura Arcaica quando André era ainda criança e atingia o ápice 

de sua primitiva fé. O momento em que a pombinha branca de André revive é significativo e muito 

bem representado no filme. Ela retoma a respiração, numa alusão a Deus e ao fôlego de vida atribuído 

a ele na tradição hebraica (cf. Gênesis, cap. II, verso 7). 
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denunciem publicamente os horrores de sua imundícia. “Traz o demônio no 

corpo”, diz ele que deveriam dizer a seu respeito. Esta moral hipócrita é 

tipificada em Pedro, por exemplo, que a princípio condena André por este 

estar bebendo vinho, mas depois cede e toma do mesmo cálice.  

O regresso de André à fazenda é conflituoso e a conversa com o pai 

mais ainda. O momento da volta de André e Pedro no trem é bem 

representado no filme. Enquanto eles retornam, a câmera é focada ora nos 

trilhos em movimento, ora em meninos acompanhando o trem, numa alusão 

à memória e à infância da personagem. Quanto à conversa com o pai, o tom 

de alegria deste ao ter de volta ao seio familiar o filho se desfaz ao ouvir as 

suas considerações. As afirmações de ambos, sobretudo as de André, são 

genéricas e confusas. No filme, percebe-se que é utilizada 

predominantemente neste momento a câmera fixa, que evidencia o 

movimento pró-fílmico, movimentação dos atores em relação ao 

posicionamento da câmera (SIRINO, 2008. p. 178). André alega ter saído de 

casa por não ter encontrado ali o seu espaço e faz considerações sobre a 

opressão e às mudanças. O pai se exaspera e argumenta exaltando a 

tradição e as virtudes. A exasperação do pai assume um tom crítico quando 

é quebrada pela intervenção da mãe em prol do filho e consequentemente 

pelo pedido de perdão de André e pelo compromisso de ceder aos ditames 

do pai, que chora ao mesmo tempo em que a trilha sonora do filme traz uma 

alusão direta à ária Erbarme Dich, Mein Gott, componente da Paixão Segundo 

São Mateus de J. S. Bach. A letra da ária explora basicamente a súplica de um 

pecador por clemência, misericórdia e perdão. 

Mas o ápice da transgressão está na relação incestuosa de André e 

Ana, irmã de André, desenvolvido não linearmente em toda a obra e que 

confere o tom de tragédia ao fim da obra na segunda festa onde 

efetivamente em Ana, assim como em André, são materializados atos de 

transgressão que contrapõem a transgressão à tradição. Pode-se dizer que 

a postura de André dá eco à visão Nietzschiana acerca do questionamento 

aos valores morais a partir de uma lógica de que os mesmos não são 

imutáveis e relativos aos tempos, podendo ser, portanto relativizados: 
 

Que o caráter seja imutável não é uma verdade no sentido estrito; 

esta frase estimada significa apenas que, durante a breve duração 

da vida de um homem, os motivos que sobre ele atuam não 

arranham com profundidade suficiente para destruir os traços 

imprecisos por milhares de anos. Mas, se imaginássemos um 

homem de oitenta mil anos, nele teríamos um caráter 

absolutamente mutável [...]. A brevidade da vida humana leva a 

muitas afirmações erradas sobre as características do homem 

(NIETZSCHE, 2017, p. 47). 
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André, como todos os seus dissabores, guarda outra similaridade com 

o pensamento de Nietzsche, se considerarmos que para este “(...) a vida de 

tudo o que é orgânico requer não somente luz, mas também escuro” 

(NIETZSCHE, 1983, p. 58). Como aqui já dito, seria justamente esse o 

incômodo de André nos sermões de seu pai e na vivência da família. 

 Ainda na lógica de Nietzsche, André, em sua ânsia pelo instante, 

encarnaria a ideia de que o pensar historicamente, o que significa um 

enaltecimento à tradição própria do pensamento de seu pai, representaria 

algo nocivo. Como aponta o filósofo alemão: “Quem não se instala no limiar 

do instante, esquecendo todos os passados, quem não é capaz de manter-

se sobre um ponto como uma deusa de vitória, sem vertigem e medo, nunca 

saberá o que é felicidade e, pior ainda, nunca fará algo que torne outros 

felizes.” (NIETZSCHE, 1983, p. 58). 

Cita-se ainda aqui outro excerto da obra nietzschiana para corroborar 

uma aproximação com a visão de André no sentido de se rechaçar a tradição 

(que Nietzsche denomina história como acepção geral): 
 

A cultura histórica também é, efetivamente, uma espécie de 

encanecimento inato, e aqueles que trazem em si seus sinais desde 

a infância têm de chegar à crença instintiva na velhice da 

humanidade: à velhice. porém, convém agora uma ocupação senil, 

ou seja, olhar para trás, fazer as contas, concluir, procurar consolo 

no que foi por meio de recordações, em suma, cultura histórica. A 

espécie humana, porém, é uma coisa tenaz e persistente, e não 

quer após milênios, nem mesmo após centenas de milhares de 

anos, ser observada em seus passos – para diante e para trás -, isto 

ê, não quer, de modo nenhum, ser observada como um todo por 

esse pontinho de átomo infinitamente pequeno, o indivíduo 

humano (NIETZSCHE, 1983, p. 66). 

 

Já na perspectiva do teórico Mikhail Bakhtin, a personagem de André 

poderia ser caracterizada como dialógica por representar o confronto entre 

a palavra interior, que é a consciência individual, e a exterior – palavra que é 

verbalizada (SIRINO, 2008, p. 3). Incapaz de verbalizar diante do pai e da 

família sua discordância ante a ordem estabelecida, André foge; e quando 

retorna e expõe ao pai sua oposição, cala-se e aceita a condição a ele posta.  

Ao retornar, até tenta expor ao pai, de modo turvo, o que pensa e por 

ele é tachado de “perturbado”, além de afirmar não entender e ser estranho 

o que diz o filho, que responde que “estranho é o mundo, pai, que só se une 

se desunindo; erguida sobre acidentes, não há ordem que se sustente; não 

há nada mais espúrio do que o mérito, e não fui eu que semeei a semente” 
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(NASSAR, 2016, p. 167). No fim, com o já dito, André se cala impotente e se 

rende dizendo confusamente no fim do desarranjado diálogo com o pai: 
 

 – Estou cansado, pai, me perdoe. Reconheço minha confusão, 

reconheço que não me fiz entender, mas agora serei claro no que 

vou dizer: não trago o coração cheio de orgulho como o senhor 

pensa, volto para casa humilde e submisso, não tenho mais ilusões, 

já sei o que é a miséria, sei também agora, pai, que não devia ter 

me afastado um passo sequer da nossa porta; daqui pra frente, 

quero ser como meus irmãos, vou me entregar com disciplina às 

tarefas que me forem atribuídas, chegarei aos campos de lavoura 

antes que ali chegue a luz do dia, só os deixarei bem depois de o sol 

se pôr (NASSAR, 2016, p. 172).  
  

Acerca deste diálogo entre o pai e André, Iegelski (2016, p. 29) ressalta 

que  
o diálogo entre André e o pai em Lavoura, como no drama 

moderno, aparece como um diálogo entre surdos, as palavras são 

impossíveis de serem comunicadas e mesmo se ultrapassassem 

essa barreira seriam inúteis, pois aqueles que empreendem o 

diálogo não querem ser convencidos, mas somente afirmar a sua 

própria verdade. 

 

As dimensões da História e do tempo 
 

O tempo e o espaço apresentam-se como elementos essenciais a 

qualquer narrativa, sendo a relação das personagens com estes, o fator 

responsável por dar fôlego às tramas e aos acontecimentos. No universo de 

Lavoura Arcaica, a noção que se tem de tempo pode ser dividida basicamente 

em torno do contraste entre as visões do pai e a tradição que este 

representa, e de André com a urgência e o imediatismo que o caracterizam. 

Destaca-se passagens no romance como a seguinte: 
 

O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor; embora 

inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida que 

o conheça, o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza: não 

tem começo, não tem fim; é um pomo exótico que não pode ser 

repartido, podendo entretanto prover igualmente a todo mundo; 

[...] onipresente, o tempo está em tudo (NASSAR, 2016, p. 55 et. seq.). 
 

Nota-se aqui a exaltação que o pai faz a um tempo cíclico e à ideia de 

uma tradição construída e repassada ao longo das gerações. “A terra, o trigo, 

o pão, a mesa, a família (a terra); existe neste ciclo, dizia o pai nos seus 
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sermões, amor, trabalho, tempo.” (NASSAR, 2016, p. 185). Esta dimensão de 

tempo é quebrada pela perspectiva de André: 
 

O tempo, o tempo é versátil, o tempo faz diabruras, o tempo 

brincava comigo, o tempo se espreguiçava provocadoramente, era 

um tempo só de esperas, me aguardando na casa velha por dias 

inteiros; era um tempo também de sobressaltos, me embaralhando 

ruídos, confundindo minhas antenas, me levando a ouvir 

claramente acenos imaginários, me despertando com a gravidade 

de um julgamento mais áspero, eu estou louco! e que saliva mais 

corrosiva me lambendo de fantasias desesperadas, compondo 

máscaras terríveis na minha cara [...] (NASSAR, 2016, p. 97-98) 

 
A maneira como Raduan Nassar sobrepõe as duas visões de tempo 

para as duas principais personagens corrobora a ideia do conflito entre 

ambas aqui já citado e coloca o elemento tempo em destaque, sendo este 

imprescindível ao entendimento das motivações de tal embate. André define 

o tempo como versátil e lhe dando margem ao desejo e ao ócio: 
 

Na modorra das tardes vadias na fazenda, era num sítio lá do 

bosque que eu escapava aos olhos apreensivos da família; 

amainava a febre dos meus pés na terra úmida cobria meu corpo 

de folhas e, deitado à sombra, eu dormia na postura quieta de uma 

planta enferma vergada ao peso de um botão vermelho [...] 

(NASSAR, 2016, p. 15). 

 

Desse modo, André distorce a visão própria do pai acerca do tempo. A 

transposição da imagem construída de André em contato com a terra é 

representativa da atmosfera de torpor criada por Nassar e percebida no 

filme de Carvalho (vide imagem 4). 
 

 
Imagem 4 – cena em que André esfrega seus pés na terra da fazenda em que vivia.  
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Fonte: captura de tela. Lavoura Arcaica. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Brasil: Distribuidora Europa 

Filmes, 2001. (Longa metragem). 

 

Relacionando-se a noção individual sobre o tempo na perspectiva da 

duração e a experiência individual, nota-se na estrutura de Lavoura Arcaica a 

preocupação de André, o narrador-personagem, de ligar a rememoração de 

sua trajetória de vida às suas inquietações do presente, sendo o presente e 

a visão que este tinha do passado utilizados para legitimar o que este 

buscava ser. Sobre isso, Piati (2012, p. 119) destaca: 
 

André narra num tempo distante ao dos fatos ocorridos. No 

entanto, vive o seu passado, mas num tempo presente. E este 

passado lendário, de existência puramente subjetiva, surge à sua 

mente enquanto memória, enquanto destino, demonstrando que o 

passado é obra do presente, e que, portanto, seu destino é fruto de 

uma convicção, e não efeito de alguma lei exterior ao indivíduo.  
 

Acerca da enumeração dos acontecimentos na narrativa, fundem-se 

fatos ocorridos há muito tempo, na infância de André, com outros que teriam 

sido apresentados num médio e curto prazo, algo próximo de um tempo 

mítico:  
 

No tempo mítico, presente, passado e futuro se confundem e se 

fundem. O tempo do mito é cíclico, à imagem das esferas celestes, 

feito com repetições circulares. Uma história mítica presente em 

várias das narrativas antigas, as epopeias, é a da partida do filho da 

casa paterna, que sofre uma revaloração no romance de Nassar 

(IEGELSKI, 2016, p. 27). 
 

 

Lavoura Arcaica, ao abarcar em sua construção a tragédia e o 

antagonismo geracional, representa um conflito próprio do ser humano na 

história e que se repete ao longo do tempo. No fim, na busca por sentido, 

André e seu pai, com suas prerrogativas e discursos distintos, são engolidos 

pelo tempo, este mesmo tempo que para uns é sinônimo de instante e para 

outros a materialidade da tradição. 
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A paisagem gravada: reflexões sobre o processo de criação 

em Artes Visuais 
 

FERREIRA, Loran de Andrade (UEPG)1 

TORRES, Renato/UEPG2 
 

RESUMO  

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o processo de criação em 

gravura de um conjunto de obras desenvolvidas em torno do tema 

paisagem. Como aporte teórico metodológico, a pesquisa segue a estrutura 

adequada às poéticas visuais, que segundo Sandra Rey (2002), abrange as 

dimensões teóricas e poéticas, suscitadas pela prática. O conceito de 

paisagem dialoga com a arte contemporânea e com as premissas da gravura 

no campo expandido (RESENDE, 2000; CHIARELLI, 2002; KRAUSS, 1986). 

Como resultado, o processo de criação gráfica aqui discutido tem sua gênese 

nas técnicas tradicionais de gravura, porém, considera também seus 

desdobramentos, suscitando reflexões sobre o ato de gravar e sobre a 

paisagem no viés da arte contemporânea.  

 

PALAVRAS CHAVE: Paisagem; Gravura; Processo de criação; Artes Visuais; 

Arte Contemporânea.  
 

Introdução 
 

O processo de criação em gravura na contemporaneidade, perpassa 

conhecimentos básicos sobre as técnicas tradicionais e envolve o esforço de 

reflexão sobre como as artes gráficas podem se engendrar em questões 

propostas pela arte contemporânea. Neste sentido, o fazer artístico pode 

somar a experiência acumulada das técnicas tradicionais: xilogravura, 

calcogravura, litogravura e serigrafia, aos seus desdobramentos. Neste 

contexto, esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre o processo de criação 

em gravura de um conjunto de obras desenvolvidas em torno do tema 

paisagem. Para tanto, foi eleito do ato de gravar como conceito operatório. 

De acordo com Sandra Rey (2002), os conceitos operatórios se encontram no 

centro dos processos de criação em artes visuais, e nesse sentido: 

                                         
1 Graduando em licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, bolsista 

PROEX-UEPG.  
2 Prof. Dr. Renato Torres - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Orientador de pesquisa no projeto 

de extensão: Espaço Permanente de Produção em Artes Visuais- UEPG. 
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Sob o prisma da obra em processo, a produção de sentido configura-

se nas operações realizadas durante a sua instauração. As 

operações não são apenas procedimentos técnicos, são operações 

de espírito, entendido, aqui, num sentido amplo: viabilização de 

ideias, concretizações do pensamento. Cada procedimento 

instaurador da obra implica a operacionalização de um conceito. 

Por isso os nomeamos conceitos operatórios (REY, 2002, p. 130).  

 

Procurando articular constantemente a teoria à pratica, esta pesquisa 

em poéticas visuais, analisa o processo de criação procurando contemplar 

desde momentos de sua gênese até a apresentação da obra como produto 

final. Neste trajeto foram considerados os estudos, as questões técnicas das 

artes gráficas e as reflexões sobre a paisagem. Durante a investigação foi 

possível perceber como as instâncias práticas são diretamente influenciadas 

pela dimensão teórica e posteriormente como surge a necessidade de 

reprocessar a informação e retomar a produção prática. Conforme Rey 

(2002, p. 125-126): 
 

Os conceitos extraídos dos procedimentos práticos são 

investigados pelo viés da teoria e novamente testados pelo viés de 

experimentações práticas, da mesma forma que passamos, sem 

cessar, do exterior para o interior, e vice-versa, como ao 

deslizarmos a superfície de uma fita de moebios.  

 

Nesse sentido, acontece a práxis artística, onde cada etapa implica em 

reflexão e impulsiona novas produções. Diante disso, torna-se possível 

afirmar que esta pesquisa em gravura se desenvolveu no âmbito dos 

trabalhos de ateliê e no esforço de dialogar com elementos gráficos 

existentes no ambiente urbano.  
 

O ato de gravar: embates técnicos e conceituais 
 

Inicialmente é preciso compreender o ato de gravar uma matriz como 

processo primário da gravura, normalmente entendido como uma 

intervenção bruta a um material cuja função é variada. A matriz, por sua vez, 

se apresenta como um objeto tridimensional que assume uma função 

indireta de produzir imagens. Diante disso, podemos considerar que a 

gravura se encontra entre a escultura e o desenho, pois, a imagem é 

construída por meios de linhas gravadas através de incisões, entalhes, cortes 

e processos químicos. Na técnica da xilogravura a imagem é elaborada por 
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meio de incisões e entalhes na superfície plana da madeira, ocasionando 

relevos que serão impressos posteriormente.  

Durante o processo de gravação a ação da goiva sobre a madeira 

compreende a extração da matéria, criando em grande parte as áreas que 

não recebem cor. Destas ações derivam os espaços vazios e a imagem é 

espelhada. Assim, o gravador projeta a imagem durante sua construção e só 

no momento da cópia é que ele visualiza a imagem final.  

Diferente da xilogravura que trabalha com a superfície, a técnica de 

calcogravura ou gravura em metal, consiste em ranhuras que recebem a 

tinta no fundo do sulco e formam o desenho na chapa. Para Marco Buti 

(1995, p. 69): 
 

As matrizes, apesar de duras, são muito sensíveis. Registram 

definitivamente os golpes recebidos. As marcas do acaso somam-

se à ação deliberada do artista. Tudo o que a matriz sofreu 

permanece visualmente registrado. Gravar é construir uma 

memória.    

 

Como Marco Buti expressa, durante o processo de gravação da matriz 

acontecem uma série de sobreposições.  Nesse sentido, a imagem 

calcográfica se constrói por uma relação entre a memória do artista e a 

memória da matéria, e nesse sentido, ocasiona um embate entre o homem 

que intervém e a matéria que resiste. Para Helena Kanaan (2011), a matriz 

da gravura é a própria pele da matéria que recebe a ação do gravador. Nesse 

sentido, o ato de gravar pode ser entendido como o contato bruto na pele 

(matriz), onde registra-se, permanecendo marcado e ao mesmo tempo 

transmuta esse corpo.  
 

A pele é corpo e, ao mesmo tempo a matéria incorpórea da 

fronteira. E no território-pele que está o mais profundo da 

superfície, pois a pele – corpo em si paradoxal – é território próprio 

da atualização; recriação em turbilhão de virtuais e atuais: 

movimento-ação da fronteira, da pedra-matriz, do Policorpo, do 

meu corpo (KANAAN, 2011, p. 160). 
 

O processo de criação em obras gráficas deve considerar também a 

relação do artista com seu tempo. Independente da técnica, o pensamento 

sobre arte conduzirá as decisões do gravurista durante a elaboração da 

imagem. Conforme Marco Buti (2002, p. 15): 
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Uma gravura ou qualquer obra plástica é literalmente pensamento 

visual, contém em essência os conceitos do artista sobre arte e suas 

ligações com o mundo, que só pela continuidade e 

aprofundamento da reflexão até o plano material poderão 

desenvolver-se e gerar os significados mais densos (BUTI, 2002, p. 

15).  

 

Diante disso, a escolha da técnica, da temática e da estética que se 

desenvolverá no decorrer do processo, será fruto também do repertório 

artístico cultural do gravurista. A experiência decorrente da produção 

pessoal pode ser considerada como a práxis artística, como estabeleceu Buti 

(2002) no texto intitulado “a gravação como processo de pensamento”. Para 

o autor, independente dos conselhos do orientador de ateliê ou do manual 

técnico seguido, “sendo um artista, terá um projeto poético, em função do 

qual existe sua relação com a gravura”. Essa característica do ‘fazer arte’, 

acaba garantindo as singularidades das produções.  

Além das mudanças típicas da linguagem, a gravura brasileira, desde 

meados da década de 1990, tem absorvido as transformações da Arte 

Contemporânea. De acordo com Rosalind Krauss (1984), as categorias de 

arte mantém uma lógica interna própria, com regras e aplicações variadas, 

mas normalmente não se dispõem à alterações extremas. Todavia, a partir 

da década de 1960, diversas produções artísticas passam a problematizar a 

rigidez das categorias de arte. Da apropriação dos objetos de Marcel 

Duchamp às proposições da arte conceitual, do minimalismo, da Land Art, 

passaram a existir obras de difícil categorização. Nesse sentido, Krauss 

aponta para a necessidade de rever as categorias. Seguindo esse raciocínio, 

a categoria gravura também se modifica na contemporaneidade. Como 

exemplo, podemos citar o trabalho de gravura em metal de Laurita Salles, 

que segundo Chiarelli (2002, p. 217), sua obra é: 
 

[...] ao mesmo tempo, resultado de uma prática intensa como 

gravadora e ponto de partida para o amadurecimento de uma 

prática conectada com duas das principais questões da arte 

brasileira de hoje: o debate sobre o suporte e a constituição de 

poéticas sobre as margens das modalidades artísticas 

convencionais.  

 

No feitio do trabalho, a artista executa as operações básicas da 

gravura em metal, das incisões aos banhos em ácido. Porém, a artista expõe 

a matriz e não a cópia em papel como sugere a técnica. “O trabalho de Laurita 

Salles com a gravura em metal pode ser entendido como uma volta ao 
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passado da gravura, para entender aquele meio como linguagem e técnica, 

engendrada através da história” (CHIARELLI, 2002, p. 2018).  

Essa operação questionadora sobre os meios de reprodução em obras 

de arte no Brasil, tem raiz nas experimentações da década de 1960. Segundo 

Ricardo Resende (2000, p. 231), neste período “os artistas vão encontrar na 

gravura um meio fácil e barato para disseminar suas ideias”. Nas décadas 

seguintes, as experimentações ganharam espaço em diversos ateliês pelo 

Brasil, porém, foi na década de 1990 que a gravura adentra em questões 

conceituais e, 
 

[...] se expandirá dos ateliês convencionais conquistando de vez 

artistas que, como Regina Silveira, não se definirão mais como 

pintores, escultores ou gravadores. Eles preferem ser reconhecidos 

apenas como artistas, deixando prevalecer as ideias e os materiais 

por eles empregados, não importando qual seria a categoria da 

linguagem em que estariam inseridos (RESENDE, 2000, p. 233).  

 

Para o autor, foi nesta década que exposições tradicionais de gravura, 

como a Mostra de Gravura Cidade de Curitiba, passou a aceitar a monotipia 

e os processos fotomecânicos. Diante destes e de outros acontecimentos no 

universo da Arte, a compreensão sobre o que pode ser chamado de gravura 

se altera, reconhecendo vários meios de reprodução como a fotografia, a 

serigrafia, a impressão off-set, a fotogravura, a arte postal, o livro de artista, 

entre outros. Nos dias atuais, podemos considerar também os meios ligados 

a reprodução de imagem digital. Entretanto, a absorção de novas técnicas de 

reprodução de imagem não invalida as técnicas tradicionais xilogravura, 

calcogravura e litogravura, que continuam a existir.   

Em uma direção diferente das produções como a obra de Laurita 

Salles, o ato de gravar, de deixar marcas, também foi usado na arte 

contemporânea em trabalhos que se afastam completamente da gravura 

tradicional. Nesse sentido, o ato de ‘gravar’ pode ser operacionalizado como 

um conceito e se manifestar na produção artística independente de ser 

executado por alguma técnica pertencente ao métier da gravura. Na obra de 

Nuno Ramos, Balada de 1995 (figura 1), por exemplo, uma bala perfura um 

livro de artista de 900 páginas em branco, deixando uma marca do ato, 

remetendo ao ‘gravar’ as páginas. Nesta operação Nuno Ramos cria uma 

memória matriz, registrando vestígios de uma ação violenta sobre o livro. 
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Figura 1. RAMOS, Nuno. “Balada”. 1995. Fonte: HERKENHOFF, Paulo; PEDROSA, Adriano (Orgs.). 

Marcas do corpo, dobras da alma. XII Mostra da Gravura Cidade de Curitiba.  Curitiba: FUNDAÇÃO 

CULTURAL DE CURITIBA 2000.  Catálogo de exposição. 

 

As produções contemporâneas de gravura se desenvolvem tanto nas 

técnicas tradicionais quanto em seus desdobramentos. Conceitos como o 

múltiplo, o gravar, o deixar marcas, e mesmo explorações de processos 

fotomecânicos se apresentam em obras de difícil classificação. Alguns 

artistas executam suas obras por meio de técnicas comerciais de impressão, 

como é o caso de trabalhos da artista Barbara Kruger e de Felix Gonzalez-

Torres. As diversas possibilidades de produções gráficas levam o artista ao 

desafio de encontrar o meio mais apropriado para desenvolver as questões 

levantadas em suas pesquisas. Nesse sentido, ao trabalhar com a paisagem 

torna-se necessário pesquisar como tal temática absorveu as discussões da 

arte contemporânea.   
 

Concepções de paisagem nas Artes Visuais 
 

Para a análise do processo de criação em questão, partimos do 

princípio que o gênero paisagem acompanhou as alterações ocorridas nas 

Artes Visuais, sobretudo a partir da na modernidade. Conforme Ana 

Cauquelin (2007), embora a ideia de paisagem na arte tenha sido construída 

como equivalente à natureza, foi por meio de estratégias de construção de 

imagem que a maneira cultural de observar o entorno se modificou. 
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Desse modo, a natureza só podia ser percebida por meio de seu 

quadro; a perspectiva, apesar de artificial, tornava-se um dado de 

natureza, e as paisagens em sua diversidade pareciam uma justa e 

poética representação do mundo (CAUQUELIN, 2007, p. 7)    

 

Para a autora, a perspectiva não só contribui para o desenvolvimento 

da representação de paisagens, como induz o observador a apreciar a 

paisagem de maneira nova. Assim, “a paisagem surge como noção e se 

instala definitivamente na cultura ocidental com a longa elaboração das leis 

da perspectiva” (REY, 2010, p. 269). Diante disso, o imaginário sobre 

paisagem se alimenta de uma série de produções artísticas. Conforme 

Cauquelin (2007), ao se deparar com a paisagem, espera-se desfrutar da 

mesma, vivenciando uma expectativa de satisfação que nem sempre é 

correspondida. Em certa medida, a experiência perante a paisagem pode se 

efetivar posteriormente pela memória, por uma preferência ou por um 

sentimento, todavia, possivelmente esta relação se encontre em 

consonância com determinada aceitação cultural.  

No Brasil, por exemplo, o gênero paisagem teve forte presença, “nas 

produções de artistas holandeses comissionados por Maurício de Nassau, no 

século XVII, e pelas abordagens dos ‘artistas-viajantes’ e dos ‘artistas-

naturalistas’, desde o século XVIII” (REY, 2010, p. 270). Sobre os avanços da 

paisagem como temática nas produções artísticas Maria Amélia Bulhões 

(2010, p. 285) afirma: 
 

No campo das artes visuais, a paisagem começou a se incorporar 

como objeto em obras do século XIV, quando os artistas 

abandonaram progressivamente a construção idealizada de um 

espaço celestial plano e quase vazio, regido por normas religiosas, 

para inerir em suas telas os aspectos de um mundo natural que 

estavam a descobrir. Entretanto, naquele momento, ela ainda 

aparecia como pano de fundo para as cenas literárias ou religiosas 

que apareciam no primeiro plano. Prestava-se, sobretudo, ao 

estudo das características físico-geográficas, incorporando os 

conhecimentos que estavam sendo adquiridos pelo avanço das 

ciências naturais e, principalmente, aqueles decorrentes de 

grandes navegações e do descobrimento de novas terras, com suas 

diferentes geografias. A paisagem só alcançou o estatuto de tema 

no século XIX, com os paisagistas ingleses e no âmbito do 

romantismo, quando passou a ser o personagem principal. Através 

dela, o artista expressava seu estado de espírito e também afirmava 

sua identidade com determinada nacionalidade. 
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Assim, embora a perspectiva tenha contribuído para a valorização da 

paisagem, foi no romantismo que o gênero ganhou destaque. Para Argan, 

este movimento fez parte da arte moderna, e portanto,  
 

[...] nasce dele uma cultura artística do iluminismo, cujos temas 

fundamentais eram: 1) a recusa da retórica figurativa barroca e da 

função comemorativa tradicional da figuração alegórica e histórico-

religiosa; 2) a busca de uma lógica de representação formal e de 

uma funcionalidade puramente social da arte: por conseguinte, 

desenvolvimento dos ‘gêneros’ mais apropriados para a análise da 

realidade natural (paisagem) e social (retrato); 3) autonomia e 

especialização profissional dos artistas (1992, p. 38).  

 

Nesse contexto, a paisagem se torna destaque na obra de artistas 

como John Constable e William Turner. Constable, estudou a paisagem 

realista holandesa, enquanto Turner a tradição da paisagem clássica. A 

diferença em suas formações contribuiu para diferentes visões sobre uma 

mesma temática. Para John Constable, não existia uma estrutura espacial 

dada a priori, “seu espaço é composto de coisas (árvores, casas, águas, 

nuvens), e elas são captadas como manchas coloridas, que o pintor se 

esforça em representar com imediaticidade” (ARGAN, 1992, p. 40). Já para 

Turner, “é sempre uma intuição a priori de um espaço universal ou cósmico 

que se concretiza e se apresenta à percepção nos temas particulares” 

(ARGAN, 1992, p. 40).  

Na modernidade, em movimentos artísticos posteriores ao 

romantismo, “a obra só ganha sentido em referência à subjetividade, vindo 

a se tornar, para os contemporâneos, expressão pura e simples da 

individualidade” (MEIRA, 2000, p. 101). Para Bulhões (2010, p. 286): 
 

A paisagem prestou-se também a introdução de novos paradigmas 

estéticos. A representação das nuvens, por exemplo, questionando 

a representação da perspectiva clássica, propôs uma nova condição 

plana da imagem, que alterava a visão centralizada, levando o olhar 

do espectador a perambular pela tela. Ela foi utilizada como 

pretexto para discutir as questões específicas da própria pintura, 

no caso exemplar de Cézanne, que, na representação de inúmeras 

vistas da montanha de Saint-Victorie, se dedicou exaustivamente ao 

estudo dos planos sucessivos, da fragmentação da pincelada e das 

variações cromáticas originadas pela incidência da luz.   

 

 Para a autora, o gênero paisagem esteve, desde seu início, aberto às 

inovações técnicas. Meire (2000), ao abordar a paisagem na obra de Paul 
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Cézane, ressalta as qualidades da maneira intelectual como o artista 

investiga a representação do espaço, explorando a subjetividade, pois “Sua 

percepção pictórica é cerebral. A pintura perde sua profundidade; o plano da 

tela é ressaltado, como expressão prioritária” (MEIRA, 2000, p. 103).  

De acordo com Sandra Rey (2010), na obra de artistas brasileiros 

modernistas como: Tarsila do Amaral, Lasar Segall, Cícero Dias, Oswaldo 

Goeldi, Alberto da Veiga Guinhard, o gênero paisagem permaneceu, porém, 

com a preocupação de elaboração de uma estética moderna aliada à 

construção de uma identidade nacional.  
 

Essas imbricações com questões de cunho político-social são 

concomitantes às transgressões e inovações nos códigos visuais 

dos gêneros convencionais (paisagem, natureza morta, retrato, 

autorretrato) e das categorias tradicionais (pintura, escultura, 

desenho, gravura) onde percebemos que a linguagem visual dos 

artistas modernistas brasileiros mencionados acima se tornou um 

e recurso simultâneo de descoberta e reinvenção da paisagem 

local, seguidamente mais afetiva e pessoal do que propriamente de 

cunho nacionalista (REY, 2010, p. 271).  

 

Abrangendo preocupações da modernidade, o gênero paisagem 

passou a discutir também o espaço urbano. Conforme Cristina Freire (2000), 

após a segunda metade do século XX, alguns segmentos da arte 

contemporânea começaram a explorar a paisagem urbana como condição 

de elaboração e como local de apresentação, investigando contextos 

históricos, sociais e simbólicos.  
 

Do ponto de vista dos artistas contemporâneos, o problema 

enfrentado por aqueles que se valem do espaço urbano em suas 

poéticas tem dois lados: a melhor apreensão da experiência do 

espaço, não como mero espectador, mas na condição de ator e, 

ainda, a representação do espaço urbano, não em termos de 

figuras e planos bidimensionais, mas como intervenção ativa em 

seus aspectos físicos, cognitivos e afetivos (FREIRE, 2000, p. 357).  

 

Nesse sentido, movimentos contemporâneos como: a arte Conceitual, 

o Minimalismo, a Pop Art, entre outros, contribuíram para novas maneiras 

de discutir a paisagem. Como uma das derivações temáticas, a paisagem 

urbana abarca tais manifestações contemporâneas. Conforme Nelson 

Brissac Peixoto: “Trata-se de tirar as obras das instituições culturais, dos 

círculos de exibição e estabelecidos, dos padrões convencionais de 

classificação, e leva-las a um diálogo mais amplo” (2004, p. 14). Nesse sentido, 
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a arte contemporânea procurou redefinir o local da obra de arte, por meio 

de produções que se desenvolveram em indústrias, na mídia e no diálogo 

com o espaço urbano, muitas vezes deixando de lado os ateliês tradicionais. 

Para o autor, as discussões sobre a paisagem urbana estão direcionadas à 

própria redescoberta da cidade, pois: 
 

A cidade não é um horizonte que se descortina aos nossos olhos. A 

arte contemporânea nasce do confronto com essa opacidade, em 

que o muro de concreto dos prédios se assemelha ao chão de pedra 

das calçadas e o fosco das superfícies refletoras impedem qualquer 

transparência. Surge do convívio com coisas que se recusam a 

partir, intumescidas, amorfas, amontoando-se umas sobre as 

outras (PEIXOTO, 2004, p. 175).  

 

Neste sentido, mais que a celebração do inatingível, ao tratar de 

paisagem urbana os artistas enfrentam problemas de espaço, de 

convivência, de identidade, entre outros.  

Como parte da operação artística analisada, os trabalhos 

desenvolvidos sobre a temática paisagem não aconteceram de forma linear, 

eles surgiram de inúmeras reflexões que contemplaram descobertas nos 

processos gráficos de construções de imagens, questionamentos sobre as 

produções de arte contemporânea e tentativas de pensar a paisagem urbana 

em diálogo com o tempo presente. 
 

A paisagem urbana: aspectos técnicos e poéticos 
 

Na série de gravuras analisadas, o interesse pela gravura surgiu do 

contato com artistas que em seu trabalho evidenciavam a utilização do preto, 

gerando um clima pesado e de certa forma angustiante. Dentre eles 

destacam-se: Oswaldo Goeldi, Rodrigo Andrade e Gil Vicente. Em certa 

medida, suas obras fomentaram a vontade de produzir gravura. Essa 

ambiguidade dos contrastes entre o preto e o branco, teve início em 

desenhos anterioes, nos quais por meio do nanquim, foram experimentadas 

as construções de imagens gráficas. Aos poucos foi possível perceber 

aproximações entre a técnica de desenho e as imagens produzidas em 

gravura. 

Na sequência, o contato com a gravura de Oswaldo Goeldi (figura2), 

sobretudo devido a maneira como sua obra expressa a solidão em paisagens 

noturnas, surgiu a vontade de realizar as primeiras experimentações em 

madeira e linóleo. Dada a influência da obra do artitista e também devido a 
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facilidade encontrada ao trabalhar com a xilogravura, cresceu o desejo de 

conhecer outras técnicas de gravura.  

 
Figura 2. Oswaldo Goeldi. Rua molhada, sem data. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra34946/ 

rua-molhada>. Acesso em: 05 de Abr. 2019.  

 

Para a primeira imagem de gravura em linóleo (figura 3), ainda de 

maneira intuitiva, foram escolhidos elementos simples, como o poste e o 

banco de praça, os quais foram explorados por meio de contrastes. A 

dificuldade foi grande no início, pois era necessário construir a forma 

retirando matéria e não adicionando tinta como estava acostumado no 

desenho. A tentativa errônea de achar que o funcionamento da goiva 

poderia ser comparado ao do grafite, resultou na elaboração de inúmeros 

croquis. A fotografia foi usada como base para que as imagens dos croquis 

que por sua vez se desenvolviam por meio de contrastes na técnica de 

nanquim. 
 

 
Figura 3. Loran Andrade, “Poste”. Linóleo, 2018.  
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Após uma sequência de trabalhos realizados em xilogravura, surgiu a 

necessidade de partir para novas experimentações, porém, agora a técnica 

eleita foi a calcogravura. A primeira barreira a superar foi o domínio da 

técnica, pois, o metal, é um material resistente e ‘teimoso’, muito parecido 

com o homem. Em sua face registra tudo, como um corpo marcado. Devido 

a essa característica o ato de gravar no metal, de ferir e/ou deixar cicatrizes, 

sejam elas com o próprio ato da mão sobre a chapa, ou de maneira indireta 

por meio de ácidos, fazem com que as imagens possam ser consideradas 

com gravações do tempo e de determinadas trajetórias materiais.  

O traçado se destaca por excelência na gravura em metal, 

principalmente nas técnicas de ponta seca e água forte, resultando em um 

processo de impressão em que a tinta escorre como uma nascente, 

deslizando pelos sulcos que formam o desenho.  

A gravação da linha foi meu primeiro gesto realizado calcogravura 

(figura 4). Foi um estudo experimental da linha na técnica de ponta seca e 

uma tentativa de construir uma forma complexa. Como temática procurei 

trabalhar com um detalhe, um fragmento da paisagem fora de contexto, 

isolado.  
 

 
Figura 4. Loran Andrade, “Forma”. Gravura em metal, 2018 

 

Na gravura seguinte (figura 5), a paisagem foi pensada a partir da 

memória, e como resultado, a figura do poste foi novamente evocada. 

Naquele momento foram eleitas imagens do cotidiano e elementos que 

remetessem ao espaço urbano. Todavia as experimentações técnicas foram 

direcionadas para a água-forte. Os processos de gravação indireta exigem 

um tempo e um cuidado maior, por isso a construção da imagem é mais 

rigorosa, exigindo um minucioso planejamento. Foi experimentando esse 



 

144 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

processo que foi percebida a importância do gravar, visto que na técnica de 

gravura em metal grande parte da formação da imagem se dá por meio dos 

banhos de ácidos. Saber conciliar a construção da imagem na chapa de cobre 

com os tempos de exposição ao ácido, exige um conhecimento maior do 

processo que só se adquire com muito trabalho, com muitas tentativas e 

erros.  
 

 
Figura 5. Loran Andrade, “Poste 2”. Gravura em metal, 2018. 

  

Para construir uma imagem de paisagem é possível realizar uma 

operação de memória ou de observação. A memória é intuitiva e tende a vir 

primeiro, pois além de um vínculo afetivo, registrar o espaço vivido é notável. 

Todavia, é observando o entorno que percebe-se a força da imagem no 

tempo presente. A experiência de desenhar perante a paisagem pode gerar 

uma vísão única do local, que quando compartilhada por meio da obra de 

arte torna-se coletiva. Assim ao compartilhar uma gravura divide-se também 

um pedaço do cotidiano e da experiência coletiva.  
 

As imagens são expressões de uma emoção coletiva e funcionam 

como factor de “adesividade” são uma espécie de “cola do mundo” 

porque o facto de se experimentar junto qualquer coisa é factor de 

agregação (MAFFESOLI, 1988, 244). 

 

A escolha da paisagem se deu justamente por essa característica de 

apego das pessoas ao espaço compartilhado. Na série intitulada “cidades” 

(Figura 6),  foram construídas paisagens urbanas noturnas, geralmente tendo 

por base edificios, ruas e postes. 
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Figura 6. Loran Andrade, “Obra da série Cidades”. Gravura em metal, 2018.  

 

A pesquisa para a realização das gravuras teve início com a escolha  de 

fotografias de espaços urbanos locais, preferencialmente ligados ao 

cotidiano do pesquisador, ou a espaços visitados anteriormente nos quais o 

silêncio, o vazio e o pouco movimento prevaleciam. De maneira geral, os 

espaços selecionados foram fotografados como uma espécie de anotação 

para compor um arquivo de consulta. Ao longo do processo foi possível 

perceber como as imagens fotográficas se diferem das imagens de memória, 

principalmente por notar que o espaço urbano está em constante alteração.  

Apesar de fotografar as paisagens urbanas, no momento de gravação 

das matrizes há uma mistura de observação e memória. Nesse sentido, a 

fotografia atua como uma ativadora da memória, associando parte da 

imagem lembrada à formas e elementos encontrados na cidade (Figura 7). A 

paixão pela noite, por exemplo, não é apenas uma temática dos trabalhos, 

ela é derivada de uma facinação pelo desconhecido, a qual teve início ainda 

na infância. Ao trabalhar com a paisagem noturna, ativa-se a sensação de 

conforto por ter vivenciado características como o silêncio, por exemplo. 

 
Figura 7. Loran Andrade, “Obra da série Cidades”. Gravura em metal, 2019.  
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É interessante perceber que durante o dia existe muito barulho e uma 

movimentação rápida dos carros e das pessoas. Em contrapartida, a noite 

tudo se desacelera. Consequentemente, a sensação de solidão e de 

melancolia se tornam latentes. Características como essa, podem ser 

observadas na obra gráfica de Goeldi (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Oswaldo Goeldi, Abandono, 1930. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra33345/ 

abandono>. Acesso em: 05 de Abr. 2019  

Para Rodrigo Naves (1999), as gravuras de Goeldi remetem a um clima 

de enfrentamento da realidade, nas quais seus personagens anônimos 

atravessam espaços negros da paisagem urbana. A cor em suas imagens 

define uma maneira inusitada de ver o mundo. Em suas palavras: 
 

[...] as figuras de Goeli não conseguem ocultar uma solidão de 

fundo que seus papéis sociais tenderiam a amenizar, por fazê-las 

funcionar dentro de um sistema que tem a sua lógica. Em meio a 

essa atmosfera densa, seus gestos tornan-se mais lentos, menos 

desenvoltos. Uma gravidade sombria recobre então o mais banal 

dos atos, e o sinaleiro que agita sua bandeira parece cumprir um 

ritual metafísico, cujo sentido desconhece. Não deixa de haver 

grandeza nessa execução de tarefas corriqueiras e imponentes, 

quando ir a esquina ou cruzar uma praça se assemelha ao 

cumprimento de um destino (NAVES, 1999, p. 8).  
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Assim, cada elemento da obra de Goeldi, se configura com potencial 

simbólico levando o observador a reconhecer o valor do ambiente que o 

circunda.  

Outro referencial importante para refletir sobre a paisagem urbana é 

a obra de Daniel Senise, que mantém uma relação forte entre o processo de 

criação e a gravura enquanto conceito. Em suas produções Senise parte de 

monotipias do chão de edifícios abandonados resgatando a memória do 

local (figura 9).  

 
Figura 9. Daniel Senise, Irwing, 2000. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural,    2019.    Disponível    em:   <http://enciclopedia. 

itaucultural.org.br/obra35793/irwing>. Acesso em: 05 de Abr. 2019.   

 

Sobre seu conceito operatório (REY, 2010), me atrai a ideia da matriz 

como portadora da memória, carregada da materialidade do local que 

posteriormente é adicionada às suas monotipias. Se goeldi grava sua 

memória na matriz, Senise grava a memória do espaço na tela. Sobre a 

condição dos objetos remeterem a memória, Halbwachs (1990) afirma que 

cada elemento tem seu valor por pertencer a sociedade e estar propício a 

agregar valores derivados de apreciação, de comparações ou mesmo de 

admiração. Tais valores estão ligados aos costumes e à distinções sociais.  

Nas obras analisadas é perceptível essa relação com o  passado, pois, 

há uma necessidade de trabalhar com a gravura em imagens de locais 

vivenciados pelo autor em uma tentativa intencional de evocar o passado. 

Nesse sentido, gravar os espaços vivenciados proporciona uma sensação de 
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perpetuação da memória, gerando em alguns momentos a lembrança de 

situações não contadas.  

 
Figura 10. Amargo, 2018. 

 

O contato com a produção contemporânea de gravura e a percepção 

de que a paisagem poderia ser trabalhada de outra forma, levaram a 

necessidade de experimentar novas maneiras de gravar. Por isso na obra 

“Amargo” (Figura 10), utilizo o assoalho de um ônibus de transporte público, 

diferente de Senise que utiliza lugares abandonados ou até lugares onde o 

fluxo de pessoas não é recorrente. Já a matriz do assoalho é um lugar de 

fluxo contínuo e também um local frequentado por uma classe social mais 

baixa, e portanto, foi possível estabelecer relações com a memória coletiva 

por meio de uma imagem que remeta ao popular. 

No painel acima, composto por várias cópias em relevo de assoalhos 

de ônibus, é possível remeter a paisagem urbana, sobretudo ao localizar um 

elemento popular que normalmente passa despercebido pelos transeuntes. 

A gravura aqui estabelece aproximações entre arte e vida, público e privado.  
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Considerações Finais 
 

Por meio da tomada de consciência do processo de criação artística 

em gravura, foi possível perceber como as questões da arte contemporânea 

atravessam tanto as artes gráficas como a temática paisagem.  A necessidade 

de dialogar com a sociedade levou diversos artistas a produzir obras que 

apontassem para rupturas entre as linguagens. 

Para os artistas no tempo presente, o desafio se torna trabalhar com 

essa gama de possibilidades sem se afastar das motivações pessoais. Nesse 

sentido, a gravura além de atrair pelos procedimentos técnicos, 

correspondem ao anseio de dialogar com o espaço local. Diante disso, as 

questões afetivas, a memória e o posicionamento crítico perante a sociedade 

se encontram e se fundem nas imagens gravadas. Do primeiro poste 

desenvolvido na técnica de gravura em metal até o painel composto pelas 

impressões em relevo do piso do transporte coletivo, a gravura serviu para 

dar visibilidade a elementos que fazem parte de nossa rotina e que ajudam 

a definir nossos trajetos.  
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Uma breve análise da obra Inserções em Circuitos 

Ideológicos – Projeto Cédula (1975) de Cildo Meireles.  
 

Isabella FERREIRA LUIZ 1 

Orientador: Dr. Gilmar Arruda 2 
 

Durante a ditadura militar no Brasil, diversas obras artísticas sofreram 

censura e tiveram sua exibição e circulação proibidas. Apesar da censura 

vigente, mesmo no campo artístico, o Estado passou a atuar como um 

mediador cultural em meados da década de 1970. O intuito deste trabalho é 

analisar o contexto de produção da obra Inserções em Circuitos Ideológicos 

– Projeto Cédula, do artista plástico Cildo Meireles, que consistia no uso de 

cédulas de um cruzeiro para denunciar a morte do jornalista Vladimir Herzog 

por meio de carimbos com a frase “Quem matou Herzog?”, assim como sua 

circulação social que fugiu da censura às artes. O uso das cédulas era uma 

maneira de transmitir uma mensagem, com caráter político, que levantava 

uma dúvida e, até mesmo, uma acusação. A importância do trabalho de Cildo 

Meireles sobre o assassinato é justamente a questão da memória e o uso da 

arte como meio de denúncia, além de ser responsável por implantar no 

imaginário e no cotidiano popular a dúvida sobre o acontecimento. 

 

Palavras-chaves: Cildo Meireles, Ditadura militar, Vladimir Herzog. 
 

Introdução 

 

A década de 1960 no Brasil foi marcada pela deflagração do golpe 

militar que instaurou a ditadura no país, suprimindo direitos políticos, a 

liberdade de expressão e reprimindo todos aqueles contrários a nova ordem 

vigente. Em 1968, com a publicação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), o 

endurecimento do regime recaiu sobre toda a sociedade, atingindo toda a 

produção cultural do período.  

Segundo Napolitano (2014, p. 97-98) a ditadura era forte o suficiente 

para reprimir os movimentos políticos e sociais, entretanto deixava que 

“ideias de esquerda” pudessem triunfar no âmbito cultural. Ainda segundo o 

mesmo, a questão cultural acabou sendo o ponto fraco do regime, dada as 

contradições e impasses.  

Napolitano (2014, p. 100-101) também fala de três momentos 

repressivos no que diz respeito a cultura na ditadura. O primeiro (1964-1968) 

                                         
1 Graduanda em História pela Universidade Estadual de Londrina.  
2  Professor adjunto do departamento de História da Universidade estadual de Londrina. 
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com objetivo de “dissolver as conexões entre a ‘cultura de esquerda’ e as 

classes populares”. Já o segundo momento (1969-1978) foi marcado pela 

repressão do movimento cultural que instigava o radicalismo, 

principalmente nos estudantes. Segundo o autor, o segundo momento foi 

ápice de uma política cultural proativa. O terceiro momento (1979-1985) teve 

como principal foco “controlar o processo de desagregação da ordem política 

e moral vigentes, estabelecendo limites de conteúdo e linguagem.” 

No que diz respeito às artes plásticas, o contexto pós 1964 não 

oferecia um otimismo, tal qual a década de 1950, e isso refletiu 

definitivamente na arte brasileira da época. Segundo Pelegrini (2014, p. 13) 

“[...] o projeto artístico é muito mais complexo do que se possa imaginar [...]” 

A década de 1970 foi marcada por um intensivo boicote à Bienal de 

São Paulo, como forma de expor a contrariedade à situação do país, segundo 

Scovino. (2009, p. 1850). Diversas obras e exposições sofreram censuras e 

foram impedidas de serem exibidas. Era necessário encontrar um meio de 

burlar a censura para usar a arte como meio de denúncia.  
 

A censura e a repressão na ditadura militar  

 

Durante os primeiros anos do regime militar, no governo Castelo 

Branco (1964-1967), a censura foi colocada em prática de maneira velada, 

principalmente a censura direcionada à imprensa.  Foi no seu governo que 

se criou o Serviço Nacional de Informações (SNI), como um produtor de 

informações que, segundo Carlos Fico (2004, p. 36) subsidiaria as decisões 

do então presidente do país.  

Ainda segundo Fico (2004, p. 37), a censura durante o regime 

aconteceu de duas maneiras: a censura de imprensa e a censura de 

diversões públicas. A primeira focava em temas políticos e se dava por meio 

de telefonemas nas redações de jornais e afins. A segunda, uma herança 

varguista, era praticada por censores e visava defender a moral e os bons 

costumes. Entretanto, os dois modos de censura tiveram seu ápice em 

momentos distintos no regime, tendo a censura de imprensa 

acompanhando o auge repressivo entre o fim da década de 1960 e o início 

da década de 1970, enquanto a censura das diversões públicas, custosa a 

diversos setores da sociedade,  atingiu o auge no final da década de 1970, 

quando o regime passava pela fase de “abertura política”. 

Mesmo com as práticas de censura e repressão, é necessário levar em 

conta que a ditadura sustentava uma ideia de ser um regime transitório 

necessário para garantir o desenvolvimento do país, assim como a 
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segurança, que contava com o apoio e a participação civil, de acordo com o 

sociólogo Marcelo Ridenti (2018, p. 87)  

Assim, a ditadura utilizou-se de diversos órgãos que, não só 

reforçavam a política de censura, como disseminavam o medo e a repressão 

por meio de torturas. Um exemplo disso foi o Departamento de Ordem 

Política e Social (DOPS), existente desde 1924 era utilizado como meio de 

investigação, além de reprimir movimentos sociais contrários ao poder 

vigente, mesmo tendo sido utilizado com grande frequência durante o 

Estado Novo, é durante o regime militar que o órgão ficou conhecido pela 

violência e práticas de torturas com militantes presos, sendo o maior 

exemplo o DOPS de São Paulo, segundo o historiador Mário Sérgio de 

Moraes (2014, p. 111). 

Segundo Moraes (2014, p. 112), a tortura não só era autorizada pelo 

governo, como também não era investigada quando denunciada, afinal seu 

uso ia muito além de obter informações, funcionava também como a 

imposição do medo generalizado a todos aqueles que iam contra o regime, 

humilhando aqueles que passavam por este processo, atingindo sua 

subjetividade humana, bem como sua moral, de acordo com Napolitano: 
 

A tortura não é apenas uma técnica de extrair informações, mas 

também uma forma de destruir a subjetividade do inimigo, reduzir 

sua moral, humilhá-lo. No caso do guerrilheiro de esquerda, a moral 

era tudo. Combatia-se por uma crença ideológica, combatia-se por 

um ideal de sociedade. (NAPOLITANO, 2014, p. 140) 
 

Apesar da tortura admitida, Napolitano (2014, p. 135) ainda afirma que 

ela ia contra a própria ética militar que pregava um tratamento digno aos 

prisioneiros e para driblar o controle que os comandantes pudessem 

exercer, funcionavam centros clandestinos de tortura, além de se tratar de 

um sistema.  
 

A tortura é um sistema, integrado ao sistema geral de repressão 

montado pelo regime militar brasileiro, que combinou suas facetas 

ilegais e legais. Os procedimentos da repressão brasil eira se 

pautavam pela combinação de repressão militar (interrogatórios à 

base de tortura ou execuções dentro da lógica de “não fazer 

prisioneiros”) e rituais jurídicos para imputar culpa, dentro dos 

marcos da Lei de Segurança Nacional. (NAPOLITANO, 2014, p. 137) 

 

Segundo a historiadora Lilia Schwarcz (2018, p. 464), a censura 

funcionou como um amparo à repressão e foi um dos órgãos que mais 

cresceu durante o regime, passando a atuar no controle do fluxo de 
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informações, na comunicação, na produção de opiniões, até mesmo 

manipulando os mecanismos de memória e interpretação da realidade 

nacional.  

As perseguições, prisões e torturas aos opositores do regime se deram 

em larga escala, graças ao Serviço Nacional de Informação (SNI) e sistema 

CODI-DOI. A ditadura esforçou-se para encobrir o que acontecia nos seus 

“porões”, mas casos emblemáticos serviram de gota d’água para que a 

população se indignasse com o que acontecia, como foi o caso da morte do 

jornalista Vladimir Herzog.  
 

O caso Herzog  

 

Nascido em 27 de junho de 1937, em Osijek, na antiga Iugoslávia, com 

o nome de Vlado Herzog, veio com os pais para o Brasil ao fim da década de 

1940, em decorrência das perseguições aos judeus durante a Segunda 

Guerra Mundial e o avanço nazista, onde naturalizou-se brasileiro e passou 

a assinar como Vladimir pois o mesmo dizia ser “menos exótico aos ouvidos 

brasileiros.” 

Herzog formou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) 

ao final da década de 1950 e ingressou no ramo jornalístico, com um grande 

apreço pelo cinema. Já em 1965, Vladimir e sua esposa Clarice mudaram para 

Londres, pois o mesmo seria correspondente da BBC, retornando para o 

Brasil já em 1968. 

Vlado, como era conhecido pelos mais próximos, entrou para o Partido 

Comunista Brasileiro em 1973, quando em conversa com sua esposa Clarice, 

admitiu que só existiam duas organizações para ir contra o regime: a Igreja 

Católica e o Partido Comunista Brasileiro. Por ser judeu, o jornalista não se 

sentia confortável ingressando na Igreja e optou, então, pelo Partido, 

(MORAES, 2014, p. 154)  

Em 1975, deu-se início a diversas prisões de integrantes do Partido 

Comunista Brasileiro sob a Operação Jacarta, cujo objetivo era prender todos 

aqueles ligados ao PCB, jornalistas, estudantes, professores e sindicalistas, 

inclusive o arcebispo dom Paulo Evaristo Arns, defensor dos direitos 

humanos e grande opositor do regime. Em outubro do mesmo ano, deu-se 

início as prisões de diversos jornalistas na cidade de São Paulo, entretanto 

não era apresentado nenhum tipo de documento legal que respaldasse as 

prisões. (MORAES, 2014, p. 168-169)  

No dia 24 de outubro, policiais chegaram a TV Cultura para prender 

Vlado, entretanto não poderia deixar a emissora no meio da transmissão do 

jornal e assim ficou dito que o mesmo se apresentaria às 8 horas da manhã 
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do dia seguinte na sede do DOI-CODI. O jornalista Vladimir Herzog foi preso, 

torturado e morto por agentes do Estado, no Destacamento de Operações 

de Informações (DOI), departamento do Centro de Operações de Defesa 

Interna (CODI), de acordo com Moraes (2014, p. 170). Não era cabível ao 

regime arcar com as consequências da morte de um jornalista, vide a 

repercussão causada pela morte do estudante Edson Luís de Lima Souto em 

1968, morto pela polícia carioca em uma manifestação, fazendo explodir 

tensões com os estudantes contrários ao regime, que compareceram ao 

enterro e à missa de sétimo dia do estudante de 18 anos. (NAPOLITANO, 

2014, p. 89)  

A solução encontrada pelos agentes do DOI naquele sábado foi forjar 

uma cena de suicídio. A imagem divulgada era de Vladimir com um pedaço 

de pano amarrado ao pescoço em uma grade de janela que não tinha altura 

suficiente para que o mesmo pudesse cometer suicídio.  

A farsa da morte do jornalista teve grande repercussão, levando 

milhares de pessoas à Catedral da Sé em um culto ecumênico em memória 

e homenagem à Herzog, levando também sua esposa, Clarice, em uma luta 

constante para a responsabilização do Estado brasileiro pela morte do 

marido. A morte de Vlado repercutiu de diversas maneiras, causando 

protestos e indignação, como afirma Moraes (2014, p. 173). Cerca de oito mil 

pessoas se reuniram na Catedral da Sé, em um protesto silencioso. A 

cerimônia contou com a presença de Dom Paulo Evaristo Arns, o pastor Jaime 

Wright e o rabino Henry Sobel, pois o jornalista era judeu. (NAPOLITANO, 

2014, p. 250) 

Em 1978, a União foi condenada pela prisão ilegal, tortura e morte do 

jornalista. No ano de 1996, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos 

reconheceu oficialmente o assassinado de Herzog, conforme discorre 

Moraes (2014, p. 176-177). Apenas em 2013 a família recebeu uma certidão 

e óbito que constava que “a morte decorreu de lesões e maus-tratos sofridos 

durante o interrogatório em dependência do II Exército – SP (DOI-Codi)”. Em 

2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos passou a analisar a morte 

de Vladimir e, finalmente, em 2018 condenou o Estado brasileiro por não 

investigar e punir os responsáveis pela morte do jornalista.  
 

Inserções em Circuitos Ideológicos – Projeto Cédula (1975)  
 

A morte do jornalista repercutiu de diversas maneiras, inclusive na 

arte, sendo uma delas o foco de análise deste artigo: a intervenção artística 

do artista plástico Cildo Meireles Inserção em Circuitos Ideológicos- 3. Projeto 
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Cédula. Cildo Meireles (1948), é um artista carioca, adepto do 

neoconcretismo. Segundo o próprio artista:  
 

Sempre que tentamos definir arte, confrontamos as divisões entre 

o que é e o que não é considerado objeto de arte. O que me atraiu 

no neoconcretismo foi a possibilidade de pensar sobre arte em 

termos que não se limitasse ao visual (MEIRELES; 1993, P.13) 

 

O Projeto Cédula, objeto de análise do presente artigo, era 

caracterizado pelo carimbo de notas de um cruzeiro com a pergunta “Quem 

matou Herzog?” e, em algumas notas de um dólar, “Yankess Go Home!”. O 

baixo valor monetário das notas garantia sua rápida e fácil circulação; o fato 

de serem cédulas de dinheiro impediam sua destruição, afinal, ninguém iria 

destruir dinheiro, por mais baixo que fosse seu valor. O uso das cédulas era 

uma maneira de transmitir uma mensagem, com caráter político, que 

levantava uma dúvida e, até mesmo, uma acusação, no caso das notas de 

cruzeiro. A singularidade oferecida pela intervenção de Meireles é 

justamente a circulação social das notas.  
 

 
Figura 2 Inserções em Circuitos Ideológicos - Projeto Cédula (1975) 

 

Freitas (2004, p. 63) aponta a dificuldade da arte em passar por 

diversos campos além do artístico:  
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A particular irreprodutibilidade da obra de arte, a individualidade 

que caracteriza a produção do artista plástico (contraposta à 

coletividade produtiva do cinema, do teatro, da música e da 

produção televisiva) e, principalmente, a vontade geral de distinção 

cultural que se espraia com facilidade pelo meio de arte, tudo isso 

junto, por certo, não facilita uma eventual permeabilidade do 

campo artístico aos demais universos da cultura. (FREITAS, 2004, p. 

63) 

 

A obra de Cildo se aproxima da ideia que o artista francês Marcel 

Duchamp (1887-1968) trouxe com seus “readymades” transformados em 

arte, por exemplo a obra “A Fonte” (1917), mas tem uma importante 

diferenciação: ao passo que as obras dadaístas de Duchamp não eram 

inseridas novamente na sociedade, Meireles inseres as obras na sociedade. 

A importância e o ponto principal do Projeto Cédula são o fato de colocar o 

público não apenas como receptor e observador, mas como o agente da 

obra, fazendo com que aqueles que tenham contato com as cédulas reflitam 

sobre a mensagem que elas trazem. 

No Projeto Cédula, a arte no período da ditadura conseguiu burlar a 

censura vigente e denunciar a brutalidade do assassinato e pondo em dúvida 

a versão oficial do Estado de que o jornalista havia cometido suicídio, de 

maneira que a mensagem chegasse de modo direto à toda população, 

causando seja desconforto com a pergunta, seja uma reação de protesto 

contra o que havia acontecido, seja de apoio à luta da família.  

Segundo a historiadora da arte, Claudia Calirman (2014, p. 127) o 

Projeto trabalha com as estruturas de poder, principalmente aquelas do 

regime militar e abalá-las significava mostrar suas falhas e suas atrocidades. 

Se para Foucault o poder era uma relação e ia além dos níveis estatais, a obra 

de Cildo infiltra tais relações indo além.  

Portanto a importância e o significado dessa pesquisa é entender não 

só a obra como uma alternativa de circulação alheia à censura, mas um grito 

contra as atrocidades cometidas contra o jornalista e os direitos humanos, 

cautelosa para que o mesmo não acontecesse com seu autor mas poderosa 

o suficiente para penetrar no âmbito com maior circulação possível num 

tempo anterior ao fenômeno da internet e a rapidez de informações.  
 

Conclusão  

 

A importância do trabalho de Cildo Meireles sobre o terrível 

acontecimento é justamente a questão da memória e o uso da arte como 
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meio de denúncia. Se a luta de Clarice por justiça foi principal responsável 

por manter viva a memória de Vladimir, a arte foi responsável por implantar 

no imaginário e no cotidiano popular a dúvida sobre o acontecimento.  

Segundo Napolitano (2015, p.15), o campo artístico vinculado aos 

meios de massa é de extrema importância na “construção de uma memória 

social.” O autor afirma que o papel das artes foi fundamental para que a 

legitimação simbólica do regime não fosse solidificada.  

Assim, é possível concluir que, se tratando do específico caso do 

Projeto Cédulas, a arte no período da ditadura conseguiu burlar a censura 

vigente e denunciar aquilo que acontecia, de maneira que a mensagem 

chegasse de modo direto à toda população, causando seja desconforto com 

a pergunta, seja uma reação de protesto contra o que havia acontecido, seja 

de apoio à luta da família. 
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Punctum e materialismo dialético: Reflexões a partir do 

Punctum Barthesiano 
 

Kennedy Piau FERREIRA - UEL1 
 

Resumo 

Este trabalho registra um processo de tomada de consciência em relação ao 

conceito de punctum. Neste sentido, optou-se por estruturar o texto na 

sequência em que se deu o processo. Primeiro é apresentado o significado 

de punctum, a partir dos estudos de Roland Barthes e Éliane Chiron. Em 

seguida são apresentados registros de aplicação do conceito punctum na 

análise de duas obras de artes visuais (uma pintura e uma fotografia). 

Finalmente, são levantadas algumas indagações sobre o punctum 

barthesiano e suas possíveis relações com o pensamento marxista, a partir 

dos exercícios desenvolvidos. Pode-se observar que as questões sobre o 

punctum aqui levantadas suscitam indagações sobre a possibilidade e a 

pertinência de se repensar o materialismo dialético como instrumento capaz 

de contribuir efetivamente com o estudo das imagens e, mais 

especificamente, com as análises de obras de arte. 

Palavras-chaves: Punctun, Análise de obras de artes, Arte e materialismo 

dialético. 

 

Breves considerações sobre o punctum 
 

As noções iniciais sobre o conceito de punctum tiveram como 

referência Roland Barthes (1991) e a Prof. Dra. Éliane Chiron, cujas propostas 

foram debatidas durante o curso “Reflexões a partir do Punctum 

Barthesiano”, no Mestrado em Artes Visuais, em novembro de 1997, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Roland Barthes parte de uma preocupação ontológica em relação à 

fotografia. No seu processo de reflexão, atém-se principalmente à 

experiência de Spectador - aquele que frui fotografias - que se interessa pela 

fotografia em função de dois elementos: o studium, que leva em conta a cena 

fotográfica de um modo geral e está relacionado a um “afeto médio, quase 

que um amestramento” (BARTHES, 1991, p.45) condicionado pela cultura, 

pelas convicções políticas, éticas e morais e o Punctum, algo que se arremessa 
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da cena fotográfica decompondo o studium. Para Barthes, o punctum é uma 

ferida, uma marca feita por um instrumento pontiagudo.  
 

O “punctum é também picada, pequeno buraco, pequena mancha, 

pequeno corte - é também lance de dados. O punctum de uma foto 

é esse caso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me 

fere)” (Idem, p. 46). 

 

Éliane Chiron propõe, a partir das contribuições de Barthes, refletir 

sobre o punctum, não só na fotografia, mas em qualquer obra visual, através 

do conceito de anabase: prefixo ana, do grego aná, que significa: 1- 

movimento de baixo para cima, elevação, 2 - movimento inverso, inversão, 

transposição, 3 - ação de repetir, de novo, outra vez, 4 - semelhança, 

identidade entre seres, 5 - separação, privação (CUNHA, 1994, p. 42) e do 

elemento de composição base, do grego Básis, que eqüivale à marcha, órgão 

de marcha, pé, base (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p. 189); ou seja, o 

punctum estaria relacionado a uma caminhada, a um movimento que se 

caracterizaria pelas definições do prefixo ana, citado acima. 

A partir deste conceito Éliane Chiron propõe algumas hipóteses: a) o 

punctum é algo que fura os olhos, é algo que de tão evidente dificilmente se 

percebe; b) o punctum faz um trajeto que se afasta do ponto crucial da obra. 

c) o punctum fere porque ele é um contra golpe. d) o punctum é devir (vir a 

ser). e) o punctum registra (mantém resquícios, heranças de mitos arcaicos. 

f) analisar o punctum pressupõe penetrar na materialidade da obra. 

Definido o instrumental teórico básico, o passo seguinte foi sua 

incorporação e aplicação. Nesse sentido, estabeleceu-se como roteiro a 

escolha de duas obras, nas quais se devia identificar e descrever (lugar, cor, 

processo técnico...) o punctum, como também estabelecer a função ou o 

sentido particular que ele atribui à obra. 
 

Tomando (o) pé da situação 
 

A escolha da primeira obra a ser analisada partiu de uma brincadeira. 

Como o punctum é uma marca feita por um instrumento pontiagudo e é algo 

que fura os olhos, escolheu-se um quadro onde literalmente um punhal fura 

os olhos. (Fig. 1). Todavia, a brincadeira tornou-se interessantemente séria. 
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Figura 1 - Rembrandt, Sanção Cego pelos Filisteus, óleo sobre tela, 206 x 276 cm, 1636. 

 

 
Figura 2 - detalhe 

 

Nesta obra, Sanção Cego pelos Filisteus, de Rembrandt, o punctum 

identificado é um dos pés de Sansão, que se localiza um pouco acima e à 

esquerda do centro do quadro. É um pé tencionado pela violência do 

momento culminante da narrativa, o exato momento em que sansão é cego 

pelos Filisteus. Esse pé contorcido está entre os braços de Dalila, que segura 

em uma das mãos o cabelo cortado - antiga fonte de poder - e na outra a 

tesoura que tolheu tal poder. Considerando as hipóteses levantadas por 

Éliane Chiron, a partir de Barthes, é plausível considerar o pé direito de 

Sansão como o punctum da obra. Pois vejamos, segundo Chiron, entre 

outras características, o punctum é algo que de tão evidente dificilmente se 
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percebe e o punctum faz um trajeto que se afasta do ponto crucial da obra, 

que, nesse caso, creio, é o olho direito sendo perfurado pela lâmina da adaga 

e o jorro impactante de sangue. Nesse sentido, o pé direito se afasta do 

ponto crucial da obra. O pé nos fere porque é um contra golpe, porque 

rompe, é esse detalhe, como um elemento que vem contrariar a força do 

punhal. Essa força que o pé assume na obra faz saltar uma pergunta: a quais 

mitos arcaicos o pé se relaciona, já que, como afirma  Éliane Chiron, o punctun 

registra, têm vínculos, com mitos arcaicos? A partir desta questão, surgiram 

outras: é razoável vincular os possíveis mitos do artista com os mitos atuais? 

Quais mitos arcaicos brasileiros estão associados ao pé?  

O Saci se evidenciou como mito brasileiro. Se por um lado um pé só 

no Saci evidencia-se mais como falta do que como presença, pois é a 

ausência do pé e da perna que dão, entre outras coisas, a identidade do Saci, 

por outro, é própria ausência de uma perna e de um pé que potencializa a 

perna e o pé existente. Isso se evidencia nos vários seres mitológicos que de 

alguma forma podem ter influenciado na composição imagética do Saci, mito 

evidentemente sincrético. A única perna do Saci, que, porém, não lhe tira a 

agilidade, pode ser reminiscência do Saci pássaro, pois em algumas de suas 

representações o Sací-Pererê tem corpo de pássaro de um pé só (CASCUDO, 

1988, p.104) o Matintaperê, Saci ave, cientificamente conhecido com cuculus 

caianus, possui o hábito de pousar numa perna só (idem, p., 105). Relacionar 

o punctum/pé ao mito Saci não era, a princípio, descabido. No entanto, 

relacionar Sansão ao Saci parecia causar certo estranhamento. Mas, o que 

havia de estranho? Porque a resistência em relacioná-los? Um mito hebraico 

seria tão poderoso que não poderia ser relacionado a um mito latino-

americano? Seria a formação predominantemente católica que me impedia 

profanar Sansão? Seria uma profanação? Ou seria um complexo de 

inferioridade próprio de seres colonizados, que num processo de 

aculturação acha natural a desqualificação de seus próprios mitos? Buscou-

se o dicionário: “Saci. [ Do tupi sa’si.] Uma das mais populares entidades 

fantásticas do Brasil, negrinho de uma só perna, de cachimbo e com  barrete 

vermelho (fonte, este último, de seus poderes mágicos)”...  (BUARQUE DE 

HOLANDA, 1995, p.1257).  Os poderes mágicos do Saci, assim como os de 

Sansão, estão na cabeça. Retirando o gorro do saci e os cabelos de Sansão, 

pode-se aprisioná-los. A relação parecia menos absurda. 

Aproximando-se dos dois mitos, recorreu-se à bíblia e ao antropólogo 

Renato da Silva Queiroz (1997), que associa o Saci à trickster. Segundo o autor, 

trickster está relacionado a alguns seres fantásticos presentes em várias 

etnias. O trickster pode ser um animal, (uma águia, por exemplo) ou ter 

outras aparências. Os seres denominados trickster são, dentre outras 
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características, astutos, brincalhões e contribuintes no processo civilizatório.  

Queiroz comenta que, para Florestan Fernandes, “o Saci seria, em grande 

parte, o produto da africanização de um duende ameríndio” (QUEIRÓS, 1997, p. 

420).  À africanização deste trickster deve-se acrescentar a influência ibérica. 

Mas, qual a relação entre trickster  e o mito bíblico ? 

Trickster é um personagem mítico, presente em várias culturas, com 

poderes mágicos, que se caracteriza pela astúcia, zombaria e malícia. Sansão, 

personagem de força sobrenatural, é astuto e zombeteiro. Segundo a bíblia, 

Dalila, a serviço dos filisteus, pergunta três vezes a Sansão em que está sua 

força e como ele poderia ser dominado. Sansão por três vezes a engana. 

Então, “Dalila lhe disse: Eis aí Zombaste tu de mim, e não me disseste a verdade...” 

(BIBLIA SAGRADA, 1965, P. 190).  Trickster constantemente desafia autoridades 

e costumes, Sansão desafia os costumes ao casar com uma filha dos filisteus 

e desafia os próprios filisteus que dominam o povo judeu. Psicologicamente 

contraditório, trickster é vilão e herói civilizador, criando as condições para 

vida sócio-cultural. É responsável por ações que tornam o mundo habitável, 

por exemplo, livrando os homens de criaturas monstruosas. Sansão cria 

condições para a libertação do povo judeu, livrando-os de criaturas 

monstruosas (de leões à filisteus). Segundo a bíblia, “...e ele mesmo começará 

a livrar Israel das mãos dos filisteus” (idem, p. 187). O trickster  geralmente é 

gestado de maneira anormal , por exemplo, a partir da placenta ou de uma 

velha. A mãe de Sansão era estéril, deu a luz graças vontade de Deus. Para 

alguns estudiosos, além de herói civilizador, o trickster é portador de 

impulsos sexuais incontroláveis, o que constitui um dilema, já que, a 

satisfação irrestrita dos desejos sexuais seria incompatível com a vida 

sociocultural (QUEIRÓS, 1997, p. 33). No mito Sansão, o desejo sexual 

irrestrito por duas mulheres não judias, conflita com a vida sociocultural do 

seu povo. A reconciliação com sua cultura se dá com sua castração, pois 

como é sabido, “os cabelos costumam expressar metaforicamente o poder e a 

potência sexual” (Idem, p. 87). Para outros, trickster não é deus nem homem, 

é um mediador entre ambos, “é a expressão da sociedade igualitária 

primitiva” (ibidem, p. 86). Sansão, no entanto, é um mito de uma sociedade 

complexa, com divisões de classe e uma religião institucionalizada, porém, 

ainda assim, talvez seja herdeiro, distante e inconsciente, de características 

trickster. 

 A aparente inexistência de relações entre Sansão e Saci é plausível, na 

medida em que as representações simbólicas são condicionadas por 

interesses não confessados de grupos, classes, religiões e etnias. Os dois 

personagens nascem de contextos bastante diversos, todavia, há uma forma, 

uma engrenagem simbólica comum que os aproxima. A arte, como “uma das 
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formas ideológicas que permitem aos homens conceber e representar para 

si mesmos, de maneira autentica ou distorcida, a situação em que agem” 

(MARX, in ARGAN, 1992, p.41), leva a pensar que, se Rembrandt fosse 

brasileiro, talvez não pintasse sansões e sim sacis.  
 

Pepino à fenda 

 

Como a experiência relacionada ao punctum, na primeira obra, havia 

sido interessante, a tentação era trabalhar na mesma linha, buscar outras 

associações com o Saci. Contudo, no intuito de não se limitar ao já alcançado, 

de experimentar outros caminhos, mesmo que estes levassem às areias 

movediças, optou-se, na segunda obra, por mudar a rota e o objeto de 

estudo. (Fig. 3) 
 

 
Figura 3 – Harrel, Tomaz Mendoza, Pepino, fotografia, 1986. 
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A fotografia de Tomaz Mendoza Harrel, intitulada “Pepino”, de 1986, 

mostra a parte interior de um pimentão cortado ao meio. O punctum se 

constitui na fenda vertical, de forma elíptica e orgânica, localizada no centro, 

separando a imagem em duas partes. De coloração vermelho-escuro, é 

delineada por uma área vermelho-clara. A definição desta imagem, supõe-

se, iniciou-se ao acaso, pois, é difícil imaginar que o fotógrafo escolheu 

propositadamente este fruto, com esta forma fálica-vermelho-esverdeada, 

antes de tê-lo cortado. O corte vertical, que lembra lâminas para estudo em 

laboratórios de biologia ou cortes em desenhos de arquitetura, permite 

aproximar elementos da vida vegetal e animal. 

A imagem remete imediatamente aos órgãos genitais humanos, 

masculino e feminino, porém, é de um pimentão, erva alta da família das 

solanáceas, uma das categorias da pimenta: [ Do latim. Pigmenta, ‘drogas’, 

‘suco de plantas’, ‘condimento’, pl. de pigmento, ‘cor para pintar’]... 3. Fig. 

Brejeirice, malícia, ronha, astúcia. 4. Fig. Erotismo, lubricidade...7. Bras. 

Pessoa muito viva, irrequieta, levada” (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, 1257).  

Em relação ao vermelho, em várias culturas tido como símbolo 

fundamental do princípio da vida, ele possui, um caráter dúbio. “O vermelho 

escuro, cor do punctum analisado, é noturno, fêmea, secreto e, em última 

análise, centrípeto; representa não a expressão, mas o mistério da vida” 

(CHEVALIER, 1991, p. 944). Segundo Jean Chevalier, “é a cor do fogo central 

do homem e da terra, do ventre, do atanor dos alquimistas, onde pela obra 

em vermelho, se opera a digestão, o amadurecimento, a geração ou a 

regeneração do homem...” Este vermelho além de matriarcal, uterino, 

“eminentemente sagrado e secreto, é o mistério vital escondido no fundo das 

trevas e dos oceanos primordiais... Os oceanos purpúreos dos gregos e o 

mar vermelho estão ligados ao mesmo simbolismo: representam o ventre, 

onde a morte e vida se transmutam uma na outra” (idem, p. 945). O vermelho 

claro, que delineia o punctum, “é diurno, macho, tônico, incitando à ação, 

lançando, como um sol, seu brilho sobre todas as coisas, com uma força 

imensa e irredutível ...” (ibidem). 

Por outro lado, essa fenda – o punctum identificado – é buraco, 

“símbolo da abertura para o desconhecido”, para o além do concreto ou para 

o ocultamento do aparente. Simbolicamente, o buraco não é o vazio, é 

virtual, é possibilidade e potencialidade. Neste sentido, o punctum/fenda 

“está ligado aos símbolos da fertilidade no plano biológico e da 

espiritualização, no plano psicológico “É do buraco aberto por uma 

machadada de Hefestos no crânio de Zeus que sai a deusa da inteligência, 

Atena” (ibidem, p. 142). Para Chevalier, “os índios viam nele ao mesmo tempo 

a imagem do órgão feminino, por onde passa o nascimento ao mundo e uma 
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porta do mundo, por onde a morte permite que se escape das leis aqui da 

terra”. A fenda é também caverna, arquétipo do útero estando associada aos 

“mitos de origem, de renascimento e  de iniciação de numerosos povos” 

(ibidem, p. 254). Na Grécia antiga e no extremo oriente simboliza o mundo 

(ibidem, p. 255), ainda na Grécia, o inconsciente, no oriente próximo, como 

útero, representa origens e renascimentos. O índios americanos supõem “que 

os homens tenham nascido de embriões amadurecidos dentro de cavernas 

terrestres. Na Ásia, acredita-se que nasçam de abóboras, porque as abóboras 

são também cavernas e crescem dentro de cavernas, onde os imortais as 

recolhem. K’iao é matriz e caverna: os homens dela nascem e nela fazem seu 

ponto de retorno” Na China, “ t’ong, significa caverna e, também, penetrar, 

compreender (as coisas ocultas)... A caverna de Adu Ya’qûb é a caverna 

primordial, a ocultação cíclica e ainda o tawil que, segundo a doutrina 

esotérica  muçulmana, é retorno à substância central... Seria preciso 

acrescentar que Jesus , se bem tenha nascido numa caverna, também foi 

sepultado numa caverna durante a descida aos Infernos antes da ascensão ao 

céu.” Aliás , “essa descida aos infernos representava universalmente, apenas 

um estágio prévio, necessário ao novo nascimento. E aqui reencontramos os 

dois aspectos, o positivo e o negativo, de todo grande símbolo” (ibidem, p. 

255). 

Cruzando os significados simbólicos da cor e da forma (fenda 

vermelho-escura), o punctum poderia significar simultaneamente, útero-

origem-fertilidade, mistério-segredo e passagem-mudança-trasformação. Qual o 

mito que mais se aproxima desta síntese simbólica?  

Porém, antes de abordar esta questão talvez seja interessante pensar 

sobre alguns aspectos técnicos do punctum. O delineamento de sua forma 

se dá pelo contraste de tonalidades, o vermelho-escuro é contornado 

externamente por um vermelho de tonalidade mais clara. Deve-se lembrar 

que a película e o papel fotográfico em cores são formados por três camadas 

superpostas de emulsão em branco e preto, sensível à luz, sendo que a 

primeira é sensível ao azul, a segunda ao verde e a terceira ao vermelho. 

Quanto mais escuro é uma determinada área na película menor a exposição 

de luz no papel fotográfico e mais clara será esta área na imagem final. Da 

mesma forma, um determinado ponto claro no negativo escurece no papel. 

Por outro lado, as cores do referente (objeto fotografado), serão, no negativo, 

suas cores complementares, retornando as cores originais nas cópias 

positivas. O vermelho do punctum torna-se azul no negativo e novamente 

vermelho no positivo. Neste sentido, para se obter como imagem final uma 

fenda vermelho-escura, ela será, no negativo, azul-claro ( claro no sentido de 

possibilitar a passagem da luz quando do  processo de ampliação). 
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Retornando a questão simbólica (fenda vermelho-escura enquanto 

origem-, mistério e transformação). O mistério, o segredo da origem de uma 

imagem fotográfica está no seu processo de passagem, de mudança. É o 

vermelho-escuro, fogo central do homem e da terra virando o céu azul pra se 

tornar novamente sangue. É a noite tornando-se claridade para se 

transmutar novamente em escuridão. 

Estes rituais de passagem próprios da fotografia e os significados 

simbólicos do punctum/fenda (origem, mistério e transformação), sugerem, 

na interpretação da obra, uma aproximação com o andrógino (ibidem, p. 89) 

que é associado à origem e ao fim (à cosmogonia e à escatologia) e à 

transformação. Na maioria das culturas primitivas, no início, o universo era 

um todo indivisível, depois veio a separação entre o dia e a noite, o macho e 

a fêmea, o sol e a lua, o céu e a terra, o frio e o calor. Por outro lado o destino 

e o objetivo do homem no mundo seriam retornar à unicidade. “O andrógino, 

signo de totalidade, aparece, portanto, no final e no começo dos tempos. Na 

visão escatológica da salvação, o ser integra-se a uma plenitude na qual a 

separação dos sexos se anula...” ou ainda, “tornar-se macho e fêmea, ou não 

ser nem macho nem fêmea são expressões plásticas através das quais a 

linguagem se esforça em descrever a metanoia, a conversão, a inversão total 

de valores. É igualmente paradoxal ser macho e fêmea como tornar-se de 

novo criança, nascer novamente...” (ibidem, p. 90)  

Desta forma, a função do punctum/fenda, o sentido particular que ele 

atribui à obra, é significar o feminino, o outro, o oposto, o contrário que se 

opõe, se confunde e se funde com seu oposto. 

É curioso observar que antes de o fruto ser cortado e fotografado ele 

era uno, (porém, menos cativante). O interesse peculiar que esta imagem 

desperta, seu caráter andrógino, suas virtuais interpretações simbólicas só 

são possíveis pela análise, pela decomposição do todo. Se o todo é mais que 

a soma das partes é também pela consciência das partes e de suas relações 

que se dá a compreensão do todo: a separação em camadas com diferentes 

sensibilidades à luz caracteriza a película e o papel fotográfico; pela 

decomposição do branco compreendemos a cor, pelo corte no fruto jorra-se 

a luz que ilumina o falo e obscurece a fenda.  

Neste sentido, a imagem simboliza o uno que é também o dividido, 

pois o contrário da unidade não é a união dos contrários, é a anulação do 

oposto. Ou seja, unir o diferente é diferente de extirpar a diferença.  
 

Outras indagações teóricas sobre o punctum 
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A terceira parte deste estudo decorre de algumas questões levantadas 

por Chalumeau em relação ao marxismo aplicado as artes plásticas 

(CHALUMEAU, 1997, p. 8) e de questões apresentadas por Éliane Chiron em 

relação ao punctum bartesiano. 

Para Chalumeau, “salvo raras exceções... os autores marxistas se 

desviaram das artes plásticas, cuja especificidade regularmente punha em 

xeque suas análises”. Todavia, para o autor, “seria errôneo imputar a Marx, 

o marxismo vulgar de alguns de seus exegetas, que aplicaram uma medíocre 

teoria do ‘reflexo’, vendo em toda produção artística o reflexo do 

desenvolvimento das forças produtivas.” A medíocre teoria do ‘reflexo’ 

sublinhada por Chalumeau se refere principalmente à teoria de Marx 

desenvolvida por Lenin e posteriormente por outros pensadores. Julgar a 

teoria do reflexo de Lenin como medíocre, como redução do pensamento de 

Marx é correr o risco de cair no mesmo reducionismo que se critica. Para 

Marx, não é a consciência que determina o ser social (a vida), mas o ser social 

que determina a consciência (MARX, 1977, p. 36-37). É vivendo a realidade 

objetiva que se molda a consciência. As relações que os seres humanos 

estabelecem com a natureza e com outros seres humanos, no processo 

histórico de produção da existência, condiciona a consciência que temos da 

realidade. Neste sentido, a consciência, as ideias, as ideologias humanas 

refletem aquilo que os homens são. Assim como não se deve reduzir a vida 

(ser social) ao econômico, não se deve reduzir o conceito de reflexo ao 

reflexo passivo de um espelho. Refletir é também e sobretudo ato de 

reflexão, é repensar. Neste sentido, Marx e Engels mostram “que a abstração 

científica é indispensável, que só noções, categorias e conceitos 

abstratos...permitem penetrar a realidade concreta, portanto refleti-la 

verdadeiramente” (LEFEBVRE, 1969, P. 119). Para Lenin, é “preciso que a 

abstração (reflexo ou a reflexão)  não seja considerada apenas como produto 

da divisão do trabalho mas como instrumento do conhecimento” (idem) 

sendo que este é sempre relativo, aproximativo, provisório, guardando no 

entanto, algo de absoluto. Porém, como o conhecimento relativo, a partir das 

sensações refletem o real ? Segundo Lefebvre, interpretando Lenin, 
 

 “ para que haja relatividade (dialética) na sensação, é preciso que 

mesmo na sensação haja aparência; é preciso que a sensação seja 

um fenômeno e não uma simples cópia do objecto, é preciso que 

haja contradição mesmo na sensação e na percepção dos objetos. 

É  necessário que o imediato (sensação, percepção) seja de 

natureza tal que não seja possível permanecer nele, e que a 

contradição (entre a aparência e o real, entre o fenômeno e a 

essência) só possa resolver-se por uma mediação superior: o 

pensamento abstracto. O qual, por sua vez, tendo perdido o real, 
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mas sendo contudo capaz de nele penetrar mais profundamente 

que o imediato, deverá voltar permanentemente à realidade, para 

apanhar e apreender - através  dos fenômenos - as leis, as essências 

objetivas. Assim, o pensamento abstracto e os conceitos reflectirão 

a realidade, mas duma maneira diferente das sensações: refletindo 

o essencial e não o aparente” (ibidem, p. 121). 

 

Pode-se observar que existem interpretações sobre o pensamento de 

Lenin que não transformam sua teoria do reflexo num reducionismo 

econômico-mecanicista, como afirma Chalumeau. Mas, qual a relação entre 

as críticas feitas por Chalumeau e as reflexões sobre o punctum realizadas 

por Éliane Chiron, a partir de Roland Barthes?  

Chalumeau questiona a adequabilidade do marxismo aplicado à arte, 

no entanto, algumas reflexões desenvolvidas nesse pequeno texto, oferecem 

a possibilidade de repensar o marxismo como instrumento de análise da 

obra de arte. 

O marxismo funda-se em três pressupostos básicos: O princípio 

materialista, a lógica dialética e a contextualização histórica. Marx opera com 

o conceito filosófico de matéria, ou seja, matéria como uma realidade 

objetiva que existe fora da nossa consciência. Na perspectiva daquele que 

frui, a obra de arte é matéria, existe objetivamente independente de se 

pensá-la ou não pensá-la. Como afirma Fernando Pessoal/Alberto Caeiro: 
 

A Realidade é apenas real e não pensada. 

O Universo não é uma ideia minha. 

A minha ideia do Universo é que é uma ideia minha. 

A noite não anoitece pelos meus olhos. 

A minha ideia da noite é que anoitece por meus olhos. 

Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos 

A noite anoitece concretamente 

E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso. 

 

Parafraseando Fernando Pessoa, “o Mundo (ou se poderia dizer a obra) 

não é uma ideia minha, a minha ideia do mundo (ou da obra) é que uma ideia 

minha”. Ao propor uma análise do punctum a partir da fisicalidade, da 

materialidade que o compõe, abre-se a possibilidade de aproximação com o 

conceito filosófico de matéria e consequentemente com o princípio 

materialista.  

Por outro lado, o conceito de anabase, em que ana significa movimento 

de baixo para cima, elevação; movimento inverso, inversão, transposição; 

ação de repetir, de novo, outra vez; semelhança, identidade entre seres; 

separação, privação e base significa marcha, órgão de marcha, pé, base, 
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podem sugerir uma aproximação com o conceito de dialética. Detectar, 

descrever e analisar o punctum através do conceito de anabase, indica, no 

caso de uma obra, a condição de analisá-la dialeticamente, pois a dialética é 

a lógica sobre a qual o pensamento se estrutura para buscar compreender 

um fenômeno, buscando captar o devir, o movimento. As várias significações 

do prefixo ana e do elemento de composição base que formam a palavra 

anabase se aproximam de várias características do movimento dialético da 

matéria: o movimento, a contradição, a superação, o caráter não absoluto 

das contradições (o que ocasiona simultaneamente contradição e 

identidade), o processo pelo qual uma coisa pode se transformar no seu 

contrário e a dupla negação ou negação da negação que pode gerar uma 

aparente ideia de repetição. 

Em relação ao caráter histórico, ao propor que o punctum registra 

resquícios ou manifesta heranças de mitos arcaicos, acena-se com a 

necessidade da contextualização histórica. Tanto a produção como a fruição 

são condicionadas historicamente. O artista produz imagens que se 

singularizam em detrimento de serem geradas por um determinado artista, 

em um determinado local, em uma determinada época e através de 

determinadas formas de relações. Da mesma maneira, a fruição também se 

dá em condições históricas determinadas. Neste sentido, a definição e 

análise do mito a que o punctum se relaciona são condicionadas pelo 

contexto das relações entre a obra e o fruidor, entre objeto e sujeito. Ou seja, 

o fenômeno da percepção, seja do punctum especificamente ou da obra, 

possui condicionantes históricas. 

Em síntese pode-se observar que as questões sobre o punctum 

barthesiano aqui levantadas suscitam indagações (que merecem, lógico, 

aprofundamentos) sobre a possibilidade e a pertinência de se repensar o 

materialismo dialético - marxismo - como instrumento teórico capaz de 

contribuir efetivamente com o estudo das artes visuais e, mais 

especificamente, com as análises de obras de arte. Neste sentido, elementos 

das obras de Roland Barthes, desdobrados por Eliene Chiron, podem nos 

ajudar no aprofundamento dessa perspectiva teórica. Mesmo porque, 

parece que o pensamento marxista se aproxima ou se relaciona com o 

pensamento de Barthes em várias circunstâncias, como, por exemplo, as 

possíveis relações entre o conceito de mito em Barthes e o conceito de 

ideologia em Marx. A aplicação do conceito de punctum elaborado por 

Barthes e desdobrado por Chiron abre possibilidades interessantes de 

análise de obras, avançando para além da fotografia e incorporando uma 

gama infindável de obras plástico-visuais. Pois, como no aponta o próprio 

Barthes  
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“(...) Quando se define a foto como uma linguagem imóvel, isso não 

quer dizer apenas que os personagens que ela representa não se 

mexem; isso quer dizer que eles não saem: estão anestesiados e 

fincados como borboletas. No entanto, a partir do momento em 

que há punctum, cria-se (...)” (BARTHES, 1991, p. 86). 

 

Criam-se novas possibilidades de interpretação, revela-se aspectos 

que, paradoxalmente, estavam num ponto cego, de difícil percepção - nas 

fotografias e em outras obras.  

Assim, a ideia de punctum apresenta-se como um conceito 

operacional com potencia contributiva para a análise de obras de arte 

plásticos-visuais na contemporaneidade, principalmente pelo caráter dessas 

obras: híbrido, eclético e polissêmico. O punctum pode nos ajudar a desvelar 

os sentidos sentidos nas obras, mas não imediatamente revelados. 

Por fim, o fato de ter como área de formação as artes visuais e não a 

semiótica (ou a linguística) coloca-me algumas limitações para uma 

compreensão mais ampla e profunda sobre a totalidade do pensamento de 

Roland Barthes, porém, simultaneamente, é essa mesma formação 

específica que possibilita uma “liberdade poética” para devaneios que 

aproximam Sansões de sacis, fendas de fascínios andrógenos, mitos de 

ideologias e Marx de Barthes. 
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Iconografia em sala de aula para deficiente visual: métodos 

e técnicas artísticas como affordances para a construção da 

imagem no ensino de fotografia e fotojornalismo no ensino 

superior 
 

Taís Maria FERREIRA1 (Unisecal); 

Maria Fernanda CORDEIRO2 (Unisecal); 

Mônica Candéo IURK3, (Unisecal). 

 

O processo de ensino e aprendizagem é um desafio para todas as partes 

envolvidas. Torna-se ainda mais interessante quando se encontra uma 

perspectiva nova pelo caminho. O presente trabalho aborda a adaptação de 

materiais e técnicas artísticas como metodologia e prática para o ensino da 

fotografia a partir da necessidade da criação de uma linguagem iconográfica 

para um aluno não vidente e o ajuste de técnicas para fotografar. Como 

affordances (GIBSON, 1979), fez-se uso de cola, cola relevo, papel cartão, 

cartolina, papelão, folhas de EVA, barbante, arroz, sagu, entre outros 

materiais para o desenvolvimento, elaboração e produção de “máquinas de 

aprender” para que o estudante criasse a iconografia própria e a 

possibilidade de percepção de formas, tamanhos, quantidade, espessuras, 

composição, enquadramentos através do tato. Respeitando a Lei Federal nº 

13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), com a 

evolução dos estudos, colaboração dos alunos, técnicos e professores, foi 

possível aferir que o processo da ensinagem (CAMARGOS; ANASTASIOU, 

2003) se completou partindo dos conhecimentos, saberes e esforço de todos 

os envolvidos. 

 

Palavras-chaves: Ensino Superior, Inclusão, Fotografia, Métodos.  
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Introdução 
 

O processo de ensino e aprendizagem é um desafio para todas as 

partes envolvidas: alunos, pais, professores, técnicos, equipe pedagógica e 

profissionais da instituição de ensino que atuam direta ou indiretamente 

com o corpo discente. No curso de jornalismo do Centro Universitário Santa 

Amélia (Unisecal) de Ponta Grossa, além do corpo docente a equipe de 

trabalho ligada ao curso é composta também pela atuação de uma técnica 

responsável pelo laboratório de fotografia e de um técnico responsável pelo 

laboratório audiovisual.  

O presente trabalho aborda técnicas e metodologias aplicadas em 

aulas e práticas do curso de graduação em Jornalismo da Unisecal para 

auxiliar no processo de ensinagem (CAMARGOS; ANASTASIOU, 2003) para 

um aluno cego, ou não vidente, da instituição. Técnicas artísticas, descrição 

e audiodescrição foram, e são, utilizadas como recursos para aulas. A partir 

do auxílio da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual (APADEVI) e 

da busca dos profissionais da instituição, foram desenvolvidos materiais 

específicos com o objetivo de auxiliar a criar a uma linguagem iconográfica 

pelo aluno para a compreensão da construção das imagens fotográficas e 

técnicas para fotografar. 
 

Aprendizado conjunto 
 

Ser professor, atuar na docência ou ‘dar aulas’ é, além de uma 

profissão, uma responsabilidade civil, humana, social e moral que uma 

parcela de profissionais com formações diversas assume. A prática da 

docência no ensino superior exige a formação técnica, ética e uma habilidade 

a qual os cursos de bacharelado não oferecem durante a formação 

acadêmica: planejamento e prática didático-pedagógicos. O jornalista, 

fotógrafo e professor universitário, Jorge Carlos Felz Ferreira, trata no artigo 

‘Reflexões sobre o ser professor: a construção de um professor intelectual’ 

sobre as lacunas percebidas relacionadas à docência: 
 

Como vim de um curso de bacharelado, onde não há nenhuma 

preparação prévia para o exercício docente, minhas primeiras 

intervenções foram (re)produções criadas a partir da vivência junto 

a antigos professores. Eram imitações feitas a partir das 

experiências positivas. O problema, às vezes, era uma sensação de 

que algo estava sendo feito errado. Uma espécie de frustração 

diante dos alunos de baixo desempenho ou que não 

correspondiam conforme o planejado. (FERREIRA, 2003) 
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Embora as instituições de ensino, assim como a Unisecal, mantenham 

uma equipe pedagógica de apoio aos docentes e realizem rotineiramente 

atividades que objetivam auxiliar a melhoria das aulas, cada profissional 

busca de maneira individual aprimorar seu próprio conhecimento para 

auxiliar na mediação dos conteúdos disciplinares.  
 

Com o tempo e a experiência, descobri que nem sempre poderia 

trabalhar e obter resultados exatamente como os esperados. 

Percebi então, a complexidade do ser professor, do estar em sala 

de aula e o tamanho da responsabilidade que colocam em nossos 

ombros. Diante destas constatações, surgiram algumas questões: 

qual é o papel do professor na ação educativa? E, como deve ser 

(formado) esse professor? (FERREIRA, 2003) 

 

E, compreendendo e corroborando com as palavras de Ferreira, a 

busca pela qualificação e aperfeiçoamento é constante entre as autoras 

desse trabalho. Assim, a reflexão sobre as ações e práticas de ensino são 

compartilhadas para o progresso dos estudantes, dos professores e do curso 

em geral.  

No debate educacional, o termo ensinagem tomou espaço e traz com 

ele outras formas de aprendizagem, fala-se da relação de trocas, conforme 

Camargos e Anastasiou (2003): “Na ensinagem, a ação de ensinar é definida 

na relação com a ação de aprender, pois, para além da meta que revela a 

intencionalidade, o ensino desencadeia necessariamente a ação de 

aprender.”  

Com isso, todo o conhecimento do acadêmico anterior à vida 

universitária pode ser aproveitado no processo de aprendizagem. Sendo 

assim, o objeto do trabalho docente: “Não se trata apenas de um conteúdo, 

mas sim um processo que envolve um conjunto de pessoas na construção de 

saberes, seja por adoção, seja por contradição.” (CAMARGOS; ANASTASIOU, 

2003, p. 69, grifos no original)  

Entendendo que o ensinar e o aprender estão atrelados, que ambos 

fazem parte do processo da aprendizagem e são consequências das ações 

do docente e do discente, o processo de ensinagem refletem dos dois 

(estudante e professor) e para os dois indivíduos todo o seu conhecimento 

prévio. Buscando seguir a indicação da utilização da participação ativa e do 

aprendizado significativo4 do acadêmico em sua formação, as práticas 

                                         
4  De acordo com Ausubel (Apud GADELHA NETO, 2012), a “aprendizagem significativa é o mecanismo 

humano, por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações 

representadas em qualquer campo de conhecimento. ” Disponível em: 

<<https://www.portaleducacao.com.br/Artigo/Imprimir/14516>. Acesso em: 24 abr. 2018. 
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pedagógicas que constam nos planejamentos das disciplinas priorizam 

atividades que vão além da metodologia expositiva e unilateral conteudista.  

Considerando a ensinagem como um processo, e respeitando o 

histórico e conhecimentos prévios do estudante, a produção e adaptação de 

materiais e técnicas para a as aulas foram desenvolvidos em conjunto com o 

aluno não vidente do curso de Jornalismo. Além das consultas à APADEVI, 

foram realizadas buscas em outras instituições de ensino e formas de 

adequar os conteúdos para o estudante.  
 

Para uma aula mais do que legal 
 

É preciso que as instituições de educação superior sejam lugares 

onde se possa ressignificar a prática cotidiana, lugar onde se 

aprenda, onde se possa analisar como e por que as discriminações 

e a estereotipação atribuídas não só a pessoa com deficiência 

visual, mas a todas as pessoas com necessidades educacionais 

especiais, surgem, são legitimadas e contribuem para a exclusão 

destes sujeitos. Neste sentido, é necessário chegar a níveis maiores 

de reflexão no que se refere à inclusão destes sujeitos na educação 

superior. (COUTINHO, 2011, p. 94) 

 

O artigo 205 da Constituição Federal (1988) instrui que a educação é 

um direito de todos e deve ser “promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Isso 

significa que é preciso garantir o acesso à educação a todos, 

independentemente de suas características pessoais e físicas. 

Além da Constituição Federal, a Lei Federal nº 13.146/2015 (Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 4º, reforça 

que a pessoa com deficiência (PcD) tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas. No Capítulo IV, a regra traz as diretrizes em relação 

ao direito à educação do PcD.  
 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015, p. 19) 
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Como busca pelo acolhimento e aprimoramento do ambiente físico e 

instrucional, adequações foram realizadas no edifício da instituição de 

ensino em qual o aluno estuda, tais como piso tátil nos locais de maior 

movimentação, produção de cardápio em braille, com as opções disponíveis 

na lanchonete da instituição, comunicação física de placas em braile, assim 

como a instruções para os colegas seguindo as informações recebidas da 

APADEVI. Entre as ‘dicas’ da Associação, importa destacar que muitas vezes 

são ações simples que fazem diferença para videntes e não videntes na 

forma de clareza comunicação, como por exemplo: “antes de auxiliar o aluno 

pergunte se ele necessita de ajuda; use o tom e velocidade normais de voz;” 

(PARANÁ, s/d) 

Ajustes em sala de aula em relação aos conteúdos são sempre 

previstos pela equipe de profissionais que atuam no ensino. Porém, como a 

recepção do aluno não vidente foi uma novidade no curso de Jornalismo da 

Unisecal em 2016, o grupo de trabalho (coordenador, técnicos e 

professores), buscou conhecimento específico para suprir ou adequar 

materiais e conteúdos para as aulas.  
 

Sobre educação especializada para pessoas com deficiência visual, 

podemos falar não só da preparação dos professores, como 

também da necessidade em se ter materiais que supram as 

necessidades de tais indivíduos. O deficiente visual utiliza de 

métodos alternativos tanto para escrita e leitura, quanto para 

demais atividades. (BRAGA; BOIANOSKI, 2015) 

 

Assim, o primeiro passo foi compreender que para a efetiva inclusão, 

o acadêmico deveria ter recursos para acompanhar a turma em todas as 

atividades. Considerando o reportório do estudante, os recursos foram 

criados de acordo com o conhecimento prévio, buscando a efetiva inclusão 

do acadêmico. Pois se considera que: 
 

Uma educação de fato inclusiva é aquela que acolhe o aluno em sua 

diferença, vendo sua limitação corporal como uma característica 

não incapacitante para seu potencial. A questão não deve ser 

centrada na “falta”, mas nas formas específicas de aprendizagem de 

cada um. (MIANES, 2016, p. 8) 

 

Seguindo as instruções, aconselhamentos e informações encontradas 

sobre acessibilidade para cegos, constatou-se que não há uma fórmula 

pronta para aplicar a todos os alunos com deficiência visual, é preciso 

conhecer o perfil de cada um e construir em conjunto a melhor forma de 
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ensinar. Afinal o processo de ensinagem é uma via de mão-dupla e por isso 

é preciso testar as técnicas e analisar a efetividade de cada uma, para manter 

ou alterar conforme a necessidade dos alunos. 
 

Iconografia para a construção da imagem 

 

Retomando o que citamos anteriormente de Ferreira (2003), “E qual é 

o papel do professor na ação educativa? E, como deve ser (formado) esse 

professor?” 

Responder a essas questões não é simples nem fácil. Porém, a partir 

da vontade de atuar de forma transformadora na educação e partindo do 

pressuposto no processo de ensinagem, encontram-se caminhos e rotas a 

trilhar para o aperfeiçoamento de materiais e adaptação de conteúdos.  

Coutinho (2011, p. 94) aponta também que: 
 

O corpo docente, a administração e todos os envolvidos neste 

processo, são de suma importância na participação e na construção 

de modelos alternativos de aprendizagem, materiais curriculares, 

modelos tecnológicos e metodológicos que entendam a educação 

das pessoas com deficiência visual de forma que sua diferença não 

seja vista como déficit, falta de aptidão, anormalidade. 

 

Assim, a construção de uma maneira apropriada para o aluno cego foi 

iniciada. Entendendo que: 
 

Cada pessoa desenvolve processos particulares de codificação que 

formam imagens mentais. A habilidade para compreender, 

interpretar e assimilar a informação será ampliada de acordo com 

a pluralidade das experiências, a variedade e qualidade do material, 

a clareza, a simplicidade e a forma como o comportamento 

exploratório é estimulado e desenvolvido. (SÁ; CAMPOS; SILVA, 

2007, p.16) 

 

O material “Atendimento Educacional Especializado em Deficiência 

Visual” (SÁ; CAMPOS; SILVA), produzido pelo MEC e publicado em 2007, 

informa que pessoas que perdem algum sentido, desenvolvem outros para 

suprir a falta do sentido perdido. 
 

Os sentidos têm as mesmas características e potencialidades para 

todas as pessoas. As informações tátil, auditiva, sinestésica e 

olfativa são mais desenvolvidas pelas pessoas cegas porque elas 

recorrem a esses sentidos com mais frequência para decodificar e 
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guardar na memória as informações. (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, 

p.15) 

 

Com a especificidade de não enxergar e nunca ter enxergado, como 

ensinar para essa pessoa como é uma cor? Qual referência teria para 

verificar que é grande ou pequeno? Encolhido ou espalhado? Primeiro, 

segundo ou terceiro planos? Enquadramento, ângulo, perspectiva e outros 

tantos termos e adjetivos que se faz uso constantemente para descrever 

imagens e passar as sensações apreendidas a partir de fotografias. Com 

todas essas observações, iniciou-se o trabalho com o uso de materiais 

alternativos para compor o repertório do estudante não vidente a partir da 

iconografia como linguagem para a leitura/interpretação/entendimento de 

imagens e fotografias.  

Iconografia é o 
 

Vocábulo usado para designar o significado simbólico de imagens 

ou formas representadas em obras de arte. Também nomeia uma 

disciplina da História da Arte, dedicada a identificar, descrever, 

classificar e interpretar a temática das artes figurativas. Até fins do 

século XVI, a iconografia referia-se especialmente ao significado 

simbólico de imagens inseridas num contexto religioso. Atualmente 

o termo refere-se ao estudo da história e da significação de 

qualquer grupo temático. (ENCICLOPÉDIA, 2019) 

 

 A iconografia é um termo que foi resgatado do século XVI entre as 

décadas de 1920 e 1930 pela história da arte. No primeiro registro, o escritor 

italiano Cesare Ripa publicou um livro sob o título Iconologia “composto como 

uma espécie de enciclopédia ilustrada, foi elaborado com o objetivo de servir 

aos artistas da época e orientá-los na representação de subjetividades, tais 

como virtudes, vícios, sentimentos e paixões humanas.” (UNFRIED, 2014, p. 

02) 

De acordo com Unfried, o retorno do termo se deu para o cenário 

artístico. A autora esclarece, a partir dos escritos de Erwin Panojsky (2011), 

que há três níveis de significados para iconografia.  
 

O primeiro, voltado ao significado primário ou natural, é o da 

descrição pré-iconográfica. Esta descrição consiste na identificação 

de formas puras, bem como de objetos e eventos presentes na 

imagem. O segundo nível, voltado ao significado secundário ou 

convencional, é o da descrição iconográfica. Diferente do nível 

anterior, este consiste não somente na descrição pura e simples 

dos objetos retratados, mas na ligação das composições da imagem 

com assuntos e conceitos. O terceiro e último nível, voltado ao 
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significado intrínseco ou conteúdo, é denominado descrição 

iconológica. Esta descrição é definida pela descoberta e 

interpretação dos valores simbólicos presentes na imagem. 

(UNFRIED, 2014, p. 03) 

 

Como uso de construção de elementos para a aprendizagem de 

fotografia, entende-se que a iconografia “consiste não somente na descrição 

pura e simples dos objetos retratados, mas na ligação das composições da 

imagem com assuntos e conceitos.”  Affordance é um termo extraído da 

psicologia, de James Gibson (1979), citado por Stig Hjarvard (2012), em 

Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural, 

artigo em que debate sobre o uso de tecnologias midiáticas no cotidiano. 

Hjarvard esclarece que as affordances multiplicam os usos de objetos. De 

acordo com o autor,  
 

Qualquer objeto físico determinado, em virtude de suas 

características materiais (forma, tamanho, consistência etc.), 

presta-se a um conjunto de usos. Segundo Gibson, as affordances 

de um objeto são esses usos potenciais. Para alguns animais, uma 

árvore representa sombra; pode ser que outros se alimentem de 

suas folhas, que pássaros decidam fazer nela seu ninho. 

(HJARVARD, 2012, p. 74) 

 

Assim, as affordances de materiais como cola, cola relevo, papel cartão, 

cartolina, papelão, folhas de EVA, barbante, arroz, argolas de metal, sagu, 

entre outros, são as produções que compõem objetos e painéis com relevos, 

formas e texturas diferentes que representam escalas, enquadramento, 

espaços em jornais impressos e possibilidade de espaço diversas possíveis 

de entendimento com tais materiais a partir do tato pelo estudante.  

O desenvolvimento da linguagem própria do estudante foi um período 

de tentativas e erros, simulações e persistência. Inicialmente qualquer 

descrição ou informação era complicada e complexa, havia dificuldade em 

determinar o que era frente e costas ou esquerda e direita, tabela, quadro, 

tamanho, espaçamento, cor quente ou fria. Porém, a partir de acordos para 

entendimentos mútuos, o material foi desenvolvido.  
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Figura 1 – Quadros criados a partir de diferentes materiais para a compreensão do estudante sobre 

conceitos na fotografia 

       
Fonte: Fotografias dos materiais, as autoras (2018). 

 

Com a linguagem iconográfica em uso, técnica pedagógica e 

responsável pelo laboratório de fotografia, Taís Maria Ferreira, ampliou a 

gama de opções para que o estudante pudesse compreender outros 

elementos gráficos utilizados no jornalismo: infográficos. Com testes de 

usabilidade realizados pelo estudante, os materiais foram expandidos e a 

prática de outra técnica fica possível: a audiodescrição. Após a explicação da 

audiodescrição está um exemplo do que é produzido para o estudante 

utilizando a iconografia e a audiodescrição.  

Os professores inseriram a audiodescrição na rotina, conforme o 

desenvolvimento das aulas. Tal técnica consiste em transformar imagens em 

palavras, a fim de que as informações-chave possam também ser acessadas 

por pessoas cegas ou com baixa visão. Dentro do contexto educacional, este 

recurso de acessibilidade torna-se uma ferramenta pedagógica que ajuda na 

remoção de barreiras comunicacionais para os deficientes visuais.  

O aluno de Jornalismo, Gabriel Felipe Fonseca5, destaca a importância 

da audiodescrição para a compreensão das cenas presentes em fotografias 

e de cenas presentes em vídeos, conforme depoimento a seguir: 

 
O recurso contribui para inclusão, propicia acessibilidade e facilita 

o entendimento de matérias, atividades e palestras que mostram 

conteúdos que dependem de visualização. Assim, contribui para 

melhor entendimento de filmes, documentários, fotos, matérias e 

reportagens. (FONSECA, 2019) 

                                         
5 Gabriel Felipe Fonseca é acadêmico do 7º período do curso de Jornalismo do Centro Universitário 

Santa Amélia (UniSecal). Depoimento prestado por e-mail, em 16 mar. 2019. 
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Para o docente, desenvolver a habilidade da audiodescrição é um 

exercício diário, pois não é somente nas aulas durante a exposição oral. É 

preciso descrever imagens, gráficos ou tabelas presentes no material de 

apoio, que fica disponível para o acadêmico estudar em casa. Por exemplo, 

nas apresentações usadas em sala de aula, antes de postar o arquivo na 

plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), é necessário incluir 

as descrições das figuras utilizadas para que o aluno possa revisar o 

conteúdo e compreender os recursos visuais presentes (conforme Figura 2). 
 

Figura 2 – Exemplo de descrição em material didático 

 
Fonte: Imagem retirada de apresentação para aula elaborada pelas autoras (2016). 

 

Ao fazer a descrição, cabe ao professor analisar o que é fundamental 

para a compreensão e fruição do aluno com deficiência visual. Para Fonseca 

(2019): 
 

A descrição nas aulas e nos slides ajudam a compreender os 

conteúdos, porque as descrições são realizadas de forma 

detalhada, constando todos os elementos presentes em 

ilustrações, tornando as aulas e os documentos das disciplinas bem 

acessíveis. Além disso, quando há questões com imagens em 

provas, as descrições facilitam a compreensão dos enunciados. 
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O recurso de audiodescrição é possível porque os documentos e 

arquivos disponibilizados são legíveis pelo software de leitura automatizada 

que o estudante tem no notebook. O aluno também tem como recurso a 

possiblidade de utilizar um gravador em sala de aula quando necessário. 

Além da audiodescrição nos materiais, nas aulas em sala e saídas a 

campo os demais alunos, professores e a técnica pedagógica e responsável 

pelo laboratório de fotografia, Taís Maria Ferreira, também autora desse 

trabalho, auxiliam na descrição de imagens estáticas e dinâmicas. Os alunos 

e alunas compreenderam a importância e, ao apresentar um trabalho, 

descrevem as imagens e ilustrações que aparecem, possibilitando a inclusão 

em todas as atividades. 
 

Infográfico em linguagem iconográfica 

 

As ordenações, palavras e termos utilizados são elencados a partir de 

um acordo tácito entre o estudante e a Taís. Para que ele compreenda, 

ambos precisam planejar juntos e decidir sobre o que representa melhor o 

que está sendo transformado de visual para tátil.  Para melhor compreensão, 

seguem a descrição dos elementos, as imagens separadas e o infográfico 

completo. Neste exemplo, a pesquisa teórica foi realizada pelo estudante e a 

produção do infográfico a Taís recortou as imagens e escolheu os materiais 

usados. A montagem foi decidida pelos dois, com base na pesquisa teórica. 

Registra-se que a descrição está inserida conforme é disponibilizada ao 

estudante, por isso, o espaçamento está simples entre as linhas.  

As imagens são recortes coloridos em relevo colado em papel cartão 

preto. Descrevendo o infográfico de baixo para cima, da direita para a 

esquerda na primeira parte.  

Em primeiro plano o recorte de um homem jovem, moreno, vestindo 

camisa preta e calça de cor bordo, a imagem tem um corte na altura dos 

joelhos não mostrando os pés. Atrás dele tem uma imagem de uma 

prateleira com muitas garrafas de bebidas alcoólicas. Ao centro do cartaz 

tem uma imagem de uma mão segurando um copo de vidro transparente, 

este copo está com a sua metade de cerveja. Logo abaixo do copo temos a 

imagem de uma bicicleta e um caminhão guincho. No canto inferior observa-

se a meia imagem de um homem segurando o volante de um carro com as 

duas mãos. Logo a cima tem a imagem de um relógio de pulso com cor 

dourada mostrando a hora. São duas horas e dez minutos. Ao redor deste 

relógio tem três garrafas e um caminhão de brinquedos de cor verde 

simbolizando o Exército e em cima do mesmo tem um míssil. Na parte 

superior tem um gráfico em forma de pizza dividida em sete partes de 
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diferentes tamanhos e cores. Cada fatia e cor representam as informações 

de uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde com parceria com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em julho de 2013 a 

fevereiro de 2014. Disponível em: www.brasil.gov.br/saude/2015/02/um-a-

cada-quatro-motoristas-brasileiro-dirige-apos-consumir-alcool (acessado 

em junho de 2017).  A fatia maior é de cor vermelha representa as 172.780 

mil internações por acidente de trânsito ao lado desta informação temos a 

imagem de uma cartela de comprimidos na esquerda e na sua direita uma 

caixa de remédios. Na direita desta fatia mais acima temos um mapa de ruas 

colado cobrindo toda a mesma. Nela temos duas imagens a de um carro 

conversível de frente onde um casal em pé sorri descontraidamente 

enquanto ele dirige. A outra imagem é de um celular. Dividindo as imagens 

temos a informação de que um quarto dos brasileiros desobedece às leis de 

trânsito. Seguindo a próxima fatia de cor rosa representada por uma imagem 

de uma mulher sorrindo trazemos a informação de que 6,6% delas não 

respeitam o trânsito de alguma forma. A próxima fatia agora de cor roxa sem 

imagem informa que um para cada quatro motoristas dirige embriagado. Na 

parte superior a fatia de cor branca com duas imagens sendo uma de um 

jovem casal ambos com expressão séria em um carro conversível e a outra 

imagem mostra uma garrafa de vinho enchendo uma taça e ao lado um carro 

vindo em direção aos mesmos. Esta fatia informa que 23% dos brasileiros 

dirigem alcoolizados. A fatia seguinte é de cor azul nela temos a imagem de 

um homem com o braço esquerdo levantado e sua mão está fechada, traz a 

informação de que 21,6% dos homens consomem álcool antes de dirigir. A 

última fatia de cor preta informa que 13% dos brasileiros consomem álcool 

de forma abusiva, representada pela imagem de dois copos cheios de uma 

bebida de cor amarela. Ao centro do gráfico temos a imagem do mapa do 

Brasil e ao redor dele quatro garrafas de bebidas alcoólicas.  

A seguir a imagem do infográfico produzido com linguagem 

iconográfica. No infográfico, os elementos compõem os grupos, os tamanhos 

diferentes demonstram a quantidade maior ou menor de percentuais e 

números de exemplares. Com tais recursos o estudante tem a possibilidade 

de compreensão do conteúdo.  
 

http://www.brasil.gov.br/saude/2015/02/um-a-cada-quatro-motoristas-brasileiro-dirige-apos-consumir-alcool
http://www.brasil.gov.br/saude/2015/02/um-a-cada-quatro-motoristas-brasileiro-dirige-apos-consumir-alcool
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Figura 3 – Infográfico a partir da iconografia

 
Fonte: fotos do infográfico produzido a partir da linguagem iconográfica, as autoras (2018). 

 

Um dos conteúdos estudados em fotografia é a regra dos terços, 

importante para a composição das imagens. Para que o estudante tivesse a 

compreensão e o entendimento do que contexto do tema, foram 

desenvolvidos dois materiais estudados em momentos distintos. 
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Figura 4 – Fotografia tátil criada com a linguagem iconográfica com aplicação da regra dos terços  

 
Fonte: Fotografias dos materiais, as autoras (2018). 

 

Figura 5 – Fotografia com aplicação da regra dos terços e audiodescrição 

 
Fonte: Fotografias dos materiais, as autoras (2018). 

 

Reflexões constantes 

 

O uso de recursos alternativos possibilita o acesso ao conhecimento e 

a transformação de um estudante em sala de aula. A criação desse recurso 

para que o estudante pudesse compreender as noções espaciais assim como 

forma, textura e relevo foram fundamentais para a aprendizagem, ou para 

que o processo de ensinagem se completasse.  

Os recursos criados partindo do conjunto estudante e profissionais da 

instituição possibilita o que é apontado por Coutinho (2011) e Mianes (2016), 

sobre a reflexão e respeito em relação ao repertório do acadêmico.  
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O uso de audiodescrição no contexto educacional nos faz perceber 

que algo (aparentemente) simples, como a descrição de imagens e objetos, 

pode ser de fundamental importância para desconstruir barreiras 

comunicacionais com deficientes visuais. Dessa forma é possível realizar a 

verdadeira inclusão, possibilitando que todos os alunos participem das 

atividades ao mesmo tempo e no mesmo espaço, independentemente de 

suas características físicas e particularidades de cada um. 

Para o deficiente visual, a audiodescrição vai além de possibilitar a 

compreensão da aula ou do conteúdo. Esse recurso permite que o aluno faça 

suas análises, inferências e tire suas conclusões, resultando numa 

participação mais completa nas atividades educacionais e trazendo uma 

autonomia para ele. 

 A Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência garantem o acesso à educação de todos. Porém, não cabe apenas 

ao Estado garantir esse direito. Nós, como docentes, temos a obrigação de 

contribuir para que a acessibilidade e a inclusão aconteçam no ambiente 

escolar e universitário. No caso da deficiência visual, abordada nesse estudo, 

o professor pode (e deve) utilizar tais recursos no processo de ensinagem.  

Os docentes têm o papel de serem mediadores da informação, 

contribuindo para a construção do conhecimento e transformação dos 

discentes. Dessa forma, precisam recorrer a recursos e ferramentas 

pedagógicas para atender a todos, considerando as características pessoais, 

físicas e a diversidade presente em sala de aula. 
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Presentificando o Passado: Agenciamento de Imagem das 

pinturas do século XIX na revista “Independência ou Mortos” 

no século XXI 
 

Laura GIORDANI1 

 
Resumo: 

A produção de arte realizada pelos artistas associados à Academia Imperial 

de Belas Artes durante o século XIX é considerada por diversos historiadores 

e estudiosos da arte como uma das mais significativas para a construção 

cultural do Brasil e para o estudo da sociedade da época. Essa produção 

deixou um forte impacto na arte e na identidade brasileira, tanto que sua 

presença é sentida nos dias atuais além do viés acadêmico, pois está 

presente nos livros didáticos e exposta para o público em museus e galerias, 

sendo usada também em narrativas literárias da História, tal como ocorre na 

graphic novel “Independência ou Mortos”, cujo o roteiro reconta os eventos 

que levaram à Independência do Brasil. Algumas das ilustrações presentes 

nessa história em quadrinhos possuem inspiração nas pinturas consagradas 

do Brasil do século XIX, o que indica não apenas como essas obras 

influenciaram na formação da nossa imagem do passado como também que 

ele continua agindo na maneira como o contamos. Nesse trabalho, será 

discutido como ocorreu esse processo de presentificação do passado feito 

pela graphic novel. 

 

Palavras-chaves: Cultura Visual, Agenciamento de Imagem, História do Brasil. 

 

A graphic novel Independência ou Mortos é uma produção brasileira de 

2012, de autoria de Fabio Yabu – utilizando o pseudônimo “Abu Fobiya” – e 

arte de Harald Stricker. Tal como o título sugere, a revista em quadrinhos se 

propõe a contar uma versão fantasiosa a respeito dos acontecimentos que 

levaram à Independência do Brasil, porém adicionando zumbis na narrativa, 

personagem que estava muito popular nas mídias de entretenimento na 

época da produção e publicação da revista. Mesmo sendo uma produção 

fantasiosa, a construção do cenário da história se compromete à narrativa 

histórica no Brasil entre os anos 1808 a 1822, procurando recontar os 

eventos que ocorreram nesses anos, com algumas liberdades do autor para 

que que ela se tornasse mais palatável para o leitor da mídia das histórias 

                                         
1 Mestre em História pela Universidade de Pelotas. 
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em quadrinhos, porém é possível ver uma dedicação em precisão histórica 

em relação à arte e a ambientação da revista.  

Para poder situar o leitor no ambiente do Brasil do século XIX, Stricker 

usou como referência algumas das imagens produzidas por artistas que 

viveram na época que registraram a paisagem das cidades, na natureza, da 

vida cotidiana e retrataram seus personagens políticos. Essa ação resultou 

em novas versões das imagens criadas pelos artistas, visto que essas obras 

foram adaptadas para se adequarem ao espaço provido pela mídia da 

história em quadrinhos, além de receberem influência do estilo artístico de 

Stricker, realizando um processo chamado “Agenciamento de Imagem”. 

Nesse trabalho, será discutido como o Agenciamento de Imagem ocorre e 

como ele se manifestou em Independência ou Mortos.  

 

Explorando o Brasil do passado com imagens 

Uma das maneiras de explorar o Brasil do século XIX é através das 

Pinturas de Paisagem feitas pelos artistas que viveram naquela época, que 

ilustravam não apenas cenários urbanos e rurais, como também cenas do 

cotidiano dos habitantes dessas áreas. Esse gênero artístico foi praticado 

principalmente entre os pintores estrangeiros que vinham ao Brasil a fim de 

registrar o que viam (PEREIRA, 2008, p.80), passando a interessar mais os 

artistas nacionais no final do século XIX, quando a urbanização começou a se 

intensificar. Apesar de por muito tempo ter sido vista como um gênero 

menor de pintura, principalmente dentro do meio acadêmico das artes, a 

Pintura de Paisagem era ensinada na Academia Imperial de Belas Artes – que 

foi a instituição de ensino e produção de arte de maior destaque no Brasil 

durante o século XIX -, e houve alunos, ex-alunos e professores que se 

dedicaram ao tema, tanto que que paisagem era um tema muito presente 

nos salões e exposições de arte organizados pela instituição (FERNANDES, 

2001, p.183). 

Um dos nomes que mais se destacam quando pensamos obras de 

paisagem do Brasil do século XIX é o pintor francês Jean-Baptiste Debret 

(1768-1848), que veio ao país em 1816 como parte da Missão Artística 

Francesa, que cujos integrantes formaram o primeiro corpo docente da 

Academia Imperial de Belas Artes. Durante sua carreira no Brasil, Debret 

lecionou e foi diretor na Academia Imperial de Belas Artes, porém seu legado 

mais conhecido são os três volumes do álbum “Viagem Pitoresca e Histórica 

ao Brasil” – publicada entre os anos 1834 e 1839 -, que se trata de uma 

coleção iconográfica de diferentes aspectos do Brasil registrados enquanto 

Debret trabalhou e viajou pelo território. Essa obra é bastante elogiada 

justamente por retratar os diferentes aspectos da vida cotidiana através de 
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um olhar fascinado de um estrangeiro, que estava explorando uma nova 

terra. Nesse trabalho, observaremos o aparecimento de duas ilustrações em 

Independência ou Mortos que aparentam terem sido inspiradas por duas 

pinturas de Debret, “Vista do Largo do Palácio do Rio de Janeiro” (1818) e 

“Desembarque da Princesa Leopoldina” (1817), ambas fazem parte da 

coletânea presente em “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil”. 

A pintura “Vista do Largo do Palácio” (imagem 1) foi usada como 

referência para a ilustração de diferentes cenas que ocorrem no decorrer da 

narrativa do quadrinho, tal como ocorre na página 116 (imagem 2), visto que 

o cenário atual dessa região muito modificado. A documentação de Debret 

de como a região era no século XIX foi essencial para a ambientação da 

história de Independência ou Mortos, além de permitir que possamos ver o 

quanto o progresso e a transformação urbana se desenvolveram com os 

anos, fazendo com que esse quadro seja uma maneira de permitir que o 

cenário ainda exista em nosso presente. 

 

 
(Imagem 1) Fonte: Jean-Baptiste Debret. Vista do Largo do Palácio do Rio de Janeiro. Litografia, 1818. 

Retirado de: Voyage pittoresque et historique au Brésil vol.3, p. 116. 

 

 
(Imagem 2) Fonte: FOBIYA, Abu; STRICKER, Harald. Independência ou Mortos. Curitiba: Nerdbooks, 

2012, p.116 
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Por outro lado, a pintura “Desembarque da Princesa Leopoldina” 

(imagem 3) não é apenas uma referência para a criação das ilustrações, 

afinal, ela praticamente foi copiada em um dos quadros presentes na página 

71 (imagem 4). Há diferenças entre as duas imagens, por exemplo, a 

ilustração feita por Stricker é um pouco mais compacta do que a tela pintada 

por Debret e seu centro possui uma rotação um pouco mais para a direita 

em comparação com a original. Além disso, mesmo com a obra estando em 

preto e branco na reprodução abaixo, Debret utilizou de cores para 

determinar as diferentes texturas e a iluminação da sua pintura, alfo que não 

ocorreu na ilustração de Stricker devido a arte de Independência ou Mortos 

ser completamente em preto e branco. 

 
(Imagem 3) Fonte: DEBRET, Jean-Baptiste. Desembarque da Princesa Leopoldina. Litografia, 1817. 

Retirado de Voyage pittoresque et historique au Brésil vol.3, 1834, p.225. 
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(Imagem 4) Fonte: FOBIYA, Abu; STRICKER, Harald. Independência ou Mortos. Curitiba: Nerdbooks, 

2012, p.71. 

 

As imagens são semelhantes, porém não são iguais. O que ocorreu 

com as pinturas de Debret é denominado de “Agenciamento de Imagem”, um 

conceito que provém da linha de estudos da Teoria da Agência – ou “Theory 

of Agency” -, que diz respeito ao ato de um indivíduo, o agente, de tomar 

poder ou posse de uma teoria, ideia, ou objeto para transformá-los em algo 

novo que combine com sua visão, o agenciamento. (COHEN, 2003). Esse 

processo recebe o nome de Agenciamento de Imagem quando uma imagem 

é o alvo da transformação do agente, sendo transformada em uma nova 

ilustração que recebe um novo estilo de artes, podendo ou não possuir uma 

nova interpretação da gravura original ou um uso prático. 

Em Independência ou Mortos, os agenciamentos das pinturas de Debret 

foram utilizadas para trazer esses cenários do século XIX para o público leitor 

do século XXI a fim de contextualizá-los na época. 

 

A arte do passado em Independência ou Mortos 
 

Antes mesmo do roteiro da graphic novel estar pronto, Striker começou 

a pesquisar imagens e visitar locais do século XIX para poder se preparar 

para o seu trabalho. Esse processo de pesquisa continuou com o decorrer da 

produção da revista e a cada parte do roteiro que ele recebia, visto que seu 

objetivo era “dar mais exatidão para as imagens” (Stricker, 2017). Pode-se 

dizer que mesmo quando o roteiro propunha fazer de Independência ou 

Mortos uma brincadeira com a História e divertir o leitor – afinal, zumbis 

foram adicionados à Independência -, as ilustrações buscavam ter um apoio 

mais sólido à realidade. 

A dedicação de Stricker em manter a “realidade” histórica em suas 

ilustrações, principalmente quando se tratava dos cenários, pode ser vista na 

página 54 em um quadro que ilustra a chegada da Família Real ao Rio de 

Janeiro em 1808, onde é possível ver que o Morro do Castelo faz parte do 

cenário da cidade (imagem 5). O morro em questão foi desmanchado no 

século XX, não se encontrando mais no cenário atual do Rio de Janeiro, 

porém como ele existia no contexto do século XIX, ele está presente nas 

ilustrações da graphic novel. 
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(Imagem 5) Fonte: FOBIYA, Abu; STRICKER, Harald. Independência ou Mortos. Curitiba: Nerdbooks, 

2012, p.54. 

 

A presença do Morro do Castelo na graphic novel não era uma parte 

essencial para a construção do cenário ou para o roteiro, afinal, ele não é 

citado por nome ou recebe alguma observação verbal em alguma parte do 

diálogo ou da narração dos acontecimentos, nenhuma cena se passa no 

morro, ou seja, ele não possui uso prático para que sua presença seja 

necessária. Apesar de não possuir um uso dentro da narração, a presença 

do Morro do Castelo demonstra o comprometimento do ilustrador com a 

construção do cenário do Brasil do século XIX, no entanto, isso não faz com 

que todas as escolhas feitas para a construção visual de Independência ou 

Mortos tenham sido conduzidas completamente em prol da precisão 

histórica. O trono que Dom João VI e que Dom Pedro II usam na graphic novel 

(imagem 6) teve como referência o trono exposto no Museu Imperial em 

Petrópolis (imagem 7), que data da segunda metade do século XIX. 
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(Imagem 6) Fonte: FOBIYA, Abu; STRICKER, Harald. Independência ou Mortos. Curitiba: Nerdbooks, 

2012, p.56. 

 
(Imagem 7) Trono de D. Pedro II. Museu Imperial de Petrópolis.2 

 

                                         
2 Disponível em < http://200.159.250.2:10358/handle/acervo/10186>. Acessado em 15 jan. 2018. 
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A presença de um item real que foi produzido em uma data posterior 

aos dos acontecimentos que a graphic novel se propôs a contar parece ser 

um paradoxo com a dedicação aplicada a prol de manter as ilustrações com 

a maior precisão possível com a História, mas essa situação apresenta outro 

aspecto do Agenciamento de Imagem: a liberdade de posicionamento das 

imagens. Claro, é de se esperar que uma obra ficcional histórica tenha alguns 

anacronismos presentes, mesmo quando há o comprometimento de dar 

exatidão histórica, porém quando se trata do Agenciamento de Imagem, tal 

liberdade para “erros” é algo a ser analisado dado a mensagem que eles 

podem passar a respeito da escolha de mantê-los. 

No caso do trono, a escolha foi puramente estética, visto que Stricker 

revelou que decidiu usá-lo na graphic novel após a sua visita ao Museu 

Imperial de Petrópolis (Stricker, 2017), então a intenção do artista não estava 

em ser um simbolismo a respeito da hereditariedade do papel de governante 

do Brasil, algo que eu havia considerado antes de minha conversa com 

Stricker. Durante a entrevista que realizei com Harald Stricker em 2017, ele 

comentou que durante sua viagem de pesquisa, ele ficou fascinado pelo 

trono e que tinha consciência que ele não havia sido usado por Dom Pedro I 

ou por Dom João VI, mas mesmo assim decidiu usá-lo como na graphic novel 

por ter gostado bastante dele e por ressoar com o estilo de sua arte. 

O Agenciamento de Imagem é um recurso que permite que o fator 

atemporal possa ser utilizado nas imagens agenciadas, visto que o ato de 

ressignificar a agência é coloca-la em um novo local onde seu conteúdo pode 

ser transportado para um novo contexto, que, no caso de trabalhos 

narrativos que fazem uso de meios visuais, podem anteceder a data da 

produção da imagem original. A imagem carrega significados consigo, que 

são dados a ela pelo artista e pelo contexto no qual foi produzida, o 

agenciamento tem o poder de transportar esse significado para qualquer 

momento da História através da narrativa literária.  

Originalmente, o “Desembarque da Princesa Leopoldina” foi 

elaborado a fim de registrar e celebrar a chegada da esposa de Dom Pedro 

I, o futuro rei e que com ela teria herdeiros, marcando a continuidade da 

linhagem da Família Real e representando o futuro do reino. Em 

Independência ou Mortos, Leopoldina é uma das protagonistas e a consorte 

do herói da história, então o momento que ela chega ao Brasil é algo que 

precisa ser feito com forte impacto visual no quadrinho, além de ser uma 

maneira de saudar a bela arte que que Debret fez da situação quase 

duzentos anos antes. Apesar de serem a mesma cena e ilustrarem o mesmo 

acontecimento, a obra de Debret e seu agenciamento possuem funções, 

narrativas e públicos diferentes, sendo a original transferida de seu lugar 
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como um registro do passado para parte de uma narrativa de 

entretenimento do presente. 

A presença do Largo do Paço no ângulo que Debret registrou não é 

reproduzida da mesma maneira que o Desembarque de Leopoldina foi em 

Independência ou Mortos, pois, tal como foi comentado anteriormente, sua 

principal função foi a de servir de referência para recriar um cenário que não 

mais existe devido a transformação urbana que ocorreu com o 

desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. É por conta disso que quando 

a cena da página 116 (imagem 2) é usado o Chafariz do Mestre Valentim 

como referência de sua localização atual, pois o cenário urbano atual não 

mais se assemelha ao Largo do Paço registrado por Debret, dessa maneira, 

o leitor possui uma facilidade maior em se localizar geograficamente com a 

narrativa da graphic novel. Ou seja, enquanto a pintura de Debret do Largo 

do Paço tinha como função registrar o cenário de entrada do Rio de Janeiro 

e da residência dos governantes do país, a obra foi usada em Independência 

ou Mortos para que o leitor fosse transportado para o cenário e História do 

século XIX que o quadrinho se propôs a contar. 

Essas imagens foram trazidas de um registro do passado para o 

presente para servirem como uma nova narrativa, não sendo apenas essa 

janela da visão do passado, mas sendo usadas como uma forma de fazer 

com que elas fizessem parte de uma história a respeito da História do Brasil, 

recebendo assim um novo contexto e função narrativa dentro do roteiro sem 

que perdessem seu valor. Dessa maneira, elas foram trazidas para um novo 

contexto e uma nova função, presentificando sua função. Claro, sua nova 

função é o entretenimento, afinal, Independência ou Mortos se trata de uma 

história em quadrinhos, porém ela apresenta uma visão da História do Brasil 

que recebe uma interpretação que se comunica com o modo como vemos o 

Brasil no presente ao mesmo tempo que usa registros visuais do seu 

passado para que o leitor se situar com a narrativa e ambientação. 
 

Considerações Finais  
 

Presentificar o passado nem sempre significa trazer ele para um 

contexto completamente novo ou adotar a sua filosofia, às vezes ele pode 

acontecer do modo como ocorreu com Independência ou Mortos. As imagens 

e objetos que foram agenciados pelo seu ilustrador foram apresentadas na 

graphic novel como um modo de trazer o cenário do passado para uma 

narrativa do presente, mas justamente por elas terem que se encaixar com 

a proposta pelo roteiro, a mensagem dela se adaptou para o que a narrativa 

apresentava. 
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É importante dizer que essas imagens não estavam escondidas ou 

perdidas, elas são conhecidas por muitos e estão disponíveis para serem 

apreciadas por todos no presente, então é seguro dizer que elas não foram 

resgatadas e colocadas na história em quadrinhos como se fosse uma 

homenagem. Elas foram ressignificadas servirem como a ambientação do 

Brasil do século XIX em uma narrativa literária a respeito da sua História, 

servindo como uma ligação entre o cenário do passado e do presente, onde 

essas imagens abriram uma nova interpretação para elas em seu novo 

contexto. 
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Adriana Calatayud e Rosana Paulino: arte contemporânea, 

ciência e sociedade 
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 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

 
Resumo: 

Adriana Calatayud (México) e Rosana Paulino (Brasil), são artistas visuais 

contemporâneas que utilizam em seus trabalhos possibilidades de 

hibridação da fotografia com diversos materiais (linhas, tecidos, projeções, 

colagens), expandindo o uso das técnicas fotográficas. No trabalho das 

artistas é possível observar a existência de análise e crítica dos processos de 

construção e configuração do colonialismo, do racismo, do machismo, da 

exclusão social e política de setores marginalizados da população que 

perpassaram o século XX, chegando ainda nesse começo do século XXI, e que 

encontram no suporte do corpo humano o lugar privilegiado para sua 

construção como diálogo com o contemporâneo. Neste trabalho, que surgiu 

dos encontros com o grupo de pesquisa e extensão Mulheres na Arte, do 

curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

pretendemos abordar de maneira comparada, como as duas artistas, a partir 

de suas poéticas, questionam a construção dos lugares de gênero nas 

sociedades contemporâneas a partir da ciência e da história cultural.  

 

Palavras-chaves: artistas latino-americanas; fotografia; arte contemporânea.  

 

1. Introdução: mulheres artistas e arte contemporânea na 

América Latina 

 

Em 2018 a Pinacoteca de São Paulo 2 sediou a exposição Mulheres 

Radicais: arte latino-americana, 1960-1985, com curadoria de Andrea Giunta 

                                         
1 Professora doutora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - Centro de Artes, Humanidades 

e Letras – UFRB/CAHL - curso de Artes Visuais.  
2 No ano de 2015 a Pinacoteca de São Paulo sediou a exposição Mulheres artistas: as pioneiras, com 

curadoria de Ana Paula Simioni e Eliane Dias, apresentando o resultado de um trabalho sobre a 

inserção das mulheres no sistema de arte brasileiro, enfatizando o processo de profissionalização 

dessas mulheres, com a intenção de combater a ideia pejorativa usada por seus pares e pela sociedade 

de maneira geral, de que as mulheres que se dedicavam a arte, o faziam de forma amadora. Para saber 

mais sobre o assunto: SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão artista: pintoras e escultoras 

acadêmicas brasileiras. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2008.  
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e Cecilia Fajardo-Hill, uma exposição que reuniu 120 artistas mulheres 3 de 

15 países, uma pesquisa intensa pelo território americano 4: “A nosso ver, 

nossa missão era realizar um estudo histórico de trabalhos pioneiros que, 

graças a perspectivas globais e locais de exclusão, haviam se tornado 

invisíveis” (FAJARDO-HILL; GIUNTA, 2018, p. 17). Tendo como eixo 

organizador da proposta o corpo político feminino, a exposição buscou 

analisar a historicidade, que por meio das imagens, tornou possível novas 

formas de representação desse corpo: “suas intervenções possibilitam a 

visualização de uma estética que questiona os valores patriarcais” (GIUNTA, 

2018, p. 30).  

 A multiplicidade de abordagens trazidas pelas artistas evidencia o 

pioneirismo que desempenharam em linguagens como performance, vídeo 

e arte conceitual, fotografia expandida, documentários, além da criação de 

acervos importantes sobre a ação de mulheres no campo do feminismo e do 

artivismo 5. Esses trabalhos muitas vezes funcionaram como fortes locais de 

contestação e de criação afirmativa contra governos autoritários, 

denunciando violências culturais, sociais e de estado contra a sociedade 

como um todo, contra grupos marginalizados e mais especificamente, contra 

a mulher, seu corpo e sua subjetividade. 

A demarcação temporal inicial na década de 1960 é indicativo da 

centralidade do corpo, já que nesse momento é justamente ele que se coloca 

como preocupação política, social e estética de maneira geral 6. A visualidade 

criada para o corpo nesses trabalhos, desnaturalizada, desvinculada de um 

                                         
3 Andrea Giunta explica sobre a utilização do termo artistas mulheres: “Meu uso do termo artistas 

mulheres não implica, de forma alguma, o endosso de classificações baseadas em qualquer tipo de 

essencialismo biológico. Minha intenção é tornar visível o fato de que a sociedade emprega a 

classificação biológica para diferenciar mulheres e homens, não levando em conta suas escolhas 

sexuais. O sistema da arte vem discriminando as artistas que são classificadas como mulheres, fazendo 

com que se tornem invisíveis” (GIUNTA, 2018, p. 29-30).  
4 No caso, foram também selecionadas artistas chicanas e latinas nos Estados Unidos, já que se 

considerou que a condição de chicanas e latinas significava manter uma relação com o México e outros 

países latino-americanos. Além disso, também haviam sido sistematicamente excluídas da história da 

arte (FAJARDO-HILL; GIUNTA, 2018, p. 18).   
5 Citamos aqui o trabalho conceitual da artista mexicana Mónica Mayer Archiva: obras maestras del arte 

feminista en México, 2003. A obra é um arquivo composto por 76 textos informativos sobre obras de 

artistas mulheres, pensado com o intuito de questionar os cânones estabelecidos pela história da arte. 

Importante ressaltar que Mayer, junto com Maris Bustamante, na década de 1970, criaram o grupo de 

arte feminista Polvo de Gallina Negra, em que executaram performances, e também a revista Fem, 

publicação pioneira na abordagem das produções de mulheres na arte. E ainda o importante arquivo 

fotográfico de Ana Victoria Jiménez, que constitui uma importante documentação do movimento 

feminista mexicano dos anos de 1970 e 1980 (REIMAN, 2018, p. 275).  
6 São desse período as publicações mais importantes de Michel Foucault que observam e analisam a 

regulamentação e monitoramento dos corpos nas sociedades, assim como a sexualidade como 

narrativa usada para estigmatizar as diferenças, Vigiar e punir: nascimento da prisão (1975) e História 

da sexualidade (1976-1984), que permanecem referências obrigatórias para o assunto.  
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essencialismo biológico, destituída de uma moralidade social patriarcal, 

possibilitou pesquisas tão intensas ao ponto de se configurar a partir delas o 

que Giunta chamou de “maior transformação iconográfica do século XX” 

(GIUNTA, 2018, p. 29). O modelo estereotipado do corpo feminino e os tabus 

socias e culturais vinculados a esse estereótipo, que como afirmou a filósofa 

feminista argentina María Lugones, foi constituído como consequência da 

“colonialidade de gênero” (GUERRERO, 2018, p. 239), e que estavam muitas 

vezes ancorados nas convenções acadêmicas, desde o fim do século XIX e 

que permaneceram durante os modernismos do século XX, foi evidenciado 

e desestabilizado, apontando para a construção social e cultural dos corpos.  

 
O principal propósito de Mulheres radicais é escrever um novo 

capítulo da história da arte do século XX, um capítulo que leve em 

consideração as contribuições das artistas latino-americanas, 

chicanas e latinas para as linguagens experimentais da arte 

contemporânea [...] Limitamos o escopo em trabalhos que 

problematizam o corpo – corpo que, na maioria das vezes, foi 

abordado ao longo da história da arte a partir de uma perspectiva 

masculina e patriarcal, um ponto de vista em que os trabalhos 

dessas artistas passam a desmantelar de forma sistemática. [...] 

Uma de nossas hipóteses é que a reformulação proposta pelas 

artistas em seus trabalhos possibilitou o entendimento de outras 

dimensões de sensibilidade e sexualidade, dimensões estas que 

ajudaram a divorciar biologia e sexualidade e a redefinir noções 

fechadas de gênero (FAJARDO-HILL; GIUNTA, 2018, p. 19).   

 

Nesse sentido, considerando a hipótese levantada pelas 

pesquisadoras, a politização do corpo feminino, questionando a 

essencialidade biológica predominante no campo artístico, foi importante 

não apenas para a criação do espaço e da visibilidade para a mulher, mas 

também para as questões de gênero que seriam mais evidentes a partir das 

duas décadas seguintes. As poéticas dessas artistas latino-americanas se 

comprometiam de maneira crítica com o problema da identidade sexual, 

indicando possibilidades para as estéticas lésbicas, gay, queer, transexual e 

outras, através de trabalhos que buscaram dissolver, desestabilizar as 

representações normativas da sexualidade/gênero (GIUNTA, 2018, p. 30).  

Considerando esses aspectos levantados pelos trabalhos 

apresentados em Mulheres radicais, podemos entender que muitos dos 

posicionamentos desenvolvidos na arte contemporânea estão atravessados 

pelas experiências dessas artistas. Mas do que isso, a insistência dessas 

artistas das décadas de 1960 a 1985 na desconstrução de um corpo feminino 

estereotipado teve sua continuidade nas décadas seguinte, sendo ainda 
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objeto da arte contemporânea. Segundo Maria Angélica Melendi, a 

insistência dos discursos e procedimentos que abordaram o corpo político 

feminino na contemporaneidade se vincula a outra insistência, a do 

apagamento desses trabalhos, dessas vozes que ainda não foram 

suficientemente ouvidas 7: 
 

Vimos como, repetidas vezes, mesmo separados por décadas, os 

trabalhos das artistas brasileiras abordados neste ensaio fazem uso 

de procedimentos e discursos similares, como se algo que foi dito 

uma vez tivesse que ser dito de novo – e de novo. Quando vemos 

que a mesma insistência das artistas contemporâneas, percebemos 

que as imagens não foram vistas ou ouvidas em sua integridade 

(MELENDI, 2018, p. 234).  

 

Esse apagamento/invisibilidade está diretamente relacionado as 

construções narrativas, críticas e museográficas da história da arte, como 

afirma Karen Cordeiro Reiman, que tratando especificamente das produções 

mexicanas, ressalta que o impacto radical das artistas mexicanas no cenário 

cultural, as novas formas de autorrepresentação que possibilitaram, “apenas 

recentemente se tornou objeto de análise da história da arte e foi integrado 

nas narrativas museológicas e críticas da arte moderna e contemporânea no 

México (REIMAN, 2018, p. 271) 8. Essa questão também é explicitada no 

artigo de Fajardo-Hill, “A invisibilidade das artistas latino-americanas: 

problematizando práticas da história da arte e da curadoria”, que destaca a 

última década do século XX e o começo do século XXI como o momento em 

que a crítica e as exposições de arte começaram a revelar e valorizar as 

variadas práticas de artistas mulheres latino-americanas (FAJARDO-HILL, 

2018, p. 21 – 27).  

Não é possível desvincular a invisibilidade e desvalorização dos 

trabalhos de artistas mulheres da construção teórica, histórica, crítica e 

expográfica da arte latino-americana. Evidenciar a trajetória dessas artistas, 

ressaltar a importância que tem para a arte contemporânea e para a criação 

                                         
7 Em seu artigo “Brasil: Para construir novas casas e desconstruir velhas metáforas de fundação”, Maria 

Angélica Melendi analisou as obras de Lygia Pape, Lygia Clark, Celeida Tostes, Carmela Gross, Márcia 

Pinheiro, Anna Maria Maiolino, Amelia Toledo, Iole de Freitas, Neide Sá, Analivia Cordeiro, Lenora de 

Barros, Wanda Pimentel, Liliane, Dardot, Anna Bella Geiger, Claudia Andujar, Regina Vater, Letícia 

Parente, Ana Vitória Mussi, Regina Silveira, Mara Alves, Vera Chaves Barcelos, Sonia Andrade e Martha 

Araújo (MELENDI, 2018, p. 229 – 235). 
8 Em seu artigo “Aparições corporais/além das aparências: mulheres e o discurso do corpo na arte 

mexicana, 1960 – 1985”, Reiman analisa as obras de Kati Horna, Marta Palau, Graciela Iturbide, Ana 

Victoria Jiménez, Yolanda Andrade, Lourdes Grobet, Magali Lara, Carla Rippey, Eugenia Vargas Pereira, 

Mónica Mayer, Maris Bustamante, Jesusa Rodríguez, Pola Weiss, Sarah Minter, Silvia Gruner e Ximena 

Cuevas.  
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de artistas mulheres nos dias de hoje é imprescindível para a construção de 

um novo modo de abordar essas produções teóricas, analisando de que 

forma o corpo feminino, político, social, subjetivo é mantido no centro das 

pesquisas, do pensamento, da subjetividade abordada por artistas mulheres 

na arte produzida hoje.  

Nossa intenção nesse trabalho de pesquisa que apenas se inicia, é 

abordar as obras de duas artistas contemporâneas latino-americanas, 

Adriana Calatayud (México - Ciudad de México – 1967) e Rosana Paulino 

(Brasil – São Paulo, 1967), destacando a forma como as duas elaboram sua 

produção em torno da constituição que a ciência deu ao corpo, trabalhando 

com discursos científicos de finais do século XIX e começo do século XX, e de 

como esse discursos ajudaram a conformar estereótipos sobre o corpo da 

mulher. E também de como, a partir das referências ao discurso científico 

em seus trabalhos, evidenciam essa criação de estereótipos e possibilitam 

novas e potentes subjetividades.  

Além da escolha das artistas pela contemporaneidade das produções 

e da temática centralizada no corpo, outro fator importante a ser trabalhado 

é a forma como ambas utilizam de formas muito diferentes, as possibilidades 

de hibridação da fotografia com diversos materiais (linhas, tecidos, 

projeções, desenhos, colagens), expandindo o uso das técnicas fotográficas 

na criação de obras que se materializam em formas como fotolivros, livros-

objetos e instalações, entre outras.  

As duas artistas se inserem em um momento chave para a discussão 

sobre fotografia e arte, as duas últimas décadas do século XX, quando os 

códigos artísticos que organizavam o pensar e fazer da arte deixam de ser os 

da modernidade e sua noções definidoras de unicidades como Obra, Autor, 

Museu, e passam a ser os da contemporaneidade e a necessidade de 

dispersão das unicidades das linguagens artísticas, borrando as barreiras 

entre os gêneros: Arte deixa de ser um gênero e torna-se um metagênero 

(FLORES, 2011, p. 242 - 248). Essa desconstrução das unidades definidoras e 

únicas da arte também se mostra fecunda e propícia para os 

questionamentos a cerca da valorização dos trabalhos de artistas mulheres.  

Aqui apresentaremos brevemente alguns dos trabalhos das duas 

artistas, que temos a intenção de analisar ao longo de nossa pesquisa, 

apontando possibilidades de desenvolvimento dessa análise no campo da 

teoria e história da arte.  
 

2. Adriana Calatayd: o corpo torturado 
 

Hacer uso de la tecnología para significar una nueva construcción 

del cuerpo, de la identidad y del sujeto nos ofrece nuevas formas 
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de existir, de desear y de morir. Nuestra relación con las nuevas 

tecnologías de la imagen nos obliga a reconstruir una nueva 

identidad. Queramos o no, somos monstruos híbridos en busca de 

una identidad. 

Adriana Calatayud 9 

 

Em maio de 2014 Adriana Calatayud inaugurou a exposição 

Fragmentos de un cuerpo expuesto, exibida na Galería Multimedio, no Centro 

Nacional de las Artes. A exposição esteve articulada ao Seminario Arte y 

Ciencia: Terapia y Pathos en el Arte, que teve duração de dois dias (19 e 20 

de junho de 2014), e que contou, entre seus convidados, com artistas, 

cientistas, médicos, filósofos e escritores. A exposição de Calatayud fez parte 

da programação artística do Seminário, junto com uma apresentação de 

dança e exibição de documentário 10. Nesse trabalho, a artista apresentou o 

resultado de quatro anos de pesquisa em que buscou entender a 

conformação da normalidade e da anormalidade nos corpos humanos.  

Usando como base de seu trabalho peças de corpos usadas para o 

estudo da anatomia, Calatayud bordou órgãos, músculos e nervos expostos, 

e utilizou a pele como um campo de transição, como uma delimitação para 

o fora e o dentro. Nesse trânsito proposto entre dentro e fora, a artista 

procura os sistemas de forças invisíveis que também atuam nesses corpos, 

que convergem para ele através da ciência, da cultura, da sociedade 

modificando sua constituição, explorando os vínculos entre arte e ciência, 

cada vez mais estreitados através do pensamento contemporâneo sobre a 

arte. Segundo Calatayud, existia a busca pelo questionamento da construção 

dos conceitos de normalidade e anormalidade:  
 

En esa exposición lo que más me interesa es lo monstruoso, el eje 

de lo monstruoso, y las definiciones que se utilizan para llegar al 

monstruoso y como estas definiciones se convierten em esquemas 

de control, un control del cuerpo [...]. Quizás tenga a ver también 

con la relación que establece el cuerpo con los aparatos, ¿no? Los 

aparatos técnicos, pero también aparatos de control dentro de un 

sistema. Y la memoria me interesaba, como funciona un cerebro y 

                                         
9 REIMAN, 2008, p. 1.  
10 Explorarán vínculos y ruptura de límites entre arte y ciência. Prensa de la Secretaria de Cultura, 

Governo de México, 18 de junio de 2014. Disponível em: 

<https://www.gob.mx/cultura/prensa/exploraran-vinculos-y-ruptura-de-limites-entre-arte-y-

ciencia?state=published> 
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cuáles son las analogías reales que hay, por ejemplo, con la 

tecnología 11. 

 

Assim, a artista pretende explorar o corpo através de suas partes 

físicas, mas também a través do invisível que o compõem como os conceitos 

de memória, monstruosidade e controle, que segundo a artista, são 

agenciados muitas vezes nas sociedades criando um espaço de 

desterritorialização: 
 

Quizás tenga a ver también con la relación que establece el cuerpo 

con los aparatos, ¿no? Los aparatos técnicos, pero también 

aparatos de control dentro de un sistema. Y la memoria me 

interesaba, como funciona un cerebro y cuales son las analogías 

reales que hay, por ejemplo, con la tecnología [...] cuáles son las 

diferencias entre el normal y anormal y a partir de esas ideas es que 

construimos todo lo demás, ¿no? Las enfermedades, lo que 

debemos hacer o que no debemos hacer y que sirve también para 

definir cuestiones de género de raza, de sexualidad. Esas 

definiciones son lo que el discurso de la obra asume como control, 

pues a lo largo de la historia fue lo que construimos como nuestra 

idea de vida 12.   

 

A relação com a medicina é destacada no trabalho de Calatayud. No 

ano de 2015, logo depois da exposição citada, efetivou uma série de 

entrevistas que giravam em torno da pergunta “Cómo pensar el cuerpo 

hoy?”, e que faziam parte de seu projeto de pesquisa para o mestrado em 

Artes Visuais na Facultad e Arte y Diseño da Universidad Autónoma de 

México. Uma das entrevistas foi o médico Andrés E. Castell, e seguem várias 

outras como funcionários que exercem funções distintas no Laboratorio de 

Inmunoterapia Experimental do Departamento de Biología Celular y Tisular 

da  

Facultad de Medicina da UNAM 13.  

                                         
11 Citação transcrita e traduzida pela autora de entrevista ao canal Notícia 22, sobre a exposição 

Fragmentos de um cuerpo expuesto. México: Notícias 22, 28 de maio de 2014. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2MbNYNPn8zE> 
12 Citação transcrita e traduzida pela autora de entrevista ao canal Notícia 22, sobre a exposição 

Fragmentos de um cuerpo expuesto. México: Notícias 22, 28 de maio de 2014. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2MbNYNPn8zE> 
13 Adriana Calatayud. Entrevista com Dr. Andrés E. Castell, 56’35’’, 2015. Disponível em:< 

https://vimeo.com/316826916 >; Entrevista a Judith Álvarez Pérez, 17’06’’, 2015. Disponível em: < 

https://vimeo.com/318340047>; no menu que acompanha as duas entrevistas, é possível entrar outras 

duas entrevistas com funcionários do Laboratório de Imunologia.  
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A mesma necessidade de explorar uma vertente que vê um trânsito 

entre o dentro e o fora do corpo – não apenas como interior orgânico, mas 

um interior psíquico e vinculado com o fora – é evidenciado também na 

criação do livro de artista Monografía del cuerpo. Para executar esse trabalho, 

a artista visitou a biblioteca do Palácio de Medicina da Cidade do México 

buscando imagens e gráficos de anatomia do médico belga do século XVI, 

Andreas Vesalius para compor uma série de fotografias em que os desenhos 

são projetados sobre o corpo que são então fotografados, criando uma visão 

desse corpo que ao mesmo tempo é de fora e de dentro, é visto em sua 

superfície de pele, mas também em seus ossos, veias, órgãos (CALATAYUD; 

ORTIZ, 2000, s/p).  

O transito que cria o diálogo entre arte e ciência, entre corpo físico e 

os aparatos de controle social desse corpo pelos instrumentos das ciências – 

médica, sociológica, psicológica e que conformam um campo cultural – levam 

a artista e trabalhar com um conceito de ciborg como corpo-prótese, 

estendendo esse arcabouço também aos instrumentos usados com a ideia 

de embelezamento: a padronização da beleza também é entendida como 

uma forma de controle social.  

Esse ponto pode ser observado no fotolivro Torturas Voluntárias (2007), 

em que Calatayud refere-se às interferências sofridas pelo corpo feminino 

para se adequarem a padrões estéticos sociais, desde as mais simples como 

as maquiagens até as mais drásticas, como cirurgias plásticas, evidenciando 

a pouca autonomia das mulheres com relação a seus corpos relacionados a 

sensações e visões de mundo. Na série Constructo: la construcción del cuerpo 

feminino, a artista aborda de maneira direta essa construção dos 

estereótipos através do controle do conceito de gênero, evidenciando o que 

Reiman chamou de “un grupo de metáforas visuales de la ambigüedad 

identitaria del sujeto de la tecnología de género en la sociedad 

contemporánea” (REIMAN, 2008, p. 1).  

Para trabalhar essa questão, escolhe como protagonista de seu 

trabalho Norma López Castellanos, reconhecida fisiculturista de Oaxaca e os 

desenhos anatômicos do artista renascentista alemão Albrecht Dürer. A 

partir desses elementos, cria uma série de sobreposições de imagens, 

esquemas de proporão e de estrutura corporal, partindo de sua experiência 

como fotógrafa e artista digital, que conferem complexidade ao 

questionamento da ambiguidade identitária do sujeito e da tecnologia de 

gênero na sociedade contemporânea, a partir da criação de metáforas 

visuais (REIMAN, 2008, p. 2). Para Reiman, esse trabalho de Calatayud se 

aproxima da precisão discursiva que Michel Foucault quando trabalha com a 



 

209 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

hermafrodita Herculine Barbin, e a sensibilidade da série fotográfica de 

Lourdes Grobet sobre as luchadoras, mulheres que praticam a luta livre: 
 

La selección del fisicoculturismo femenino como tema, tiene la 

misma precisión discursiva del manejo de la hermafrodita 

decimonónica Herculine Barbin por Michel Foucault, ya que se trata 

de un objeto-sujeto, cuya identidad—construida simultáneamente 

desde afuera y adentro—refleja las contracciones y complejidad del 

manejo de lo que Teresa de Lauretis ha llamado “la tecnología del 

género” en la mexicana sociedad contemporánea. Comparte en 

este sentido algo de la sensibilidad que marca la connotada serie 

de fotografías de Lourdes Grobet sobre mujeres que practican la 

lucha libre, que las retrata amamantando y maquillándose. Em 

ambas obras el sujeto encarna la alteridad en un sentido triple: por 

la marginalidad propia de la mujer en la sociedad patriarcal, por 

participar en una actividad que desafía en términos corporales y 

sígnicos los estereotipos de la femineidad y del cuerpo femenino 

ideal, y a la vez por buscar construir una identidad pública que 

articula en términos plásticos y conceptuales este estatuto híbrido, 

que desafía a la vez biología y cultura (REIMAN, 2008, p. 1-2). 

 

A diferença radical da fisiculturista para a luchadora está em que a 

primeira sofre uma transformação drástica e real em seu corpo para caber 

nos modelos dos avaliadores da área. O que se transforma é a constituição 

própria do corpo, não apenas a imagem, e é nesse ponto que se revela o 

caráter contraditório de algumas definições de que Calatayud se vale, como 

a de ideal de beleza, constante estética da cultura ocidental, mas também 

presente nos estudos de anatomia: nos dois casos não são tratados os 

corpos reais em suas diferenças, mas a idealização de corpos 

homogeneizados: 
 

La imposición de los esquemas gráficos de Dürer sobre las 

fotografías de Calatayud, donde se resalta su blancura, su 

gestualidad lingüística abstracta y su carácter lineal, geometrizante 

y conceptual, así como su diferencia del cuerpo de la modelo, pone 

en evidencia no sólo la cualidad normativa y cientifizante de la 

concepción del cuerpo ideal, sino su imposibilidad, su existencia 

precisamente como ideal transcultural inalcanzable, como 

aspiración impuesta desde fuera, y a la vez internalizada, convertida 

en la meta del ritual deportivo al que se somete la fisicoculturista 

(REIMAN, 2008, p. 3). 

 

Neste como em outros trabalhos da artista que vão da década de 1990 

até a segunda década do século XXI, nos são apresentados corpos sob 
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dispositivos de disciplina e de controle organizados pelas narrativas médicas 

e jurídicas responsáveis pela domesticação e docilização dos corpos 

(FOUCAULT, 1999). A obra de Calatayud constrói uma visão própria do 

agenciamento entre o corpo humano e as máquinas criadas para seu 

adestramento, sendo essas máquinas físicas, como os aparelhos ortopédicos 

que aparecem em Torturas voluntarias (2007), como os próprios discursos 

científicos que legislam e domesticam os corpos.  
 

3. Rosana Paulino: o corpo costurado 
 

Os problemas sociais estão diretamente ligados à minha produção. 

Investigar quem eu sou é também investigar a sociedade na qual eu 

vivo, isto é indissociável. Neste sentido, saber o que levou o Brasil a 

se tornar uma das sociedades mais desiguais do mundo é 

fundamental. 

Rosana Paulino 14 

 

O trabalho de Rosana Paulino é profundamente marcado pela 

presença da mulher negra e da utilização de técnicas de arte que ao longo 

da história fizeram parte do cotidiano feminino, como o bordado. Esses 

elementos estão diretamente ligados à vida da artista, para quem investigar 

a realidade e a sociedade brasileira é investigar a si mesma. A produção 

artística de Paulino está ligada ao lugar que a artista ocupa no mundo, sendo 

assim profundamente marcada por elementos de seu cotidiano, de suas 

experiências, de suas memórias: afirma em sua obra objetos e técnicas que 

a rodearam desde a infância, como a costura e o bordado: 
 

[...] objetos como pequenas garrafas, tecidos, linhas, agulhas e atos 

como costurar me ajudam a construir uma narrativa. E posso 

ampliar essa narrativa se penso que os objetos, simbolicamente 

falando, têm histórias próprias. Um exemplo: minha mãe foi 

bordadeira quando eu era criança. Isso ajudava a pagar nossos 

estudos. Além disso, ela fazia nossos vestidos, nossas roupas, para 

economizar. O bordado ou a costura, como trabalho, nunca foram 

profissões valorizadas e estão historicamente ligados às mulheres 

e a determinadas camadas sociais, geralmente as mais baixas. 

Eleger a costura como um dos elementos da minha poética fala 

muito sobre quem eu sou e de onde eu vim (PAULINO, 2017, p. 233). 

 

                                         
14 PAULINO, 2017, p. 233.  
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O bordado carrega ainda um forte componente estrutural na obra de 

Paulino, ao se relacionar sistematicamente com a temática de gênero. 

Pensando que a produção artística deve suscitar as discussões a que se 

propõe sempre dentro de uma gramática das artes visuais, para abordar 

problemas políticos, raciais e de gênero, Paulino escolhe elementos que 

compõe física, histórica e emocionalmente seu tema – a mulher negra na 

sociedade brasileira, potencializando as possibilidades de discussão através 

da organização planejada de forma e conteúdo (PAULINO, 2017, p. 235).  

Podemos observar essa forma de operar, por exemplo, na série 

Bastidores (1997), em que Paulino utilizou xerox de fotografias de mulheres 

negras de álbuns de sua família e as transferiu para tecido. Esse tecido foi 

depois preso a um bastidor de bordado, e teve olhos, testas, gargantas e 

bocas costuradas em linha preta, de forma violenta, que repuxa o tecido, que 

podemos dizer que evidencia certa pressa em dominar, em estancar, fazer 

calar:  
 

Linhas que modificam o sentido, costurando novos significados, 

transformando um objeto banal, ridículo, alterando-o, tornando-o 

um elemento de violência, de repressão. O fio que torce, puxa, 

modifica o formato do rosto, produzindo bocas que não gritam, 

dando nós na garganta. Olhos costurados, fechados para o mundo 

e, principalmente, para a condição no mundo (PAULINO, 2011, p. 

88). 

 

A violência de nosso passado escravocrata ainda não resolvido, é o 

tempo todo trazida, explicitada pela artista: os fios e sua violência remetem 

à memória as “máscaras de flandres”, castigo colonial infringido aos 

escravizados que eram assim impossibilitados de comer, beber, falar. As 

metáforas de sua obra nos remetem, além da condição social, ao “corpo 

docilizado, capturado pelas mídias da sociedade de controle que idealizam 

uma imagem universal de beleza que não condiz com a beleza da mulher 

negra”, (DIONÍSIO; SUGAWARA, 2018, p. 153). E ainda o próprio título pode 

também remeter àquilo que acontece do lado de dentro das cortinas, o que 

se esconde, o que não é visualizado, o que é escondido, os “bastidores” 

(DIONÍSIO; SUGAWARA, 2018, p. 153). 

A memória necessária à criação da história social da mulher negra, de 

sua identidade, lhe é negada quando o controle de seu corpo é exercido 

também pela extração contínua de seus vínculos, de suas raízes, de seu 

passado, de sua história, da construção contínua e própria de sua 

subjetividade. Ao retomar a atividade do bordado e da costura através de 

uma ressignificação do ato, ou seja, ao retirar da ação de bordar sua sujeição 
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passiva de operação exercida nos “bastidores”, única forma aceita de 

produção feminina artística e de trabalho por muito tempo da sociedade 

brasileira, e garantindo a essa tarefa uma assertividade de lugar de 

pensamento, a artista configura uma inversão potencializadora dos sentidos 

e da vida dessa mulher. 

Em Rosana Paulino encontramos também o discurso científico sobre 

o corpo através do uso de fotografias antropométricas do século XIX, usadas 

para a catalogação da população negra escravizada no Brasil, como na 

instalação Assentamento (2013). As três fotografias usadas pela artista são 

ampliadas, recortadas e costuradas/suturadas de forma assimétrica, tendo 

em duas delas imagens bordadas e costuradas, em uma o coração, em outra 

um feto: subjetividade e função reprodutiva. As fotografias fazem parte de 

um todo mais complexo, composto por vídeo e esculturas dispostos em uma 

sala.  

Esse corpo catalogado pela ciência se torna o corpo social que compõe 

a população brasileira também em outros trabalhos, como em Parede da 

Memória (1994-2015), em que a artista transfere para tecido fotografias de 

sua família. Essas fotografias em tecido são costuradas no formato de 

“patuás” e expostas lado a lado. Esses patuás, pequenos escapulários que 

guardam imagens ou objetos dentro, relacionam os elementos familiares 

com uma tradição sociocultural afro-brasileira da qual descente a artista, já 

que esse formato a aproxima de um elemento da Umbanda, religião mestiça 

do Brasil.  

Os estereótipos sobre o corpo da mulher negra, fortemente presentes 

na sociedade, são desconstruídos na obra de Paulino para abrir possibilidade 

para o aparecimento, a visualização de corpos históricos, de corpos que 

ocupam lugares sociais e que são marcados por eles. Dessa maneira, o 

trabalho de Paulino ajuda na desconstrução do ideal do corpo feminino 

criado pelo sistema de arte predominantemente masculino, num 

alongamento das propostas das Mulheres Radicais dos anos de 1960 a 1985.  
 

4. Considerações finais: direcionamentos para uma pesquisa que 

se inicia 
 

Percebemos que as duas artistas, a partir de suas poéticas, que 

constituem posicionamentos, pensamentos e técnicas muito próprias e 

distintas, questionam a construção dos lugares de gênero nas sociedades 

contemporâneas a partir da ciência, da história cultural, da memória, da 

subjetividade e do ideal do padrão de beleza patriarcal, já duramente 

combatido pelas artistas mulheres desde a década de 1960.  
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O corpo humano como instrumento do trabalho dessas artistas se 

converte em elemento de análise privilegiado do social. É um corpo 

antropológico, simbólico, sensível, lugar de experimentações, é ativo e 

politizado, capaz de suportar e evidenciar as marcas de uma história e de 

uma cultura. É o espaço sobre o qual foi projetado e executado os diferentes 

discursos científicos e ideológicos.  

De natureza crítica e experimental, os trabalhos de Calatayud e 

Paulino são realizados com vários meios além da fotografia, como vídeo, 

multimídias, bordados, se aproximando pela integração tanto em nível 

formal quanto temático de suas produções, sendo possível a ampliação de 

suas posturas críticas para as relações criadas durante o século XX entre 

ciência, fotografia e sociedade, buscando nessas trajetórias poéticas 

elementos possíveis para a observação, análise e crítica dos processos de 

construção e configuração do colonialismo, do racismo, do machismo, da 

exclusão social e política de setores marginalizados da população. Os 

trabalhos mostram o caminhar de um corpo coletivo e impessoal construído 

pela ciência, indo em direção a um corpo personalizado, que carrega em sua 

subjetividade as marcas daquele outro corpo construído e marcado pelo 

discurso científico.  

Nesse sentido, a arte contemporânea faz parte de um sistema de 

denúncia e de desconstrução das práticas do darwinismo social, de práticas 

eugênicas fundantes das configurações sociais acima citadas (colonialismo, 

racismo, machismo, marginalização de populações), para as quais a 

fotografia serviu como peça fundamental na construção visual de suas 

metodologias, respaldadas na confiança em sua condição de documento 

objetivo (FONTCUBERTA, 2010, p. 73). Se a fotografia é contemporânea a 

partir dos anos de 1990 “no solo habrá ganado un status artístico sino que 

se habrá convertido en uno de los ejes fundamentales del arte pós-moderno” 

(FLORES, 2005, p. 103), ou seja, quando sua definição de contemporaneidade 

é ter se tornado arte, na modernidade de fins do século XIX e durante toda a 

primeira metade do século XX, o que garantiu sua atualidade foi o vínculo de 

contemporaneidade que manteve com a informação, a indústria e a ciência 

(POIVERT, 2015, p. 136).  

Dessa maneira, pretendemos desenvolver durante nossa pesquisa 

uma estrutura de análise que nos possibilite tanto a historicização do que se 

conformou chamar de arte contemporânea a partir dos anos de 1980, no 

espaço geográfico latino-americano em perspectiva comparada entre Brasil 

e México, tendo como foco principal as mudanças de paradigmas para a 

fotografia em sua imbricação com a arte, traçando uma discussão histórica 

e filosófica diferencial entre as concepções modernas e pós-moderna da 
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fotografia. Essa proposta nos interessa por entender as produções pictóricas 

e fotográficas para além de suas diferenças superficiais, mas antes, como 

pertencentes a um mesmo paradigma ideológico-cultural.  

Destacadamente para o trabalho com as obras de Calatayud e Paulino, 

esse pensamento nos auxilia na medida em que afirma o perigo de se 

confundir o gênero tecnológico com o artístico, o que dificultaria a 

abordagem de questões como a classificação de imagens híbridas, com 

características dos dois meios, ou mesmo a compreensão de novos meios 

que manifestem propriedades heterogêneas (FLORES, 2010, p. 9).  

E ainda: o trabalho com artistas contemporâneas latino-americanas 

tem como foco de análise os discursos históricos, críticos e museográficos, 

que pretendemos abordar através de um viés decolonial, partindo das 

possibilidades que nos proporciona o trabalho comparativo com as obras de 

Calatayud e Paulino.  
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A desintoxicação de Jean Cocteau: O autorretrato de um 

anormal 
 

André Marco de Lima e LIMÃO1 

João Gustavo Verissimo DOS SANTOS2 

Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Neves Soares 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as ilustrações presentes em 

Ópio: Diário de uma desintoxicação (1930) do poeta, romancista e cineasta 

Jean Cocteau. Neste diário, Cocteau descreveu suas experiências em uma 

clínica de reabilitação, onde os sofrimentos causados pelo abandono 

abrupto do consumo do ópio foram relatados em conjunto ao seu cotidiano 

e reflexões acerca da vida como um todo.  Para além do processo de 

desintoxicação do autor podemos vislumbrar a sociedade aos olhos de um 

marginalizado devido a todo o estigma social que a proibição da droga 

causara, marginalização essa interiorizada pelo autor tanto em seus relatos 

de como este se enxergava perante o social e de como acreditava que o social 

concebia a sua imagem de usuário. A metodologia do trabalho leva em conta 

os pressupostos da Nova História Cultural no que tange a utilização de fontes 

diversas (literatura e ilustrações no caso) e da interdisciplinaridade em se 

tratando do conceito de anormalidade do filósofo Michel Foucault. Por fim, a 

análise das ilustrações de Cocteau é feita com base na ideia de paradigma 

indiciário de Carlo Ginzburg.  
 

Palavras-chave: Jean Cocteau, toxicodependência, marginalização. 
 

Jean Maurice Eugène Clement Cocteau, nasceu em cinco de julho de 

1889, próximo a Paris, no seio de uma família de posses cujo investimento 

garantiu uma fértil carreira de romancista, poeta, dramaturgo e produtor 

cinematográfico. Por vezes causador de espanto, produziu obras marcantes 

em seu período de atuação como cineasta3, mas este artigo tratará do seu 

período digno de acusações de “(...) falta de compostura.” (COCTEAU, p.14): 

sua estadia na clínica de Saint-Cloud para uma recuperação voluntária do 

vício de acender e apreciar cachimbos de ópio, de dezesseis de dezembro de 

1928 a abril de 1929 e relatos complementares de 1930. Nestas 

                                         
1 Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina.  
2 Mestrando em História pela Universidade Estadual de Londrina. 
3La Belle et laBête (A Bela e a Fera). França: 1946. 

  Le Sang d'unPoète (O Sangue de um Poeta). França:1930. 

  Le Testament d'Orphée (O Testamento de Orfeu). França: 1959. 
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circunstâncias, Cocteau regalou-nos com o livro Opium - Journal d'une 

désentoxication  (1930), traduzido para a língua portuguesa como Ópio: Diário 

de uma desintoxicação. 

O livro em questão trata-se do seu diário no cárcere da privação da 

droga, um período de doloroso tormento para o artista, em suas próprias 

palavras: 
Eu relato uma desintoxicação: ferida em câmera lenta. Os desenhos 

que se seguem seriam gritos lassos de sofrimento, e as notas, as 

etapas de passagem de um estado considerado anormal a outro 

considerado normal. (COCTEAU, p.13) 

  

O ópio em comunhão com seus ritos de utilização foi colocado no 

banco dos réus, Cocteau promoveu contrapontos em seus hábitos, hora 

assumindo que a substância é causadora de beneficências tanto em seu 

organismo quanto para seu psicológico e por outro lado demonstrando as 

lástimas de um período da vida regada ao consumo da substância adjunto 

as dores que se apresentaram na clínica, frutos de seu livramento do vício 

(COCTEAU, p.13 -17). Em sua desintoxicação vê-se, portanto, pelas próprias 

palavras do autor, regido por uma passagem de um estado anormal para um 

estado normal (COCTEAU, p.13), anormalidade essa uma característica 

marcante do tratamento moral atribuído aos usuários de determinadas 

substâncias no período de elaboração da obra. 

Segundo Jonatas de Carvalho, o ano de 1906 foi o marco da inserção 

do movimento proibicionista dos psicoativos na dinâmica da política 

mundial. Através do Food and Drug Act os EUA passaram a legislar acerca das 

substâncias importadas em seu território, com a necessidade de aprovação 

governamental para a inserção de determinados compostos no mercado 

estadunidense e a exigência de receitas médicas para a aquisição de uma 

gama variada de substâncias (CARVALHO, p.153-154). Com a crescente 

industrialização estadunidense e o seu estabelecimento como uma das 

maiores potências mundiais mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, a 

emergência da necessidade de mercados consumidores, aliada aos 

movimentos proibicionistas nos EUA fez com que o governo buscasse uma 

forma de aproximação do maior mercado consumidor mundial: A China 

(CARVALHO, p.154).  

Nesta iniciativa, algumas reuniões internacionais foram idealizadas 

pelos EUA4 e outros países que se aliaram a este movimento, visando à 

regulamentação tanto do ópio como outras substâncias psicoativas, valendo-

                                         
4 Conferência de Xangai (1909) 

  Conferências de Haia (1912, 1913 e 1914) 
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se de motivações morais e eugenistas, tomando como exemplo o caso dos 

imigrantes chineses trabalhadores nos EUA, que além dos problemas 

enfrentados com os sindicatos, sendo reconhecidos por trabalharem mais 

por menos dinheiro, foram estigmatizados também por corromperem a 

sociedade com o vício em ópio, culminando na relação com a droga sendo 

mais uma justificativa de uma maior marginalização deste grupo 

(ESCOHOTADO, p.454 – 461). Outra justificativa apresentada nestes 

argumentos é a da ligação das drogas com a criminalidade, visto o exemplo 

da cocaína, que em alguns documentos proibicionistas era afirmado a sua 

ligação com o estupro de mulheres brancas por negros no sul dos Estados 

Unidos. O usuário passava, a partir desse momento, ao reconhecimento de 

um criminoso em potencial. As convenções teriam o objetivo de alardear 

estas teorias e decidir o rumo que as ações dos Estados tomariam para sua 

coibição (ESCOHOTADO, p.466). 

Apesar da última Conferência do Ópio ser realizada em 1914, a 

Primeira Guerra Mundial gerou um aumento do consumo da substância e 

seus derivados, tanto para as necessidades advindas das operações militares 

quanto do consumo nas regiões extremo-orientais que foram deixadas à 

margem neste momento (BOOTH, p.182). Findada a Grande Guerra, os 

signatários do Tratado de Versalhes consequentemente acordaram com a 

cláusula que incluía as deliberações das convenções em Haia (1914), 

justamente sobre a regulamentação e a atribuição dos estupefacientes a um 

controle mais rígido, voltado para o tratamento médico, onde a França 

também foi signatária (ESCOHOTADO, p.471). Mesmo com um período de 

transição diferente em cada país, havia mundialmente, ao termo utilizado 

por Foucault, uma nova “economia de poder” (FOUCAULT, p.112), a droga 

passaria a carecer de mecanismos estatais de controle, modificando 

profundamente a relação do Estado com os seus cidadãos, transformando 

aquilo que desejavam utilizam mais do que uma questão médica ou 

farmacêutica, uma questão de tribunais e de justiça (ESCOHOTADO, p.477). 

Cocteau, nesta conjuntura, diferente dos momentos de Baudelaire5 e 

Quincey6 em seus escritos também sobre o ópio, têm o estigma do criminoso 

em potencial, do “monstro” que segundo Foucault “(...) era, se não 

sistematicamente, pelo menos virtualmente, sempre referido a uma 

criminalidade possível.” (FOUCAULT, p.101).  

                                         
5Charles Baudelaire (1821-1867) escreveu sobre as realizações dos círculos de usuários de ópio no livro 

Paraísos Artificiais (1860). 
6Thomas De Quincey (1785-1859) foi autor das Confissões de um comedor de ópio (1821) onde 

anonimamente publicou em um jornal como conhecera e a sua vivência com o hábito de ingerir a 

droga por via oral. 
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Sendo assim, tanto os escritos de Cocteau durante seu “purgatório”, 

quanto os desenhos feitos por ele, evidenciavam este câmbio da opinião 

pública sobre a utilização das drogas e da emergente presença de clínicas de 

reabilitação. Os escritos são mais explícitos, como veremos adiante, mas no 

caso dos desenhos precisamos ter um cuidado especial na tarefa de 

interpretá-los já que eles são muito nebulosos e enigmáticos. Para extrair as 

informações galvanizadas sobre o denso véu das simbologias cocteaunianas 

e interpretá-las usaremos o conceito de paradigma indiciário sistematizado 

pelo historiador italiano Carlo Ginzburg. 

A ideia central do paradigma indiciário é saber que “quando as causas 

não são reprodutíveis, basta aferi-las a partir dos efeitos” (GINZBURG, 1989, 

p. 169.), ou no nosso caso, se os desenhos de Jean Cocteau sobre sua 

desintoxicação parecem um tanto quanto abstratos, uma leitura 

microscópica destes pode render melhores frutos. Ginzburg ainda escreve: 

 

Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas - sinais, indícios 

- que permitem decifrá-la. Essa ideia, que constitui o ponto 

essencial do paradigma indiciário ou semiótico, penetrou nos mais 

variados âmbitos cognoscitivos, modelando profundamente as 

ciências humanas. Minúsculas partículas paleográficas foram 

empregadas como pistas que permitiram reconstruir trocas e 

transformações culturais - com uma explícita invocação a Morelli, 

que saldava a dívida que Mancini contraíra junto a Allaci, quase três 

séculos antes. A representação das roupas esvoaçantes nos 

pintores florentinos do século XV, os neologismos de Rabelais, a 

cura dos doentes de escrófula pelos reis da França e da  Inglaterra 

são apenas alguns entre os exemplos sobre como, 

esporadicamente, alguns indícios mínimos eram assumidos como 

elementos reveladores de fenômenos mais gerais: a visão de 

mundo de uma classe social, de um escritor ou de uma sociedade. 

(GINZBURG, p. 177-178.)  

 

Consequentemente, se Jean Cocteau desenhava em seu diário corpos 

desconstruídos em meio a fumaça, falos decadentes e olhos estalados 

usando traços confusos e subliminares, o paradigma indiciário chega para 

colocar ordem neste caos imagético e extrair dali o suprassumo das visões 

do autor acerca de seu lugar nesta sociedade que avançava com ferocidade 

contra o uso de drogas. 
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Imagem 1 - Dos efeitos 

 
Jean Cocteau, 1930 (p.79) 

 

Esta imagem, em uma breve análise, representa um indivíduo que fez 

uso do ópio através da inalação da fumaça pelo cachimbo presente em sua 

mão esquerda. No que pode ser considerado um autorretrato, constata-se 

que este está fazendo, ou fez, uso da substância deitado. O hábito de fumar 

nesta posição, reconhecido como uma herança dos opiários chineses é em 

realidade uma necessidade desta prática, devido fundamentalmente ao 

estado de sonolência e possível desmaio que a inalação da fumaça pode 

provocar ao ser humano. O tempo que o usuário pode dormir delimita-se 

em torno de quinze minutos até algumas horas (BOOTH, p.13). Por isso, 

podemos entender o porquê de Cocteau mencionar que “Com o ópio, nada 

existe antes das onze horas.” (COCTEAU, p.23), visto que o autor fazia uso 

diário de três cachimbos pela manhã, por volta das nove horas, com 

dosagens extras de tarde e no período noturno (COCTEAU, p.16). 

Porém, esta é a visão macroscópica do desenho de Cocteau, que 

pouco tem a nos dizer sobre a angústia dele em seu processo de 
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desintoxicação; atentemo-nos aos pormenores negligenciáveis. Se olharmos 

com atenção perceberemos que uma fumaça negra oculta seu pênis e em 

comparação com outros desenhos de órgãos sexuais masculinos feitos por 

Cocteau este destoa: na compilação de desenhos conhecida por The 

Passionate Penis: Erotic Drawings (1993), os falos são sempre representados 

de forma enorme expressando grande virilidade, já na imagem 1, o órgão 

sexual está um tanto quanto contraído e nada voluptuoso. Isto tem 

explicação médica já que um dos efeitos do uso de grandes quantidades de 

ópio era a perda do desejo sexual, e conseguinte a disfunção erétil (ZAVALA 

et al., 2011).  

Levando-se em conta as grandes quantidades de ópio que Jean 

Cocteau consumia diariamente e a explicação médica acerca da perda de 

libido por parte dos usuários de drogas, a misteriosa fumaça que eclipsava o 

pênis do autor passa a ter sentido, ainda mais quando o próprio Cocteau diz 

“No homem, a droga não adormece o coração, e sim o sexo.” (COCTEAU, p.26) 

e ainda quando o autor descreve alguns efeitos da abstinência “O retorno da 

sensualidade (primeiro sintoma nítido da desintoxicação) é acompanhado de 

espirros, bocejos, muco, lágrimas.” (COCTEAU, p.23). 

Além do sono e a disfunção erétil provocados pelo consumo da droga, 

alguns efeitos à posteriori são perceptíveis no usuário, sendo o principal 

deles um estado de extrema calma e lassitude, não apresentando ressaca ou 

efeitos colaterais similares (BOOTH, p.13). Esta calma, em Cocteau, toma 

proporções deformadoras do tempo, do ópio que “muda as velocidades” 

(COCTEAU, p. 104), velocidades estas que podem ser interpretadas em duas 

vertentes: a primeira como a do próprio corpo de Cocteau, evidenciada na 

imagem analisada onde o indivíduo permanece atônito após a inalação da 

substância e a segunda velocidade sendo uma compreensão de tempo 

perceptível na subjetividade do autor. Atentemo-nos ao trecho: 

 
Existe no homem uma espécie de fixador, quer dizer, de sentimento 

absurdo e mais forte que a razão, que o faz encarar essas crianças 

brincando como uma raça de anões, em vez de um bando que grita: 

“sai da frente que atrás vem gente.” (...) O ópio me proporcionou 

esse fixador. Sem ópio, projetos como casamento, viagens, me 

pareciam loucura igual a de alguém que, despencando pela janela, 

ao passar pelas janelas dos quartos abaixo desejasse se tornar 

íntimo de seus ocupantes. (COCTEAU, p.30-31) 

 

Cocteau acreditava que o homem é fadado a viver uma vida rápida 

onde alguns conseguem permanecer firmes e aproveitá-la sem as 

preocupações que a noção de sua finalidade podem acarretar, mas somente 
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o ópio poderia trazer este elemento de conformidade para o autor. Essa 

noção de tempo acelerado, onde as coisas passam rápido demais para o 

sujeito, nas palavras de Cocteau, quando “Vou morrer sem ter expressado os 

gritos das andorinhas” (p. 38), são próprias de um processo latente de 

transformação da vida social pelas novas tecnologias surgidas nos séculos 

XVIII e XIX (PALERMO, p.303-304). 

Um paradoxo se apresenta agora: os efeitos soníferos já citados do 

ópio contrastam com corpo de Cocteau: ele não está dormindo, seus olhos 

estão esbugalhados e seu tronco e pescoço estão rígidos, além disso sua mão 

direita parece não existir. Isto tudo se explica pelo fato do desenho ser o 

retrato de uma transição entre o instante que ele fumou e o instante que a 

droga começa a fazer efeito em seu corpo.  

Os olhos apesar de bojudos já se mostram cansados, e se olharmos 

com atenção a mão não foi simplesmente ocultada, na verdade ela se tornou 

um cachimbo de ópio (comparem com o cachimbo segurado pela mão 

esquerda); este recurso cocteauniano de se representar disformemente feito 

de cachimbos é onipresente nas ilustrações de seu diário para denotar o 

quando o ópio estava encalacrado em todo o seu ser, tanto físico quanto 

mental, e isto nos dá uma dimensão do quão penoso era se desintoxicar. 

Deformidades estas representadas na imagem à seguir: 

 
Imagem 2 - Da intoxicação 

 
Jean Cocteau, 1930 (p.135) 
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Na imagem 2 podemos contemplar o resultado da transição descrita 

na análise da imagem 1: agora Cocteau desenhou suas características 

humanas desconstruídas e remodeladas na forma de vários cachimbos, ele 

não era mais apenas um homem fumando ópio, ele havia se fundido ao 

próprio ópio. No diário Cocteau escreveu “A desintoxicação científica ainda 

não existe. Uma vez no sangue os alcaloides se fixam em determinados 

tecidos”. (COCTEAU, p. 26) 

A ilustração 2 e esta passagem do diário transmitem a noção do 

quanto era difícil para o autor se livrar de seu vício, e esta dificuldade se 

acentuava mais na medida em que o autor se via como uma espécie de 

“predestinado” ao uso do ópio, ele escreveu “Certos organismos nascem para 

se tornar presa das drogas. Exigem um corretivo sem o qual não conseguem 

entrar em contato com o exterior.” (COCTEAU, p.26) 

 
Imagem 3 - Da desintoxicação 

 
Jean Cocteau, 1930 (p.105) 
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Na imagem 3 o autor se representou de forma mais humana que na 

figura 2, apesar da presença de cachimbos emergindo de seu corpo e da 

fumaça negra que jorra de suas vísceras. A expressão do seu rosto é 

carregada pelo mais puro desespero, a boca escancarada e os olhos 

lacrimejando mostram uma dor abominável: o processo de desintoxicação 

estava em andamento, a hora do homem e do ópio se separarem havia 

chegado. Jean Cocteau escreveu em seu diário “Para mim o ópio é uma 

revolta. A intoxicação é uma revolta. E a desintoxicação é uma revolta” 

(COCTEAU, p. 35), e a revolta de seu corpo contra si mesmo é o que domina 

esta ilustração. 

O autor tratou do uso do ópio como uma revolta, isto somado a maré 

do proibicionismo descrita no início do presente trabalho colocam Cocteau 

como um criminoso, um perigo em potencial para a sociedade de seu tempo. 

Michel Foucault escreveu: 

 
[...] construir uma análise da loucura que se desloque em relação à 

análise tradicional e na qual a loucura não apareça mais como 

tendo por núcleo essencial o delírio, mas tendo por forma nuclear 

a irredutibilidade, a resistência, a desobediência, a insurreição [...] 

(FOUCAULT, p.150). 

 

A renitência de Jean Cocteau estava no fato de consumir ópio 

assiduamente, contra as leis e a ordem estabelecida, e isto o colocava na 

categoria de indivíduo anormal classificada por Foucault. Ele era monstruoso 

por ser antinatural, por agir impulsivamente em seu ato de fumar a droga, e 

a imagem 3 demonstra bem esta monstruosidade, mesmo agindo contra 

seus impulsos a figura dilacerada de Cocteau parece animalesca e irracional. 

Assim como Foucault explicou que um crime sem razão aparente, em 

um julgamento, era analisado de forma a apresentar uma razão ou 

motivação oculta para receber uma punição adequada (FOUCAULT, p. 140-

141), Cocteau procurou entrar em acordo com suas reais motivações de fazer 

o uso recorrente da droga que preenchia seu cachimbo todos os dias.  

Sobre os relatos de dor, pode-se concluir que se exprimiam em duas 

vias: uma onde a desintoxicação afligia o sujeito pela falta da substância no 

corpo e o pesar era grande o suficiente para a necessidade das clínicas 

fazerem “[...] uma cela forte parecer um quarto de hotel [...]” (COCTEAU, p.16) 

e em outra faceta, porque as “[...] torturas provêm de um retorno forçado à 

vida.” (COCTEAU, p.18), onde este retorno à vida, era uma rotina sem a 

presença dos opiáceos é o pesar de encarar novamente as angústias de seu 

viver sem os alívios que a drogadição o proviam. 
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Os relatos, tanto imagéticos quanto escritos, feitos por Cocteau acerca 

de sua desintoxicação abrem um precedente interessante em se tratando da 

possibilidade de ver a sociedade pelos olhos de um anormal, de um indivíduo 

marginalizado pelas instituições e pela própria consciência. A economia do 

poder tocou a vida de Cocteau, e por sua vez, o autor procurou meios de 

desintoxicar-se e adentrar novamente na categoria que este considerava 

como de um "normal".  

Apesar de conseguir abandonar o vício do ópio, a publicação de seu 

diário imortalizou o sofrimento de um doloroso processo de desintoxicação. 

Suas imagens e escritos, mesmo que por vezes ambíguos quando se tratava 

de condenar ou não o uso da droga, apesar de um delicado momento 

intrapessoal do autor, demonstram também o espírito de uma época que 

necessitava de adequações, tanto dos indivíduos quanto das instituições 

para satisfazer a "economia do poder" recém vigente. 

 

Fonte 

COCTEAU, Jean. Ópio: diário de uma desintoxicação. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1985. 

 

Bibliografia 

BOOTH, Martin. Opium: A history. Londres: Simon & Schuster Ltd., 1996. 

CARVALHO, Jonatas. A emergência da política mundial de drogas: O Brasil e as 

primeiras Conferências Internacionais do Ópio. In: Oficina do Historiador. Porto 

Alegre, EDIPUCRS, v. 7, n. 1, jan./jun. 2014, p. 153 - 176. 

COCTEAU, Jean. The Passionate Penis: Erotic Drawings. Londres: Peter Owen 

Publishers, 1993. 

ESCOHOTADO, Antônio. História General de las Drogas. Madrid: Alianza Editorial, 

1998. 

FOUCAULT, M. Os anormais: curso no Collège de France (1974-1975). São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In Mitos, Emblemas e 

Sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

PALERMO, Luís Claudio. A aceleração do tempo e processo histórico em Reinhart 

Koselleck e Timothy Brook. Revista Transversos. “Dossiê: Vulnerabilidades: 

pluralidade e cidadania cultural”. Rio de Janeiro, no. 09, pp. 300-325, ano 04.abr. 

2017. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos>. 

ISSN 2179-7528. DOI: 10.12957/transversos.2017.27375. 

ZAVALA, G. et al. Disfunción eréctil en población masculina mayor de 35 años en la 

ciudad de Siguatepeque. Rev. Fac. Cienc. Méd. v. 8, n.1, p. 9-20, 2011.



 

227 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

“Le Tourbillon Social”: a representação da cidade moderna na 

poesia de Allen Ginsberg e Roberto Piva 
 

Patrícia Vieira Lochini (UNESP/FCLAr)1 
 

A desordem quantitativa que caracteriza a modernidade, personificada pelo 

ambiente urbano, afeta a subjetividade dos indivíduos que nela estão 

inseridos, e, consequentemente, as suas relações, que sofrem com a 

alienação dos sentimentos. O pensamento romântico do século XIX, como 

crítica à realidade burguesa, expõe o vazio existencial do sujeito que se sente 

desajustado à vida moderna. E no século XX esse espírito ainda ilumina a 

mente dos poetas, que continuam enlouquecidos na busca por formas de se 

colocar em oposição à desumanização do homem. Desta forma, esta 

comunicação tem como objetivo analisar como a poesia da segunda metade 

do século XX representa o sentimento de revolta à cidade moderna como 

ambiente de alienação, partindo dos modernistas da década de 50, 

representados pelo poeta beat Allen Ginsberg, que contemplam o próprio 

vazio, até os modernistas da década de 60, representados pelo poeta 

brasileiro Roberto Piva, que imergem na vida cotidiana em busca de construir 

um outro ambiente.  

 

Palavras-chaves: poesia, modernidade, cidade. 

 

A partir da Revolução Industrial, com o desenvolvimento e expansão 

da lógica moderno-capitalista, as rápidas e intensas mudanças na estrutura 

espacial e temporal da sociedade, resultante do crescimento das cidades e 

do estabelecimento de novas formas de organização e interação social, 

provocaram mudanças também na estrutura subjetiva do indivíduo. O 

declínio dos valores qualitativos em prol dos valores quantitativos, o éthos do 

capitalismo industrial moderno, desperta no sujeito o sentimento de perda 

desses valores humanos, que foram alienados. O indivíduo, carente da sua 

união primordial com a natureza e com o outro, constata que algo foi 

perdido, em nível individual e coletivo.  

A cidade é o espaço que concebe a organização ideal para a nova 

ordem social, de forma a isolar os sujeitos dentro de suas determinadas 

funções sociais. A ideia de comunidade, de um coletivo que compõe um 

                                         
1 Mestranda em Estudos Literários, com financiamento CAPES/PROEX, e orientação pelo Prof. Dr. Paulo 

César Andrade da Silva (UNESP/FCLAr). 
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organismo vivo, perde-se com o desenvolvimento de um conjunto artificial 

denominado sociedade. A artificialidade da sociedade deriva do fato de que 

ela é constituída de forma a colaborar ao funcionamento da maquinaria 

capitalista. Assim, o indivíduo se sente exilado de seu ambiente natural, 

inserido em um ambiente sintético, do qual ele não se sente parte. 

O pensamento romântico, como crítica à realidade burguesa, expõe o 

vazio existencial do sujeito que se sente desajustado à vida moderna. De 

acordo com Arnold Hauser, "o sentimento de privação do lar 

(Heimatslosigkeit) e isolamento tornou-se a experiência fundamental" dos 

românticos do início do século XIX”2, e a cidade moderna figura precisamente 

esse sentimento de exílio. Em “O Princípio Esperança” (1954), ao criticar voraz 

lógica do lucro que permeia todas as relações modernas, Ernst Bloch critica 

também as “frias e funcionais cidades modernas”, de “arquitetura funcional”, 

que não são mais espaços de moradia (Heimat) mas “máquinas de moradia”3, 

nivelando os sujeitos segundo o seu mecanismo de funcionamento. Isso faz 

desses sujeitos seres sem individualidade, cujas tensões são movidas por 

uma força externa. 

Segundo Marshall Berman (2007), ainda no século XIX, Rousseau alerta 

seus contemporâneos das condições sociais que começavam a moldar a 

sociedade moderna, e define esta como um “redemoinho”, “le tourbillon 

social”. Esse vórtice da vida moderna, no qual ele tenta se locomover, impele 

o homem em direção à catástrofe, ao abismo, ao limite das contradições 

humanas. Em “A nova Heloísa”, o herói de Rousseau se sente solitário dentro 

da vida social moderna, incompreendido pelos seus semelhantes, perdido 

no “deserto da cidade”4, e descreve a vida urbana como: 

 
[...] uma permanente colisão de grupos e conluios, um contínuo 

fluxo e refluxo de opiniões conflitivas. […] Todos se colocam 

frequentemente em contradição consigo mesmos […]. Com tal 

quantidade de objetos desfilando diante de meus olhos, eu vou 

ficando aturdido. De todas as coisas que me atraem, nenhuma toca 

o meu coração, embora todas juntas perturbem meus sentimentos, 

de modo a fazer que eu esqueça o que sou e qual meu lugar. 

(ROUSSEAU, 1761, p. 255-6 apud BERMAN, 2007, p. 27) 

 

O excesso de informações que perpassam o sujeito faz ele se perder 

de si mesmo, “esquece o que é e qual o seu lugar” nesse meio. Na 

modernidade, como diria Marx, “tudo está impregnado de seu contrário”. Ao 

                                         
2 Ibidem, p. 43. 
3 Ibidem, p. 246. 
4 LÖWY & SAYRE, 2015, p. 66. 
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mesmo tempo que a gama de possibilidades e a ruptura de fronteiras faz o 

homem ter uma liberdade nunca vista antes, esse turbilhão de coisas que o 

atraem, mas não o sensibilizam, carregam-o por um fluxo sob o qual ele 

perde o seu próprio controle. O sujeito, com sua subjetividade recalcada, é 

movido somente pelas tensões externas. Já no contexto da Guerra Fria, o 

american way of life representa essa influência do capital na vida do homem 

moderno. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se 

consolidaram como grande potência econômica, e adotaram um plano de 

recuperação das economias capitalistas que foram assoladas pela guerra. 

Dessa forma, a promoção acerca dos privilégios norte-americanos fez com 

que o capitalismo se tornasse mais que um sistema econômico, mas uma 

visão de mundo, e o consumo de tornou um estilo de vida que representava 

a ideia de “liberdade”, ideal que move os impulsos e o imaginário da 

sociedade moderna.  

Diante do aniquilamento da subjetividade do indivíduo em nome da 

suposta liberdade da ordem capitalista, Allen Ginsberg traz em seus versos 

o lamento niilista de um sujeito americano que se vê perdido no centro do 

vórtice. O cultuado poema “Howl” é seu ganido de revolta contra a 

maquinaria capitalista e a lógica da civilização moderna, responsável pela 

destruição dos “expoentes da sua geração”, invocando uma visão hedionda 

do Estado industrial moderno. Na segunda parte do poema, ele é 

representado a partir da imagem de “Moloch”, deus cananeu-fenício adorado 

na colônia de Cartago, que tem como culto característico o sacrifício humano, 

principalmente de crianças, além da prostituição em nome do deus, fazendo 

do homem servo de seu templo: 
 

What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and 

ate up their brains and imagination? 

Moloch! Solitude! Filth! Ugliness! Ashcans and unobtainable dollars! 

Children screaming under the stairways! Boys sobbing in armies!  

Old men weeping in the parks!5 

(GINSBERG, 2014, p. 17) 

 
Essa “esfinge”, símbolo de poder e também de destruição, composta 

por “cimento e alumínio”, base do cenário urbano, é a imagem da tirania 

moderna, que arruína “o cérebro e a imaginação” daqueles “expoentes”, 

ameaçam sua liberdade de pensar e de ser. Nos extremos da sólida 

                                         
5 Na tradução de Claudio Willer: “Que esfinge de cimento e alumínio arrombou seus crânios e devorou 

seus cérebros e imaginação? Moloch! Solidão! Sujeira! Fealdade! Latas de lixo e dólares inatingíveis! 

Crianças berrando sob as escadarias! Garotos soluçando nos exércitos! Velhos chorando nos parques!” 

(GINSBERG, 2010, p. 34) 
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desigualdade que se institui no capitalismo, o sujeito se encontra solitário 

entre “latas de lixo e dólares inatingíveis”. Em Moloch, todo homem é apenas 

mais um servo: o garoto continua sendo um objeto de sacrifício, seja nas 

escadarias do monumento de Moloch, seja servindo ao seu país na guerra.  

A reação aos discursos da sociedade da literatura moderna de caráter 

romântico se traduz na permanente tensão entre a liberdade individual e os 

valores da ordem social. Em Moloch, a riqueza real do indivíduo é sacrificada 

em nome do desenvolvimento do capital. E as grandes cidades também 

podem serem vistas como um lugar de sacrifício humano, “um santuário 

onde milhares passam anualmente pelo fogo como oferendas ao Moloch da 

avareza"6. Em sua experiência na cidade de Londres, Engels relata que é 

possível notar “como esses londrinos tiveram de sacrificar a melhor parte de 

sua humanidade para levar a cabo todos os prodígios da civilização de que a 

cidade está cheia” (ENGELS, 1848, p. 36 apud BENJAMIN, 2017, p. 117). 

A ideia de sacrifício humano relacionado aos valores quantitativos da 

sociedade e da metrópole moderno-capitalista é explorada por Ginsberg 

também em “Footnote to Howl” que, segundo o autor7, foi intitulado como 

“Nota de rodapé para Uivo” pois consistia numa variação extra da segunda 

parte do poema: 

 
Holy the solitudes of skyscapes and pavements! Holy the cafeterias 

filled with the millions! Holy the mysterious rivers of tears under the 

streets! 

Holy the lone juggernaut! Holy the vast lamb of the middle-class! 

Holy the crazy shepherds of rebellion! Who digs Los Angeles IS Los 

Angeles! 

Holy New York Holy San Francisco Holy Peoria & Seattle Holy Paris 

Holy Tangiers Holy Moscow Holy Istanbul!8 

(GINSBERG, 2014, p. 21) 

 
O poeta agora explora a imagem de Juggernaut, versão em inglês de 

Jagannath, uma das formas do deus hindu Vishnu, o “Senhor do Universo”. 

Na Índia, essa divindade, feita em madeira, era levada em uma carruagem e 

                                         
6 “In no particular have the rights of persons been so avowedly and shamefully sacrificed to the rights 

of property, as in regard to the lodging of the labouring class. Every large town may be looked upon as 

a place of human sacrifice, a shrine where thousands pass yearly through the fire as offerings to the 

Moloch of avarice.” (S. LAING, “National Distress; its causes and remedies”, 1844, p. 150). 
7 Cf. GINSBERG, A. Deliberate Prose: Selected Essays 1952-1995. New York: Harper Collins, 2000, p. 230.  
8 Na tradução de Claudio Willer: “Santa a solidão dos arranha-céus e calçamentos! Santas as cafeterias 

cheias de milhões! Santo o misterioso rio de lágrimas sob as ruas! / Santo o solitário Jagarnata! Santo 

o enorme cordeiro da classe média! Santos os pastores loucos da rebelião! Quem saca que Los Angeles 

é Los Angeles! / Santo Nova York! Santo San Francisco Santo Peoria & Seattle Santo Paris Santo Tânger 

Santo Moscou Santo Istambul!” (GINSBERG, 2010, p. 47) 
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exigia sacrifícios humanos, sendo novamente as crianças o objeto principal, 

que eram jogados sob as rodas da carruagem. Rev. Claudius Buchanan, um 

capelão anglicano defensor das missões cristãs na Índia, popularizou “the 

Juggernaut” entre os britânicos no século XIX, e utilizava a imagem de Moloch 

para explicar a imagem desse ídolo ao seu público9. O termo Juggernaut foi 

então incorporado à língua inglesa, com o sentido de uma força massiva 

inexorável, poderosa e destrutível, um movimento ou objeto que esmaga o 

que está em seu caminho.  

A imagem púbere a ser sacrificada aparece no poema de Ginsberg, 

logo em seguida, pelo “enorme cordeiro da classe média”, animal que 

metaforicamente é sacrificado pelo bem comum. No entanto, ainda 

persistem os embriões de resistência, elementos que ligam o presente ao 

passado, que guiam-nos por outros caminhos para além daquele ao qual 

somos arremessados. Podemos entender dessa forma as imagens 

apocalípticas10 do cordeiro e os “pastores loucos da rebelião”, que evocam 

um mundo passado de inocência rural, como o Jardim do Éden antes da 

queda da humanidade, onde os indivíduos viviam em harmonia com a 

natureza. A imagem do pastor, além de representar a humanidade de uma 

vida próxima à natureza em contraste com a vida artificial da cidade, carrega 

também a influência da rebelião, representa o rebelde gênio marginal, a 

minoria que enfrenta as leis sociais, o “anjo caído” que se rebelou contra 

Deus.  

Esse choque entre as imagens primitivas e as imagens urbanas que 

aparece nesses versos leva-nos a pensar no sofrimento do sujeito em sua 

relação desarmônica com o meio. San Francisco, Peoria, Seattle, Paris, 

Tangiers, Moscow, Istanbul: a cidade é o cenário principal da existência 

solitária que se origina da alienação das relações humanas. A solidão está 

“nos arranha-céus e calçamentos”, e nas ruas há um “misterioso rio de 

lágrimas”. O próprio Juggernaut é descrito como um ser “solitário”. Ginsberg 

sente essa alienação de forma muito próxima aos românticos, que a viviam 

como um exílio, como se o homem fosse tirado de seu lar e vivesse em um 

estado de reclusão. 

Segundo Löwy (2014), Max Weber representa a civilização capitalista 

através da alegoria da “gaiola de aço”, na qual o homem é privado de sua 

liberdade própria. O capitalismo, para Weber, é como um “destino trágico” e 

“sem saída”, em que toda a humanidade encontra-se aprisionada. A “gaiola 

                                         
9 Cf. ALTMAN, M. J. “The origins of the juggernaut”. In: <https://blog.oup.com/2017/08/origins-

juggernaut-jagannath/>. Acesso em 06 de janeiro de 2019. 
10 Segundo Frye (1973), as imagens apocalípticas são utópicas, utilizam as formas do desejo para 

representar a realidade.  

https://blog.oup.com/2017/08/origins-juggernaut-jagannath/
https://blog.oup.com/2017/08/origins-juggernaut-jagannath/
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de aço” é, portanto, essa “estrutura reificada e alienada que encerra os 

indivíduos nas “leis do sistema” como em uma prisão”11. Voltando à parte II 

de “Howl”, vemos que a imagem da prisão aparece entre as descrições de 

Moloch: 

 
Moloch the incomprehensible prison! Moloch the crossbone 

soulless jailhouse and Congress of sorrows! Moloch whose 

buildings are judgment! Moloch the vast stone of war! Moloch the 

stunned governments!12 

(GINSBERG, 2014, p. 17) 

 
O indivíduo está, então, encarcerado nesta “prisão incompreensível” 

que é Moloch, nesse “presídio desalmado de ossos cruzados”, comandado 

pelo “Congresso dos sofrimentos”. Seus “edifícios são julgamento”, e neles os 

homens são punidos, condenados ao cárcere por eles criado. Os confinados 

na suposta liberdade externa, proporcionada pelo sistema por eles edificado, 

têm sua liberdade interna encarcerada entre os muros da ordem. Como nas 

palavras de Berman (2007, p. 39): “não só a sociedade moderna é um cárcere, 

como as pessoas que aí vivem foram moldadas por suas barras; somos seres 

sem espírito, sem coração, sem identidade sexual ou pessoal – quase 

podíamos dizer: sem ser”. Movido pelas tensões externas e com suas tensões 

internas reprimidas, o homem moderno não existe como sujeito, mas como 

objeto. 

Era preciso, então, resistir à torrente do “mundo da via expressa”, e 

mostrar que este não constituía a única opção de existência. Allen Ginsberg, 

como vimos, desmistifica a imagem sublime acerca do ideal de vida 

moderno-burguês, mas seus versos não chegam a conceber um universo 

antagônico, em que o indivíduo possa recuperar a sua humanidade: 

 

No final do último capítulo, invoquei “Uivo”, o poema de Allen 

Ginsberg, para demonstrar como, no final dos anos 50, os 

modernistas começavam a enfrentar e combater o mundo da via 

expressa. [...] “Uivo” era brilhante ao desmascarar o niilismo 

demoníaco no âmago de nossa sociedade estabelecida e ao revelar 

o que Dostoievski um século antes definira como “a desordem, que 

é na realidade o grau mais elevado da ordem burguesa”. Todavia, 

tudo o que Ginsberg podia sugerir como alternativa à elevação de 

Moloch ao paraíso era o seu próprio niilismo. [...] Porém, se os 

incipientes modernistas dos anos 60 deviam virar o mundo ao 

                                         
11 LÖWY & SAYRE, 2015, p. 9. 
12 Na tradução de Claudio Willer: “Moloch a incomprensível prisão! Moloch o presídio desalmado de 

tíbias cruzadas e o Congresso dos sofrimentos! Moloch cujos prédios são julgamento! Moloch a vasta 

pedra da guerra! Moloch os governos atônitos!” (GINSBERG, 2010, p. 34) 
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contrário, eles precisavam oferecer alguma coisa a mais. (BERMAN, 

2007, p. 368-9) 

 

Dessa forma, ainda segundo Berman, os modernistas da década de 60 

vão encontrar essa saída na vida cotidiana da rua. No Brasil, Roberto Piva 

vive essa experiência em seus versos, que percorrem as ruas da cidade de 

São Paulo anarquizando tudo aquilo que vêem pela frente para, então, 

compor o que Davi Arrigucci Jr. (2010) chama de “mundo delirante” de Piva. 

O poeta, que tinha Allen Ginsberg entre suas motivações literárias, continua 

a tradição de busca por reconstruir a unidade perdida, e utiliza da analogia 

para a construção de um outro universo com base na multiplicidade caótica 

constituinte desse universo13, e, assim, traz aquilo que os modernistas da 

década de 50, entre eles Ginsberg, não conseguiram alcançar. 

Através da desordem, Piva se coloca em oposição às “construções do 

industrialismo e da modernização conservadora, cuja face predatória vê 

encarnada na Babilônia capitalista que é São Paulo” (ARRIGUCCI JR., 2010, p. 

43). A cidade de São Paulo não é somente um espaço, mas também uma 

ideia, uma alegoria que representa a decadência da modernidade pela avidez 

do progresso. Em sua obra de estreia, “Paranoia” (1963), o poeta-

personagem exalta os traços de humanidade que permanecem vivos nos 

pequenos detalhes do ambiente que parece devastado, reunindo esses 

fragmentos de forma a criar um outro ambiente.  

O poema “Paranoia em Astrakan”, cujos versos tem sua estrutura 

inspirada no anteriormente analisado “Howl”, apresenta um ângulo diferente 

daquele descrito por Ginsberg, que expressa o lamento sobre “quem”14 foi 

afligido pelo ambiente demoníaco moderno-capitalista. Neste poema, Piva 

descreve a visão de um ambiente antagônico, “onde” os fragmentos desse 

real compõem as imagens do sonho:  

 
Eu vi uma linda cidade cujo nome esqueci 

onde anjos surdos percorrem as madrugadas tingindo seus olhos 

com lágrimas invulneráveis 

onde crianças católicas oferecem limões para pequenos 

paquidermes que saem escondidos de suas tocas 

onde adolescentes maravilhosos fecham seus cérebros para os 

telhados estéreis e incendeiam internatos 

onde manifestos niilistas distribuindo pensamentos furiosos 

puxam a descarga sobre o mundo 

                                         
13 ARRIGUCCI JR., 2010, p. 43. 
14 Os versos de “Howl” são iniciados por “who”: “I saw the best minds of my generation destroyed by 

madness, starving hysterical naked / [...] who poverty and tatters and hollow-eyed […]/ who bared their 

brains […]”. 
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onde um anjo de fogo ilumina os cemitérios em festa e a noite 

caminha no seu hálito 

[...] 

onde o nosso desprezo fez nascer uma lua inesperada no horizonte 

branco 

onde os mortos se fixam na noite e uivam por um punhado de 

fracas penas 

onde a cabeça é uma bola digerindo os aquários desordenados da 

imaginação 

(PIVA, 2000, p. 27-30) 
 

A “linda cidade” que vê Piva não possui nome, o que permite que 

qualquer cidade possa sê-la. Essa cidade é composta por figuras de 

diferentes esferas, oscilando entre o baixo e o elevado, fazendo-as se 

confundirem entre si. Da figura sagrada dos anjos, passa pela genuinidade 

das “crianças católicas” e adolescentes no alvor da vida, até a figura rebaixada 

dos mortos. Os sórdidos “cemitérios em festa” podem ser os próprio espaços 

urbanos da metrópole-necrópole, morada dos que foram aniquilados pelo 

mundo burguês moderno.  

Em oposição ao que é colocado à luz, pois, que Piva vai explorar as 

sombras, aquilo que foi obscurecido pela racionalidade burguesa. Na sua 

“linda cidade”, “manifestos niilistas” que distribuem “pensamentos furiosos” 

– que podem ser relacionados, por exemplo, à própria literatura beat, como 

a poesia de Ginsberg –  “puxam a descarga sobre o mundo”, lançando sobre 

nós os dejetos, trazendo à luz tudo o que é evacuado pelo ralo do 

capitalismo. Imagens de pureza coexistem com a sujeira, como as “crianças 

católicas” com os “pequenos paquidermes”, indivíduos calejados cuja 

desumanização aproxima-os do animalesco, “que saem escondidos de suas 

tocas”. 

Nos poemas de “Paranoia”, a justaposição de realidades opostas cria 

um tom de alucinação em suas imagens, que correspondem à uma aderência 

ao mundo vital à partir de um retorno às primeiras operações sensíveis, à 

harmoniosa unidade dos contrários, que resulta numa consubstanciação 

epifânica: 

 
O sonho, o delírio, a hipnose e outros estados de relaxamento da 

consciência favorecem o fluir das frases. A corrente parece não ter 

fim: uma frase nos leva a outra. Arrastados pelo rio de imagens, 

chegamos às margens do puro existir e adivinhamos um estado de 

unidade, de união final com nosso ser e o ser do mundo. (PAZ, 2012, 

p. 59) 
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Através de suas imagens, o poeta manifesta o desejo de saltar para 

um outro lado, de existir de outra forma. O poeta sonha acordado, e pela 

conjunção de sonho e realidade ele pretende transformar a vida. O poema 

“Praça da República dos meus Sonhos” é um dos que Piva explora 

declaradamente a esfera do sonho, manifestação que, segundo Candido 

(2006), era de grande importância para os românticos “como fonte eventual 

de uma existência diferente”, como “uma segunda via”: 

 
A estátua de Álvares de Azevedo é devorada com paciência pela 

paisagem de morfina 

a praça leva pontes aplicadas no centro de seu corpo e crianças 

brincando na tarde de esterco 

Praça da República dos meus sonhos 

onde tudo se fez febre e pombas crucificadas 

onde beatificados vêm agitar as massas 

onde Garcia Lorca espera seu dentista 

onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces 

os meninos tiveram seus testículos espetados pela multidão 

lábios coagulam sem estardalhaço 

os mictórios tomam um lugar na luz 

e os coqueiros se fixam onde o vento desarruma os cabelos 

Delirium Tremens diante do Paraíso bundas glabras sexos de papel 

anjos deitados nos canteiros cobertos de cal água fumegante nas 

privadas cérebros sulcados de acenos 

os veterinários passam lentos lendo Dom Casmurro 

há jovens pederastas embebidos em lilás 

e putas com a noite passeando em torno de suas unhas 

há uma gota de chuva na cabeleira abandonada 

enquanto o sangue faz naufragar as corolas 

Oh minhas visões lembranças de Rimbaud praça da República dos 

meus 

Sonhos última sabedoria debruçada numa porta santa 

(PIVA, 2000, p. 57-8) 

 

Segundo Peixoto (1996), a praça, para o passante solitário, não é um 

lugar, mas uma paisagem, o lugar dos que não tem lugar. Para Kant, a 

paisagem ocore “toda vez que o espírito se desprende de uma matéria 

sensível para outra” (PEIXOTO, 1996, p. 521), é uma imagem desenraizada 

que é sobreposta a todo momento. Dessa forma, a metrópole, com sua 

grande quantidade de imagens e estímulos contínuos, faz todos os espaços 

serem somentes paisagens. Em seus versos, Piva faz com que a paisagem da 

praça se transfigure em espaço, e realiza uma suspensão do fluxo contínuo 

e uniforme da sociedade. Espaço aberto ao redor do qual a vida urbana se 

desenvolve, a praça não é um espaço somente de trânsito ou de consumo, 
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mas de vivências, um centro de convívio social integrado ao claustrofóbico 

ambiente urbano, que permite que os transeuntes se acomodem e interajam 

entre si. A sua liberdade permite que os mais variados tipos de pessoas 

estejam em comunhão, de crianças à putas e “jovens pederastas”, e que a 

sujeira seja tirada de debaixo do tapete higienista do progresso, e, assim,“os 

mictórios tomam um lugar na luz”. 

A construção fragmentária do poema, onde se intercalam memórias 

do passado e imagens do presente, cria um efeito de ruínas de uma 

totalidade perdida. Ele se inicia com a energia apática da estátua do 

romântico Álvares de Azevedo sendo “devorada com paciência pela 

paisagem de morfina”, sendo ao poucos suprimida pela indiferença da 

paisagem anestesiada. Situações cotidianas se misturam com 

rememorações literárias, como García Lorca esperando seu dentista, ou os 

veterinários que “passam lentos lendo Dom Casmurro” –  estando o ritmo 

deste último verso em consonância com o ritmo da ação nele descrita. Tanto 

a poesia de García Lorca, quanto “Dom Casmurro” de Machado de Assis, são 

obras que recorrem ao sentimento de nostalgia, ao impulso do desejo 

causado pela falta da unidade perdida, a fim de, através da memória, 

retornar à esse ambiente do qual foi expulso. A Praça da República, por 

despertar essa dor nostálgica, é um espaço “onde conquistamos a imensa 

desolação dos dias mais doces”.  

A memória é sensorial e está cravada na matéria. Existe como 

estilhaços, não como totalidade. A repetição paralelística, recurso conhecido 

pelos versos livres de Walt Whitman, cria um efeito de unidade entre os 

fragmentos por ela reunidos. Esse recurso, explorado por Ginsberg em 

“Howl” pela repetição de “who”, é explorado também por Piva em “Praça da 

República dos meus Sonhos”, tal como no poema “Paranoia em Astrakan”, 

pela repetição de versos principiados pelo pronome relativo “onde”. 

Podemos observar aqui uma preocupação maior de Ginsberg com a 

representação do sujeito, que aparece em primeiro plano, enquanto Piva se 

preocupa com a composição do ambiente, que compreende o sujeito. 

Já as enumerações, recurso também conhecido pela poesia de 

Whitman, tem como princípio, segundo Leo Spitzer (1989), a integração de 

elementos heterogêneos e desconexos para a reconstrução do “todo-uno” 

da natureza. Em “Praça da República dos meus Sonhos”, esse recurso é 

explorado no seguinte verso: “Delirium Tremens diante do Paraíso bundas 

glabras sexos de papel anjos deitados nos canteiros cobertos de cal água 

fumegante nas privadas cérebros sulcados de acenos”. Numa sequência de 

imagens banais, o poeta consegue criar uma imagem paradoxal de violência 

e fragilidade, que causa uma sensação de irrupção. 
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Esses recursos formais são, portanto, um meio de negação à 

desordem do mundo criado pela civilização moderna. O poeta representa 

como tudo coexiste dentro do caos original, como as relações sensíveis não 

conseguem ser reduzidas à quaisquer limites. Para ter acesso ao 

conhecimento da infinitude do homem, é necessário que “as portas da 

percepção fossem limpas”, pois os limites estabelecidos pela consciência 

humana fazem com que se vejam “todas as coisas através de frestas estritas 

de sua caverna”15. E isso se faz materializado na praça da República dos 

sonhos de Piva, a “última sabedoria debruçada numa porta santa”, porta que 

limita e permite o acesso do mundo profano ao mundo sagrado, onde os 

dois mundos se comunicam. 

Utilizando dos mesmos recursos formais que Allen Ginsberg também 

explora em seus versos, Roberto Piva tenta conceber um novo ambiente, a 

partir dos farrapos da estrutura em decomposição dessa “Atlântida perdida” 

que um dia foi a cidade de São Paulo, hoje “periférica, suja, feia, degradada a 

cada enchente repetida”, mas que “dos seus detritos desconjuntados, dos 

dejetos cumulativos do desenvolvimento desigual e da luta feroz pela 

riqueza, que ele consegue extrair, a duras custas, a magia de um ouro mais 

raro, o que a poesia consegue cunhar com as palavras” (ARRIGUCCI JR., 2010, 

p. 5). Aos olhos de Piva, são nas suas características subdesenvolvidas, que 

fazem-a parecer arruinada, envelhecida, que irradia uma delicadeza singular. 
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A Cor Rosa na História das Artes Visuais 

 

Jessica LOPACINSKI (CSF, UEPG)1 

 Adriana Rodrigues SUAREZ (UEPG)2 

 
O objeto de estudo deste artigo se estabelece pelo entendimento da Cor 

Rosa na História das Artes Visuais. O objetivo foi investigar como a Cor Rosa 

se manifesta e como se construiu culturalmente na História das Artes Visuais, 

destacando os períodos: Medieval, Barroco e Rococó. A metodologia usada 

foi qualitativa com enfoque bibliográfico, apresentando um resgate histórico 

sobre o estudo da Cor Rosa, em sua composição no círculo cromático, e de 

como influenciou o trabalho do artista espanhol Pablo Picasso, através das 

percepções e sensações estéticas provocadas por ela. Entre os resultados 

obtidos percebe-se que a Cor Rosa é encontrada a partir do uso de suas 

diferentes tonalidades cromáticas tendo estreita relação com as suas 

simbologias. Conclui-se que, por ser uma Cor que possui vivacidade e que 

quando usada em obras de arte pode refletir várias sensações ao 

observador, despertando percepções estéticas diferentes ao de costume 

comum, resulta dessa forma, em composições artísticas que estimulam 

estados emocionais.  

 

Palavras-chaves: Cor Rosa, História da Arte, Pablo Picasso 
 

A Cor Rosa no Círculo Cromático 
 

A partir do círculo cromático podemos encontrar e compreender a 

disposição organizada entre as cores primárias, secundárias, terciárias, 

quaternárias e assim sucessivamente pela ocorrência das misturas das 

cores. A Cor Rosa encontra-se também dentro dessa organização do círculo 

cromático em relação às outras cores que a compõe, pois, a partir de sua 

composição podemos entender porque algumas percepções e sensações 

estéticas são levantadas em nosso interior. Para entendermos melhor as 

cores que compõe a Cor Rosa se fizeram necessário saber que o fenômeno 

cromático das cores é dividido pela Cor-luz e Cor-pigmento opaca e 

transparente. 

                                         
1 Professora do Ensino Fundamental I e II no Colégio Sagrada Família (CSF). Formada em Artes Visuais 

pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
2 Professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), profª orientadora. 
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Na narrativa de autores que contemplam o estudo sobre o círculo 

cromático, encontramos subsídios para reforçar nossa compreensão sobre 

as composições cromáticas. Entre esses autores destacamos o estudo de 

Pedrosa (2009, p. 59): “o círculo cromático é a primeira organização do 

numeroso e complexo mundo visual colorido”. Onde as cores primárias são 

as cores indecomponíveis que formam a tríade das cores primárias e quando 

misturadas em diversas proporções, são capazes de produzir as demais 

cores do espectro (PEDROSA, 2009). 

Ainda segundo Silveira (2011), “a cor-luz é o intervalo visível do 

espectro eletromagnético e tem como resultado da mistura das três cores 

primárias a luz branca” resultando em uma síntese aditiva. A tríade das cores-

luz é composta pelo vermelho, verde e azul-violetado, mais conhecido como 

o programa de cores RGB (Red, Green e Blue).  

O primeiro conjunto de cores-pigmento são chamados de opacas. 

Segundo Silveira (2011), “é a substância material constituinte do objeto e é 

denominada de acordo com a sua natureza química” (p. 52), elas são 

utilizadas pelos artistas e a mistura das cores-pigmento indecomponíveis 

resultam em uma síntese subtrativa. A tríade das cores-pigmento é 

composta pelo vermelho, amarelo e azul. 

O segundo conjunto de cores-pigmento chamado de transparente é 

composto pela tríade primária: magenta, amarelo e ciano, resultando 

também em uma síntese subtrativa, também conhecido como o sistema 

CMYK (cyan, magenta, yellow e black. Para Silveira (2011), as cores-pigmento 

transparentes são “utilizadas nas artes gráficas, pintura em aquarela ou por 

transparência em retículas, principalmente por gozarem de certa confiança 

química” (p. 54). 

Sabendo da existência da divisão do fenômeno cromático das cores, a 

Cor Rosa surge principalmente da mistura do vermelho com o branco. Mas 

também da mistura do magenta com o branco ou da mistura do vermelho 

com o violeta e o branco, nessa perspectiva pode-se definir a Cor Rosa como 

uma Cor terciária. Dessas combinações surgem uma infinidade de tons da 

Cor Rosa, sendo uma tarefa muito difícil encontrar no círculo cromático onde 

começam e terminam as tonalidades da Cor Rosa. 

Existem os mais diversos tons da Cor Rosa que vão desde as 

denominações usualmente utilizadas até os nomes das cores artísticas. O 

Rosa-claro, Rosa-escuro, Pink, Rosa-bebê, Rosa-choque mais conhecido pela 

Cor maravilha, Rosé, Rosa Pompadour, Rosa-chá, Rosa-antigo, Rosa-pálido, 

Rosa-pastel, Rosa-violáceo, Vermelho-rosado, Rosa-púrpura, Fúcsia, Laca de 

Garança Rosa dentre inúmeros outros tons são alguns desses exemplos da 

Cor Rosa (HELLER, 2013).  
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Compreendendo que a Cor Rosa surge principalmente da mistura do 

vermelho e do branco, ou seja, surge da combinação de duas cores, é 

importante sabermos as percepções que cada uma dessas cores (vermelho 

e branco) provoca no observador. Visto que, para Goethe (1993), cada uma 

das cores é capaz de provocar em nós sensações diferentes, fato em comum 

que percebemos em relação a Kandinsky (2015), pois discorre que as cores 

são capazes de produzir efeitos e ações sobre os nossos olhos, onde a Cor, 

além desencadear uma sensação física sobre a visão, desencadeia uma outra 

ação nos outros órgãos do sentido humano. 

Tendo como ponto de partida esse pensamento, a Cor Rosa surge de 

duas cores distintas e que provocam em nós sensações diferentes. A Cor 

vermelha para Kandinsky (2015), é uma Cor quente e que possui a 

capacidade de agir intensamente em nosso interior porque o vermelho 

dispõe de muita energia, e essa energia presente em sua essência é 

concentrada no seu interior de tal forma que somente muito pouco é 

exteriorizada. Já o branco para o mesmo autor, é uma Cor que silencia a 

nossa alma, mas que nos permite recomeços, nos permite as possibilidades 

para novos começos e para novos nascimentos.  

A concepção da Cor vermelha como pigmento para Goethe (1993, p. 

145), nos causa “uma impressão de seriedade e dignidade quanto 

benevolência e graça”, a primeira impressão ocorre quando está em sua Cor 

mais pura e condensada, e a segunda impressão, quando não está em seu 

estado puro, mas sim diluído. E a Cor branca em termos fisiológicos para 

Goethe (1993) é um representante da luz e assim coloca o olho humano em 

estado de atividade. 

Segundo Eva Heller (1948-2008) uma estudiosa sobre as cores e seus 

efeitos culturais e psicológicos, em seu livro A Psicologia das Cores (2013) diz 

que existe uma simbologia muito grande quando se é contextualizado sobre 

a Cor vermelha, pois ela faz parte de nossas vivências com o fogo e o sangue, 

com o amor e o ódio, e é também uma Cor forte e atrativa aos olhos. Quando 

pensamos no amor, pensamos em vermelho e “em segundo lugar vem o 

gentil Cor-de-Rosa” (HELLER, 2013, p.54). 

Já a Cor branca para Heller (2013), em relação às cores materiais, se 

constitui como uma Cor sendo a mais importante de todas. Na pintura é a 

Cor que se estabelece “como coloração de material de pintura, o branco é a 

quarta cor primária – pois ela não pode ser obtida pela mistura de outras 

cores” (HELLER, 2013, p. 155).  

Das simbologias vistas, as duas cores que compõe a Cor Rosa advêm 

da energia concentrada, à dignidade e benevolência e ao fogo e sangue do 
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vermelho. À luz e a ausência e aos recomeços que o branco nos permite 

encontra-se a Cor Rosa.  

É da mistura de uma Cor quente, viva e energizada com uma Cor 

neutra, calma e clara que surge a Cor Rosa. Mas “o rosa não é somente um 

meio-termo entre o vermelho e o branco. A Cor Rosa tem seu caráter 

próprio” (HELLER, 2013, p. 213).  

A Cor Rosa constitui-se como o ponto de equilíbrio entre essas duas 

cores (vermelho e branco) que representam sentimentos opostos. A Cor 

Rosa representa a sentimentalidade, carinho e amabilidade, é a mistura de 

uma Cor quente (vermelho) com uma Cor fria (branco) representando um 

meio termo virtuoso (HELLER, 2013, p. 214).  

A Cor Rosa também pode ser erótica quando pensamos naturalmente 

em tons de pele, pois pode representar a nudez e a sensualidade. E quando 

disposto perto de outras cores como o violeta e o preto, a Cor Rosa desperta 

a sedução e “oscila entre a imoralidade e a paixão” (HELLER, 2013, p. 214). 

Ainda segundo a autora, a tríade, vermelho, violeta e a Cor Rosa são cores 

típicas da sedução e da sexualidade, são cores próximas no círculo 

cromático. A Cor Rosa é delicada, o vermelho é amor e paixão e o violeta é 

ambivalente, permanece entre o vermelho e azul, ressaltando o erotismo do 

vermelho. 

Comumente chamado de Cor-de-Rosa, associado ao mundo Cor-de-

Rosa, está o fato de a Cor Rosa não possuir nada de negativo em sua essência 

(HELLER, 2013). A Cor Rosa é como uma fantasia, nas palavras de Heller 

(2013, p. 218): 
 

A fantasia é um estado em que as pessoas flutuam em nuvens cor-

de-rosa e enxergam tudo através de “lentes rosadas”. O sétimo céu 

é rosa. Um mundo cor-de-rosa é bonito demais para ser verdadeiro. 

Quem vive seguindo o ditado “think pink” (“pense cor-de-rosa”) se 

propõe a viver de maneira otimista o cotidiano cinzento. Quando a 

vida parece um sonho, os franceses dizem: “C’est la vie en rose”.  

 

Podemos pensar a Cor Rosa como um estado de felicidade e otimismo, 

como na canção francesa “La vie en rose” traduzido para o português, A vida 

em Cor-de-Rosa. Uma composição de Edith Gassion, David Mack e Louis 

Guglielmi interpretada pela cantora francesa Edith Piaf (1915-1963). A letra 

da composição retrata uma canção de amor, um casal apaixonado e 

transborda felicidade. 

Da Cor-de-Rosa obtida entre o vermelho e o branco têm-se também o 

Pink que é a Cor Rosa para os americanos. Para os brasileiros, o Pink é um 

tom de Cor de Rosa mais forte, podendo ser chamado como Rosa-choque. 
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Nesse tom de Cor de Rosa em sua composição há uma quantidade também 

do violeta. O Pink, ou também a Cor maravilha, é uma Cor forte e chega até 

a ser agressivo.  

De acordo com Silveira (2011), no conjunto de cores-pigmento 

transparente, a tríade primária é composta pelo magenta, amarelo e ciano.  

No Pink encontra-se uma certa quantidade do violeta. Segundo Heller (2013), 

o violeta desperta sentimentos ambíguos, pois é a junção do vermelho e do 

azul, do feminino e do masculino, assim como da sensualidade e da 

espiritualidade. Dessa maneira, o Pink torna-se uma Cor impactante aos 

olhos. 

Ao entender sobre as diversas percepções e sensações estéticas que 

os variados tons da Cor Rosa oferecem, investigamos como a Cor Rosa se 

manifestou e como se construiu culturalmente na História das Artes Visuais, 

dentre os períodos: Medieval, Barroco e Rococó. 

 

A Cor Rosa na História das Artes Visuais: Período Medieval, 

Barroco e Rococó 
 

Como parte do fenômeno cromático, a Cor Rosa faz parte do mundo 

a nossa volta. Ela está presente em nossa vida e foi sendo construída 

culturalmente no decorrer dos anos na vida em sociedade.  

Quando pensamos na Cor Rosa, logo nos remetemos pelo senso 

comum à Cor de menina. Mas o que poucos sabem é que a Cor Rosa no 

passado era designada como uma Cor masculina. Se nos atentarmos para a 

religião católica, veremos que normalmente Cristo é representado com 

vestimentas em vermelho (figura 1), enquanto sua mãe Maria, é 

representada com vestimentas em azul-claro. 

Segundo Heller (2013), o termo Rosa para meninas e azul para 

meninos só foi posto em prática por volta dos anos de 1920. Essas duas cores 

contradizem-se na simbologia cromática, “[...] o vermelho é masculino – e o 

rosa é o vermelho em pequena escala, o “vermelho pequenino” [...]” (HELLER, 

2013, p. 215). Assim, vejamos um exemplo da utilização do Rosa nas palavras 

de Heller (2013, p. 215): 
 

Jesus veste frequentemente, em quadros antigos, quando é pintado 

como criança, um traje cor-de-rosa. Em pinturas do século XIII, 

assim como em pinturas do século XIX – em nenhuma dessas obras 

se vê Jesus vestindo azul-claro. 

 

No período Medieval, quando criança Jesus era comumente retratado 

em pinturas do século XIII vestindo trajes com a Cor Rosa, também há 
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exemplos da figura de Cristo menino representado em trajes em vermelho-

claro no século XV (figura 1), como em uma das pinturas de Fra Angelico3. 
Figura 3: Fra Angelico. Madonna and Child. c. 1433. Álamo, 70x51 cm. Staatliche Museen, Berlim. 

 
Disponível em: <https://www.wga.hu/index1.html> 

Também em pinturas do período Barroco “frequentemente se veem 

criançinhas em vestidos cor-de-rosa de babados que vão até os pés” (HELLER, 

2013, p. 215). Essas crianças representadas com vestidos cor-de-rosa são 

príncipes (figura 2), “caracterizados pela cor rosa – o vermelho pequenino – 

como futuros governantes (HELLER, 2013, p. 215).  
Figura 4: Diego Velázquez. Príncipe Filipe Próspero da Espanha. 1659. Óleo sobre tela. 128,5x99,5cm. 

Kunsthistorisches Museum, Viena. 

 
Disponível em: <https://www.wga.hu/index1.html> 

                                         
3 Fra Angelico de Fiesole (1387-1455) foi um pintor italiano de transição entre os períodos Gótico e 

Renascentista (GOMBRICH, 2012).  



 

245 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Na pintura de Diego Velázquez4, o Príncipe Filipe Próspero da Espanha 

(1659) (figura 2), podemos observar um príncipe vestido em trajes nada 

convencionais se nos referirmos para os dias de hoje. Um príncipe retratado 

usando um vestido com babados nos punhos, com um tom de vermelho nas 

mangas e em todo o comprimento da saia seria de fato como nos diz Heller 

(2013), um vermelho pequenino representando-o como um futuro 

governante.  

  Neste quadro de Velázquez (figura 2) podemos encontrar várias 

tonalidades da Cor vermelha. O vermelho fazia parte dos trajes masculinos 

assim como a Cor Rosa advindo de uma baixa escala cromática do vermelho 

pertencia aos meninos. 

Outro período da História da Arte em que a Cor Rosa ganhou destaque 

foi no período Rococó, onde ganhou um nome característico, o Rosa 

Pompadour. O nome foi uma homenagem à Madame Pompadour (1721-

1764), amante do rei Luis XV da França. Madame Pompadour foi um símbolo 

do período Rococó ocorrido aproximadamente entre os anos de 1720 a 1775 

(HELLER, 2013) na França. 

Com o fim do caráter de um reinado absolutista de Luis XIV em 1715, 

mudanças ocasionaram uma postura menos rígida em relação à cultura 

francesa. Desde então, segundo Silveira; Cruz e Moreno (2012), os nobres da 

sociedade realizaram a manutenção da ordem estamental e do seu poder, e 

começaram a fazer encomendas de obras de arte enaltecendo seu modo de 

vida e seus gostos particulares.  

Com essa nova formatação da sociedade, muitos nobres voltaram aos 

seus palacetes de Paris deixando a corte de Versalhes. Neste período 

surgiram reuniões sociais demasiada sofisticadas, “inaugurando a ‘cultura 

dos salões’, lugar onde aconteciam discussões literárias e artísticas” 

(SILVEIRA, CRUZ, MORENO 2012, p. 16).  

Neste período os tons de cores pasteis, cores com baixa saturação 

como o rosa, amarelo, verde e azul claro, foram de uso predominante pelo 

fato das cores puras ficarem acessíveis também a toda população, elas se 

tornaram comuns ao gosto da corte (HELLER, 2013). Na pintura eram 

retratadas cenas alegres com ênfase às futilidades da nobreza francesa e a 

Cor Rosa fazia parte das composições, nas palavras de Kitson (1979) “[...] o 

rosado dos corpos produzem uma harmonia cromática tipicamente rococó” 

(p. 130). 

                                         
4 Diego Velázquez de Silva (1599-1660) foi um pintor dos grandes nomes do Barroco Espanhol, 

destacou-se pela pintura de retratos, pintando principalmente para a nobreza espanhola (ABRIL 

COLEÇÕES, 2011).  

 



 

246 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

As qualidades do período Rococó “estão todas do lado da fantasia, 

espírito, sensibilidade e sorridente facilidade” (KITSON, 1979, p. 123). E, 

representando por outro lado, segundo Silveira; Cruz e Moreno (2012), uma 

nobreza distante de todos os problemas sociais, à realidade política e à crise 

econômica que mais tarde terminaria no seu ponto máximo, na Revolução 

Francesa em 1789.  

Segundo Silveira (2012) durante todo o período do Rococó as mulheres 

tiveram grande atuação em relação à vida na corte. A pintura era voltada 

principalmente para a decoração, em compensação o mobiliário, a 

ourivesaria e a prataria, a tapeçaria, o indumentário e a cerâmica ganharam 

destaque. Segundo Heller (2013), por ser um símbolo do Rococó, amante da 

arte e com um gosto extremamente refinado, Madame Pompadour conduziu 

o gosto combinatório pelo azul-claro com a Cor Rosa para a moda da época, 

o qual consideramos como uma combinação típica do Rococó.  

Ainda segundo a autora, foi criado uma porcelana que levou o nome 

da amante de Luis XV, “uma mistura particularmente difícil de ser preparada 

era o “rosa Pompadour”, que a manufatura de porcelana de Sèvres criou para 

ela: um rosa com nítidos traços de azul, um pouco de preto e um pouco de 

amarelo” (HELLER, 2013, p. 217).  O Vase à oreilles (figura 3) foi produzido na 

Manufatura de Vincennes de 1754, e logo após a manufatura de porcelana 

se instalou em Sèvres no ano de 1756, atraindo personalidades da época, 

como Luis XV, Madame Pompadour e o Príncipe de Condé a adquirir 

exemplares5, tradução da autora. 
Figura 5: Jean-Claude Duplessis. Vase à oreilles. 1755. Porcelana macia, esmaltes de fogo pequeno, 

ouro puro 24 quilates. Altura: 31cm, Diâmetro: 13cm. Patrimônio do século XVIII e XIX.-(c) Sevres-

Cidade da Cerâmica. 

 
Disponível em: <https://www.sevresciteceramique.fr/parcours-des-collections/product/vase-a-

oreilles.html> 

                                         
5 Ce vase produit à la Manufacture de Vincennes à partir de 1754, puis à Sèvres lorsque la Manufacture 

s'y installe en 1756, séduit les plus grandes personnalités de l'époque: en 1758, Louis XV, Madame de 

Pompadour et le Prince de Condé en acquièrent des exemplaires. Disponível em: 

<https://www.sevresciteceramique.fr/parcours-des-collections/product/vase-a-oreilles.html> 
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A Cor Rosa foi sendo construída culturalmente através das gerações. 

Na simbologia essa Cor representa sentimentalidade, carinho, felicidade e 

até erotismo quando disposta perto de outras cores, como o vermelho, 

violeta e preto.  

Em relação à moda é uma Cor de destaque, sempre sendo alvo das 

transformações referentes às simbologias envolvidas que foram sendo 

construídas culturalmente ao passar dos anos. Quando falamos da Cor Rosa 

na paleta de cores, também podemos lembrar que foi uma Cor importante 

na carreira artística de vários artistas, principalmente na paleta de um dos 

maiores pintores da História da Arte, Pablo Picasso, em sua fase Rosa.  
 

A Cor Rosa nas produções de Pablo Picasso 
 

Considerado um dos maiores pintores da História da Arte e 

protagonista da arte do século XX, sua carreira perpassou por diversas fases 

artísticas, dentre elas a Fase Rosa. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) artista 

espanhol nascido em Málaga, filho de José Ruiz Blasco, um professor de arte, 

e de María Picasso López, teve desde pequeno influências artísticas vindas 

de sua família, principalmente de seu pai (FOLHA, 2007).  

Experimentou diversos gêneros artísticos pois foi escultor, gravurista, 

ceramista, trabalhou com colagens e seus quadros tinham temas como 

naturezas-mortas, retratos, cenas do cotidiano, paisagens e também foi um 

dos precursores do movimento Cubista6 (FARTHING, 2009).  

Durante toda sua trajetória artística segundo Farthing (2009, p. 322), 

Picasso foi “alternando-se feito um camaleão de um estilo para outro e entre 

a utilização de várias técnicas sua produção foi prolífica, mas sempre original, 

e geralmente provocativa”. Suas primeiras pinturas, dividem-se em fases: a 

Fase Azul que compreende desde 1901 a 1904, a Fase Rosa de 1905 a 1907, 

a Fase Primitiva entre os anos 1908 a 1909, o Cubismo Analítico de 1909 a 

1912 e pelo Cubismo Sintético de 1912 a 1913.  

As obras de Picasso possuíam estreita relação com a sua vida, suas 

obras de arte revelam a sua poética7. Através da poética que Picasso e que 

todo artista coloca em sua obra de arte, possibilita não somente ao artista, 

                                         
6 Vanguarda artística do século XX, tendo origem a partir dos artistas Pablo Picasso e Georges Braque 

entre os anos 1906-1907. O Cubismo possui características próprias, como a representação simultânea 

de várias perspectivas de um mesmo objeto, planificação da imagem e utilização das principais formas 

geométricas (GANTEFUHRER-TRIER, 2005).  
7 O sentido da palavra poética é definido como o fazer das obras de arte, esse gênero de obras é 

chamado segundo Valéry (2007) como “obras do espírito”, que são aquelas em que o espírito faz para 

o seu próprio uso. 
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mas também ao observador, entrar em um estado de imersão da obra, 

possibilitando ver uma outra realidade através da obra de arte.  

A poética de Picasso na Fase Azul, estava ligada com a trágica morte 

de seu amigo Casagemas. E a partir do momento de transição onde inicia a 

Fase Rosa, sua poética também mudou por conta de alguns acontecimentos 

em sua vida. Em 1904, quando Picasso realizou mais uma viagem à Paris, 

instalou-se em Montmarte no ateliê de Paco Durrio, onde conheceu 

Fernande Oliver (1881-1966) que tornou-se sua primeira companheira 

(FOLHA, 2007).  

A nova época boêmia e pobre vivida por Picasso, tinha uma vida feliz 

e sua pintura teve transformações cromáticas (FOLHA, 2007). Era o início da 

Fase Rosa, onde o pintor deixou aos poucos os tons melancólicos e frios do 

azul, para uma paleta com tons rosados, pintando um novo tema: O Circo. 

A Fase Rosa do artista Pablo Picasso compreendeu os anos de 1905 a 

1907, ao todo três anos de sua carreira artística. De certa forma uma fase 

que teve duração curta, mas que possuiu grande importância na construção 

de sua carreira artística. A Fase Rosa apresentou maior vivacidade por conta 

dos tons rosados, alaranjados e terrosos usados pelo artista. Ao final do ano 

de 1904, um tema tornou-se recorrente nas pinturas de Picasso, as figuras 

circenses e dos saltimbancos despertaram seu interesse a partir dos anos 

seguintes, dando início a sua Fase Rosa.  

Esse circo chamava-se Médrano e estava instalado nas proximidades 

de seu ateliê em Montmarte em Paris “cuja tenda cor-de-rosa luzia ao longo 

e podia ser vista de seu ateliê” (BRITTO, 2013, p. 116). Com frequência, 

Picasso visitava o circo Médrano, “nos bastidores, misturava-se com 

acrobatas, ginetes, palhaços, entre outros, e captava cenas de sua vida 

cotidiana” (FOLHA, 2007).  

Uma de suas primeiras pinturas dessa nova fase de sua vida e de sua 

carreira foi a obra A família dos saltimbancos, de 1905 (figura 4), 

representando personagens circenses. O curioso nesta obra foi que Picasso 

não retratou a família de saltimbancos dentro do circo, pelo contrário, o circo 

nem sequer aparece na pintura. Segundo Walther (2000, p. 24) em relação às 

vestes dos personagens e o local em que esses personagens se encontram: 
 

Estão vestidas como que para entrar em cena, só que não se 

encontram na arena, mas numa paisagem de dunas que se 

prolonga para o fundo. Neste solitário lugar, sem espectadores, 

sem qualquer atmosfera circense, os saltimbancos parecem 

estranhos.  

 

 Além da atmosfera em que esses personagens estão dispostos, 

nenhum dos olhares retratados se encontram, cada um olha para um ponto 
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diferente, mas nenhum olhar se entrecruza. Britto (2013, p. 116) relata que 

“sem plateia, sem objetivo, sem um número para executar, os artistas se 

encontram pesados, rostos virados para distintas direções, dando ao 

espectador uma sensação de perda de sentido”.  

Percebe-se uma relação entre a vida do próprio artista com a sua 

produção, como nos diz Argan (2004, p. 424) “a arte é realidade e vida, a 

realidade e a vida não são coerentes”. Ou seja, segundo o autor, a arte para 

Picasso é capaz de intervir na realidade histórica como uma ação, isto é, a 

obra de arte entendida como uma ação que se realiza, mas, que não sabe 

como irá terminar. 
 

Figura 6: Pablo Picasso. Família de Saltimbancos. 1905. Óleo sobre tela. 212,8x229,6 cm. Washington, 

National Gallery of Art. 

 
Disponível em: <https://www.pablopicasso.org/saltimbanques.jsp> 

 

O gosto pelo circo era devido também pela identificação de Picasso 

com as figuras que ali se encontravam (BRITTO, 2013). Apesar da Fase Rosa 

estar relacionada com um novo momento, o pintor estava num momento 

mais feliz da sua vida, no quadro A família de saltimbancos (1905) (figura 4), 

percebemos que a disposição dos personagens e o local em que estão 

encontrados, revela uma contradição.  

Quando pensamos no ambiente circense, os personagens do circo 

como os saltimbancos e arlequins estão associados “[...] à diversão, às 

crianças, à alegria. O que se vê no quadro, todavia, é o oposto. Os 

saltimbancos são deslocados da arena do circo para a um deserto duro, 

estático, desolado” (BRITTO, 2013, p. 116). Para Apollinaire (1913, p. 233) não 

se deve confundir “esses saltimbancos com histriões. Seu espectador deve 

ser piedoso, pois eles celebram ritos mudos com uma agilidade difícil [...] 

Aqui a virilidade é imberbe, mas se manifesta nos nervos dos braços magros 

[...]”. 



 

250 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

O quadro A família de saltimbancos (1905) (figura 4) pode ser 

interpretado como um reflexo da vida do artista, ou seja, com pessoas que 

conviviam ou que de alguma maneira faziam parte da vida de Picasso. De 

acordo com a Coleção Folha Grandes Mestres da Pintura sobre Pablo Picasso 

(2007, p. 46) em relação aos personagens da obra, relata-se que: 

 
O pintor estaria representado pelo Arlequim, que dá a mão à 

menina adotada por Fernande; o majestoso Apollinaire, adepto do 

culturismo, seria o bufão traído por sua enorme e púrpura barriga; 

o adolescente com o tambor e seu acompanhante poderiam ser 

perfeitamente André Salmon e Max Jacob; e a jovem desgarrada do 

grupo seria Fernande, a mulher desejada por homens. 

 

A partir desse pensamento, Pablo Picasso estaria representado pelo 

Arlequim, seus amigos Guillaume Apollinaire, André Salmon e Max Jacob que 

eram poetas e críticos de arte franceses, e Fernande Olivier sua companheira 

também estariam retratados em seu quadro. (FOLHA, 2007).  

Em Acrobata e jovem arlequim (1905) (figura 5) percebemos o mesmo 

olhar triste e sem esperanças, encontrado no quadro, A família de 

saltimbancos (1905) (figura 4), quando nenhum olhar entre os retratados se 

entrecruzam ou esboçam algum ar de alegria. 

Figuras longínquas com braços magros onde, para Apollinaire (1913, 

p. 233): “[...] arlequins taciturnos têm as faces e a testa desbotados pelas 

sensualidades mórbidas”. Tanto o acrobata quanto o jovem arlequim são 

tomados pela tristeza, o arlequim parece estar doente pela sua palidez e o 

acrobata com os olhos fechados de braços cruzados como se não tivesse 

mais perspectiva de recomeços em sua vida. 
Figura 7: Pablo Picasso. Acrobata e jovem arlequim. 1905. Óleo sobre tela. 
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Disponível em: <https://malditovivant.net/2011/02/03/apaixonado-pela-vida-picasso-e-a-fase-rosa/> 

No ano de 1905, Picasso realizou outra obra compreendida pela Fase 

Rosa, Dois Irmãos (figura 6). Essa obra foi feita em Gósol, pequeno município 

situado na Espanha, “um vilarejo perdido nos montes Pirineus” (ABRIL, 2011, 

p. 12). Em Dois Irmãos (1905) (figura 6), o artista retrata um fundo com a 

vivacidade da argila de Gósol, e com o uso da Cor Rosa e da terracota o 

quadro ganhou volume e peso (ABRIL, 2011). 

Numa leitura imagética, percebemos no canto inferior esquerdo da 

obra, um tipo de instrumento ou objeto que remete à esfera circense, 

possibilitando diversas reflexões como: quem seriam esses dois irmãos?  

Estes fazem parte da família de saltimbancos? Porque parecem estar 

desamparados? 
 

Figura 8: Pablo Picasso. Dois Irmãos. 1905. Guache sobre cartão. 80x59 cm. Museu Picasso, Paris. 

 
Disponível em: <https://pt.wahooart.com/@@/8EWNRF-Pablo-Picasso-dois-irm%C3%A3os-1-> 

 

Apesar da Fase Rosa ser compreendida como um período da vida de 

Picasso, o artista estaria em um outro estágio de seu estado emocional, ou 

seja, seu sofrimento pela morte de seu amigo Casagemas que o induziu ao 

início da Fase Azul, melancólica e sombria, de maneira que o seu período de 

transição esteve na ocorrência do encontro com sua amada Fernande Oliver 

em 1904, quando viajou para Paris e veio a conhecer aquela que se tornaria 

sua primeira companheira. 
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Do encontro amoroso com Fernande Oliver suas produções sofreram 

um impacto cromático significante. A Cor Rosa tornou-se presente em suas 

pinturas e o seu gosto pelo circo foi tema de suas produções. Por outro lado, 

apesar desses novos ares, pelo uso dos tons rosados, alaranjados e terrosos 

usados pelo artista, simbolicamente compreendidas como quentes, vivas e 

alegres, assim como o tema recorrente retratado nessa fase: o circo, suas 

pinturas não se relacionam com alegria. Seus personagens circenses são 

retratados tristes, magros e sem perspectivas de vida.  

A Cor Rosa tornou-se marcante durante a Fase Rosa de Picasso, pois o 

uso de tons rosados pelo artista possibilitou, a partir dos teóricos utilizados 

na pesquisa, suscitar diversas discussões e possíveis relações das obras da 

Fase Rosa com a vida do artista espanhol.  
 

Considerações Finais 
 

Ao realizar um resgate histórico sobre o estudo da Cor Rosa, pode-se 

concluir que suas percepções e sensações estéticas se dão a partir do uso de 

suas diferentes tonalidades cromáticas, tendo estreita relação com as suas 

simbologias.  

Ao compreendê-la como uma Cor terciária, sua composição advém 

principalmente de duas cores distintas simbolicamente: do vermelho e do 

branco. A Cor Rosa simboliza a força contra fraqueza, podendo ser entendida 

como um meio termo ideal entre essas duas cores (vermelho e branco), 

constituindo-se como a Cor da vida na juventude.  

Na História das Artes Visuais encontramos a manifestação da Cor Rosa 

nos períodos artísticos: Medieval, Barroco e Rococó. Uma curiosidade 

importante, por isso destacada, foi pelo fato de que até antes dos anos 1920 

a Cor Rosa ser designada como uma Cor masculina e o azul como uma Cor 

feminina. Identificamos esse exemplo no período Medieval nas vestes de 

Cristo menino na religião católica, pois o encontramos em pinturas do século 

XIII, XV e XIX com trajes em tons de Cor Rosa. Normalmente Cristo já crescido 

era representado com vestimentas vermelhas. Encontramos também em 

pinturas do período Barroco príncipes vestidos com a Cor Rosa, pois, assim 

como Cristo em sua fase adulta, os príncipes como futuros governantes, 

vestiriam o vermelho simbolizando o poder e a força.  

A Cor Rosa teve uma grande importância também no período Rococó 

com Madame Pompadour, na França. Considerada um símbolo do Rococó, 

uma amante da arte e com um gosto extremamente refinado, conduziu o 

gosto combinatório pelo azul-claro com a Cor Rosa para a moda da época, o 

qual consideramos como uma combinação típica do Rococó. Foi criado uma 
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porcelana que levou o nome de Madame Pompadour. A manufatura de 

porcelana de Sèvres criou uma mistura de difícil preparo chamando-o como 

Rosa Pompadour.  

Pudemos constatar também como a Cor Rosa se manifestou e 

influenciou o trabalho de um dos principais artistas do século XX, o artista 

espanhol Pablo Picasso em uma das suas fases artísticas: a Fase Rosa. A Cor 

Rosa tornou-se marcante durante a Fase Rosa de Picasso, pois o uso de tons 

rosados pelo artista nos possibilitou suscitar diversas discussões e possíveis 

relações da referente Fase artística com a vida do artista.  

A poética de Picasso, segundo os estudos realizados, possuía estreitas 

relações com a própria vida do artista refletindo seus estados emocionais. A 

Cor Rosa tornou-se presente em suas pinturas e o seu gosto pelo circo foi 

tema de suas produções. Apesar desses novos ares, pelo uso dos tons 

rosados, alaranjados e terrosos, simbolicamente compreendidas como 

quentes, vivas e alegres, assim como o tema recorrente retratado nessa fase, 

o circo, suas pinturas não se relacionam com alegria. Seus personagens 

circenses são retratados tristes, magros e sem perspectivas de vida.  

Por ser uma Cor que possui vivacidade e quando usada em obras de 

arte pode refletir enumeras sensações, representando modos diferentes ao 

de costume comum, resultam em composições que refletem/estimulam 

diversos estados emocionais.  

Portanto, a Cor Rosa foi sendo construída culturalmente no decorrer 

dos anos na vida em sociedade através das simbologias existentes que foram 

sendo criadas. E que os diferentes tons da Cor Rosa agem de diversas formas 

sobre os sentimentos humanos, através das percepções e sensações 

estéticas provocadas por ela.  
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SÉRIE PONTOS: A NÃO NEUTRALIDADE DO REGISTRO 

FOTOGRÁFICO EM UMA AÇÃO PERFORMÁTICA. 
 

Cristhian Lucas1 

Larissa Damaris Lorena de Oliveira2 

 
O presente trabalho aborda o resultado da disciplina de Espaços Limiares do 

curso de licenciatura em Arte da Universidade Estadual Do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), mais precisamente sobre o processo criativo de uma ação 

performática aplicado na construção do objeto tridimensional intitulado 

“Série Pontos”. O artigo propõe algumas considerações sobre o processo 

criativo em dança, levando em conta os estudos de Rudolf Laban e Merce 

Cunningham sobre movimento corporal e a relação deste com novos 

espaços. Além de abordar aspectos do registro de atos efêmeros através da 

fotografia na Arte, fundamentando-se nos apontamentos de Roland Barthes, 

Susan Sontag e Annateresa Fabris sobre a linguagem fotográfica, o trabalho 

faz algumas considerações sobre a neutralidade da fotografia como registro 

na Arte; e relata como a série Pontos utiliza a linguagem fotográfica de forma 

distinta: apropriando-se do registro de uma ação efêmera como 

materialidade para a construção de um objeto tridimensional.  

 

Palavras-chaves: Fotografia, Registro, Dança. 
 

Introdução 

O artigo em questão aborda o resultado da disciplina Projeto em 

Espaços Limiares do curso de Arte da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), no segundo semestre do ano de 2018. A proposta conduziu os 

estudantes na elaboração de um trabalho artístico com a temática gênero, a 

partir das discussões sobre a violência contra mulher. Para a elaboração 

desta proposta, a turma foi dividida em pequenos grupos ou duplas, 

resultando em diferentes projetos teóricos práticos. Entre eles a série 

Pontos, desenvolvida pelos autores em questão, que será apresentada neste 

artigo que busca apresentar o uso de um registro fotográfico de uma ação 

efêmera, não como algo neutro, mas sim como parte constituinte de um 

objeto tridimensional. 

                                         
1 Graduado no curso de Arte pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), cursando 

especialização em Educação, Arte e Cultura pela UNICESUMAR.  
2 Graduada em Teologia pela Faculdade Teológica Sul Americana (FTSA), graduada em Arte pela 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), cursando especialização em Educação, Arte e 

Cultura pela UNICESUMAR.  
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A Série Pontos (imagem 01) foi norteada pela pergunta: “o que você 

deixou de fazer por ser mulher?” e se desenvolveu a partir da coleta de 

quatro relatos descritivos de mulheres pertencentes às famílias dos 

acadêmicos da dupla em questão. Nestes depoimentos dois elementos 

narrativos foram recorrentes: momentos de opressão, misoginia, machismo 

na própria trajetória e na de seus ancestrais, assim como a resiliência e 

adaptação das personagens ao lidarem com as adversidades no decorrer de 

sua história. 

A partir da leitura e percepção destes elementos em destaque nos 

relatos, desenvolveu-se uma ação performática, através de células 

coreográficas. Buscou-se trazer para o corpo da performer uma 

movimentação baseada nos sentimentos descritos pelas mulheres, 

destacando as adversidades causadas pelo machismo assim como a 

persistência das protagonistas. A ação foi registrada através da fotografia 

analógica, colocando em destaque alguns movimentos do corpo dançante 

que sintetizassem a ideia central da série; e as imagens resultantes 

constituíram uma obra tridimensional.  

 
Imagem 01. Série Pontos. Fotografia: acervo pessoal.  
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A Ação performática: O processo de criação corporal 

 

A partir da análise dos elementos narrativos em destaque nos relatos, 

criou-se duas células coreográficas em que os movimentos desenvolvidos 

buscam trazer para o corpo dançante a força das mulheres frente a opressão 

do meio em que elas viviam (imagem 02). Para experienciar as possibilidades 

da ação performática foram feitos alguns experimentos corporais, levando-

se em conta os estudos dos teóricos Rudolf Laban(1978) e Merce 

Cunningham(2014) que trabalhavam com possibilidades corporais e 

espaciais. 

 

 
Imagem 02. Registro da ação performática: Série Pontos. Fotografia: acervo pessoal.  

 

 

Laban desenvolveu a teoria do movimento, que investiga os fatores do 

movimento, suas qualidades e como eles se relacionam com o espaço. Estes 

estudos foram de suma importância para que a dança ultrapassasse os 

limites do palco, bem como da movimentação sistematizada do ballet 

clássico. Cunnigham, por outro lado, foi além, experimentando novas 

possibilidades corporais, inserindo o acaso em suas produções, retirando um 

enredo específico das coreografias e deslocando a dança para espaços 

alternativos, como arranha-céus, galerias de arte, estacionamentos, ringue 

de boxe e praças (SILVA, 2005, p.105).  
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Dessa maneira, o desenvolvimento da etapa prática da ação 

performática, se deu, primeiramente, com a experimentação de movimentos 

corporais que remetesse ao cotidiano do contexto das mulheres de cada 

relato. Observar os movimentos que nascem de ações rotineiras é uma 

prática que foi amplamente difundida por Laban e transformou os estudos 

e a estética da dança moderna. Os movimentos priorizados na série Pontos, 

buscaram destacar a força e resiliência das personagens que estavam 

inseridas em cenários em que o machismo, a misoginia e a desigualdade 

predominavam. O local de execução da ação também foi pensado a partir 

dos estudos de Merce Cunningham e suas experimentações executadas em 

ambientes normalmente não designados para que a dança ocorresse. Além 

disso, ao se optar pela rua como o local para a ação, considerou-se o fato de 

se levar a um lugar público as questões relacionadas às desigualdades de 

gênero e, a presença ainda latente, do machismo na estrutura da sociedade; 

muitas vezes praticada de forma velada, dentro dos lares.  

Além da experimentação de movimentos para a elaboração da 

composição coreográfica, outro elemento significativo compôs a escolha das 

roupas: os dois vestidos utilizados na dança são de uma das personagens 

dos relatos. A etapa seguinte deteve-se na necessidade escolher uma forma 

de registrar a ação efêmera da dança, a fim de que esta integrasse o objeto 

tridimensional - elemento resultante da série em questão.  
 

Algumas considerações sobre materialidade e registro 
 

Considerando que a série Pontos cria diálogos com questões 

referentes à performance e à corporeidade, relacionadas ao espaço e ao 

contexto, é interessante analisarmos de que maneira este tipo de 

manifestação artística se estruturou em sua criação, tão quanto, criou novos 

diálogos que moldaram a contemporaneidade artística. Castillo (2008) 

discorre  como, de maneira geral, no decorrer da década de 60 as questões 

da materialidade da arte começam a ser questionadas. Iniciando-se com os 

happenings e posteriormente adentrando as Performances, o corpo do artista, 

juntamente com as significações geradas pelo contexto e pelo espaço, 

ganham destaque no fazer artístico, criando uma delimitação entre a arte 

moderna e o que viria a ser o contemporâneo. 

Os primeiros passos para esta desmaterialização do objeto de arte 

surgem desta corrente artística que buscava a aproximação da arte e do 

cotidiano, ao mesmo passo que, rejeitava padrões já estabelecidos pelos 

espaços institucionalizados à arte (CASTILLO, 2008). De maneira geral, estes 

trabalhos artísticos possuem como característica comum a efemeridade, 
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exemplificadas em ações rápidas e preparadas para um contexto 

determinado e exclusivo. 

Neste período artístico (década de 60 e 70)), a Performance e o 

Happening, caracterizados pela corporeidade efêmera, também não possuía 

compatibilidade com os meios de exposição tradicional, uma vez que estas 

As ações performáticas utilizavam-se dos diálogos entre as significações do 

corpo, do contexto e o acaso deste espaço (CASTILLO, 2008). 

 Este tipo de produção, caracterizada pela efemeridadedialogou com 

formas de registro. Imagens e vídeos que, quando expostos em galerias, 

eram não encarados como uma obra material, mas apenas como um registro 

de um acontecimento que ocorreu no tempo e no espaço e que jamais 

poderia acontecer novamente da mesma maneira. Dedicado a este tipo 

específico de arte onde ocorre uma ausência de materialidade foi fundado 

no final da década de 60 em Berlin, o I Galeria Televisual. Idealizado por Gerry 

Schum, o estabelecimento não se comportava como os demais espaços 

institucionalizados da arte (não havia venda de obras), mas acatava a uma 

demanda onde trabalhos sem uma materialidade poderiam ser exibidos 

através do vídeo. Como enfatizado pelo seu criador, a galeria tinha a 

abordagem de substituir o “possuir” da arte pela comunicação.  

Graças a um conjunto de características, como a leveza e a frágil 

consistência material e a facilidade técnica, a fotografia atende esta demanda 

fundamental nesse contexto: a desmaterialização do objeto de arte em favor 

das atitudes e dos processos (FABRIS, 2004).  Desta maneira, a fotografia é 

usada por artistas devido ao seu funcionamento e obtenção, que se situavam 

no extremo oposto dos valores artísticos tradicionais que estavam sendo 

questionados (FABRIS, 2004), como, por exemplo, o pictorialismo e a própria 

noção de objeto de arte, que neste período, começou a se voltar para o 

processo e o fazer artístico. 

Esta forma de registo, a fotografia, que se diferenciava das demais 

imagens pela sua suposta ligação com real, foi objeto de estudo de um amplo 

movimento teórico. Como um dos primeiros estudiosos a refletir a respeito 

da imagem fotográfica temos Roland Barthes. Em sua obra “A Câmara Clara” 

aponta características e propriedades exclusivas da fotografia, onde o autor 

constrói seu texto emergido em fotos comuns, onde, através delas, 

desenvolve uma teoria, termos e contextos aplicáveis nas imagens 

fotográficas em geral. A fotografia eterniza um momento ao promover o 

recorte de tempo, assim uma fotografia carrega um referente exclusivo 

(BARTHES, 2015), mesmo que o fotógrafo posicione a câmera na mesma 

angulação e plano, as imagens mostraram o mesmo objeto em um outro 

contexto temporal, nem que por uma diferença de milésimos de segundo. 
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Barthes disserta que o papel da fotografia é o de mostrar o que foi - 

sendo a essência dessa linguagem ratificar o que ela representa (BARTHES, 

2015), de maneira que, a aparição de alguém em uma foto comprova uma 

indagável presença: O ser esteve lá, mesmo que este não se lembre do 

acontecido. Para o autor, a fotografia possui um poder de autenticação que 

sobrepõe o poder de representação (BARTHES, 2015).  Essa conexão com o 

referente, esse ‘vínculo umbilical’ concretiza um dos principais argumentos 

em relação a linguagem fotográfica apontado por Barthes, o de que a 

fotografia seria um recorte do real: posicionamento que justifica o uso por 

artistas do tipo processual.  

Ainda sobre as características deste tipo de imagem, Susan Sontag 

(2004) afirma que as fotos são, de fato, experiências capturadas. Para ela 

fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Pelo ponto de vista de Sontag, 

as imagens fotográficas fornecem um testemunho, ou seja, algo de que 

ouvimos falar, mas de que duvidamos, parece comprovado quando nos 

mostram uma foto.  

Essa ligação com o real, com a possibilidade de capturar experiências 

tem sido usada pela arte desde as vanguardas, onde a fotografia é utilizada 

para intensificar a relação de presença de uma performance ou happening, 

manifestações artísticas que se caracterizam justamente pela sua 

efemeridade do fazer. Nesses casos, a fotografia aparece como uma 

“presença muda de um evento não codificado” (SIGNORINI, 2014), como se o 

recorte executado por quem captura a fotografia fosse neutro e criasse uma 

ligação direta entre dois contextos temporais. 
 

4.Considerações finais.  
 

Apesar da série Pontos partir da ideia de uma ação performática 

registrada, não há nela a intenção de tornar o registro algo neutro, e sim, 

utilizar da materialidade da fotografia para somar nesse processo de 

significação; uma vez que, relacionada com os demais elementos, a 

fotografia analógica remete a memória e ao passado. Com a fotografia, a 

ação performática (imagem 03) que aconteceu no passado, se encontra, com 

as memórias das personagens que sofreram discriminação em um passado 

mais distante.  
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Imagem 03. Registro da ação performática: Série Pontos. Fotografia: acervo pessoal. 2018. 

 

Assim, as fotos da ação expandem-se para além do espaço da 

exposição, direcionando o espectador para uma ação efêmera que já se foi, 

mas que se faz presente através da materialidade da fotografia, somando 

então, ao processo de significação da obra, onde o registro não é encarado 

apenas como uma “presença muda de um evento não codificado” 

(SIGNORINI, 2014), mas sim, parte constituinte e relevante de um objeto 

tridimensional. 

A utilização de objetos pertencente à atividade da costura (imagem 04) 

reforça questões da hereditariedade da cultura machista e patriarcal. A 

submissão da mulher, infelizmente, ainda é um comportamento aceito e 

estimulado em nossa sociedade, transmitido de geração em geração - assim 

como a costura - como forma de demonstrar respeito e amor ao 

companheiro.  Além disso, a atividade de coser é consolidada como um 

exercício destinado geralmente às mulheres e ao fazer doméstico. A 

materialidade destes elementos mencionados, se relacionam no processo de 

significação com a fotografia, afastando assim, a neutralidade do registro 

fotográfico.  
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Imagem 04. Detalhes do objeto tridimensional: Série Pontos. Fotografia: acervo pessoal. 

2018. 

 

Por fim, o trabalho construído na série Pontos também deseja 

destacar a força das mulheres de cada relato que, em meio a situações 

adversas, foram – assim como a linha na agulha criando nós nos tecidos - 

pontos de resistência na trama das relações familiares. Dessa forma, a série 

deseja também, perpetuar a tenacidade dessas mulheres, que mesmo com 

dificuldades, buscaram burlar esse sistema de opressão e violência.    
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Hermann Hesse em seus livros no Brasil: uma análise 

imagética das capas das obras 
 

Olívia Ricetto de Oliveira Barros Maia (UEL)1 

 

Resumo: 

O presente trabalho visa analisar três imagens de capas das obras do autor 

alemão Hermann Hesse (1877-1962), lançadas durante a década de 1970 

pela Editora Record. Laureado pelo Prêmio Nobel em 1946, Hesse foi um 

autor extremamente popular no Brasil – especialmente entre os jovens - 

durante o contexto da Ditadura Militar (1964-1985). O grande número de 

vendas de obras lançadas e traduzidas para o português neste período pode 

ser relacionado ao contexto histórico e social da época; afinal, na obra de 

Hesse é possível perceber inúmeros elementos que foram posteriormente 

associados à Contracultura, como o inconformismo, críticas ao modo de vida 

burguês, busca por autoconhecimento, a forte relação com o misticismo, 

assim como o pensamento oriental, antimilitarismo entre outros. 

Considerando essas questões, optamos por analisar – a partir das 

formulações compostas por Martine Joly acerca da análise de imagem - capas 

que possuem uma relação entre suas imagens, assim como com a obra de 

Hermann Hesse. 

 

Palavras-chaves: Hermann Hesse, Contracultura, capas. 
 

Introdução 
 

O presente trabalho surgiu a partir de observações iniciais provindas 

do estudo da obra do autor alemão Hermann Hesse. Seus livros, 

amplamente traduzidos e editados no Brasil - especialmente durante a 

Ditadura Militar (1964-1985) -, nos trazem a possibilidade de se realizar uma 

análise acerca das imagens das capas, podendo nos trazer uma perspectiva 

diversa a respeito da importância das mesmas para quem as confecciona, 

para quem vende, assim como para quem consome os livros em que essas 

capas figuram. 

                                         
1 Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em História Social pela Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). 
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Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1946, Hermann Karl 

Hesse nasceu em 2 de julho de 1877 em Calw, na Alemanha. Cresceu no 

berço de uma família religiosa pietista; alguns de seus parentes eram 

missionários religiosos que viajaram e conheceram o Oriente; em 1911, 

Hesse foi à Índia e entrou em contato de forma ainda mais contundente com 

a religiosidade oriental, sendo essa uma questão influente na composição de 

suas obras. Posteriormente, partiu para a Suíça em 1912, onde foi 

naturalizado cidadão alguns anos depois. Em seus escritos há influências da 

psicologia analítica junguiana, assim como aspectos provindos da psicanálise 

de Freud, como nos aponta o biógrafo e professor emérito da Universidade 

de Berkeley, Joseph Mileck (1978). 

O autor foi um dos intelectuais alemães que se colocaram contra a 

posição adotada pelo país durante a Primeira Guerra Mundial, publicando 

até mesmo textos contrários ao nacionalismo exacerbado. Com o advento 

da Segunda Guerra, o autor adotou uma posição mais enfática, tornando-se 

mais crítico às questões de guerra e ao belicismo. 

 

Hermann Hesse no Brasil 
 

A primeira obra de Hesse lançada no Brasil foi O Lobo da Estepe em 

1935. Escrita em 1927, a primeira tradução para o português se deu por 

Augusto de Souza pela Editora Cultura Brasileira. Conforme João Paulo 

Francisco de Souza nos aponta em sua dissertação – que tem como premissa 

a análise da recepção crítica da obra de Hermann Hesse no Brasil entre 1935 

e 2005 -, a partir do lançamento de O Lobo da Estepe, as obras de Hesse 

tiveram grande receptividade por parte do público leitor brasileiro. Os 

números chamam atenção, pois Hesse, relativamente pouco lido na 

Alemanha e em outros países europeus durante a década de 1940 e 1950, 

foi logo considerado um dos grandes nomes do mercado editorial brasileiro 

já nessa época (SOUZA, 2007)2. 

Durante os anos de 1950, com a popularidade do escritor cada vez 

mais elevada, alguns artigos sobre seus livros foram escritos; a maioria deles 

tinha como enfoque as características recorrentes na obra hesseana. 

Conforme Souza (2007), Pedro Moacyr Campos (considerado o primeiro 

medievalista brasileiro), Sylvia Barbosa Ferraz e Daniel Brito enfocaram nos 

aspectos autobiográficos ao escreverem sobre o autor: perceberam a 

                                         
2 Para uma análise mais pormenorizada acerca da recepção da obra de Hermann Hesse no Brasil, ver 

a dissertação de João Paulo Francisco de Souza. Disponível em 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/94130>.  

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/94130
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tendência de Hesse em utilizar da própria história e vivência para escrever 

seus livros e construir os personagens – alguns desses notadamente 

semelhantes à própria vida do autor. Temos como exemplos a forte 

religiosidade presente nas narrativas (religiosidade tanto cristã provinda de 

seus familiares, quanto oriental, igualmente influenciada pelos parentes 

missionários), a psicologia analítica junguiana, assim como elementos da 

psicanálise de Freud; há referências acerca de leituras feitas por ele, além de 

críticas a questões que Hesse fez questão de elaborar em escritos de não-

ficção, como as guerras, por exemplo. O autor alemão também fazia alusões 

ao próprio nome: H. H., o personagem principal de Viagem ao Oriente, Harry 

Haller em O Lobo da Estepe, assim como a personagem feminina dessa obra, 

cujo nome é Hermínia.  

A partir de sua morte em 1962, os livros de Hesse atingiram um 

número ainda maior de vendas no Brasil – assim como em outros países, em 

especial os Estados Unidos, cuja repercussão do autor pode ser relacionada 

ao movimento hippie3- sendo o autor um dos nomes mais lidos pelos jovens 

do período da Ditadura, que se estendeu até meados da década de 1980. A 

Contracultura se encontrava em plena efervescência em alguns países do 

mundo, e no Brasil o movimento se consolida com o Tropicalismo, por 

exemplo, que logo mudou os rumos da música popular brasileira. Uma 

juventude que ao buscar ir contra a cultura das gerações anteriores e a 

cultura de consumo exacerbado, passou a assistir filmes, produzir e ouvir 

músicas, assimilar leituras que faziam sentido ao estilo de vida adotado por 

esses jovens. E Hermann Hesse foi um dos autores lidos nestas gerações: 

com seu constante inconformismo diante do absurdo, os escritos pacifistas 

e as obras ficcionais com tendências “subversivas”, o autor alemão tornou-se 

um nome rentável para o mercado editorial brasileiro. Victor Cunha Rego, 

afirmou inclusive que: 

 
Poucos escritores - entre os maiores - serão tão desconhecidos no 

mundo inteiro quanto Hesse, apesar do seu prêmio Nobel e da 

respectiva promoção publicitária. E é paradoxal que no Brasil, onde 

se lê comparativamente pouco, os seus livros tenham atingido 

tiragens superiores às de alguns países europeus. A divulgação de 

                                         
3 A obra de Hermann Hesse tornou-se uma espécie de fenômeno nos Estados Unidos durante a década 

de 1960 e 1970. O Lobo da Estepe era um dos livros favoritos da Contracultura estadunidense. Ralph 

Metzner e Timothy Leary - o guru dos hippies - chamaram Hesse de “the master guide to the psychedelic 

experience and its application”. Antes de 1960, o autor também havia sido “descoberto” pela Geração 

Beat. Para maiores explanações, ler Hesse and the Hippies: The Sociology of a Literory Phenomenon de 

James Joseph Black: https://goo.gl/ofiZrC, assim como Toward the Legend of Hermann Hesse in the USA 

de Jefford Vahlbusch, disponível em: https://goo.gl/8QMuro. 

https://goo.gl/ofiZrC
https://goo.gl/8QMuro
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Hermann Hesse é um dos poucos consolos do nosso campo 

editorial (RÊGO, 1970, p. 3 apud SOUZA, 2007, p. 18). 

 

As capas das obras: o autor de grande vendagem 

 

Embora seja recorrente ouvirmos que não se deve julgar um livro pela 

capa, devemos considerar as mesmas como responsáveis por possibilitar ao 

leitor as primeiras impressões acerca do objeto. As capas possuem uma 

função prática e comercial, e são escolhidas a priori com o intuito de serem 

mais apetecíveis, de se destacarem entre as outras, e que sejam conhecidas 

ou reconhecidas pelo público leitor.  Ana Isabel da Silva Carvalho (2008) 

sublinha que as capas surgiram com o objetivo de proteger o livro. Contudo, 

adquiriu novos propósitos ao longo do tempo, assumindo um papel 

considerável na questão da vendagem, sendo a primeira forma de 

comunicação entre o leitor e a obra: 
 

A inclusão do título da obra e nome do autor permitiram que (a 

capa) adquirisse também um papel informativo, ao passo que a 

decoração do espaço disponível passou a constituir uma forma de 

identificação e distinção do livro. Enquanto face visível do livro, a 

capa assume um papel privilegiado na comunicação com o público 

e, consequentemente, constitui um veículo privilegiado de 

promoção comercial. Comparativamente a outros formatos que lhe 

são próximos, como a capa de jornal ou de revista, a capa de livro 

tem uma maior longevidade e presença, fazendo com que muitas 

se tornem símbolos marcantes, associadas a um texto e a um 

período histórico (CARVALHO, 2008, p. 13). 

 

Considerando esses fatores, relembramos que as imagens e seus 

possíveis usos são constantes em nosso cotidiano; desde os primórdios, há 

registros de expressões imagéticas realizadas pelo homem. É comum 

ouvirmos que vivemos em uma “sociedade da imagem”4, dado que estamos 

em contato com elas a todo momento, principalmente através da mídia. 

Estejam elas em movimento ou não, em filmes ou desenhos, pinturas, 

logotipos de marca, fotos ou inúmeras outras possibilidades, Martine Joly 

nos afirma que, mesmo entendendo que o termo não se trate sempre sobre 

o que é visível, normalmente tende-se a referir a alguns traços do que é 

visual, e “[...]  depende da produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a 

imagem passa por alguém, que a produz ou a reconhece.” (JOLY, 2007, p. 13). 

                                         
4 Sobre a sociedade da imagem, ver FRIDMAN, Luis Carlos. Pós-modernidade: sociedade da imagem e 

sociedade do conhecimento.  Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701999000300007>.  

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FRIDMAN,+LUIS+CARLOS
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701999000300007
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Acerca da produção (e reprodução) de imagens no meio midiático, Joly 

também nos aponta a grande diversidade de imagens na 

contemporaneidade, não podendo ser classificada somente como 

“mediática”, sendo necessário considerar as 

 

[...] diferentes significações da palavra imagem (imagens visuais/ 

imagens mentais / imagens virtuais) parece claramente ser, antes 

de mais, o da analogia. Material ou imaterial, visual ou não, natural 

ou fabricada, uma imagem é antes de mais algo que se assemelha 

a qualquer outra coisa. Mesmo quando não se trata de imagem 

concreta mas sim mental, apenas o critério da semelhança a define: 

quer ela se assemelhe à visão natural das coisas (o sonho, o 

fantasma, quer ela se construa a partir de um  paralelismo 

qualitativo (metáfora verbal, imagem de si, imagem de marca) (JOLY, 

2007, p. 42-43). 

 

Para a autora, se a imagem está na categoria de “representações”, é 

porque se ela se assemelha, ela não é o objeto, mas sim, carrega o intuito de 

evocar, significar algo de diferente ainda que na semelhança. Mesmo nas 

imagens aparentemente mais realistas, suas elaborações são diferentes da 

realidade que se propõem a representar; e essa diferença se dá por 

inúmeros fatores, desde a questão de ângulos, passando pelas cores, à 

ausência de movimento, etc.  

Joly recusa a ideia de tentar encontrar a intenção do autor ao criar a 

obra; afinal, nem o próprio criador dela é capaz de dimensionar as 

interpretações possíveis feitas por seus receptores. Isso não significa, 

contudo, desconhecer deliberadamente o contexto histórico e social em que 

a obra (no caso, a imagem) foi produzida e nem mesmo ignorar o aspecto 

comercial da produção das capas, que surgem ao lado de um mercado 

editorial que passa a produzir livros em série. 

Para a análise das imagens deste trabalho – no caso, três capas de 

livros de Hermann Hesse traduzidos no Brasil durante a década de 1970 pela 

Record -, devemos sublinhar o fato de que as capas escolhidas pela editora 

brasileira foram feitas por um designer gráfico estadunidense chamado 

Milton Glaser para a Editora Noonday Press/ Noonday Paperbacks (Farrar, 

Straus and Giroux), também durante a década de 1970. Vemos, na foto 

abaixo, algumas das capas de obras estadunidenses compostas por Glaser – 

capas essas que foram utilizadas pela Editora Record no Brasil.5 

                                         
5 Milton Glaser foi um dos capistas mais renomados do século XX. Ana Isabel Silva Carvalho (2008) 

aponta que o designer tinha inclusive o hábito de assinar suas capas assim como um artista faria com 
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Figura 9. Capas dos livros de Hermann Hesse da editora estadunidense Noonday. Disponível em 

<https://bit.ly/2vLI1Um>. Acessado em 30/04/2019. 

 

Como podemos observar, as capas feitas pelo designer não são 

exatamente rebuscadas; porém, vemos nas capas criadas por Milton Glaser, 

o rosto de Hermann Hesse estampado (em algumas capas, o autor alemão 

aparece mais jovem, e em outras, mais maduro), assim como seu nome 

escrito ocupando um espaço considerável. Contando com uma estética 

peculiar, podemos cogitar se a intenção era produzir uma série de livros do 

Hesse, haja vista as capas acima, traduzidas e editadas em uma mesma 

época. Sobre suas composições, Glaser chegou a afirmar durante uma 

conferência na década de 1960 que  
 

                                         
a própria obra de arte. O nome do capista aparece em algumas capas, reivindicando um espaço até 

então não concedido a eles. Apesar disso, com relação ao uso feito pela Editora Record das imagens 

de Milton Glaser, não encontramos nenhuma menção ao designer nas capas dos livros de Hermann 

Hesse. Desconhecemos o motivo. Encontramos, contudo, no site oficial de Glaser, as imagens 

produzidas por ele e em uma das abas, nomeada "Hermann Hesse", as imagens produzidas pelo 

designer destinadas às capas. 
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[...] Todo mundo estava usando cores em abundância...as cores 

tinham acabado de adentrar o mundo das capas dos livros. [...] Meu 

pequeno truque era usar muito pouca cor porque eu entendi algo 

sobre a natureza do contexto: se todo mundo está usando muita 

cor, você deve usar pouca cor. (GLASER apud CARVALHO, 2008, pp. 

60-61, tradução nossa).6 

 

Em vista disso, é possível entrever que as capas produzidas por Glaser 

possuíam tendências minimalistas específicas, típicas das criações feitas pelo 

designer e que iam de encontro ao que estava sendo produzido 

majoritariamente no mercado editorial naquele contexto – contexto em que 

a tecnologia desenvolvida desde o início do século XX propiciou uma 

agilidade maior na produção de livros, inclusive na elaboração das capas. 

Carvalho (2008) nos aponta que as capas mostradas por Glaser na 

conferência, continham traços pretos com alguns apontamentos de cores, 

que permitiram que a imagem ficasse completamente integrada ao fundo 

branco da capa. Para o designer, a abundância de capas extremamente 

coloridas e adornadas no mercado, fez com que ele optasse pela 

diferenciação no ato de criação, tornando-se assim, portanto, particular e 

característico para o mercado editorial – uma tática comercial - e 

distanciando-se das tendências em voga naquele contexto, em que as 

tecnologias gráficas já possibilitavam a criação de capas extravagantes.  

Como afirmamos anteriormente, Hermann Hesse foi um dos autores 

mais vendáveis no Brasil, sendo chamado inclusive de “consolo editorial”. As 

capas de seus livros não eram especialmente chamativas e essas, em 

específico, não se relacionam de forma direta com as narrativas das obras 

(ainda que as três imagens aqui escolhidas sejam capas de livros com 

aspectos autobiográficos). Contudo, como se tratava da tradução de um 

autor best-seller, podemos supor que a própria imagem de Hesse, assim 

como seu nome em letras grandes, era o suficiente para a Editora Noonday 

nos Estados Unidos, assim como para a Editora Record no Brasil, optar pelas 

produções de Milton Glaser. 

 Joly (2007) sublinha que a imagem sempre constitui uma mensagem 

para o outro, sendo um instrumento de comunicação e expressão. Desta 

maneira, é de fundamental importância considerar por quem a imagem foi 

produzida, em qual veículo essa produção se deu, assim como para quem 

ela se destina. “A função da mensagem visual é, com efeito, também ela, 

                                         
6 [...] Everyone was using color in great abundance...colour had just entered the world of book jackets. [...] 

My little trick was to use very little colour because I understood something about the nature of context: if 

everyone else is using a lot of colour you should use little colour. 
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determinante para a compreensão do seu conteúdo” (JOLY, 2007, p.61). 

Pensando o livro enquanto objeto comercial, editado e traduzido por uma 

grande editora brasileira, podemos nos perguntar se há uma relação de 

complementariedade entre as capas aqui escolhidas e as obras de Hesse: 

vemos, abaixo, três capas de livros do autor, com histórias distintas. A 

primeira, Minha fé, traduzida por Luiza Leite Ribeiro em 1971 traz um 

compilado de escritos do autor sobre a questão da religiosidade. O segundo 

livro, chamado Obstinação, igualmente de 1971, traz textos pessoais e cartas 

do autor; o terceiro, Para ler e pensar, editado no Brasil em 1971, da mesma 

forma nos traz fragmentos de cunho biográfico, ou “pensamentos extraídos 

de seus livros e cartas”. Ambos foram traduzidos por Bélchior Cornelio da 

Silva. Embora as narrativas dessas obras sejam dotadas de aspectos 

autobiográficos, as imagens das capas não se distinguem entre si, ainda que 

cada um dos três livros possua enfoques particulares e diferenciados dos 

outros. 

 

 
Figura 10. Capa do livro Minha Fé, traduzido e editado pela Editora Record em 1971. Disponível em em 

<https://bit.ly/2V7dyKH>. Acessado em 30/04/2019. 
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Figura 11. Capa do livro Obstinação de Hesse, editado e traduzido pela Editora Record em 1971. 

Disponível em <https://bit.ly/2YcbNhc>. Acessado em 30/04/2019. 

 

 
Figura 12. Capa do livro Para ler e pensar de Hermann Hesse, lançado pela Editora Record em 1971. 

Disponível em <https://bit.ly/2vIg4gh>. Acessado em 30/04/2019. 

  



 

274 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 
Figura 13. Fotografia de Hermann Hesse. Disponível em <https://bit.ly/2vIg4gh>. Acessado em 02/05/2019. 

 

Portanto, ainda que as narrativas de Hesse possuam 

reconhecidamente aspectos autobiográficos – até em livros em que 

aparentemente não se percebe, os estudiosos de sua obra e os leitores 

assíduos, demarcam a tendência do autor em se utilizar de questões 

pessoais na construção de seus personagens e narrativas – não vemos 

relação direta entre as capas escolhidas pela Editora Record para a edição 

brasileira, além da possibilidade da editora estar atenta à forte relação entre 

autor e obra, não negligenciando, evidentemente, os fatores de mercado e 

venda e nem mesmo o argumento utilizado por Milton Glaser, acerca de sua 

criação artística e a particularidade enquanto capista. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Podemos concluir, destarte, que o fator vendável é uma questão 

fundamental na edição de obras de qualquer editora. Não se pode 

desconsiderar este fato ao analisar qualquer produção que se destine à 

venda. Pensar nas capas de livros como o contato inicial entre a obra e o 

leitor nos atenta ao fato de que as mesmas, que inicialmente possuíam uma 

função eminentemente utilitária, tornaram-se posteriormente, uma questão 

primordial à qualquer editora.  
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Um autor vendido, consagrado e lido em um país no contexto de uma 

Ditadura Militar, que se lia (e ainda se lê) pouco, uma capa contendo o nome 

e uma imagem caricata, poderia ser mais vendável do que a proposta do livro 

em si, do que a própria narrativa escrita por ele. Afinal, Hesse escreveu 

muitos livros - e muitos dos escritos biográficos foram editados e 

transformados em obras posteriormente. O próprio autor surge, então, 

como elemento de venda e para a venda. Além disso, há o fato de Hesse fazer 

referências à própria vida em seus escritos, tornando os livros reconhecidos 

pelos elementos autobiográficos. As capas dos livros editados pela Editora 

Record no Brasil durante a década de 1970, aparentemente simples e sem 

correspondência direta com as histórias contidas nas obras, são na verdade, 

imagens criadas por um designer que se desvia das tendências de criação de 

imagens que se encontravam em voga, tornando-as atrativas para a 

comercialização aos jovens leitores.  
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O tempo, a máquina e o homem: dissecando O Sono Louco, 

de Daniel Jablonski, através de Omar Calabrese. 

 
Clara Siliprandi de Azevedo MARQUES  

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)1 

 
Resumo:  

A obra O sono louco (2013–2016) de Daniel Jablonski (n. 1985), une a prática 

artística com uma pesquisa de cunho acadêmico, científico e filosófico. 

Jablonski parte de um problema de sua própria rotina e cria uma instalação 

na qual funções entrelaçam-se, tornando o artista simultaneamente curador, 

médico e paciente, cientista e objeto de estudo, patrão e funcionário, em 

mimese às estruturas da contemporaneidade, marcada por relações 

estipuladas por um capitalismo selvagem. Em seu processo artístico, 

Jablonski auto-examina-se compulsivamente e estuda os postulados de 

Freud, tentando compreender os segredos de seu inconsciente. É por isso 

que, a partir do método de Calabrese presente em Como se lê uma obra de 

arte (1993), e pelo seu conceito de “segredo”, analisa-se de que modo 

Jablonski configura os elementos em sua instalação a fim de estipular 

relações entre a sua angústia pessoal e as estruturas de dominação impostas 

pelo capitalismo, investigando, a partir de Benjamin, as passagens entre o 

sono e a vigília como princípios não só pessoais, mas também políticos. 

 

Palavras-chaves: Omar Calabrese, Daniel Jablonski, arte contemporânea 

brasileira. 
 

Introdução 
 

A mostra Unânime Noite — Volume 32, curada por Bernardo José de 

Souza e em exposição na Fundação Iberê Camargo entre os dias 10 de março 

e 6 de abril de 2018, reuniu obras de diversos artistas para discutir os limites 

da linguagem, da realidade e da ficção, inspirando-se em jogos surrealistas 

como “cadáver esquisito” para desafiar os moldes convencionais que 

permeiam as construções das narrativas atuais. Como argumenta Souza, é 

“mediante o constante instar do passado e do futuro a partir do presente — 

uma das marcas da contemporaneidade —, [que] esta exposição pretende 

                                         
1 Graduanda no Bacharelado em História da Arte na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
2 O Volume 1 e o Volume 2 foram realizados na Bolsa de Arte, em São Paulo (2015) e no Centro de Arte 

Contemporânea de Vilnius, na Lituânia (2016), respectivamente.  
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articular obras e artistas de tempos e estaturas diversas” (FUNDAÇÃO IBERÊ 

CAMARGO, 2018, s/p), como Iberê Camargo (1914—1994), Cinthia Marcelle 

(1974—), Marilá Dardot (1973—) e Samuel Beckett (1906—1989). O visitante 

era então convidado a adentrar o particular mundo onírico de cada obra que, 

por sua vez, apresentava regras e realidades próprias.  

O espaço expositivo, propositalmente fragmentado, propunha que as 

experiências individuais, vividas ao longo do percurso realizado pelo 

visitante, pudessem constantemente construir, desconstruir e reformular as 

possíveis narrativas: sem um trajeto indicado ou definido, cabia ao público 

buscar seus próprios significados, traçar suas próprias relações e conexões 

entre as obras, a partir de si mesmos. Dessa forma, Unânime Noite 

reivindicava uma relação museológica empenhada em testar os limites da 

curadoria, clamando por um descompromisso com a autoridade do curador 

absolutista, convencional.  

Dentro dessa proposta, a obra O sono louco — quem vigia o vigia? 

(2013–2014) de Daniel Jablonski (n. 1985), artista visual, professor e 

pesquisador independente franco-brasileiro, apresentava um 

desdobramento significativo dentro da temática da mostra: sua preocupação 

principal era discutir o sono, e não o sonho per se. Unindo prática artística 

com uma pesquisa de cunho acadêmico, científico e filosófico, Jablonski parte 

de um problema de sua própria rotina para investigar “o lugar do sujeito na 

formação de novas mitologias e discursos do cotidiano” (JABLONSKI, 2018, p. 

1), criando uma instalação na qual ele também entrelaça as funções de 

curador e artista, cumprindo papéis, ao mesmo tempo, de médico e paciente, 

fotógrafo e fotografado, cientista e objeto de estudo, patrão e funcionário, 

em mimese às estruturas da contemporaneidade, marcada por relações 

estipuladas pelo capitalismo industrial (cf. JABLONSKI, 2014, p. 118).  

Além disso, cabe compreender que ponto de partida de O sono louco 

não está alicerçado em grandiosas narrativas, eventos históricos ou 

temáticas tradicionalmente nobres. Pelo contrário, a obra surge a partir da 

“notável resistência em despertar-se” do artista, fator corriqueiro, banal, 

porém responsável por causar-lhe grande angústia, dando a esta obra um 

caráter profundamente pessoal e ao mesmo tempo de fácil compreensão — 

afinal, a dificuldade em passar do sono para vigília é uma experiência vivida 

por todas as pessoas, pelo menos em algum momento da vida, quando não 

diariamente. Nas palavras do artista essa “notável resistência” insere-se na 

construção de sua própria história da seguinte maneira:  

 
Assim como [Walter] Benjamin, também gosto de acordar cedo. 

Contudo isso nunca ocorre. Toda manhã, fins de semana e feriados 

inclusos, eu luto com meu despertador. Desde a adolescência — 
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quando meus pais deixaram de me acordar — eu ajusto o alarme 

de bom grado todas as noites e durmo com muita facilidade. Na 

manhã seguinte, entretanto, sou perfeitamente incapaz de 

determinar o que aconteceu. O alarme tocou? Ou eu o desliguei? Se 

foi esse o caso, quando? Não é fácil de dizer, já que não há nenhum 

padrão claro entre a hora estipulada do alarme e a hora em que de 

fato acordo. Às vezes isso me toma alguns minutos, às vezes 

algumas horas. A única coisa segura a se dizer é que a dor física está 

sempre envolvida. Sem mencionar, é claro, a culpa que segue 

naturalmente cada despertar tardio, após ter sido chamado por 

anos a fio de preguic ̧oso, indolente etc. Isso logo toma a forma de 

um círculo vicioso: quanto mais se tenta acordar cedo, mais 

frustrac ̧ão acompanha cada nova derrota. (JABLONSKI, 2014, p. 111) 

 

Dentro dessa busca por auto-diagnosticar-se “portador de um 

distúrbio de sono ainda desconhecido”, Jablonski realiza o que chama de 

“teste caseiro” no qual dorme, durante trinta dias, com um relógio de ponto 

portátil do século XIX, registrando, através dessa máquina, os momentos em 

que se sentia acordado (cf. JABLONSKI, 2014, p. 109). O resultado dessa 

experiência é então organizado na Fundação Iberê Camargo3 de modo a 

ocupar uma das salas do segundo andar. Na maior das paredes, há um 

grande gráfico, mostrando os dias 1 até 25, no eixo X, e as respectivas 

diferenças, em horas [-1, 1, 2, 3], no eixo Y, em relação o momento que 

Jablonski deveria ter acordado [linha 0], e quando de fato acordou, 

representado por pontos no gráfico. Representando cada dia, no eixo X, há 

um relógio, totalizando 25 relógios comuns, todos diferentes entre si. A 

instalação conta também com o relógio de ponto utilizado pelo artista, um 

anúncio de jornal sobre esse equipamento e alguns livros lidos pelo artista 

nessa pesquisa4. Esses últimos podiam ser manuseados pelos visitantes, 

assim como um diário do artista sobre o experimento. Havia também um 

monitor televisivo, mostrando uma cena do filme M — O vampiro de 

Dusseldorf, de Fritz Lang (1890—1976), lançado em 1931, e um quadro com 

post-its que demonstravam o cálculo diário da diferença entre os horários 

(expectativa vs. realidade), e as bobinas de papel nas quais foram registradas 

as inquietações soporíficas do artista. Jablonski indica, na própria legenda da 

obra, que o ensaio homônimo, fundamental para esta análise e publicado na 

revista Poiesis em 2014, é parte integrante do trabalho artístico.   

                                         
3 A instalação foi montada pela primeira vez na Galeria Casamata, no Rio de Janeiro, em 2014.  
4 Eram eles: 24/7, de Jonathan Crary; El Sublime Objeto de la Ideología, de Slavoj Zizek; Rêves, de Walter 

Benjamin; O que é o tempo?, de G. J. Whitrow; A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud (volume 1 

e 2).  
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Se durante a noite Jablonski auto-examinava-se compulsivamente 

nesse exercício de registro, de controle, durante o dia aprofundava-se nos 

postulados freudianos, tentando compreender melhor os “segredos” de seu 

próprio inconsciente em busca de soluções para o seu distúrbio ainda 

diagnosticado e tampouco identificado pela medicina. Dessa forma, o 

método elaborado pelo semiólogo italiano Omar Calabrese (1949—2012) em 

seu capítulo A intertextualidade em pintura: uma leitura dos Embaixadores de 

Holbein, presente em seu livro Como se lê uma obra de arte (1993), e pelo seu 

conceito de “segredo”, apresenta-se como uma ferramenta na qual pode-se 

analisar de que modo Jablonski configura os elementos em sua instalação a 

fim de estipular relações entre a sua angústia pessoal e o que o artista 

denomina como as “estruturas de dominação do capitalismo industrial” 

(JABLONSKI, 2014, p. 119), investigando as passagens entre o sono e a vigília 

como princípios não só pessoais, mas também políticos. 
 

O tempo, a máquina e o homem 
 

Em sua leitura de Embaixadores (1533) de Hans Holbein, o Jovem 

(1497—1543), Omar Calabrese estipula nove estágios pelos quais 

conseguimos desvendar alguns segredos que escondem-se nessa pintura: o 

segredo, a identificação dos personagens, a cultura, a amizade, a política, a 

pintura, o jogo linguístico, a autobiografia e a filosofia. O autor parte do 

pressuposto que esses planos nada mais são do que tipos de isotopias, isto 

é, níveis de sentido que coexistem entre si, seguindo a concepção de Algirdas 

Julien Greimas (cf. CALABRESE, 1993, p. 43). Para o semiólogo, obras 

construídas de maneira polimorfa ou pluri-isotópicas permitem que 

possamos dar “saltos” de níveis para outros que, por sua vez, dão lugar a 

novas construções de sentido (idem ibidem). Assim como Calabrese escolhe 

a obra de Holbein não só por seu caráter misterioso, enigmático, mas 

também por seu peso teórico e filosófico, com o qual destina o espectador a 

refletir sobre “os próprios fundamentos de sua construção” (CALABRESE, 

1993, p. 38), o mesmo ocorre com O sono louco. Ambas obras podem ser 

consideradas “apuradíssimos exercícios de abstração”, usando as próprias 

palavras de Calabrese (1993, p. 44), e ambas apresentam-se à primeira vista 

como hieróglifos, como símbolos a serem apurados, como segredos que se 

escondem do espectador. 

Precisamente, este é o primeiro nível de análise proposto por 

Calabrese: é preciso identificar o segredo, essa forma oculta, indecifrável, 

pela qual é necessário “deslocar-se para além dela para conhecer a verdade” 

(CALABRESE, 1993, p. 48). Em O sono louco, o espectador é confrontado com 
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diversos signos aos quais lhe faltam, em um primeiro momento, chaves 

suficientes para poder solucioná-los com precisão, assim como o 

anamorfismo discrepante presente em Embaixadores causa um 

estranhamento profundo. Esse estranhamento é essencial pois, como 

Calabrese argumenta, o “quadro com segredo”, popularizado no século XVI 

na Alemanha como Vexierbilder, propõe não somente um jogo de 

passatempo, mas um verdadeiro exercício teórico (cf. CALABRESE, 1993, p. 

44). Ele possui, também, uma dupla função, uma dupla leitura, na qual uma 

apresenta-se de uma forma para uma maioria enquanto a outra resguarda-

se a uma minoria instrumentalizada com chaves de leitura adequada 

(CALABRESE, 1993, p. 44). Na obra de Jablonski estranha-se o gráfico, com 

seus os pontos e linhas desprovidos de legendas auxiliares, o clipe do filme 

de Fritz Lang e a sua relação com os relógios.  Nenhuma dessas relações é 

imediamente óbvia, muito menos para o público não familiarizado com o 

sistema cartesiano. Precisamente é essa intertextualidade implícita que 

constitui o intricado jogo que é debruçar-se à instalação em questão. É 

preciso esforçar-se, em ambos os casos, para estipular relações intertextuais 

entre os elementos apresentados pelas obras e  os conceitos e questões que 

habitam seu exterior. Bem como Calabrese comenta sobre a obra de 

Holbein, O sono louco também postula um desafio ao seu espectador (ou 

talvez devêssemos chamá-lo de leitor?), pois lhe provê pouquíssimos códigos 

para o seu esclarecimento imediato. Contudo, nem Holbein nem Jablonski 

utilizam-se desse segredo como barreira ou empecilho. Pelo contrário, usam-

no para incitar seu leitor-ideal a ativar “novas e mais difíceis capacidades” 

(CALABRESE, 1993, p. 48) e, especialmente na instalação em questão, para 

refletir sobre a própria realidade do espectador.  

Ao passo que em Embaixadores a anamorfose desvenda-se 

visualmente, através de uma mudança de ponto de vista, em O sono louco 

imagem e palavra interligam-se e complementam-se de modo fundamental, 

indissociavelmente, sendo a palavra necessária para desvendar os segredos 

da obra. Em especial, ressalto a presença de uma pequena legenda que, em 

poucas palavras, expõe a intenção do artista. A importância desse dispositivo 

para o espectador era imensa e, junto à mediação realizada pela equipe do 

Programa Educativo, constituíam-se como as principais ferramentas que 

instrumentalizavam o visitante a decifrar os códigos apresentados de modo 

que a obra pudesse ser desvendada para além de um simples conjunto de 

aleatoriedades.  

Há também outro importante elemento verbal-textual: o ensaio 

realizado pelo artista, que mesmo não estando disponível ao visitante da 

Fundação, poderia ser consultado online. Essas presenças textuais e seu peso 



 

281 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

ao sentido do trabalho demonstram como seus signos visuais são 

responsáveis por estabelecer relações ilustrativas, e quando analisados 

isoladamente acabam tornando-se desprovidos de sentido. A obra depende 

da palavra justamente para criar a coerência necessária entre os elementos 

visuais que pode, sem ela, passar desapercebida.  

O intrincado vínculo entre os elementos visuais e escritos 

continuariam incompreensíveis sem o segundo estágio proposto por 

Calabrese: a identificação dos personagens. Em termos visuais, 

particularmente, temos a presença em peso de 25 relógios esteticamente 

muito diferentes entre si e que pertencem a tempos distintos — uns são mais 

modernos, outros são nitidamente do começo do século passado. Cada 

relógio localiza-se embaixo de um dos 25 números no eixo X, pelo qual é 

possível inferir que cada número relaciona-se a um elemento ou evento 

único. Cada relógio, contudo, marca uma hora distinta, causando uma 

confusão no espectador — haveria nisso algum significado específico? 

Seriam esses diferentes tempos indicativos de fusos-horários? 

Representariam esses relógios lugares? Será a hora em cada relógio uma 

chave relevante para decifrar esta obra? Se em Embaixadores pode-se 

identificar a identidade dos personagens a partir de seus atributos, de 

objetos minuciosamente elaborados por Holbein para justamente revelar-

nos quem está sendo retratado, quais os atributos que encontramos em O 

sono louco que permitem desvelar esse nível tão elementar?  

Primeiramente, há a percepção dos relógios como elementos 

familiares aos espectadores. A escolha por esses objetos tão cotidianos é de 

suma relevância no movimento de aproximação realizado pelo público em 

direção à obra. Ao ver aqueles objetos tão corriqueiros em um museu, esse 

lugar de poder, de legitimação, conhecido por sua hostilidade, onde há um 

esperado distanciamento entre a obra e público, o espectador percebe-se 

como capaz de dominar a linguagem utilizada. Com isso, identifica uma nova 

chave: está diante de uma representação do tempo. Mas, além disso, é a 

familiaridade com esses personagens que permite que aconteça um 

processo de identificação dos espectadores com o artista, não só pelo 

compartilhamento de objetos pertencentes a uma mesma cultura, mas 

também pela vocalização, pelo protagonismo de uma angústia comum, 

“normal”. Não há pessoa no mundo que não entenda o problema originário 

desta obra, que não consiga colocar-se no lugar do artista. O público, nesse 

momento, reconhece que estava entrando em contato com algo 

extremamente pessoal e íntimo e é esse reconhecimento que permite que o 

espectador veja também a si mesmo e às suas próprias angústias refletidas 

ali.  
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Isto é, há uma dupla (ou até tripla) identificação de personagens, que 

acontecem simultaneamente. Não só o espectador identifica o artista como 

personagem como também identifica-se a si mesmo, projetando-se nesse 

protagonista. Vê-se refletido nos relógios, reconhece objetos idênticos aos 

que pertenceram a seus familiares, amigos ou a eles mesmos. E esse 

processo de reconhecer-se como parte integrante dos códigos 

representados é um dos principais elementos responsáveis por motivar o 

espectador a não desistir de desvendar o segredo desta obra. Os relógios 

intrigam, chamam a atenção. Por mais que a arte contemporânea esteja 

imbuída pela fama de ser incompreensível justamente por elaborar novos 

códigos, signos e linguagens, Jablonski consegue atrair o espectador através 

da inserção de personagens que habitam o âmbito trivial da vida cotidiana.  

Por isso, os dois outros estágios elaborados por Calabrese 

desenvolvem ainda mais os segredos presentes nessa instalação. Em 

particular, são os níveis culturais e políticos que possibilitam que a 

experiência pessoal possa refletir estruturas que guiam o nosso viver 

contemporâneo. Isso ocorre, especialmente, se olharmos para o tempo 

enquanto construção cultural, emergente da modernidade para a 

contemporaneidade e intrincadamente conectado às relações de trabalho.  

Considerando o relógio como um marco fundamental na relação 

construída pelo ser humano com o tempo, percebe-se que o tempo 

desenvolve-se, em simultaneidade ao capitalismo, em direção a tornar-se um 

capital, uma moeda de troca. O relógio configura-se então como uma criação 

humana cuja única funcionalidade é o de regular aquilo que o próprio ser 

humano é incapaz de regular. Máquina e tempo unem-se em uma potente 

instituição. Já na primeira cena do filme Tempos Modernos (1936), de Charles 

Chaplin, por exemplo, situa-se o relógio enquanto atributo da modernidade, 

enquanto transformador da nossa relação com a vida, instaurando o tempo 

como universal, metódico, matemático, e ele passa a ser, portanto, e como 

argumenta Jablonski, o verdadeiro vigia dos trabalhadores. A vida não mais 

é definida pelas estações, ou por outros fatores da natureza, e sim pelo 

eterno tic-toc desta máquina incorruptível e exata, que controla nossa 

produtividade. “É possível deter um homem, mas não um relógio” 

(JABLONSKI, 2014, p. 115). 

O tempo, a máquina e o homem estão então interligados sem fim à 

vista. E, dentro do âmbito cultural e político, a escolha por um relógio de 

ponto portátil para ser o equipamento para controlar o acordar do artista 

justifica-se por remeter-se ao sistema de segurança, popularizado no século 

XIX, em que patrões de fábricas contratavam vigilantes noturnos para 

manter a segurança de seus estabelecimentos. Como o tempo, contudo, é 
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dinheiro, era de interesse dos patrões que houvesse algum sistema que 

comprovasse que o vigilante não estava dormindo durante a noite e 

enganando seu patrão (cf. JABLONSKI, 2014, p. 117). Jablonski argumenta 

justamente que, se em um primeiro momento a preocupação dos patrões 

em contratar um vigilante estava concentrada no medo de perderem seus 

bens materiais, logo ele passou a focar-se no medo de serem enganados 

pelos vigilantes: a “verdadeira questão do neurótico mundo do trabalho do 

século XIX” não era “precaver-se contra eventuais ladrões: se o capitalista 

precisa dormir à noite, como ele pode ter certeza de que seu empregado está 

de fato vigiando sua fábrica, isto é, de que não está sendo enganado, 

pagando alguém para dormir também?” (JABLONSKI, 2014, p. 117). Isto é, se 

“antes nos perguntamos: quem vigia o vigia? Poderíamos dar um passo atrás 

e perguntarmo-nos agora: o que exatamente esse vigia está vigiando?” 

(JABLONSKI, 2014, p. 123). A resposta que o artista encontra é que o vigia 

noturno não protege a fábrica, de fato. Ele protege, na verdade, o sono de 

seu patrão: “ele é o único encarregado por garantir a realização dos desejos 

inconscientes reprimidos desde a infância deste último” (JABLONSKI, 2014, p. 

124). 

Portanto, os relógios de ponto portáteis cumprem a função de provar, 

no dia seguinte, que o vigilante não havia adormecido. Novamente, a escolha 

pelo relógio de ponto justifica-se precisamente por ser ele o único relógio 

capaz não de marcar o tempo, como um relógio de pulso, ou de contar o 

tempo, como um cronômetro: sua função, argumenta Jablonski, é a de pará-

lo. Aqui, o artista traça mais uma relação intertextual, que circunda outras de 

suas próprias práticas artísticas: o relógio de ponto está, na verdade, muito 

próximo de uma máquina fotográfica. Ambos são inúteis sem o “impulso 

orgânico” humano, precisando do trabalho manual para funcionar e ambos 

habitam e definem a vida contemporânea, em especial no século XXI. Dessa 

forma, a relação entre a máquina e o homem desdobra-se no sentido em 

que “o homem torna-se também seu provedor [da máquina], mas agora ele 

é chamado de empregado. Suas tão celebradas faculdades mentais estão 

agora reduzidas a pressionar o botão, virar a chave e seguir instruções” 

(JABLONSKI, 2014, p. 118). 

Contudo, diferentemente dos Embaixadores, não parece haver do 

mesmo modo um segredo político por trás de O sono louco, pelo menos não 

no sentido de que haja um estopim específico, como há na obra de Holbein, 

que guie a construção da obra. Entretanto, seu início, em agosto de 2013, 

significa para o Brasil o início de um movimento político cujas consequências 

geraram grande instabilidade. As chamadas “Jornadas de Junho” ou 

“Manifestações dos 20 Centavos” foram movimentos de protesto 
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organizados em 2013 através das mídias digitais que causaram uma 

comoção nacional e que chegaram a mobilizar cerca de 1,25 milhão de 

pessoas (O GLOBO, 2013, s/p). Com o slogan “O Brasil acordou” ou “O gigante 

acordou”, motes que foram logo apropriados pela direita brasileira, as 

manifestações de 2013 traziam consigo a característica coletiva e histórica 

que Jablonski identifica em Walter Benjamin, que “pretendia estender a 

esfera privada (e burguesa) do sonho a uma dimensão radicalmente coletiva 

e histórica — elevando, com o mesmo gesto, a ação cotidiana do despertar a 

uma dignidade política inédita” (JABLONSKI, 2014, p. 119). Jablonski, nesse 

movimento de auto-diagnóstico, acaba elevando de maneira muito similar a 

sua própria esfera privada e burguesa, fazendo com que esse distúrbio de 

sono ainda não reconhecido medicamente atinja a dimensão coletiva que 

surge a partir da identificação, por parte dos espectadores, com essa 

dificuldade exagerada em acordar. Se antes não havia estudos científicos 

sobre a incapacidade de acordar, em contraste com os intermináveis estudos 

sobre a incapacidade de dormir, O sono louco estipula novos caminhos pelos 

quais a dignidade dos traumas do dia-a-dia pode também, conquistar 

espaços e unir indivíduos. 

 O caráter autobiográfico (um dos últimos estágios desenvolvidos por 

Calabrese) de O sono louco perpassa seu contexto político e alicerça-se, 

contudo, em angústias muito anteriores ao seu ano de realização. De fato, a 

instalação presente na Fundação Iberê Camargo nada mais era do que uma 

de várias possíveis montagens desse projeto que estava há anos crescendo 

dentro do artista, e que toma corpo pela primeira vez em agosto de 2013. 

Mas, ao mesmo tempo que Calabrese identifica em Holbein particularidades 

autobiográficas e reconhece o papel da personalidade e da história pessoal 

do artista em suas produções, em especial quando argumenta que “a obra, 

independentemente do modo como se apresentar e daquilo que 

aparentemente disser, também falará inevitavelmente do artista que a 

produziu. É já uma afirmação banal dizer-se que toda obra é autobiográfica.” 

(CALABRESE, 1993, p. 65), o caráter autobiográfico de O sono louco é 

constituinte de contexto de produção, e mais ainda, dos fundamentos de sua 

construção. Jablonski teoriza, a partir de Freud, sobre o distúrbio de sono 

que acredita ter, e conecta as estruturas de dominação representadas pelo 

relógio de ponto com a figura do vigia noturno. Ele argumenta:  

 
Eu sou esse empregador, que é também uma criança à noite. E toda 

a questão é: meu “guardião” também parece estar adormecido e 

ninguém está vigiando meu sono. Um claro desejo de retorno à 

infância estaria aqui explícito, não porque todo sonho é a realização 

de um desejo infantil ou porque, numa palavra, todo sonhador é 
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uma criança (“sim, sim!”); mas, em última instância, porque eu 

estaria ainda esperando que outra pessoa — digamos, meus pais 

— me acorde pela manhã. Como uma criança, eu me desligaria à 

noite de todas as minhas responsabilidades adultas, evacuando 

toda a “atenção” que me é tão característica... Porém, infelizmente, 

eu vivo sozinho e não há ninguém para me acordar... Nessa luta 

diária e dolorosa entre o sono e a vigília estaria em jogo então um 

processo de amadurecimento que já tomou um quarto de século 

para acontecer, indo do meu nascimento até aquele momento. 

Toda manhã, nessa fase transitiva, que me toma de poucos minutos 

a longas horas, eu teria de “crescer” de uma criança sonhadora a 

um adulto neurótico de 28 anos. Isso explicaria por que sempre 

detestei a escola: só porque era muito cedo pela manhã. E o mesmo 

poderia ser dito de meu amadurecimento acadêmico, que foi 

bastante tardio. Poderia ainda explicar, finalmente, meu péssimo 

humor pela manhã, como resultado da culpa por ter acordado 

sempre “tarde demais”. Afinal, toda manhã o empregador pune 

essa criança que lhe tomou o lugar durante a noite pela negligência 

de haver deixado sua propriedade privada sem vigilância. 

(JABLONSKI, 2014, p. 124) 
 

Talvez, arrisco dizer, o maior segredo desta obra esteja de fato 

escondido, tanto para os espectadores quanto para o próprio artista. Talvez, 

a isotopia da autobiografia nos leve a perguntar: quem, afinal, é Daniel 

Jablonski? E talvez, para essa pergunta, não haverá representação possível, 

nem anamórfica, nem fotográfica, capaz de responder. Quem sabe, também, 

seja percebendo a busca por auto-compreensão que tanto involveu o artista 

que o espectador possa, também, perguntar-se sobre si mesmo.  
 

Considerações finais 

 

Daniel Jablonski (pelo menos até 2018, quando o conheci) continua 

acordando atrasado. Sua busca por auto-compreensão, entretanto, não foi 

em vão. De fato, nos mostra que há certas coisas que não podemos 

controlar. Jablonski conclui, ao longo dessa busca, que se o sonho é o vigia 

noturno do sono, guardião do insconsciente, talvez o seu vigia esteja, na 

verdade, dormindo (JABLONSKI, 2014, p. 124). Passar do estado de sono, 

insconsciente, para um estado de vigília, consciente, significaria portanto 

passar de um mundo onde tudo é possível, para uma realidade assustadora 

e neurótica. Através da análise por estágios estipulada por Calabrese, é 

possível perceber os diversos níveis de sentido nos quais a instalação O sono 

louco nos apresenta evidências, registros de uma performance, nas quais 

podemos confiar ou não. A escolha de Jablonski pelo relógio de ponto, em 



 

286 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

especial, transfigura as relações de alienação propiciadas por esta máquina 

para elevar, assim como Benjamin, “a ação cotidiana do despertar a uma 

dignidade política inédita” (JABLONSKI, 2014, p. 110). Se, como argumenta 

Jonathan Crary, dormir é um ato de resistência biopolítica pois enfrenta a 

pressão da constante produção, acordar atrasado nada mais é do que um 

modo inconsciente de ser burguesamente revolucionário.  
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Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal 
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A obra de Magritte como confronto - A reação de “La 

Reprodución Interdité” (1937) ao Art Nouveau e à década de 

1930. 
 

Maria Victória Figaro Munhoz – 

 Universidade Estadual de Londrina.1 
 

Partindo da análise da obra surrealista denominada “La Reprodución 

Interdité” (1937), de autoria do artista belga René Magritte, objetiva-se 

compreender de que maneira esta produção rompeu com o ideal artístico 

de beleza e as proposições do movimento artístico do século XIX e início do 

século XX, nominado Art Nouveau. Pretende-se também averiguar como 

Magritte e o movimento surrealista consideravam a sociedade de seu tempo, 

especificamente a década de 1930, no período entreguerras, momento em 

que a sociedade ocidental questionava seus valores, em razão do 

rompimento ideológico causado pela Primeira Guerra Mundial. A 

metodologia empregada para analisar a obra, é a denominada 

esquadrinhamento. Consiste em recortar a imagem em quadriculados, para 

analisá-los separadamente, com o objetivo de observar os detalhes da 

pintura. La Reprodución Interdité foi esquadrinhada em dezesseis 

quadriculados, os quais subsequentemente, foram examinados levando em 

consideração o contexto de produção da obra, as concepções do artista e do 

movimento surrealista no qual se inseriu e o público para o qual se dirigiu. 
 

Surrealismo;  René Magritte; Art Nouveau; Década de 1930. 
 

Introdução  

 

A fonte que deu base à redação desta pesquisa é o quadro do artista 

belga René Magritte, intitulado originalmente “Lá Reprodución Interdité”, 

datado de 1937. É uma pintura a óleo, de dimensões 18,3 centímetros por 65 

centímetros e encontra-se no Museum Boijmans Van Buningen, na Holanda. 

A pintura consiste na representação de um homem, que de costas, se 

observa no espelho e o reflexo que se apresenta são as suas costas, e não 

sua porção frontal. 

                                         
1 Graduanda em História pela Universidade Estadual de Londrina. Orientador (a): Dr. Marco Antônio 

Neves Soares. Professor doutor da Universidade Estadual de Londrina. 
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Imagem 1: La Reprodución Interdité 

Fonte: https://obraseartesblog.wordpress.com/2016/06/22/la-reproduction-interdite/  

 

O contexto de produção da obra remonta ao período entre guerras 

(1918-1939), momento de grande tensão e crises mundiais. Nessa 

conjuntura, emergiu o movimento Surrealista, um estilo artístico subversivo, 

marcado por uma forte crítica à realidade e à razão, contrário aos valores 

tradicionais de família, religião e pátria e defendendo uma ruptura à lógica e 

à alienação da sociedade. O movimento exaltava uma intensa liberdade de 

expressão, a qual deveria ser buscada na criatividade contida no 

inconsciente. Dessa forma, supervalorizava-se o universo onírico e a 

narrativa dos sonhos2. André Breton, em 1924 lança o “Manifesto 

Surrealista”, que contém tais ideais. “A pesquisa desses estados representa 

opção de revolta contra as regras da razão, da lógica, do bom-gosto, da moral 

e de todas as formas de ideologia ou espírito crítico”. (REBOUÇAS, Marilda de 

V. 1986, p. 13). 

Dessa forma, o artista, concomitantemente ao movimento surrealista, 

criou seu próprio estilo, o qual rompeu com o ideal artístico de beleza até 

então vigente e com os ideais do Art Nouveau. E ao apresentar em sua obra 

                                         
 

https://obraseartesblog.wordpress.com/2016/06/22/la-reproduction-interdite/
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o reflexo sombrio de um homem, que ao se olhar no espelho, observa suas 

costas, é possível perceber como o artista considerava a sociedade de seu 

tempo. 

Com o intuito de analisar profundamente a obra, empregou-se a 

técnica do esquadrinhamento. Essa metodologia consiste em dividir a 

imagem em quadrantes e analisar cada um isoladamente, com a finalidade 

de averiguar os detalhes da pintura. No caso desta pesquisa, La Reprodución 

Interdité foi dividida em dezesseis quadrantes os quais foram 

subsequentemente analisados detalhadamente.  

 

O Surrealismo 

 

O movimento teve como marco inicial a publicação do Manifesto 

Surrealista, do poeta e psiquiatra francês André Brenton, em 1924. No 

documento constavam os princípios do surrealismo: a quebra da lógica até 

então utilizada pelos artistas em suas criações, a adoc ̧ão de uma realidade 

"maravilhosa", a exaltação da liberdade de criação, a valorização dos 

símbolos e dos sonhos, ou seja, do universo onírico e o renascimento da 

imaginação, que se baseava no inconsciente revelado pela pela psicanálise. 

Os surrealistas buscavam criar algo mais real do que a realidade em si. A arte 

surrealista foi considerada subversiva por se opor à moral ocidental e aos 

valores estéticos vigentes no início do século XX.  

 
SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro pelo qual se 

propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de 

qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. 

Ditado do pensamento, na ause ̂ncia de todo controle exercido pela 

razão, fora de toda preocupac ̧ão estética ou moral. (BRETON, 

André. 1924). 

 

A ideia de que a expressão artística não deveria vir por meio da razão, 

sofreu influência dos trabalhos do psicanalista Sigmund Freud, segundo o 

qual “quando nossos pensamentos em estado de vigília ficam entorpecidos, 

a criança e o selvagem que existem em nós passam a dominar”3. Foi esse 

ideário que levou os surrealistas a admitir que a arte não poderia ser 

produzida por meio da razão, mas sim por meio de um canal de livre acesso 

à imaginação do artista, ao retratarem a confusão fantástica dos sonhos em 

suas obras. 

                                         
3 GOMBRICH, Ernest. A arte experimental – A primeira metade do século XX. 

In: A História da Arte. 16ª ed. Rio de Janeiro: LTC. 2015. p. 592.  
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La Reprodución Interdité encontra-se dentro destes parâmetros. René 

Magritte retrata a imagem de um homem, que se observa em um espelho 

que está pendurado na parede de uma sala, sobre um aparador de granito. 

O fantástico da obra se encontra no reflexo que se revela no espelho, 

consistindo na imagem do dorso do homem e não de sua porção frontal, 

como esperado. 

Magritte (1898-1967) foi um pintor, escritor, ilustrador e poeta belga, e 

um destacado membro do grupo de artistas que se denominavam 

surrealistas. Em 1916, foi aceito pela Académie Royale des Beaux-Arts de 

Bruxelas, onde permaneceu por dois anos, sendo neste período que o artista 

absorveu influências do figurativismo cubista e futurista.4 Sua primeira 

exposição como pintor profissional ocorreu em 1920, no Centre d'Art de 

Bruxelas. 

Na década de 1920, Magritte passou a criar suas primeiras obras 

surrealistas e mudou-se para o subúrbio de Paris, no ano de 1927. Este foi 

um período muito importante de sua carreira, posto que entrou em contato 

com o seleto grupo de surrealistas de Paris, com os quais passou a expor 

suas obras frequentemente. Quando o pintor viu pela primeira vez uma 

reprodução de sua pintura a descreveu como uma nova perspectiva, que 

rompia com a lógica até então empregada pelos artistas. 
 

Ele seguiu essa direção ao longo da maior parte de sua vida, e 

muitas de suas imagens oníricas, pintadas com meticulosa precisão 

e exibidas com títulos confusos, são memoráveis precisamente 

porque inexplicáveis. (GOMBRICH, Ernest H. 2015, p. 590). 

  

A refutação aos valores do Art Nouveau   
 

Como explicitado, o Surrealismo entrou em contraposição com os 

ideais artísticos até então vigentes em grande parte do continente Europeu, 

buscando uma nova perspectiva para a produção no campo das artes. Pode-

se relacionar essas divergências às proposições estéticas do movimento 

artístico internacional surgido na Bélgica e desenvolvido nos países europeus 

e nos Estados Unidos, no final do século XIX, denominado de Art Nouveau ou 

                                         
4 Figurativismo é o termo usado para conceituar as manifestações artísticas que representam a forma 

humana, objetos e a natureza., os quais podem ser classificados em realistas ou estilizados. No início 

do século XX, antes que os artistas atingissem a abstração absoluta, o termo também foi usado para 

se referir a movimentos como o cubismo e o futurismo que, ainda que fossem representativas e 

figurativas, resultavam em obras que fugiam à simples imitação daquilo que era tido como realidade 

concreta.  
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Arte Nova. O movimento se opunha ao historicismo e tinha como tônica de 

seu discurso a originalidade, a qualidade e a volta ao artesanato.  

Segundo o historiador da arte, Ernest H. Gombrich, o final do século 

XIX representou um período de prosperidade para a Europa Ocidental, pelo 

crescimento de novas tecnologias, advindas da Revolução Industrial. Porém, 

alguns artistas e escritores se sentiam marginalizados e estavam 

descontentes com as finalidades e os métodos de arte que agradavam ao 

público.  

Em fins do século XIX, um número crescente de pessoas adquiriu 

consciência das consequências de tal moda. Na Inglaterra, em particular, 

críticos e artistas lamentavam o declínio geral do artesanato causado pela 

Revolução Industrial e detestavam a visão dessas imitações baratas e 

pretenciosas, produzidas por máquinas, de elementos que antigamente 

tinham um significado e uma nobreza próprios. (GOMBRICH, Ernest H, 2015, 

p. 608). 

Nessas condições, o Art Nouveau emergiu como resposta de arquitetos 

e designers ao desejo de desenvolver um estilo de vida moderno. Os 

arquitetos experimentaram novos tipos de materiais e novos tipos de 

ornamentos, ansiavam por novos padrões e ideias, pois, eram contrários aos 

velhos métodos de criação e construção ocidentais. Para tanto, os artistas 

desse movimento buscaram inspiração nas técnicas e nas artes orientais, em 

especial na arte japonesa. Segundo Gombrich, essas ingerências eram 

transpostas para as estruturas modernas de ferro e pela primeira vez em 

muito tempo, foi criado um estilo inteiramente novo.  Segundo Rodrigo 

Fernandes Pissetti e Carla Farias de Souza, o Art Nouveau surgiu em resposta 

ao revivalismo histórico exaltado pela era vitoriana, objetivando eliminar as 

distinções entre as belas-artes e as artes aplicadas.5  

Pelo modo rápido como se propagou, através de exposições mundiais, 

espetáculos, revistas e publicidade, tornou-se o primeiro fenômeno 

claramente identificado como ‘moda’ no sentido moderno. Com o Art 

Nouveau nasceu a sociedade de consumo e se instaurou uma cultura urbana 

de caráter cosmopolita, pois os preceitos do movimento transpuseram os 

museus e grandes salões de exposições e penetraram o cotidiano social, por 

meio das construções, ambientações e decorações exuberantes que faziam 

parte das construções e da vida privada na Europa Ocidental.  

                                         
5 Belas-artes refere-se a uma arte “pura”, de exposições ou galerias, diferente das Artes aplicadas, que 

se conceitua em uma arte comercial e cotidiana. (GOMBRICH, 2015). 

 Portanto, percebe-se que para ser considerado um objeto artístico qualificado e dotado de status, a 

obra precisaria ser considerada como um trabalho de “belas-artes”, seguindo certos cânones artísticos. 

O Art Nouveau rompeu com o academicismo até então vigente, transformando os objetos do cotidiano 

em obras primas. 
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 Ansiavam por uma Nova Arte baseada numa nova sensibilidade 

para o desenho e para as capacidades inerentes a cada material. 

Essa bandeira de uma nova arte ou Art Nouveau, foi desfraldada na 

década de de 1890. (GOMBRICH, Ernest H., 2015, p. 535).  

 

As principais características do Art Nouveau consistiam na quebra da 

influência estética greco-romana, que vigorava no ocidente desde o século 

XV e no uso de novos materiais e tecnologias advindos da era industrial, que 

favoreciam essa ruptura radical. Destacavam-se as linhas curvas e as formas 

orgânicas inspiradas na natureza, como folhagens e flores, entre outros 

elementos. Foi um estilo orientado basicamente para o design e possuía uma 

exuberância decorativa. Sofreu influências das gravuras japonesas, do 

barroco e do rococó francês. 
 

A palavra de louvor mais usada nesse período de Art Nouveau era 

“decorativo”. A pintura e gravuras deviam exibir um padrão 

agradável ao olho muito antes de se poder ver o que 

representavam. Lentamente, mas com firmeza, essa tendência de 

estilo para o decorativo pavimentou assim o caminho para uma 

nova abordagem à arte. A fidelidade ao motivo ou a narração de 

uma história animada já não importava mais, desde que a 

ilustração ou a gravura tivesse efeito agradável. (GOMBRICH, Ernest 

H., 2015, p. 554). 

 

No âmbito pictórico, a expressão do Art Nouveau foi o impressionismo. 

O objetivo dessa arte consistia em romper com as regras da pintura 

acadêmica até então vigente. Os artistas impressionistas não mais se 

preocupavam com os preceitos do Realismo, em razão do surgimento da 

câmera fotográfica, e não mais buscavam um retrato fiel da realidade, mas 

sim capturar o instante em que a luz refletia em determinado objeto, 

especialmente na natureza, pois esse momento era único. A luz e as 

pinceladas soltas tornaram-se o principal elemento da pintura, sendo que 

geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse 

capturar as variações de tons da natureza. Foi a primeira vez em que os 

artistas saíram de seus estúdios para pintar. 

 As pinceladas além de soltas, eram bastante marcantes e as sombras 

não mais eram escuras, mas sim coloridas, de forma que vista de perto era 

uma imagem muito irregular e distorcida, porém ao longe, formavam uma 

imagem perfeita. Foi um movimento revolucionário para os padrões 

artísticos até então impostos, pois os artistas conquistaram uma liberdade 

maior de criatividade. 
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  Apesar das importantes inovações advindas desse movimento, nas 

décadas finais do século XIX, surgiram críticas ao estilo Art Nouveau. Segundo 

Gombrich, havia concordâncias com os impressionistas no que dizia respeito 

ao uso de métodos academicistas, mas criticava o que se pensava ser uma 

falta de sentido de ordem e clareza para com a pintura da natureza, as telas 

impressionistas eram tidas como confusas.  

Paul Cézzane (1839-1906) buscava contornos nítidos nos desenhos, 

porém não desejava voltar às regras do academicismo. No trabalho de 

Gombrich (GOMBRICH, Ernest H., 2015, p. 580) encontram-se críticas de 

outros artistas, como Vincent Van Gogh (1853-1890) e Paul Gauguin (1848-

1903). Van Gogh ansiava por uma arte despojada, que fosse conhecida por 

todas as classes sociais e não ficasse restrita apenas ao meio artístico. As 

figuras retratadas não representavam o real, não “imitavam a natureza”, mas 

sim aquilo que o artista sentia e queria que os outros sentissem ao 

observarem seus quadros. Já Gauguin buscava uma simplicidade nas obras 

artísticas, almejava uma arte selvagem e primitiva.  

As influências desses, e outros artistas, repercutiram nas gerações 

mais novas. O Art Nouveau se voltou para as gravuras japonesas, enquanto 

os artistas do início do século XX, às artes primitivas e tribais. Nos primórdios 

do século XX, a arquitetura buscava se desapegar à preocupação com o estilo 

e com a decoração, fosse antigo ou moderno, rompendo com os padrões de 

ornamentação do Art Nouveau. Gombrich ainda afirma que a arte moderna 

possuía expressividade intensa, clareza de estrutura e uma simplicidade 

linear na técnica. Surgem assim, as denominadas “vanguardas artísticas 

europeias”. 

 
O interesse na estrutura suscitado pelo cubismo, levantou entre os 

pintores de Paris, na Rússia e na Holanda também a seguinte 

questão: poderia a pintura converter-se numa espécie de 

construção, como a arquitetura?. (GOMBRICH, Ernest H., 2015, p. 

581 e 582). 

 

Outro aspecto de diferenciação dos artistas do início do século XX 

consistiu no empenho maior na originalidade e inventabilidade do que na 

técnica. Anteriormente o foco das obras de arte se dava mais nos temas do 

que na forma, já grande parte dos artistas modernos enfatizavam as formas 

e depois o tema. 
 

O artista moderno quer criar coisas. A ênfase está em criar e em 

coisas. Ele quer sentir que realizou algo que antes não existia. Foi 

essa atitude que proporcionou aos artistas do século XX uma nova 
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concepção dos valores das artes dos primitivos. (GOMBRICH, Ernest 

H. 2015 p. 585). 

 

Como evidenciado, as expressões artísticas do Art Nouveau continham 

numerosos dados que eram transmitidos ao olhar do espectador. No que 

dizia respeito à arquitetura, usavam-se diferentes estruturas em uma só 

construção, apresentando uma abundância decorativa e fazia-se uso de 

diversas cores. Na porção interna das edificações encontrava-se papeis de 

parede coloridos, com temáticas florais, colunas e corrimões em ferro e em 

aço, com suas estruturas espiraladas e altamente decorados com curvas e 

contracurvas. Os quadros em sua maioria, exprimiam muitas informações, 

pelo uso da técnica e colorido empregado pelos artistas. Em suma, era uma 

arte sobrecarregada. 

 Em La Reprodución Interdité percebe-se um contraponto importante 

em relação a essa questão. Magritte, por ter crescido na Bélgica, entrou em 

contato direto com as expressões do art nouveau, as verificando como 

expressões artísticas sobrecarregadas de informações, e pela influência dos 

ideias artísticos das vanguardas, em especial do Surrealismo, buscou, nessa 

obra uma certa solidez. A imagem trazida pelo artista é concisa, em tons 

neutros, em sua maioria nas tonalidades bege e marrom, o colorido é bem 

sutil, com contornos nítidos, e apresenta pouca decoração, com uma 

informação precisa.  

 

A objeção à década de 1930 
 

Para além do campo estético, essa vanguarda artistítica também se 

caracterizou como um movimento político. Esse aspecto advém do contexto 

histórico do movimento. Esse se constituiu no denominado período entre 

guerras, época de grandes tensões políticas  e crises econômicas e sociais 

nos países ocidentais. Dentro dessa conjuntura, as elites intelectuais 

estavam mais conscientes das desigualdades de seu tempo e revelavam essa 

conscientização por meio de seus trabalhos. 

Segundo o historiador Eric Hobsbawn (HOBSBAWN, Eric, 1995, p. 178), 

as únicas inovações formais surgidas após a Primeira Guerra Mundial foram 

o Dadaísmo, na porção ocidental da Europa e o Construtivismo soviético, na 

oriental. Neste momento a análise recairá sobre o movimento dadaísta por 

ter exercido influência direta sobre o Surrealismo. O movimento “dada” 

surgiu em 1916, de um grupo de exilados em Zurique, como um protesto 

contra a guerra mundial e a sociedade que a incubara, em todos os seus 

aspectos, inclusive à sua arte. Não tinha características formais, pois rejeitava 
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todo tipo de arte. “Basicamente, qualquer coisa que pudesse causar 

apoplexia entre os amantes da arte burguesa convencional era dadaísmo 

aceitável. O escândalo era seu princípio de coesão”. (HOBSBAWN, Eric, 1995, 

p. 179). 

O surrealismo se influenciou nas ideias de rejeição da arte como até 

então era conhecida, e segundo Hobsbawn era igualmente dado a 

escândalos públicos e atraído ainda mais pela revolução social. Também não 

havia características formais, o que importava para o movimento era a 

imaginação espontânea representada na tela, a qual não deveria ser 

mediada por sistemas de controles racionais. Sua grande novidade foi a de 

provocar impacto e incompreensão nos espectadores das obras artísticas 

em grande parte do continente Europeu, porém na França e países de 

influência artística francesa, como os hispânicos, encontrou-se um terreno 

fértil para os ideais do movimento.  

As vanguardas artísticas do início do século XX, por estarem mais 

próximas às questões sociais, foram em parte absorvidas pela vida cotidiana, 

ainda que não estivessem tão inseridas nas preocupações e demandas das 

grandes massas. 

 
A vanguarda se tornou, por assim dizer, parte da cultura 

estabelecida, foi pelo menos em parte absorvida pela vida 

cotidiana, e – talvez acima de tudo – tornou-se dramaticamente 

politizada, talvez mais que as grandes artes em qualquer período 

desde a Era das Revoluções. E, no entanto, jamais devemos 

esquecer que, durante todo esse período, continuou isolada dos 

gostos e preocupações das massas  do próprio público ocidental, 

embora agora o invadisse mais do que esse público em geral 

admitia. (HOBSBAWN, Eric, 1995, p. 181). 

 

A objeção à década de 1930 se dava também em outros aspectos. A 

arte de vanguarda era caracterizada por ser altamente politizada, tal fato 

modificou os temas e as técnicas até então empregadas nas artes pictóricas. 

Esse engajamento político ocorreu em razão do contexto pós Primeira 

Guerra, episódio histórico que marcou e mudou a visão da sociedade 

ocidental sob si própria. As questões e tensões que marcaram o período 

diziam respeito à ascensão de partidos de extrema direita em alguns países 

europeus, à Revolução Russa, que contribuiu para a mudança de paradigmas 

e às crises econômicas em que o ocidente se encontrava. 

Visto tal conjuntura, os intelectuais da primeira metade do século XX 

perceberam que o ocidente caminhava para a eclosão de uma segunda 

grande guerra. Esse fato fez com que aparecessem nas telas temas até então 

não explorados, como a guerra, a fome, a miséria, a destruição e o 
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desespero. Essas artes criticavam de forma ácida e assídua os governos 

vigentes na época e as condições privilegiadas e luxuosas em que viva uma 

pequena parte da população.  

Os dadaístas e os surrealistas, em especial, criticavam a sociedade 

ocidental, suas visões de mundo e a sua ânsia por capital, fatos que para eles, 

entre outros, culminaram na eclosão da Primeira Grande Guerra. Criticavam 

também a sociedade que havia sido a precursora de um momento histórico 

tão sombrio, a viam como uma sociedade fútil, que não se atentava às 

consequências da Revolução Industrial, da miséria gerada no mundo e da 

exploração financeira e social, que acarretaram nas crises que se 

deflagraram no mundo no período. 

 
Após uns poucos anos, em meados da década de 1920, nos quais 

se pareceu ter deixado para trás a guerra e a perturbação pós-

guerra, a economia mundial mergulhou na maior e mais dramática 

crise que conhecera desde a Revolução Industrial. E isso levou ao 

poder, na Alemanha e no Japão, as forças politicas do militarismo e 

da extrema direita, empenhados num rompimento deliberado com 

o status quo mais pelo confronto, se necessário militar, do que pela 

mudança negociada aos poucos. Daí em diante, uma nova guerra 

mundial era não apenas previsível, mas rotineiramente prevista. 

(HOBSBAWN. Eric, 1995, p. 43). 

 

Em La Reprodución Interdité percebe-se a crítica de Magritte à 

sociedade em que vivia. Ao analisar sua pintura, é possível observar no 

casaco do homem pequenas marcas brancas, que podem representar caspa, 

habitualmente ligada a maus hábitos de higiene. A roupa que o homem veste 

aparenta ser de boa qualidade, e por ser um terno em tons escuros, 

transmite uma imagem de solidez. Porém tal fato se desfaz diante da 

representação da sujidade. 

 A partir disso depreende-se uma similitude da visão de Magritte com 

o período. O casaco pode ser associado à sociedade ocidental, que desejava 

transmitir uma imagem de si como equilibrada, sólida, segura e evoluída. 

Porém, em análise mais detalhada, tal qual a sujeira no casaco do homem, 

revelavam-se na sociedade as guerras civis, a fome, o desespero, a miséria, 

os abismos sociais e governos totalitários, resultantes da Primeira Guerra e 

das crises econômicas e sociais irrompidas na década de 1920. 

Outro aspecto de análise recai sobre o reflexo do homem. Esse se 

apresenta como resultado do universo onírico por retratar algo que na 

realidade concreta não é perceptível, pois o que se vê refletido é a porção 

dorsal do sujeito. A partir daí pode-se inferir que por não observar seus 

traços físicos, o indivíduo se percebe como vazio e ao mesmo tempo denota 
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uma sensação tenebrosa, assim como Magritte e grande parte dos 

intelectuais da época percebiam a sociedade na qual viviam. 

 

Considerações finais 
 

Esta pesquisa se propôs analisar, a partir da obra do artista belga René 

Magritte, intitulada La Reprodución Interdité (1937), como as correntes 

artísticas do inicio do século XX, em especial o Surrealismo, entendiam e 

produziam arte. O movimento surrealista foi considerado subversivo por se 

opor aos preceitos estéticos até então empregados nas artes plásticas - 

entrando em contraposição ao estilo Art Nouveau - e por seu engajamento 

político, que se contrapunha aos valores morais do ocidente da década de 

1930. 

No que tange a imagem, foi possível perceber como Magritte 

observava a sociedade de seu tempo. Por ter experienciado um momento de 

crise dos valores liberais que a sociedade de seu tempo vivia, a percebia 

como o elemento gerador de um momento sombrio da História, a Primeira 

Guerra Mundial e a propulsora das crises econômicas e sociais que o mundo 

vivenciava. 
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A produção audiovisual híbrida como forma de reflexão e 

crítica social na obra de artistas visuais mulheres 
 

Livia Keiko NAGAO DE MEDEIROS1 

 Maria Cristina MENDES² 

 

Resumo: 

Uma breve revisão da história da videoarte, com realce para a presença 

feminina na produção brasileira, dá início ao artigo que tem por meta 

evidenciar singularidades na poética de artistas mulheres. São destacados 

dois vídeos de Lia Chaia: Faces (2’09’’) e Bolas (4’14”), os quais compõem o 

recorte da pesquisa. Lançados em 2016, o primeiro, mostra a artista girando 

com três máscaras e o segundo é o registro de uma performance na qual 

Chaia caminha pelas ruas envolvida por bolas transparentes. As obras 

colocam em questão a relação do ser humano com a cultura e o meio 

urbano, ou seja, a natureza versus a cidade. A utilização do corpo, ao 

relacionar o mundo e a própria existência, dá destaque à circularidade e ao 

movimento. Reconhecida por enfatizar a presença do corpo na produção de 

obras híbridas, as vídeo-performances de Chaia coadunam tecnologia e 

sensibilidade.  A história da videoarte brasileira é analisada com base em 

Arlindo Machado e as reflexões sobre as obras de Lia Chaia se estruturam 

em Lucio Agra e Cauê Alves. 

 

Palavras-chaves: videoarte, hibridismo, mulher, Lia Chaia. 

 

Videoarte e mulher no Brasil  

 

A pesquisa tem como objetivo, identificar singularidades na produção 

audiovisual da artista Lia Chaia, destacando seu processo de criação. Para 

tanto, é evidenciado o histórico da videoarte feita por mulheres no Brasil. 

Ainda que seja uma categoria artística difícil de definir, pode-se dizer 

que a videoarte consiste de uma obra formada por imagens em movimento. 

Algumas destas obras podem ser uma condição experimental e ainda 

conversar com outras linguagens das artes visuais (WESTGEEST, 2016).  

Esse tipo de produção artística, através do vídeo, transforma a 

percepção da obra com o espaço (galerias, museus), bem como do 

                                         
1Acadêmica do curso de Licenciatura em Artes Visuais - UEPG. 

²Prof.ª Dr.ª do curso de Licenciatura em Artes Visuais - UEPG. 
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observador, cuja perspectiva e participação é fundamental na busca pela 

essência da mesma (ENCICLOPÉDIA, 2019). 

A videoarte surge no final da década de 1960, em países 

desenvolvidos, onde já havia uma grande disseminação do vídeo e os cujos 

custos de produção não eram elevados como em outros lugares.  

No livro “Made in Brasil - Três décadas do Vídeo Brasileiro”, de 2007, 

Arlindo Machado divide a história da videoarte brasileira em três gerações: a 

primeira na década de 1970, a segunda na década de 1980 e a terceira a 

partir de 1990 (AGUIAR et al., 2019; MACHADO, 2007). 

As artistas brasileiras que deram início aos estudos audiovisuais, 

juntamente com outros artistas pesquisadores foram Lygia Pape e Iole de 

Freitas. Além disso, a artista Analívia Cordeiro com auxílio da TV Cultura criou 

a obra “M 3x3”, em 1973, considerado um dos primeiros vídeos já feitos no 

país (ENCICLOPÉDIA, 2019; AGUIAR et al., 2019).  

 
Figura 1. M 3x3 (9’ 54’’) – Analívia Cordeiro, 1973 (Fonte: www.museoreinasofia.es) 

 
 

O primeiro grupo de artistas do vídeo no Brasil surge em 1974, na 

cidade do Rio de Janeiro. Nesta geração encontram-se algumas artistas 

como: Lygia Pape, Sônia Andrade, Anna Bella Geiger, Letícia Parente, Miriam 

Danowski e Regina Silveira.  

Eram caracterizados por sua aversão à televisão, pois, entendiam-na 

como algo vazio e manipulador de massas (OSTHOFF, 2010). Isto porque, de 

acordo com Arlindo Machado (2010): 
 

A fotografia, o cinema, o vídeo e o computador foram também 

concebidos e desenvolvidos segundo os mesmos princípios de 

produtividade e racionalidade, no interior de ambientes industriais 
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e dentro da mesma lógica de expansão capitalista (Machado, 2010, 

p.11).  

 

Contudo, é na década de 1980 que a videoarte tem seu ápice, quando 

as artistas utilizam da linguagem da televisão como base para elaboração 

das obras. Este ficou conhecido como o segundo grupo de artistas do vídeo 

do país (OSTHOFF, 2010).  

Nesta década as artistas mais representativas são Rita Moreira, Olga 

Futema e Lucila Meirelles (MACHADO, 1993). Apesar da maior facilidade e 

abrangência do vídeo na época, as informações sobre artistas mulheres 

ainda são muito escassas.  

Na década de oitenta surge o vídeo independente, quando artistas 

passam a usar a fita magnética, material versátil e de baixo custo, o qual fez 

com que despertasse nos jovens videomakers o interesse na utilização da 

nova forma de produção (MACHADO, 1993). De acordo com Almeida (2007):  
 

É nessa década que florescem as produtoras de vídeo e/ou grupos 

de criações coletivas, sendo conhecida como o período do “vídeo 

independente” (produção videográfica independente da TV, gerada 

fora das grandes emissoras) (ALMEIDA, 2007, p. 9).  

 

No início da década de 1990, surge o terceiro grupo de artistas do 

vídeo, os quais passam a ser reconhecidos internacionalmente. Dentre eles, 

encontra-se a artista Sandra Kogut, que explora o uso de camadas e edição 

digital (OSTHOFF, 2010).  

Apesar dos diferentes aspectos nos quais a videoarte é produzida, em 

todas as gerações, as artistas consideram os aspectos históricos e sociais em 

suas obras. Assim, dão um caráter crítico e sensível às suas obras, tornando 

essa forma de arte bastante expressiva.  

Um dos maiores exemplos na história da videoarte brasileira é a obra 

“Marca Registrada” (1975) de Letícia Parente: 

 
Letícia, seguindo uma brincadeira nordestina, costura, com agulha 

e linha, na planta do pé, as palavras Made in Brazil, ao mesmo tempo 

que revela o processo de coisificação do indivíduo, presente em 

vários de seus vídeos [...]” (PARENTE, 2014).  
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Figura 2. Marca Registrada – Letícia Parente, 1975 (Fonte: https://performatus.net) 

 

 

Na obra de Parente, se percebe a “coisificação do indivíduo”, a 

condição em que as mulheres viviam na época e às tarefas que lhes cabiam, 

como cozinhar, costurar e passar. Esta era uma revelação ao abuso e 

exploração vividos por elas (PARENTE, 2014).  

As artistas que marcaram as três gerações do vídeo no Brasil, abriram 

portas para que novas gerações de mulheres pudessem criar obras 

audiovisuais.  Assim surgiram artistas multimídia como Letícia Ramos, Elaine 

Tedesco, Dora Longo Bahia, Berna Reale, Juliana Notari, Lia Chaia, entre 

tantas outras.  

 

Lia Chaia 

 

Dentre as obras produzidas por Lia Chaia, aqui são abordadas 

especificamente suas produções audiovisuais. Artista multimídia, nascida em 

São Paulo (1978), formou-se em Artes Plásticas pela Fundação Armando 

Álvares Penteado em 2003 e teve trabalhos indicados ao Prêmio PIPA 

(Prêmio Investidor Profissional de Arte) em 2011 e 2019. Em sua produção, 

que acontece a partir do final da década de 1990, ela hibridiza suas obras 

através da foto, vídeo, performances e instalações. Em seu texto Anônimo 

(2010) sobre a artista, o autor Lucio Agra afirma que:  

 
Os trabalhos de Lia conversam entre si horizontalmente, desfazem 

a mera discussão cronológica e demonstram um ir e vir constante 
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aos mesmos temas (a paisagem, o verde, os corpos humanos, os 

animais, a geografia, os lugares) [...] (AGRA, 2010).  

 

Chaia propõe articular questões sobre o ser humano, a natureza, a 

cidade e como o corpo e a existência se inserem dentro destas. No Ensaio 

Sobre Lia Chaia (2004, p. 1) do autor Cauê Alves, ele escreve que:  

 
Antes de seu corpo ser tratado como objeto, ou como suporte para 

a obra, ele é a própria obra de arte. Ele é corpo reflexivo; nele 

subjetividade e objetividade se fundem. Mais do que ocupar um 

espaço, o corpo é o próprio espaço e esse é seu modo de se realizar 

como corpo, a sua maneira de ser (ALVES, 2004, p.1). 

 

Apesar da fala de Alves se referir à obra “Desenho-corpo” (2001) de 

Chaia, é possível estabelecer relação com as outras vídeo-performances da 

artista na qual o corpo está presente.  

A artista tem uma visão crítica sobre o espaço que a cerca, existe uma 

preocupação significante sobre a natureza e àqueles que vivem dentro da 

cidade. Ainda no escrito de Alves (2004, p.3) sobre Chaia, o autor explica que: 

 
Na cidade, seu olhar se dirige às áreas verdes cada vez mais 

restritas em minúsculos canteiros, às podas violentas que mutilam 

árvores para dar passagem a fios elétricos e à firmeza de raízes que 

resistem e destroem calçadas (ALVES, 2004, p.3).  

 

A preocupação da artista não se dá somente sobre questões de 

cuidado com a natureza ou a presença do verde na cidade, mas como a 

apatia dos locais habitados por essas pessoas podem afetar as relações 

humanas.  

São algumas de suas obras audiovisuais: Faces (2016), Bolas (2016), 

Aleph (2013), Piscina (2013), Skeleton Dance (2010), Glam (2010) e Desenho-

corpo (2001), sendo todas caracterizadas pelo hibridismo entre vídeo e 

performance. No artigo são analisadas as duas vídeo-performances mais 

recentes da artista, Faces (2’09’’) e Bolas (4’14”), ambos lançados no ano de 

2016.  

 

Faces (2016) 
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Faces é um vídeo produzido em 2016, com duração de 2’09’’, que 

possui cor, áudio e foi filmado em formato16:93. Conta com a fotografia de 

Cama Leão e edição de Mariana Abasolo (CHAIA, 2019).  

O vídeo, que não tem cortes, mostra a própria artista com três faces 

feitas de máscaras cinzas que rodeiam sua cabeça, e o movimento em 

círculos que esta faz em frente a uma parede branca (Figura 3).  

Os sons que o compõem são do próprio ambiente da cidade (carros, 

buzinas) e dos passos que a artista dá ao girar, à esquerda ou à direita. Os 

sons dos passos se fundem com os sons do ambiente, e a protagonista anda 

em uma linha concreta, da esquerda para a direita, até desaparecer da tela.  

Em texto da Galeria Vermelho sobre a exposição Pulso de Lia Chaia, 

ocorrida em 2017, observamos o comentário: “O recurso das máscaras que 

se sucedem aponta para o estado que é ao mesmo tempo alheado e atento 

na sociedade atual.” (PULSO, 2017). 

Ou seja, é possível interpretar que as máscaras são as diferentes faces 

de uma pessoa perante a sociedade e as condições à que estão submetidas 

no dia a dia. O fato de possuir olhos em todos os lados da cabeça pode 

indicar a insegurança e a cautela, o fato de estar atento, a tudo que acontece 

à sua volta. 

 
Figura 3. Faces – Lia Chaia, 2016 (Fonte: https://liachaia.com) 

 
 

Bolas (2016)  

                                         
3Se entende como a proporção de tela ou aspect ratio, sendo a relação entre largura e altura do vídeo. 

Aspect ratio de vídeos HD, Full HD e 4K Ultra HD são conhecidos como 16:9. São encontradas 

atualmente em TVs e monitores (HERTWIG, 2016). 
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O vídeo Bolas também produzido em 2016, tem duração de 4’14’’, e 

possui cor, áudio e foi filmado em formato 16:9. Sua fotografia e edição é a 

mesma do vídeo Faces (2016).  
 

 

 

Figura 4. Bolas – Lia Chaia, 2016 (Fonte: https://liachaia.com) 

 
 

No começo do vídeo a artista aparece em um cenário de natureza 

dentro da cidade, tentando se levantar e caminhar com as bolas 

transparentes que cercam todo seu corpo. Ela veste uma espécie de 

macacão branco e carrega uma rede maior que seu corpo, na qual estão 

inseridas as bolas. 

Bolas é composto da filmagem de vários planos de Chaia caminhando 

lentamente pela cidade (Figura 4). Ela caminha com dificuldade e com 

cuidado para não se chocar com o que está em volta, como se estivesse 

carregando um grande fardo. Em entrevista de 2017, ao programa Arte Atual, 

desenvolvido pelo Instituto Tomie Ohtake, Chaia comenta sobre essa obra:  
 

As bolas são parte do meu corpo, saem do corpo e então o que está 

no corpo e o que está fora do corpo é a mesma coisa. É um pouco 

esse carregar o mundo. Você carregar sua cruz, o peso da 

existência. E também você pode ver, é uma situação de óvulos e um 

ser estranho, um ser que não se adeque à calçada, nem à rua 

(CHAIA, 2017).  

 

Aqui novamente, ela utiliza dos sons da cidade e dos bairros por onde 

caminha. Por vezes são sons de carros passando, cachorros latindo e o 

próprio rangido das bolas de plástico que chocam entre si enquanto Chaia 

caminha.  
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Tanto em Faces, quanto em Bolas é possível observar a relação da 

artista com a circularidade, nos rodopios e movimentos das máscaras e nas 

bolas transparentes.  

Sendo uma das formas mais antigas e tradicionais na história, o círculo 

é utilizado em diversas culturas ancestrais e tem como simbologia o equilibro 

e a continuidade (MENEGHETTI, 2017). Estes elementos são encontrados nas 

duas obras, pois existe uma harmonia entre o corpo e os elementos visuais 

e sonoros que compõem a cidade.  

 

Considerações Finais 

 

Durante a pesquisa, foi possível perceber que artistas mulheres estão 

presentes, mesmo que em pouca quantidade, nas produções audiovisuais 

desde o seu início na década de 1960. Elas demonstraram e continuam 

demonstrando a força de seus trabalhos e se impondo diante de uma área 

artística, que assim como outras, são predominantemente compostas de 

artistas homens. 

Além disso, o vídeo é uma forma de arte que tem grande potência para 

ser hibridizada com outras linguagens como: performance, instalação, 

escultura, pintura, entre tantas outras. Ou seja, é uma linguagem que está 

sempre se transformando e se adequando às novas tecnologias que se 

apresentam a cada dia.  

São variadas as temáticas e as metodologias utilizadas por cada artista 

do vídeo citada neste trabalho. Porém, é imprescindível dizer que elas se 

somam e dão caráter crítico aos acontecimentos e ao contexto no qual estão 

inseridas.  

Por último, a obra de Lia Chaia traz reflexões acerca dos aspectos da 

vida contemporânea, sempre colocando em evidência que o ambiente tem 

influência nos acontecimentos diários e no modo como se vive. Assim como 

as ações dos seres que habitam um local, também podem afetá-lo e 

modificá-lo de forma significativa. Sendo assim, as duas obras fazem uma 

discussão com relação a atenção ou a alienação do ser humano com relação 

ao espaço onde vive ou à sua própria existência.  
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O uso da música pré-existente no episódio inaugural da série 

Atlanta 
 

Marcus Vinicius Marvila das NEVES (UFES)1 

 

Resumo: 

Objetiva-se identificar a trilha musical pré-existente do primeiro episódio da 

série americana Atlanta (2016) e analisar sua aplicação no decorrer deste 

para observar como a música contribui de forma narratológica: [a] a partir 

das escolhas de supervisão e edição musical e mixagem, criando articulações 

áudio-imagéticas particulares à composição do desenho de som, sobretudo 

quando da supressão visual da fonte sonora para evidenciar na própria 

inserção musical a projeção imagética de sua fonte emissora; [b] e para 

amplificar a construção do território musical dos personagens a partir da 

seleta composta pela supervisão musical. Recorreremos a Godsall (2019) e 

suas questões acerca da música pré-existente e da supervisão musical, assim 

como a Smith (1998) e Chion (2011). Para análise das formas de utilização e 

aplicação das peças musicais à estrutura sonora recorremos à metodologia 

de Altman et al. (2000), amplificando-a de modo que, ao final, possamos 

apontar formalmente em exemplos audiovisuais todas as articulações e 

formas de uso da música pré-existente identificadas neste trabalho. 

 

Palavras-chaves: supervisão musical, desenho de som, Atlanta 

 

Há de se notar que uma ampla gama de séries atualmente tem 

usufruído da música pré-existente para compor, se não toda, mas boa parte 

da trilha musical aplicada aos seus episódios, muitas vezes como 

contraponto e/ou complemento ao uso das composições originais. Tal 

escolha não é nem de longe nova, desde o final dos anos 1960’s o uso de 

compilações de canções, por exemplo, vem ganhando espaço na indústria 

cinematográfica. Neste período a indústria cinematográfica passa a 

aproximar-se da indústria fonográfica e, aproveitando a abertura do 

momento - período no qual a composição de trilha musical se abre para 

absorver diversos gêneros, do jazz à música experimental e eletrônica, 

ampliando o leque até então arregimentado maioritariamente em torno da 

música orquestral -, impulsiona a música pré-existente como uma outra 

opção de uso musical para as produtoras de cinema. 

                                         
1 Professor Adjunto I do Departamento de Teoria da Arte e Música (DTAM), da Universidade Federal do 

Espírito Santo, lecionando para os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Música e Bacharelado em 

Cinema e Audiovisual. Site oficial: www.marcus-neves.com 

http://www.marcus-neves.com/
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Conforme aponta Smith (1998, p. 155-1556), sua aplicação não quer 

substituir o uso da música original, muito pelo contrário, pois geralmente as 

músicas pré-existentes não são, por exemplo, incorporadas ou respondem 

bem aplicadas como elementos estruturais ou rítmicos na continuidade de 

uma obra fílmica. Segundo Smith: 

 
Em vez disso, os cineastas costumam usar canções como forma de 

estabelecer o humor e as configurações, e como um comentário 

sobre os personagens e a ação do filme. Além disso, grande parte 

da expressividade da compilação musical difere menos de suas 

qualidades puramente musicais do que do sistema de alusões e 

associações extramusicais ativadas pela referencialidade da música 

aplicada ao filme. (1998, p. 155, tradução nossa)2    

 

Entende-se por música pré-existente aquela obra que não foi 

composta originalmente para o filme e, portanto, já existia por si só, 

independente, tendo sido então apropriada pela obra audiovisual para 

elencar a sua trilha musical, como aponta Godsall (2019, p. 4). O autor 

inclusive, em Reeled-in: pre-existing music in narrativa perspective (2019) faz 

uma longa discussão sobre o tema trazendo muitas questões 

pormenorizadas quanto ao reconhecimento do que é uma música pré-

existente, suas aplicações e funções. Vários fatores podem motivar a escolha 

de uma música pré-existente, sejam eles econômicos, sociais e/ou culturais. 

Para Godsall: 
 

Quando música pré-existente é inserida em um filme, o filme se 

insere na história da música, desenhando (intencionalmente ou 

não) associações anteriores, mas também criando novas, de uma 

forma que provavelmente inicia o debate porque é a nossa música, 

e nós muitas vezes nos importamos profundamente com isso. 

(2019, p. 1, tradução nossa)3 

 

Neste trabalho investigaremos o uso da música pré-existente no 

primeiro episódio da temporada inaugural de Atlanta (2016), série americana 

                                         
2 Instead, filmmakers frequentely use songs as a way of establishing mood and settings, and as a 

commentary on the film's characters and action. Moreover, much of the compilation score's 

expressiveness derives less from its purely musical qualities than from the system of extramusical 

allusions and associations activated by the score's referentiality. 
3 When pre-existing music is inserted into a film, the film inserts itself into the music's history, drawing 

(intentionally or not) on previous associations but also creating new ones, in a manner likely to initiate 

debate because it is our music, and we often care deeply about it. 

Entende-se aqui por our, aquela música que o público tem bastante apreço e proximidade afetiva e 

busca compreender o porquê desta música agora fazer parte de uma obra audiovisual e vir a projetar 

no filme os mesmos sentimentos.  
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criada por Donald Glover, que também atua como um dos personagens 

principais, Earnest “Earn” Marks. A série foi viabilizada pelo canal televisivo 

FX e está hoje indo para sua terceira temporada, sendo distribuída também 

por streaming pela Netflix. Toda a trilha musical da série é baseada em 

música pré-existente, logo, ao esquadrinharmos este episódio, buscamos 

visualizar uma operacionalização do uso da trilha musical que no futuro 

poderá vir a ser confrontada com os demais episódios da temporada e 

também entre as temporadas. Ou seja, pela natureza da trilha musical 

apresentada pela série, analisaremos a escolha de supervisão musical, à luz 

também da aplicação desse repertório através da da edição musical e 

mixagem, logo das opções de desenho de som, em busca de uma possível 

marca sonora estilística própria de Atlanta. 

A série retrata a busca dos primos Earn e Alfred Miles (Bryan Tyree 

Henry), para levantar a carreira de rapper de Paper Boi, nome artístico de 

Alfred, na cena da cidade de Atlanta, capital do estado da Geórgia e que dá 

nome à série. Os dois são acompanhados pelo amigo de Alfred, Darius 

(Lakeith Stanfield), personagem non sense do trio que contrabalanceia a 

tensão entre os primos. Atlanta  é classificada comercialmente como 

comédia, drama e musical e cumpre de fato toda essa tipificação. Sua forma 

de produção e desenvolvimento episódico nos coloca diante de um formato 

híbrido interessante. Ao mesmo tempo em que ela: [a] constrói seus 

personagens de maneira similar às sitcoms já no primeiro episódio, traçando 

os trejeitos, causando-nos simpatia pelos personagens, utilizando-se de gags 

sutis e muitas vezes ácidas, destilando no telespectador um discurso 

combativo, expondo as questões raciais do cotidiano americano; [b] utiliza 

da não continuidade precisa de tempo entre os episódios sem oferecer 

maiores complicações à narrativa, traço comum das séries imóveis, como 

chama Jean-Pierre Esquenazi (2011), ou seja, supera-se a precisão de uma 

linearidade temporal. Por outro lado nos permite ver também características 

muito apropriadas das séries evolutivas: [c] tanto no aspecto da densidade 

narrativa coral sob o ponto de vista da organização comunitária em que 

vamos adentrando no decorrer dos episódios, da vida pessoal e seus 

dilemas, sobretudo de Earn, até a relação dos três com a comunidade 

musical do rap da cidade e a acensão da carreira de Paper Boi; [d] assim 

como no uso de estratégias folhetinescas como por exemplo, o cliffhanger, 

utilizado no final do primeiro episódio para garantir ao público a necessidade 

de acompanhar o episódio seguinte, garantindo à produção aquilo que se 

deseja sempre na construção das séries, a manutenção e regularidade do 

desejo do público em descobrir o que acontecerá no próximo episódio 

(ESQUENAZI, 2011).   
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“The Big Bang” é o nome dado ao primeiro episódio, nosso objeto de 

estudo. Nele seremos conduzidos classicamente a tomar conhecimento e 

nos aproximarmos das histórias de todos estes personagens, mas o foco 

principal é conhecermos um pouco da personalidade de Earn. Basicamente 

o episódio se divide em quatro blocos sem homogeneidade de tempo. 

Optamos em manter a divisão por bloco respeitando as telas pretas que são 

provenientes da indicação de intervalo comercial visto que a série tem sua 

primeira difusão na televisão, portanto, segue os padrões deste tipo de 

formato.  

O Bloco inicial dura 07 minutos 49 segundos e contém um prólogo que 

nos antecipa a ação final, conhecemos o Earn e sua relação instável com Van, 

sua (ex-)companheira, revela-se também sua filha assim como seu trabalho. 

É no trabalho que Earn, ao ser apresentado pelo colega ao clipe novo de 

Paper Boi, descobre que o rapper é seu primo Alfred. No Bloco 2, com 

duração de 5 minutos e 55 segundos, conhecemos a relação de Earn com 

seus pais quando ele vai visitá-los para descobrir onde está morando Alfred. 

Após receber o endereço o acompanhamos na sua tentativa de re-

aproximação com o primo. Earn vai à casa de Alfred, acaba por conhecer 

Darius que interrompe a conversa lembrando Alfred que eles estavam 

atrasados para o "horário da maconha”. Ao saírem para fumar, Earn tenta 

fortalecer a ideia de ser o novo manager de Paper Boi. Alfred, em princípio, 

desconfiado do primo, rejeita a proposta e o manda embora, expondo o 

conflito mais importante do episódio e desencadeando em Earn sua meta 

inicial, convencer Paper Boi da sua competência como manager. 

O Bloco 3 é o mais longo, com 9 minutos e 43 segundos, inicia-se com 

Earn indo à rádio entender como poderia levar a música de Paper Boi à 

veiculação. Encontra com um antigo amigo, Dave - é o primeiro momento 

que a discussão racial é evidenciada no episódio. O desenvolvimento do 

bloco segue com Alfred buscando os pais de Earn para compreender o primo 

novamente e um dos motes é entender porque ele abandonou seus estudos 

em Princeton. A conversa não chega a uma resposta, contudo desencadeia 

em Alfred a vontade de dar oportunidade ao primo. Aqui temos a primeira e 

mais complexa montagem paralela do episódio. Vamos também 

acompanhando a saga de Earn em ir depositar o “jabá" na rádio para veicular 

a música de “Paper Boi”. Após a montagem paralela, Earn, já com sua filha, 

que fora deixada aos cuidados dos avós contrariando o pedido de Van no 

início do episódio, encontra-se no ônibus quando ele primeiro se depara com 

um homem que  em princípio cumpre um papel de “guru" mas que acaba 

sendo menosprezado por Earn e então sai de maneira non sense do ônibus. 

Logo após temos a segunda montagem paralela, Alfred liga para Earn, sua 
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música está tocando na rádio mas ele não sabe que foi o primo. Earn se 

orgulha, é onde a resolução do conflito apresentado no final do segundo 

bloco se assenta. Alfred chama Earn para encontrá-lo. O futuro manager 

deixa a filha na casa de Van, mas essa ação se dá via elipse, e chega ao 

estacionamento da boate Wetbar onde Paper Boi e Darius estão dentro do 

carro fumando maconha. O rapper chama o primo para entrar e eles fumam 

junto selando um novo ponto naquela relação. Dave aparece e diz não saber 

como Earn conseguiu entrar na rádio, acaba sendo constrangido pelo trio 

quando é forçado a recontar a estória que havia contado somente a Earn no 

primeiro encontro. Após a saída de Dave, Alfred resolve mexer com uma 

mulher que passa pelo carro, logo após um homem quebra com um chute o 

retrovisor do seu carro. Este é o ponto em que o Prólogo se liga ao episódio 

e temos a visão completa dos motivos do tiroteio que se seguirá.  

O Bloco 4, de apenas 1:53m, mostra Van chegando em casa e descobrindo 

pela TV que os primos foram detidos devido ao tiroteio. Vale ressaltar que 

essa informação é também omitida ao espectador, que descobre junto com 

a personagem o ocorrido, deixando assim esse elemento de suspense 

quanto ao futuro dos personagens como uma “isca" para o próximo episódio 

e o que se sucederá a este Big Bang. Após chamar Earn de “Idiota" irrompem-

se os créditos em tela preta acompanhados da música principal do episódio, 

“Paper Boi”, homônima ao compositor.  

Ao todo são 7 músicas utilizadas neste episódio, 5 são pré-existentes 

e 2, “Paper Boi” e “Mucking" são composições que poderiam ser qualificadas 

apenas como originais, já que foram criadas para compor a mixtape do 

rapper, contudo já aqui propomos alargar a ideia da pré-existência para 

abarcá-las também sob essa terminologia. “Paper Boi”, inclusive, é a única 

que acumula diversas entradas ao longo do episódio, são 5 ao todo, sendo 4 

no âmbito da diegese. A saber, desde a primeira aparição da música somos 

informados pelo colega de trabalho de Earn que ele estava desatualizado 

pois ainda não havia escutado/visto o lançamento de Paper Boi. No prólogo 

também somos confrontados com a ideia de que a música principal do 

episódio já faz parte do universo daquela comunidade, não à toa o homem 

do pontapé no retrovisor, ao reconhecer o rapper, caçoa da sua mixtape, 

ridicularizando a música “Mucking”. Logo, claramente, por mais que as duas 

canções sejam originais para nós espectadores, há uma existência pré-

determinada no roteiro que nos possibilita vislumbrar que essas duas 

músicas são sim pré-existentes e é desta maneira que vamos contabilizá-las. 

A pré-existência ficcional delas é condição sine qua non para o 

desenvolvimento deste episódio.  
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O repertório de músicas conduzidas à trilha musical deste episódio 

nos faz evocar a última citação à Godsall. Absorver 5 canções de Rap introjeta 

em “The Big Bang” tudo que elas trazem em si em termos de gênero e 

linguagem musical assim como em termos de semântica e também as 

ressignificam. O uso do Rap reforça o contrato social e cultural da existência 

daqueles personagens com o lugar que eles ocupam, solidifica o território 

musical da série. Abaixo elencamos um quadro com as músicas utilizadas, 

sua quantidade e condições de entrada: 

Música / Artista N. de entradas Condição Blocos 

  Diegética Não-Diegética  

"One time", 

Migos 
2 2 —————— 1, 3 

"No hook", OJ 

da Juiceman 
1 1 (*) 1 1 

"Paper Boi"  5 4 1 1, 2, 3, 4 

"Mucking" 1 1 —————— 2 

"Let me find 

out", Doe B 
1 1 —————— 3 

"Sns" 

Sango & Waldo 
1 1 —————— 3 

"Don't disturb 

this groove", 

The system 

1 1 —————— 3 

TOTAL 

 
12 10 2 —————— 

Tabela de número de entrada e condições de aplicabilidade 
(*) não contabilizada como “diegética" para esta conta pela sua característica híbrida, mantivemos 

apenas o status inicial na contabilização já que esta, não sendo interrompida ou cortada, caracteriza-

se apenas como uma cue. 

Ao todo são 12 cues, ou seja, excertos de músicas utilizados ao longo 

do episódio. “The Big Bang” tem duração de 25 minutos e 26 segundos. 

Destes, 11 minutos e 21 segundos são acompanhados de música, ocupando 

assim aproximadamente 44,62% do tempo do episódio e, neste caso, 

consequentemente da banda sonora. Separando por blocos, temos: 

Bloco Duração 

 

Música / Artista 

 

Duração Porcentagem 

1  "One time”, Migos - 1a 1:35  

 "No hook”, OJ da Juiceman 3:35  

 "Paper Boi" - 1a 

 

0:25  
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7:49 Total 5:35 71,42% Bloco 1 

     

2  "Paper Boi"  - 2a 0:17  

 “Mucking” 0:12  

5:55 Total 0:29 8,16% Bloco 2 

     

3  "Let me find out”, Doe B 0:12  

 “Sns”, Sango & Waldo 0:40  

 "Don't disturb this groove", The 

system 

 

0:23  

 "Paper Boi" - 3a 0:25  

 "Paper Boi" - 4a  2:23  

 "One time", Migos - 2a 0:22  

9:43 Total 4:25 45,45% Bloco 3 

     

4  "Paper Boi" - 5a 0:52  

1:53 Total  50,48% Bloco 4 

 

     

 25:26 TOTAL GERAL 

 

11:21 44,62% 

Tabela de indicação de tempo e porcentagem de aplicação das música no episódio “The Big Bang” 

Podemos observar então uma questão específica acerca da 

distribuição das músicas ao longo de “The Big Bang”. O Bloco 2, aquele que 

traz no seu encerramento a apresentação do conflito principal do episódio 

apresenta, entre os 3 principais blocos narrativos pertinentes ao próprio 

episódio (1, 2 e 3), o menor número de aplicação de música, sendo que as 

duas utilizadas são músicas de Paper Boi o que denota também a 

importância da figura do rapper nesse bloco. Já o Bloco 3, da resolução doa 

conflitos desse episódio, e o Bloco 1, do prólogo, da introdução da série e da 

apresentação de Earn, carregam um índice maior de uso das músicas pré-

existentes. 

Das 5 músicas selecionadas pela supervisão musical da série para “The Big 

Bang”, há de se observar a presença nesta compilação de um rapper falecido 
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do Alabama, Doe B, um grupo histórico do Rap e Rhythm & Blues, The 

System, três grupos/artista contemporâneos à série, Sango & Waldo, de 

Michigan, e Migos e OJ da Juiceman, ambos da Geórgia, o última 

especificamente de Atlanta. Evidencia-se nessa curadoria uma preocupação 

histórica-cultural de manutenção da memória de um repertório quando se 

elenca The System, assim como uma potencialidade econômica-social 

quando se agrega três artistas contemporâneos, ativando uma das principais 

funções do uso da música pré-existente que é a troca comercial entre os 

públicos, podendo, inclusive, catapultar estes músicos a outros públicos que 

jamais ouviram estas canções não fosse a aplicação delas à série. Por outro 

lado é preciso observar que não é só pela condição histórico, geográfica ou 

econômica que estas músicas apresentam características adequadas para 

serem acopladas à trilha musical deste episódio. A supervisão musical traz 

como mote principal a força das letras e quais trechos podem ser 

meticulosamente articulados à narrativa, como é o caso, por exemplo, da 

abertura pós-prólogo. Enquanto sobrevoamos a cidade que vai nos sendo 

apresentada em zenital, ouvimos “No Hook”, de OJ da Juiceman, em primeiro 

plano sonoro. A letra vai comentando sobre cidade e a relação do eu lírico 

com a cocaína, e quando a câmera rotaciona 90 graus e passamos a ver este 

movimento de travelling in frontal, temos a frase “(…) depois de 15 anos de 

tráfico" e aparece o nome da série com sua identidade visual, pela primeira 

vez já que se trata do episódio inaugural. Junto ao nome da séria a frase da 

música se completa: “agora o Juice começou a rimar”. 
 

 
Frame retirado da abertura do episódio “The Big Bang" 
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Conforme vimos em Godsall, a absorção da música também à coloca 

passível de novas representatividades. Atlanta trata justamente da tentativa 

de Earn alavancar a carreira de Paper Boi, ou seu primo Alfred, que antes de 

rapper, é um pequeno traficante da cidade de Atlanta. O “Juice”, eu lírico 

auto-referente da música, é também agora representante da história de 

Paper Boi a ser narrada e o posicionamento deste verso junto ao nome da 

série só reforça essa leitura.  

No próximo plano já estamos no quarto onde veremos em seguida 

Earn acordando. “The Big Bang” incorre no risco de narrar, em 25 minutos e 

26 segundos, um dia inteiro do futuro manager, do acordar à confusão à 

noite em frente à boate WetBar. Continuamos ouvindo “No hook” sem corte, 

contudo ela cai para o background e ganha textura com se estivesse sendo 

difundida por um rádio ou algo similar através da mixagem, enquanto isso 

contemplamos um lento ventilador girando. Este contra-plongée simulacro 

do point of view de Earn é seguido de um contra-plano plongée que desvela 

Earn em primeiro plano na cama e seu headphone, de onde agora sabemos 

ser a fonte sonora da música que segue em plano de fundo. A letra da canção 

segue dizendo “Pego a sua mina; Depois eu roubo a sua mina” e então um 

braço invade a tela da esquerda para a direita e acerta em cheio a testa de 

Earn enquanto ouvimos: 

 

Frame retirado “The Big Bang” - Earn houve música ainda deitado na cama ao lado de Van 
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Van está acordando, mexe no headphone de Earn, ele então o retira e 

a música é colocada ainda mais em background, quase inaudível, eles 

conversam sobre o sonho de Earn, identificamos traços de ciúme na 

personalidade de Van, os dois começam a se beijar e quando ela pergunta 

"Então porque você na fala logo 'eu te amo?’ “, ouvimos o fim da música. 

Como observamos, toda essa articulação entre letra da música, edição do 

trecho que amplifica a narrativa e aplicação espacial e textural se tornam 

marca indelével do tratamento de desenho de som escolhido não só para 

este episódio mas também para toda a série. Assim como “No hook”, “One 

time”, “SnS”, “Let me find out” - música que toca no carro de Paper Boi quando 

este chega à casa dos pais de Earn para tentar descobrir mais sobre a 

personalidade atual do primo - e “Don't disturb this groove” - que está 

tocando no headphone de Earn quando ele é perturbado pelo homem non 

sense no ônibus -, todas elas carregam em comum um outro traço de 

linguagem sonora adotado para o episódio, a aplicação destas músicas na 

diegese. São 10 cues que entram exclusivamente na diegese. Esta 

materialidade aplicada pela mixagem que coloca essas músicas sendo 

projetadas de headphones, celulares, alto-falantes de carros, ou de maneira 

ainda mais radical, quando ouvimos “One time” no prólogo e na confusão 

final como se viesse projetada de dentro do Wetbar, faz com que o uso das 

músicas pré-existente se adapte à naturalidade das situações cotidianas da 

diegese desta comunidade. Michel Chion chama estes tipo de uso de sons on 

the air: 
 

Chamaremos sons no ar (on the air) aos sons presentes numa cena, 

mas que são alegadamente transmitidos eletricamente, por rádio, 

telefone, amplificação, etc., portanto, que escapam às leis 

mecânicas ditas “naturais" de propagação do som. Com efeito, 

estes sons de televisão, de autorrádio ou de telefone adquirem 

cada vez mais um estatuto particular autônomo nos filmes que os 

utilizam. São dados a ouvir ao espectador quer em quadro cheio, 

claros e nítidos - como se o altifalante do filme estivesse 

diretamente ligado ao rádio, ao telefone ou ao gira-discos evocado 

na ação; quer  localizados no cenário por traços acústicos que 

produzem um efeito de distanciação, de reverberação e de 

coloração pelo altifalantes, etc., com uma infinidade de graduações 

entres estes dois extremos. Estes sons on the air, em princípio 

situados no tempo real da cena, ultrapassam livremente as 

barreiras do espaço. (CHION, 2011, p. 64)4    

 

                                         
4 Mantivemos aqui a tradução de português de Portugal conforme material original usado. 
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Enquanto “Oh hook” trânsita do primeiro plano não-diegético para o 

background diegético on the air, “Sns" cumpre essa quebra de barreiras de 

espaço apontada por Chion. Ela é aplicada à primeira montagem paralela, 

cujo contraponto audiovisual é o mais radical dentro do episódio, vamos ter 

três camadas funcionando: [1] A voz em Off do pai de Earn e Paper Boi 

conversando sobre a personalidade de Earn; [2] Teremos em tela, logo 

imagem, as acções de Earn pegando o dinheiro, indo ao estúdio levar o CD e 

o dinheiro-"jabá”; [3] a música “Sns" fazendo a terceira via dessa múltipla 

camada de temporalidades, ela inicia no plano de Earn pegando o dinheiro 

de dentro do tênis e sua textura já é como se difundida de um alto-falante, 

seguindo com a mesma textura neste plano (enquanto ouvimos Paper Boi 

perguntar): 

 

 
Frame retirado da do episódio “The Big Bang” - Montagem Paralela: enquanto ouvimos 

Paper Boi questionar o Pai de Earn (voz OFF), Earn segue em direção à rádio (Ação - 

Imagem), ouvimos a música “Sns" (música on the air antecipando a escuta dentro da rádio)  
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À medida que Earn avança dentro da rádio ela vai aumentando em 

volume e só temos as trocas de filtragem simulando pontos de escuta 

quando chegamos aos planos e contra-planos entre Earn e Dave, que está 

em seu aquário transmitindo a música que ouvimos desde o começo da 

sequência pela rádio. Esta montagem começa com três dimensões 

temporais sobrepostas até que Earn chegue à cabine de rádio e então 

acoplamos nossa escuta e interpretação à aquela fonte sonora e ficamos 

apenas com o diálogo de Paper Boi e o Pai do futuro manager em 

sobreposição/contraponto à ação que estamos vendo na imagem. 

Outro ponto importante a ser apontado é que não necessariamente a 

fonte sonora está evidente em cena quando as músicas diegéticas estão 

atuando, como no caso da sequência no carro de Paper Boi, já no final do 

Bloco 3, escutando sua música homônima, não vemos o rádio ou o 

altofalante do carro, assim como não vemos também as caixas que projetam 

“One time" à ponto dela ser escuta no estacionamento da boate. Também 

não vemos a fonte que emite “Sns”, como apontado acima, somente os 

celulares e headphones aparecem como fontes emissores visíveis que 

ajudam a intuir que a imagem sonora advém de um objeto em cena, o 

restante se dá sempre através dos recursos de mixagem utilizados para 

simular auditivamente os emissores. Como vimos aqui, a música pré-

existente usada na trilha deste episódio e sua forma de aplicação são 

fundamentais para estabelecer um diálogo com a narrativa, seja por via das 

letras e mesmo do próprio nome, seja pelo tratamento dado no plano sonoro 

de dinâmica, de espaço e textura, na busca de, acomodando-as como 

diegéticas, que estas soem o mais próximo possível da fonte sonora 

almejada, mesmo que esta não apareça em cena. Atlanta acaba por 

estabelecer uma linguagem sonora que, privilegiando o naturalismo das 

fontes sonoras on the air, celular, carros, alto-falantes e headphones, coloca 

trilha musical pré-existente dentro do repertório dos próprios personagens, 

que compartilham conosco suas preferências musicais durante toda a 

temporada.  
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Serenidade e produção de presença não hermenêutica 
 

Marcos Hiromu OKUDA1  

Claudio Luiz GARCIA2 

 

Resumo: 

Nossa pesquisa envolve o processo de criação de um livro de artista guiado 

pela pergunta: qual o sentido de ser professor-pesquisador-artista hoje? 

Este, como um sujeito de desempenho, sobrecarregado de exigências 

pessoais e sociais, depara-se com um trilema: ser professor, pesquisador ou 

artista? Seria possível assumir estes três modos de ser e potencializar sua 

totalidade? Ao mesmo tempo, a ansiedade geral que move a vida hoje cria 

um viés em nossa pesquisa, justamente por contribuir para o esquecimento 

de ser. Portanto, aproximamos do campo da Serenidade (gelassenheit), um 

modo antagônico da ansiedade conceituado por Martin Heidegger. Neste 

campo, desassociamos, na medida do possível, a prática da teoria, e a arte 

deixa de ser produção de conhecimento para ser produção de presença não 

hermenêutica; dito de outro modo, livre de interpretações e conhecimentos 

a priori. 

 

Palavras-chaves: Heidegger. Presença não hermenêutica. Serenidade. 

 

1. Introdução 

 

Começamos pela pergunta que servirá de fio condutor do presente 

artigo: qual o sentido de ser professor-pesquisador-artista hoje? Tomamos 

como premissa: “o sentido de ‘ser’ é considerado por muitos pensadores 

como irrepresentável, mas nós, pesquisadores desse sentido, acreditamos 

em uma linguagem que nos mostrará o caminho no qual já estamos, mas 

não conhecemos de fato a sua representação”3. Tal necessidade por 

representação pode ser vista como um modo de ansiedade, possivelmente 

ocultando o próprio sentido de ser. Dentro dessa possibilidade é que nosso 

caminho nos encontra e, para melhor compreensão investigamos alguns 

modos de ansiedade: a coerção, interna ou externa, para sermos alguém; e 

o tédio profundo, um modo mais originário de ansiedade.  

                                         
1 Graduação em Artes Visuais, Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 Orientador, Professor do curso de Artes Visuais-UEL. 
3 Este artigo é um recorte do projeto de pesquisa 11511, ainda em execução, intitulado “Os livros de 

horas, hoje: livro de artista, de professor, de pesquisador”, coordenado por Claudio Luiz Garcia, e 

cadastrado pela Pró-Reitoria de Pós Graduação da Universidade Estadual de Londrina. 
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Neste percurso a produção artística abarca toda reflexão a respeito 

dos modos de ansiedade e sua relação com a educação, a pesquisa e a 

poética, mas não aparece no discurso. Inicialmente a gravura foi encarada 

como palco de nossas ansiedades, devido a seus procedimentos técnicos 

que requerem espera. Segundo, as impressões de gravura obtidas serviram 

como “campos de reflexão” sobre os problemas discutidos no artigo, num 

momento ainda carente e ansioso por resposta. Na terceira etapa, 

alternamos a compostura de nosso caminho e suspendemos a ansiedade, 

na medida do possível, em favor de seu modo antagônico: a Serenidade 

(gelassenheit), conceito do pensador Martin Heidegger (1889-1976). Nesta 

etapa a produção artística não serviu como representação de tal caminho, 

mas como produção de presença não hermenêutica (livre de qualquer 

interpretação e conhecimento a priori). Num quarto momento, organizamos 

os rastros de tal produção num livro de horas hoje (um tipo de manuscrito), 

que não é um resultado, mas um campo meditativo, em oposição ao 

pensamento que calcula. Se neste percurso o sentido de ser professor-

pesquisador-artista hoje revelou-se ou foi revelado, desde agora avisamos, 

sobretudo aos ansiosos por resposta: não sabemos, apenas aguardamos.  

 

2. Modos atuais da ansiedade 

 

A ansiedade4 geral ofusca o sentido de ser professor-pesquisador-

artista hoje? Ao modo de ser da ansiedade estariam velados outros modos 

de ser5? A estas questões existenciais não procuraremos respostas, pois a 

relação pergunta/resposta já indica uma ansiedade; ao contrário: iremos à 

proximidade6; dito de outro modo, tentaremos aproximar ao problema por 

uma das possíveis vias, ao invés de procurar ou criar uma solução como se 

fossem certeiras ou mesmo possíveis; e tal abandono não é decorrente de 

uma crença em que não há respostas, mas a carência por respostas 

                                         
4 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os distúrbios de ansiedade referem-se a um grupo 

de sentimentos de ansiedade e medo, incluindo distúrbio de ansiedade generalizada, distúrbio de 

pânico, distúrbio de ansiedade social, distúrbio obsessivo-compulsivo e distúrbio de stress pós-

traumático (OMS, 2017, p. 7). No presente artigo, abordaremos a ansiedade de modo mais solto e 

abrangente, não necessariamente como um distúrbio. 
5 “Ser” não se trata apenas de uma ligação entre sujeito e predicado (que tentaremos abandonar), 

tampouco de qualquer identificação. Heidegger problematiza o esquecimento de “ser”, que a 

metafísica tradicional, desde Platão até Nietzsche, tratou de metafisicamente esquecer. Não se trata 

de uma antropologia, muito menos de uma metafísica cristã, mas do próprio entendimento do “ser” a 

partir do ser, e não do humano que esqueceu-se, ao longo do percurso metafísico-transcendental, do 

sentido de ser (SCHNEIDER, 2005, p. 18-19). 
6 O “ir-à-proximidade” não toma para si verdades, mas é uma relação de abertura e Serenidade para 

com a verdade (será melhor esclarecida adiante, quando falarmos sobre Serenidade). 
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enquanto um modo de ansiedade pode ou não ter implicações patológicas, 

sobretudo neuropatológicas. Neste sentido podemos discutir o problema em 

uma de suas formas: hoje 

 
o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa 

autoexploração. Essa é mais eficiente que a exploração do outro, 

pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O 

explorador é ao mesmo tempo o explorado [...] Os adoecimentos 

psíquicos7 da sociedade de desempenho são precisamente as 

manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. (HAN, 2017, 

p. 30) 

 

O filósofo e crítico cultural Byung-Chul Han (1969-) faz um 

“diagnóstico” da sociedade capitalista neoliberal, em que o “sujeito de 

desempenho” paradoxalmente sente-se livre. Tudo se positiva em 

sentimento de liberdade, até que este se mostre como um novo modo de 

coerção. Já as negatividades (por exemplo: o Outro em sua alteridade) 

oferecem resistência ao sujeito de desempenho, o que não coaduna com o 

aceleramento geral. Han discute os problemas dos excessos de positividades 

e da negação das negatividades, bem como seus impactos à vida social, em 

que as relações já não são sociais, mas narcísicas8. Segundo Han, o regime 

do sujeito neoliberal resume-se em: trabalhar e explorar a si mesmo para 

sua própria empresa (HAN, 2018, p. 14). O capital está aos poucos 

substituindo a religião como transcendência, que novamente nos arremessa 

“para fora do plano imanente da vida, no qual a vida se relaciona consigo 

mesma em vez de se sujeitar a um fim extrínseco” (HAN, 2018, p. 17). 

Do problema exposto acima o tédio contemporâneo9 é uma de suas 

forças, pois o tédio é negativo para a sociedade de desempenho e, 

justamente por isso, é parte da engrenagem que move a economia 

capitalista, ou seja, quando o tédio se positiva em passatempo. De modo 

algum o tédio surgiu com o capitalismo, mas o capitalismo explora o tédio 

contemporâneo a ponto de ser possível, por exemplo, afastá-lo com os 

meios digitais (já está aí dito que o tédio não desaparece). Por meio da ilusão 

que é o empreendimento edificante de si mesmo, acreditamos nos tornar 

significantes.  

                                         
7 Destes adoecimentos psíquicos, Han cita a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome 

de hiperatividade e síndrome de burnout (HAN, 2017, p. 7). 
8 Tais problemas são desdobrados pelo autor em “Sociedade do cansaço”, “Sociedade da 

transparência” e “Agonia do Eros”. 
9 O “tédio contemporâneo” se configura como um modo niilista-narcisista num contexto capitalista. 

Indivíduos muito acometidos pelo “tédio”, expresso como um sentimento de inutilidade em relação ao 

“mundo que passa”, e de uma certa impotência (CARVALHO, 2014, p. 157). 
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[...] nós nos tornamos tão insignificantes para nós mesmos que 

carecemos de um papel? Por que não encontramos mais nenhuma 

significação para nós mesmos, nenhuma possibilidade de ser 

essencial? Por que uma indiferença, cuja razão de ser não 

conhecemos, boceja em nós diante de todas as coisas? Mas quem 

estará inclinado a falar desta maneira, onde o trânsito mundial, a 

técnica, a economia se apossam dos homens e os mantêm em 

movimento? E, apesar disto, buscamos para nós um papel. O que 

acontece aí? – perguntamos novamente. É preciso primeiramente 

que nos tornemos uma vez mais interessantes? Por que é que 

precisamos fazer isto? Talvez porque fiquemos entediados conosco, 

com nós mesmos? O próprio homem teria ficado entediado consigo 

mesmo? Por que isto? Por fim, tudo se passa conosco de um tal modo 

que um profundo tédio se arrasta para lá e para cá como uma nuvem 

silenciosa por sobre os abismos do ser-aí? (HEIDEGGER, 2011, p. 92)  

 

Para Heidegger o tédio (langeweile, em alemão significa literalmente 

“tempo longo”, e será necessário para nossa compreensão) é um modo de 

ansiedade que possui três relações diferentes com o tempo, descritos como 

primeira, segunda e terceira formas do tédio. Resumidamente, na primeira 

forma do tédio o tempo hesita e queremos impeli-lo a avançar; e para que 

ele avance procuramos por algum passatempo, e este passatempo é 

direcionado afora de maneira inquieta. Em sua segunda forma não 

percebemo-lo de início, pois encontramo-nos numa situação de passatempo 

direcionado ao si-próprio, ou seja, um tempo reservado a nós mesmos; este 

passatempo se revela como entediante na medida em que ele mesmo faz o 

tempo estagnar. Na terceira forma, a forma mais profunda, o tédio é uma 

possibilidade, portanto o tempo só existe enquanto possibilidade e, assim, 

tentamos evitar qualquer possibilidade supostamente entediante 

(HEIDEGGER, 2011, p. 71-186). A terceira forma é o tédio profundo pois, 

segundo um entendimento que Heidegger chama de não vulgar, o 

entediante é a própria temporalidade do “ser-aí”10 que possibilita sua 

amplitude a profundidade. O entendimento vulgar oculta tal compreensão, 

reprime o tédio profundo e quer retê-lo aí, “no campo dos agitos do ser-aí 

superficial’ (HEIDEGGER, 2011, p. 186-8). 

Heidegger sugere que precisamos permitir a aproximação do tédio, a 

fim de afinarmo-nos e sermos afinados por ele e deixá-lo dizer o que há de 

ser dito sobre nós mesmos, em vez de decair na compreensão psicológica-

                                         
10 A noção heideggeriana de “ser-aí” (Dasein) implica dizer que o ser dá-se aí e não é separado do ente 

que nós somos. É a maneira de Heidegger dizer que o ser não é metafísico-transcendental, em 

oposição à tradição filosófica ocidental e ao cristianismo (SCHNEIDER, 2005, p. 24-5). 
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psicanalítica que oculta do ser humano seu sentido de ser mais próprio 

(HEIDEGGER, 2011, p. 196). De modo algum estamos criticando a psicologia 

e a psicanálise de outrora, muito menos as de hoje. Em todo caso, no tédio 

está em jogo o tempo próprio de cada um em relação ao tempo alheio, o dos 

outros viventes, o dos objetos técnicos, o das coisas, tempos sempre 

diferentes; sendo a grande preocupação do entendimento “vulgar” ou do 

sujeito de desempenho: aquele tempo que não queremos “perder” 

desnecessariamente, pois resultaria em menos desempenho, em 

desaceleramento. O que esta incapacidade de afinarmo-nos com o tempo 

longo nos diz? Para a educação nos interessa uma afinação entre estudantes, 

professores e conhecimento. 

Revisitamos a pergunta inicial e o problema evidenciado toma nova 

forma: seria este ente que é professor-pesquisador-artista um sujeito de 

desempenho, não necessariamente por opção própria? Estaria 

sobrecarregado, de algum modo ou de outro, e de quando em quando 

optaria entre ser artista ou pesquisador em detrimento de ser professor, 

podendo prejudicar a si mesmo ou outros entes, os estudantes e outros 

professores-pesquisadores-artistas? Nesta situação, este trilema (que está 

mais para um “polilema”, pois envolve inúmeras questões) é um modo 

coercitivo que não sabemos exatamente sua origem, tampouco seu destino, 

mas timidamente observamos nos modos do sujeito de desempenho e do 

tédio. Todavia, a busca por um sentido de ser professor-pesquisador-artista 

implica dizer que estes três modos de ser são inseparáveis e fazem parte de 

uma totalidade, e, estando os três aí, um modo potencializaria os outros. Ao 

mesmo tempo, tal sentido poderia ser obscurecido pela ansiedade e pelo 

tédio em sua compreensão “vulgar”? Como poderíamos clarear tal sentido? 

Nos moldes atuais qualquer ação seria mero atenuamento do 

problema. Seria preciso então pensar as “molduras”, que moldam de 

maneira imprópria todo sentido de ser hoje e que já era esboçado por Platão 

com o projeto do humano racional, que ainda não apareceu, e a escola se 

tornou indiretamente um poder mundial, que nos controla e nos 

desconcerta, e que é imposta às sociedades em transformação (SLOTERDIJK, 

2018, p. 14-8).  

 

3. Modos da Serenidade (gelassenheit) 

 

Contra a tradição metafísica da filosofia, do transcendentalismo 

religioso, do ego volitivo, da subjetividade, da causalidade e da relação 

sujeito-objeto, característicos da modernidade, Heidegger volta-se contra a 

Vontade – após sua reinterpretação da obra de Friedrich Nietzsche, que 
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também repudiava a inclinação destrutiva da Vontade – sugerindo um 

retorno ao curso real do mundo, um curso não calculado (não ansiado) pela 

ciência, mas não somente por ela, e que não resultaria em destruição. Tal 

esforço culmina no “querer não querer” da Serenidade (ARENDT, 2018, p. 

440-46).  

A Serenidade11 é um «aguardar» livre de qualquer querer – nem 

querer e nem não querer –, o que não implica rejeitar o egoísmo pecaminoso, 

pois na Serenidade tal distinção de valor não existe. O aguardar é diferente 

de esperar, que espera por algo, um objeto, e representa-o12, e é nada menos 

que ansiar por algo. Assim que tentamos representar, deixamos de aguardar 

e começamos a esperar ansiosamente. Poder-se-ia dizer que a Serenidade 

aguarda o futuro enquanto tal, em vez de ansiar por um futuro conhecido 

(como fizemos e fazemos com nossos projetos de vida). É também um 

«permitir» ou um «deixar» (lassen) que, no entanto, não se trata de um 

permitir passivo, mas algo livre da distinção entre atividade e passividade. 

Por fim, destacamos o «ir-à-proximidade», no sentido de que não tomamos 

para nós as verdades, mas apenas aproximamos dela ao mesmo tempo que 

permanecemos distantes (HEIDEGGER, 2001, passim).  

Perguntamos novamente: qual o sentido de ser professor-

pesquisador-artista hoje? Se a coerção por desempenho e por afastamento 

do tédio perfazem nosso atual modo de ser, tanto deste ente professor-

pesquisador-artista quanto dos entes estudantes, cada um com seus outros 

diversos modos de ser, como aproximarmo-nos de qualquer sentido de ser? 

Se considerarmos as atuais ansiedades e sua derivante inquietude como 

desviantes, contribuindo para o esquecimento do sentido de ser, seria 

possível abandonarmos tais ansiedades? Não sabemos. Desta maneira, 

nosso caminho, na medida do possível, deixa para trás: as relações 

sujeito/objeto (espectador/obra de arte) e pergunta/resposta em favor da 

indistinção; o pensamento que calcula em favor do pensamento que medita; 

e a arte como produção de conhecimento em favor de arte enquanto 

produção de presença não hermenêutica (ver adiante). Esta é a via outra: um 

aguardar sereno, que não é desviante nem passivo. Se este é o caminho 

correto para a compreensão do sentido de ser não cabe a nós tal decisão.  

                                         
11 Para melhor compreensão deste conceito seria preciso abordar diversos outros termos usados por 

Heidegger, o que tornaria este artigo demasiado extenso e denso. Recomendamos a leitura do artigo 

“Sobre a Serenidade em Heidegger: uma reflexão sobre os caminhos do pensamento”, de Ligia 

Saramago, além do próprio livro “Serenidade”, de Heidegger. 
12 A noção de “representação” em Heidegger é radical: “Esse representar apresenta, por exemplo, o 

caráter arbóreo da árvore [...] como o panorama (Aussicht, “vista”) para que olhamos quando está 

diante de nós uma coisa no aspecto (im Aussehen, “estou olhando”) da árvore” (HEIDEGGER, 2001, p. 

37). 
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Estamos próximos de abandonar também qualquer filosofismo ou 

psicologismo, e tal abandono será necessário para repousarmos em nosso 

campo poético. Durante este processo de transformação, a educação, a 

pesquisa e a poética, enquanto exercícios permanentes do «aguardar», livres 

de qualquer querer, atentos aos que vem ao nosso encontro, os outros 

entes, fizeram e fazem parte de nossa reflexão. A arte aqui é livre de qualquer 

significado, o que não significa dizer que ela não possui significado, mas é 

antes vazia de qualquer significado dado por nós; ela apenas «permite» ser 

investigada. Querer interpretar não é o mesmo que a postura serena do «ir-

à-proximidade», o que implica dizer que na medida em que aproximamo-nos 

da arte, distanciamo-nos ou permanecemos longe dela, que apenas permite.  

 

4. Arte e produção de presença não hermenêutica 

 

O teórico Hans Ulrich Gumbrecht (1948-) parte da noção 

heideggeriana de Serenidade (traduzida por Gumbrecht como “calma 

compostura”) e elabora o que ele chama de arte como produção de presença 

não hermenêutica, ou seja, arte livre e vazia de qualquer interpretação, uma 

alternativa não metafísica e não hermenêutica à tradição humanista 

(GUMBRECHT, 2016, p. 31-93). O “Sujeito” (em termos heideggerianos, 

também referido como “metafísica”) constantemente produz sentido, com a 

finalidade de transformar o mundo. O que o Sujeito é incapaz de fazer é 

deixar de ser (GUMBRECHT, 2016, p. 35). A epistemologia cotidiana da 

Serenidade seria uma alternativa ao do Sujeito, da metafísica, mas 

Gumbrecht já de início alerta que é impossível, para seu lamento. Para ele, 

produção de sentido é produção de conhecimento, por si só transformadora 

do sujeito; enquanto a arte é produção de presença não hermenêutica, “é 

ficar quieto por um momento, é não ter a necessidade de produzir novos 

conceitos o tempo todo e de transformar a mim mesmo ainda uma vez” 

(GUMBRECHT, 2016, p. 34). Tal esforço faz parte de um desejo de fazer parte 

do mundo, em vez de constantemente transformá-lo (considerado por 

muitos como progresso). Para nós a arte também nos transforma, mas de 

um modo silenciado e misterioso, numa linguagem não sabida.  

Numa linha semelhante, o filósofo Henri Maldiney (1912-2013) cita o 

caso do historiador de arte Bernard Berenson que somente ao final de sua 

vida percebeu obras, conhecidas há tempos, enquanto arte pela primeira 

vez.  

 
Toda a ciência da arte, situando-a em contexto estético e histórico 

preciso, só servira de fato para lhe subtrair a presença própria de 

cada uma, tendo ocultado aquilo que inesperadamente se apossou 
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dele. Seu conhecimento da época, do meio, da rede das condições 

sociais, materiais e espirituais nas quais a obra está presa reprimiu 

esse outro conhecimento que se desperta na surpresa – na 

surpresa de um encontro – onde somos, a obra e nós, copresentes 

e conascentes um para o outro. [...] o que se chama história da arte 

é a história daquilo que na arte não é ela em si. (MALDINEY apud 

AGUILAR, 2010, p. 187-8) 

 

Nosso caminho não atravessa – ou seja, nem cruza e nem invalida – a 

história da arte ou qualquer outra área do conhecimento, apenas tenta ir-à-

proximidade da arte em sua própria natureza, sem procurar nela, a arte, 

afirmar nossos conhecimentos a priori, e sem tentar dar sentido à arte por 

meio de nossas apofenias13 e metáforas, ou seja, de nossas interpretações 

induzidas voluntariamente ou não por nosso conhecimento. A arte, neste 

caminho, não é da esfera cognitiva, mas da afetiva, o que implica dizer que 

ela pode escapar de qualquer outra linguagem que não a dela. Neste sentido, 

tentar descrever a presença da arte será sempre insatisfatório e quiçá 

enganador. 

Obviamente, esta é apenas uma maneira para abordarmos a arte e 

não é pretensão nossa dizer como ela deve ser, mas apenas aproximar uma 

alternativa; alternativa esta que não deve ser confundida como uma forma 

de terapia contra a ansiedade embora alguns possam enxergar e usar como 

tal. No discurso, de certo modo, não se trata de um protesto contra a arte, 

mas contra a velocidade, o planeamento e os excessos de nossa cultura até 

aqui discutidos.  

A pergunta inicial amadureceu na extensão da duração deste percurso 

teórico: seria a ansiedade impedidora da busca pelo sentido de ser 

professor-pesquisador-artista hoje? Finalmente rompemos, na medida do 

possível, os laços com a teoria e aguardamos no campo da Serenidade e da 

presença não hermenêutica, nas proximidades da arte, que apenas permite. 

Este romper ou abandonar não significa dizer que o conhecimento 

metafísico e a produção de sentido deixam de existir, pois no próprio 

abandono apenas deixamos suspenso aquilo que é abandonado. Trata-se de 

um esforço para evidenciar o contraste entre a não hermenêutica e a 

hermenêutica, a Serenidade e a ansiedade, e por mais que tentemos 

abandonar aquilo que propomos abandonar, é bem possível que apenas 

oscilemos entre um e outro. 

 

                                         
13 Apofenia é um fenômeno cognitivo de percepção de padrões ou conexões em dados que não estão 

relacionados ao percebido, por exemplo: quando olhamos para um aglomerado de nuvens e 

percebemos um rosto. 
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5. Poética e presença não hermenêutica 

 

 Como etapa preparatória de nossa aproximação junto à 

ansiedade e ao tédio, a prática, ainda associada à teoria, começou com a 

gravura em metal, pois seus procedimentos requerem tempos de espera que 

não podem ser impelidos a avançar e pacientemente ou ansiosamente 

esperamos, em vez de aguardar. Tédio aqui é entendido no sentido usado 

por Heidegger, ou seja, tempo longo, e não para designar o processo da 

gravura como enfadonho. A figura 1 mostra esta etapa.  

Mesmo que a gravura aqui possa ser vista em alusão ao pensamento 

que calcula seu resultado final, a impressão, nunca é exatamente como 

queremos que ela seja. O desdobramento dessa etapa da gravura acontece 

no segundo momento, no que chamamos de “campos de reflexão”, 

circulando pelas perguntas em um ritmo próprio do tempo longo (figuras 2A 

e 2B). Dito de maneira mais direta: sobrepomos as gravuras com escrita 

visando a compreender melhor as perguntas de nosso caminho, ainda 

rodeado pelos modos da ansiedade. Na maioria dos casos a escrita foi 

precedida pela aplicação de uma camada de tinta, em antecipação ao 

território de abandono dos modos de ansiedade, reservada para o terceiro 

momento. 

 

 
Figura 1 – Primeiro momento: prova de estado de uma das gravuras. 
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No terceiro momento (figura 3) abandonamos a busca por sentido 

para aproximarmos de uma produção de presença não hermenêutica. A 

pintura permitiu um modo de aguardar que não foi possível na gravura, pois 

é menos querer do que na gravura, se assim pudermos imaginar. Esse é um 

caso particular, pois de modo algum a pintura é “privilegiada” neste sentido. 

Simplesmente tratamos a gravura como um modo da ansiedade e a pintura 

como da Serenidade, haja vista que para outras pessoas mesmo na pintura 

a ansiedade está presente e quiçá mais angustiante do que na gravura. Dito 

de outro modo, enquanto em nossa gravura o estado final determinou seu 

caminho, na pintura ela foi o próprio caminho. 

 
E – ... porque a Serenidade não pertence ao domínio da vontade. 

I – A transição do querer para a Serenidade parece-me ser o ponto 

difícil. 

P – Especialmente quando a essência da Serenidade ainda nos 

permanece oculta. (HEIDEGGER, 2001, p. 35)14 

 

Aguardamos pela essência de ser professor-pesquisador-artista hoje, 

em vez de esperar e representar por seu sentido. No aguardar deixamos 

(lassen) aberto aquilo que aguardamos, de modo que o aguardar aventura-

se no próprio aberto. Repousamos então neste aberto da pintura, no qual a 

representação transcendental-horizontal encontra-se neste vai e vem do 

“entre”, o entre da relação com o mundo, ora distante da Serenidade ora 

próximo da ansiedade; de modo que na ansiedade representamos algum 

objeto, enquanto na Serenidade a coisa permanece indizível, fechada em si 

mesma e sua abertura não depende do nosso querer. Ao mesmo tempo, a 

arte não possui qualquer poder sobre o querer de quem a observa, pois, 

neste caminho, a arte apenas permite. 

Os “rastros” permitidos neste percurso foram organizados em um livro 

de horas hoje (figura 4), em alusão aos manuscritos medievais, que 

permanece aberto e ao mesmo tempo fechado em si. Trata-se de um “campo 

meditativo” que permite um modo de atenção bem distinto da falta de 

atenção que é a hiperatenção. Este livro não é de modo algum um resultado, 

mas um insistente aguardar na e da Serenidade e está aberto a mudanças 

conforme o vai e vem da aproximação e do repouso, na extensão da duração, 

correspondente ao longo olhar que se demora nas coisas sem as explorar. 

 

                                         
14 Em “Para discussão da Serenidade” Heidegger elabora uma conversa entre um investigador (I), 

também traduzido como cientista, um erudito (E) e um professor (P). Nessa conversa o investigador, 

correspondente à tradição metafísica, é o que possui maior dificuldade para desabituar-se da 

representação.  
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Figura 2A (esq.) e Figura 2B (dir.) – Segundo momento: campo de reflexão antes e após o tempo 

longo (langeweile). 

 

 
Figura 3 – Terceiro momento, produção de presença não hermenêutica. 
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Figura 4 – Livro de horas hoje. 

 

6. Considerações finais 

 

A resposta para a pergunta: “qual o sentido de ser professor-

pesquisador-artista hoje?” nos permanece oculta e, ao mesmo tempo, é bem 

possível que já esteja revelada.  

Não sabemos dizer se aproximamos da Serenidade, pois mesmo ela 

permanece distante e misteriosa. Também não é possível fazer qualquer 

avaliação de nossa proposta de abandonar os modos da ansiedade, pois ela 

também permanece próxima e misteriosa e insiste em não nos abandonar. 

Talvez foi possível olhar de maneira distinta para a ansiedade, com ou sem 

ela tangenciando as proximidades da Serenidade.  

Já os problemas apresentados neste artigo, a saber: a ansiedade geral, 

o tédio, o planeamento do cálculo e a velocidade do desempenho que 

transitam nosso cotidiano, serão uma vez mais observados com cuidado. O 

aguardar da Serenidade não é inoperante, indiferente e nem alheio a tais 

questões, pelo contrário, está imerso, mesmo que tais distinções não 

pertençam ao campo da Serenidade se feitas de maneira dicotômica.  

Está na essência da pergunta o seu não esgotamento, então, 

estaríamos aptos a reformular nossos questionamentos uma vez mais? 

Dizemos não mais aptos, mas apenas aptos de um outro modo, o que não 

implica dizer que estávamos inaptos, nem que com esta outra aptidão 

encontraremos alguma resposta. Dito de outro modo, todo este percurso 

mostrou-se como preparação para continuarmos no próprio percurso. 

Talvez este “continuar” seja parte da essência do sentido de ser professor-
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pesquisador-artista hoje, mas de fato não saberemos, apenas aguardaremos 

onde somos permitidos repousar, nas distâncias de sua proximidade. 
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A transformação do mito das amazonas em alegoria da 

América 
 

Adriano Rodrigues de OLIVEIRA (UNESP/Assis). 

 

Resumo: 

Na representação alegórica dos quatro continentes conhecidos e 

habitados nos séculos XVI e XVII, personificados por uma figura feminina, a 

América é retratada como a Quarta Parte, ilustrada por uma emblemática 

mulher selvagem, carregada de gestos e simbolismos – o corpo nu, os seios 

fartos, os longos cabelos, o canibalismo, o arco e flecha. No presente estudo, 

nos ocupamos de analisar quatro representações alegóricas do Novo 

Mundo: Theatrus Orbis Terrarum, de Abraham Ortelius, 1570; America, de 

Philippe Galle, 1579-1600; America, uma gravura anônima de 1613; America, 

de John Stafford, 1630. Partimos da problemática central de que a “mulher 

América”, incorporou na arte, diversos elementos presentes no mito das 

amazonas, que fora difundido no século XVI por diversos cronistas e artistas. 

Dessa forma, entendemos que as icônicas amazonas foram gradualmente se 

transformando enquanto mito, para se tornar na própria alegoria do 

continente. Dito disso, ressalta-se que para o estudo das imagens, nos 

valemos das abordagens de Panofsky (2014), e Schimitt (2007).  

 

Palavras-chaves: mito, amazonas, imagem, imaginário, alegoria. 

 

Antecedentes do mito das amazonas 

 

Antes de analisarmos a representação alegórica da América, convém 

resgatarmos brevemente alguns antecedentes do mito das amazonas, bem 

como os principais elementos do referido tema, que mais tarde serão 

reproduzidos nas alegorias do continente1. 

                                         
1 Vale ressaltar que a análise do mito das amazonas é aqui realizada de forma breve a partir de um 

estudo recente, em trabalho de dissertação de mestrado, intitulada: As amazonas no imaginário 

literário/iconográfico da Ibero-América no século XVI, defendida no ano de 2016. Ver em: OLIVEIRA, 

Adriano Rodrigues de. As amazonas no imaginário literário/iconográfico da Ibero-América no século 

XVI. 2016. 130 f. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Ciências Humanas, Universidade 

Federal da Grande Dourados. Disponível em: 

https://www.ppghufgd.com/wpcontent/uploads/2017/03/DISSERTA%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6

%92O-REVISADA.pdf. 

 

https://www.ppghufgd.com/wpcontent/uploads/2017/03/DISSERTA%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O-REVISADA.pdf
https://www.ppghufgd.com/wpcontent/uploads/2017/03/DISSERTA%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O-REVISADA.pdf
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O mito das amazonas tem sua origem no imaginário da Grécia Antiga.2 

Em suas Histórias, Heródoto (485 a.C. – 425 a.C.), descreveu uma sociedade 

de mulheres guerreiras, que habitavam as extremidades do mundo helênico, 

os confins dos espaços conhecidos. Mulheres que praticavam constantes 

ataques contra os gregos, equipadas com cavalos, arco e dardo. Não 

possuíam a agricultura, eram nômades e recusavam qualquer forma de 

domínio masculino (HERÓDOTO, 2006, p. 32). 

Ainda na Grécia Antiga, Hipócrates (460 a. C e 370 a. C), complementa 

em seu tratado, Sobre los Aires, Águas y Lugares, que essas amazonas tinham 

o estranho hábito de provocar deformações no seio direito das crianças do 

sexo feminino, cauterizando-o com um aparelho de bronze aquecido ao 

fogo. Tal prática teria a finalidade de melhorar o desempenho com o arco 

nas futuras combatentes (HIPÓCRATES, 1986, p. 75).  

No contexto das Grandes Navegações, da inclusão de novas terras e 

povos no imaginário europeu, muitos foram os mitos clássicos transferidos 

do velho continente direto para o Novo Mundo. O historiador Miguel Roja 

Mix (2003) observa que:  

 
O descobrimento da América significou um enorme 

transvasamento do imaginário europeu nas novas terras 

descobertas. Os mitos, as lendas, o mundo teratológico, as 

quimeras, tudo adquirirá carta de cidadania na América, e tudo vai 

ser buscado ali com afinco pelos rastreadores de fortuna e pelos 

caçadores de sonhos. Dessa forma, se produz um enorme 

deslocamento geográfico do fantástico medieval, um 

ressurgimento do fantástico clássico e, inclusive, um fantástico 

original… (ROJAS MIX, 1993, 125).  

 

Já nos Diários de Cristóvão Colombo (1451-1506) encontramos as 

provas do ressurgimento desse fantástico antigo/medieval, quando o 

mesmo faz alusão à existência de diversos seres ou criaturas monstruosas; 

homens que possuíam um único olho, que tinham cara de cachorro e ainda 

eram canibais, pois quando capturavam alguém, degolavam e bebiam o 

sangue (COLOMBO, 2013, p. 59).   

O marinheiro italiano Antonio Pigafetta (1491-1534), em sua Primer 

viaje em torno ao globo, ao contornar o extremo sul do continente 

americano, fala de homens tão altos que os espanhóis em pé mal chegavam 

às suas cinturas, verdadeiros gigantes que se vestiam de pele e que andavam 

armados de arco e flecha (PIGAFETTA, 2012, p. 21). 

                                         
2 Refere-se ao antigo mundo grego e suas proximidades, no período de 1100 a.C. até 146 a.C.  
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Quanto as amazonas, Colombo retoma suas descrições sobre seres 

fabulosos, ao localizá-las numa tal ilha sem homens. Segundo o viajante, 

essas mulheres só mantinham relações ocasionais com o sexo masculino, 

com o objetivo definido da procriação. Quando tinham meninos, recusavam 

a maternidade, quando meninas as criavam consigo. Eram extremamente 

perigosas, pois, “[...] percorrem todos estes mares, comendo os homens que 

conseguem capturar…” (COLOMBO, 2013, p. 96).  

Relato ainda mais emblemático nos forneceu o padre dominicano 

Gaspar de Carvajal (1504-1584). Em 1541, o frei partiu em uma missão junto 

à companhia do explorador Francisco de Orellana3 (1511-1546), que resultou 

na escrita de seus Descobrimentos do Rio das Amazonas, onde relata o 

encontro entre espanhóis e amazonas em plena floresta. Sobre essas 

mulheres Carvajal afirma que:  

 
[...] são muito alvas e altas, com o cabelo muito comprido, 

entrançado e enrolado na cabeça. São muito membrudas e andam 

nuas em pelo, tapadas as suas vergonhas, com os seus arcos e 

flechas nas mãos, fazendo tanta guerra como dez índios... 

(CARVAJAL, 1941, 61-62). 

 

Nos diversos relatos percebe-se como as amazonas são comparadas 

com as índias americanas, os longos cabelos, a nudez, o arco e fecha. 

Ressalta-se ainda o perigo que essas mulheres representam. Isso se 

confirma noutra narrativa, desta vez do frei e cosmógrafo francês André 

Thevet (1502-1590). Em suas Singularidades da França Antártica (1557), Thevet 

descreveu a localização dessas guerreiras do Novo Mundo e o modo como 

vivam: 

 
[…] vivem longe de todos, numas ilhotas que lhes servem de 

fortalezas, tendo como única atividade a guerra perpétua que 

movem contra certas tribos vizinhas, ou seja, procedendo de modo 

exatamente igual ao das amazonas que os historiadores 

descreveram. Essas belicosas amazonas americanas, isoladas e 

fortificadas em suas ilhas, sofrem constantes ataques por parte de 

seus inimigos, que alcançam suas ilhas em canoas ou outras 

embarcações, atacando-as sempre a flechadas. Elas, por sua vez, 

defendem-se corajosamente deste mesmo modo, enquanto 

vociferam ameaças, ululam e assumem as mais medonhas atitudes 

que se podem conceber. Seus escudos são feitos de cascos de 

tartaruga... (THEVET, 1978, p. 206).  

                                         
3 Francisco de Orellana foi um explorador e corregedor espanhol que participou da conquista do 

Império Inca e da incursão no Rio das Amazonas (atual rio Amazonas). 
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Ainda em Singularidades, Thevet reforça a crueldade dessas amazonas 

do Novo Mundo. Mulheres que se empenham continuamente da guerra 

contra seus contrários e que tratam desumanamente seus prisioneiros, 

pendurando-os no alto do galho de uma árvore e desfechando-lhes milhares 

de flechadas até a sua inevitável e trágica morte. Mulheres que amedrontam 

seus inimigos, emitindo medonhos e terríveis gritos, como se lhes faltasse a 

habilidade para a fala (THEVET, 1978, p. 208).  

Uma ilustração no referido texto retrata o trágico episódio: diversas 

amazonas nuas, com seus longos cabelos e suas armas de combate atiram 

flechas impiedosamente sobre dois prisioneiros de guerra, enquanto outra, 

prepara a fogueira sobre os condenados (fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Como as amazonas tratam seus prisioneiros de guerra. Les Singularitez de la France 

Antarctique; Thevet, André (1516-1590) e Jodelle, Étienne (1532-1573). Disponível em: 

https://archive.org/details/DELTA54095RES/page/n275. Acesso em: 20 de abril de 2019. 

 

Quem também descreveu as amazonas do Novo Mundo foi o corsário 

e explorador Sir Walter Raleigh (1552-1618) em de A Descoberta do Grande, 

Belo e Rico Império da Guiana, obra escrita em 1595. O inglês reforça que essas 

mulheres só conviviam com os homens uma vez por ano, precisamente durante 

o mês de abril, onde então “bebiam, fumavam, dançavam, lutavam e 

fornicavam sem parar durante um mês inteiro” (RALEIGH,2002, p. 62).  

A obra de Raleigh foi editada e publicada por Levinus Hulsius (1546-

1606), um impressor oriundo de Flandres. Na ilustração, datada de 1599, 

vemos o tal banquete erótico, onde homens e mulheres fornicam sem parar. 

Interessa maiormente no presente estudo perceber como as amazonas 

https://archive.org/details/DELTA54095RES/page/n275
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estão representadas: a figura da mulher no canto esquerdo em destaque é 

emblemática: como as demais, encontra-se totalmente nua, com seus fartos 

seios e longos cabelos que descem até a altura da cintura. Na sua mão direita 

porta um grande arco, enquanto carrega nas suas costas uma aljava repleta 

de fechas.  

 

 
Fig. 2. O banquete das amazonas. Por Levinus Hulsius, para a obra de Walter Raleigh. 1599. 

Disponível em: https://archive.org/details/brevisadmirandad00rale_0/page/n43. Acesso em: 20 de 

abril de 2019.  

 

Diante da análise da literatura de viagem e das gravuras, podemos 

concluir que alguns elementos se sobressaem: a nudez das amazonas, seus 

longos cabelos, seu arco e flecha. Além disso, a oposição marcante ao mundo 

dos homens, que são mortos das mais medonhas formas quando em 

contato com essas mulheres. Essas amazonas do Novo Mundo simbolizam a 

própria América, com suas riquezas, belezas, exotismos e perigos. Estava ali 

para ser desfrutada e conquistada. Esses elementos são os mesmos que 

percebemos nas próximas gravuras que ilustram a “mulher América”.  

Rojas Mix (1993, p. 137) observou que o mito das amazonas teve vida 

relativamente curta no Novo Mundo, no que diz respeito a sua representação 

pictórica, uma vez que fora se transformando em alegoria. As gravuras que 

seguem o presente texto ilustram a América como uma mulher nua, com 

seus longos cabelos e suas armas simbólicas. Muito comum também é a 

referência ao canibalismo, com a figura de um homem decapitado, o que 

reforça ainda mais, a relação entre o mito e sua representação alegórica. 

Mary deu Priore também observa: 

https://archive.org/details/brevisadmirandad00rale_0/page/n43
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A América é uma mulher […]. Pelo menos assim ela aparece na 

iconografia entre os séculos XVI e XVIII; o ventre opulento, o longo 

cabelo amarrado com conchas e plumas, as pernas musculosas, 

nus os seios […] A representação assim construída pelos europeus 

traduzia um discurso que tentava se impor como concepção social 

sobre o Novo Mundo: a América, como uma bela e perigosa mulher, 

tinha que ser vencida e domesticada para ser melhor explorada 

(DEL PRIORE, 1992, p. 149). 

 

As alegorias analisadas 

 

Na iconografia, a alegoria dos continentes foi uma forma bastante 

corriqueira de representar com a figura de uma mulher a Ásia, a África, a 

Europa e a América, a partir da segunda metade do século XVI, e que se 

estendeu ao século XVIII. Vale frisar que nesse contexto, o Novo Mundo era 

a Quarta Parte, recém “descoberta”, enquanto a Oceania ainda não era 

considerada um continente. Carla Mary Oliveira observa que: 

 
Entre o final do século XVI e o século XVIII surgem inúmeros 

desenhos, gravuras, pinturas e até esculturas que mostram o 

continente americano como uma mulher. Essa mulher, no entanto, 

não está vazia de sentido. Ela aparece como uma rainha indígena, 

comumente com elementos da cultura nativa (OLIVEIRA, 2014, p. 

27).  
 

Em 1570, o geógrafo flamengo Abraham Ortelius (1527-1598) publicou 

a primeira edição de seu atlas intitulado Theatrum Orbis Terrarum (Teatro do 

mundo). A coleção completa continha 53 mapas, cada qual com comentários 

detalhados. A gravura a seguir (fig. 3), trata-se, portanto, do frontispício da 

referida obra, na qual apresenta os quatro principais continentes 

personificados em figuras femininas.  

Na parte de cima do retábulo está situada a Europa, uma mulher 

vestida de forma luxuosa, portando, na sua mão direita, um cetro de poder, 

enquanto na esquerda, traz uma cruz cravada sobre o globo terrestre. 

Ambos instrumentos são bastantes simbólicos, a Europa rege do topo do 

mundo os demais continentes, pela fé e pela espada. Para não deixar 

dúvidas, carrega sobre a sua cabeça uma exuberante coroa.  Não é preciso 

dizer que nesta forma de representação está embutida uma visão 

eminentemente eurocêntrica: a Europa não só é o centro do mundo, como 

rege com seu poder os demais continentes conhecidos.  

A Ásia está colocada à esquerda da estrutura, trazendo na sua mão 

esquerda um recipiente que contem incenso. A África, por sua vez, e 
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diferente das citadas anteriormente, traz o corpo parcamente coberto. O sol 

sobre sua cabeça simboliza a cor da pele de seus habitantes.  

Por fim, a mulher América é a única que se encontra inteiramente nua, 

deitada ao lado de uma rede, expõe seu corpo e seus fartos seios. Na sua 

mão direita segura um instrumento de guerra, e na sua esquerda segura a 

cabeça decepada de um homem de aparência europeia. A América é sem 

dúvida a mais insolente, seu arco e flecha não deixam dúvidas, uma 

verdadeira amazona, com seus encantos e perigos.  

É deveras interessante observar atentamente a figura da “mulher 

América”. Ela destoa completamente das demais, se colocando como um 

mundo à parte, totalmente desprovida das indumentárias típicas das outras 

alegorias. A América do atlas de Ortelius, toma referência dos diversos textos 

da Literatura de Viagem que predominou ao longo do século XVI, bem como 

da arte do mesmo período. Nestes dois tipos de fontes, especificamente, a 

nudez do Novo Mundo e de seus habitantes serão reproduzidos com 

insistência.  

O índio e o canibalismo terão igual sintonia, sendo que a figura da 

mulher canibal terá um grau ainda maior de simbolismos. No caso das 

amazonas, Woortmann observa, que “podiam estar associadas a canibais, e 

o canibalismo foi uma das formas de demonização do ameríndio” 

(WOORTMANN, 2004, p. 91). 

 

 
Fig. 3. “As quatros partes do mundo”. Frontispício do Theatrus Orbis Terrarum, atlas de Abraham 

Ortelius, 1570. Biblioteca Digital Mundial: Disponível em: https://www.wdl.org/pt/item/8978/. Acesso 

em: 23 de abril de 2019, p. 76. 

https://www.wdl.org/pt/item/8978/
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A gravura a seguir trata-se da América, de Philippe Galle, datada das 

últimas décadas do século XVI. O continente está personificado numa mulher 

selvagem, nua, que traz um cocar sobre sua cabeça. Na mão esquerda porta 

uma grande seta e na direita traz a cabeça decapitada de um homem, uma 

imagem que se repetiria em diversas outras alegorias do continente. Ao 

chão, encontra-se ainda um braço decepado e um pássaro típico da terra. Na 

parte de baixo da ilustração vemos escritos em latim, que enfatizam uma 

mulher monstruosa, terrível, cuja arma rudimentar é o arco e, seu símbolo, 

o papagaio (fig. 4). 

Nota-se a semelhança da gravura com as que ilustram às índias no 

Novo Mundo: o corpo avantajado, os longos cabelos encaracolados, as armas 

típicas, o olhar insolente. A América ganha sua forma no imaginário europeu. 

Do mito das amazonas, só reside aqui, os elementos que com muito cotejo 

podemos resgatar dos textos dos cronistas e da arte renascentista. A “mulher 

América”, de Galle não é muito diferente daquelas que descreveu Carvajal, 

em Descobrimentos do Rio das Amazonas, mulheres alvas e altas, de cabelo 

muito comprido, de membros avantajados, que andavam nuas em pelo e 

viviam a fazer guerra contra os índios (CARVAJAL, 1941, 61-62). 
 

 
Fig. 4. América, por Philippe Galle, por volta de 1579-1600. Gravura em cobre; OLIVEIRA, Carla Mary S. 

A América alegorizada: imagens e visões do Novo Mundo na iconografia europeia dos séculos XVI a 

XVIII. João Pessoa: Editora da UFPB, 2014, p. 86. 

 

A terceira alegoria da América é uma gravura anônima, atribuída a 

Giuseppe Cesari. Curiosamente, nesta representação, a América tem seu 
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corpo parcialmente coberto, embora mantenha todos os outros elementos 

das figuras anteriores: a nudez dos seios, o arco e fecha e a cabeça masculina 

decepada que se encontra sobre o chão (fig. 5). 

A tentativa de “cobrir” o corpo da mulher América é emblemática. Nas 

demais gravuras ela está totalmente desnuda, é a representação do Novo 

Mundo, um lugar “vazio” e pronto para ser reescrito de acordo com a 

perspectiva do colonizador. Nesse sentido, a referida ilustração dá um novo 

tom, ao simbolizar a nudez apenas parcial dessa nova terra, que, no entanto, 

mantêm todos seus estereótipos tradicionais: o perigo aos homens, seu arco 

e fecha. Não deixa de ser, portanto, uma América tão ameaçadora quanto às 

demais. Menos selvagem, é o que o desenho nos transmite, porém, não 

menos agressiva. 

 

 
Fig. 5. A mulher América em gravura Anônima atribuída a Giuseppe Cesari. Disponível em: OLIVEIRA, 

Carla Mary S. A América alegorizada: imagens e visões do Novo Mundo na iconografia europeia dos 

séculos XVI a XVIII. João Pessoa: Editora da UFPB, 2014, p. 79. 

 

A última gravura alegórica da América foi ilustrada pelo gravador 

britânico John Stafford. Nela a mulher/América está retratada com todos os 

seus arquétipos, sentada sobre uma pedra, segura o seu potente arco na 

mão direita, enquanto a esquerda agarra um suculento pernil humano. Às 

suas costas uma aljava repleta de flechas e uma inscrição em latim que indica 

que a mulher havia acabado de se alimentar. No fundo da ilustração vemos 

diversos indivíduos que se alimentam da carne humana (fig. 6). 
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A América de Stafford é paradoxalmente fantástica e assustadora. Seu 

corpo é esbelto, definido, atraente, um convite para o pecado e a sedução. 

Por outro lado, é assustadora a mensagem que transmite – Essa América não 

só devora carne humana, como faz questão de exibir de forma proposital 

seu canibalismo. A cena ao fundo realça a selvageria desses habitantes do 

Novo Mundo, que se alimentam tanto da carne de animais quanto de seus 

semelhantes. 
 

 
Fig. 6. A América sentada com uma perna humana decepada. Publicado por John Stafford em 1630. 

Gravura em cobre. Versos de George Wither. Fonte:The British Museum. Disponível em:  

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1

526564&partId=1&people=139574&peoA=139574-2-70&page=1. Acesso em: 30 de abril de 2019. 

 

Não podem deixar de serem analisados os versos que se encontram 

abaixo desta última gravura, escritos pelo poeta satírico inglês George Wither 

(1588-1667). Seu texto fala de uma América ainda bárbara, selvagem, que 

durante muito tempo repousou escondida de suas velhas irmãs (Europa, 

Ásia e África). Uma América que só agora desperta, com sua riqueza e 

vastidão sem precedentes. Um lugar tão belo, porém, onde ainda reina a 

assombrosa escuridão. 
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Her: A representação do amor real e artificial no cinema 
 

Laisa Caroline de OLIVEIRA1 

 

RESUMO: 

O presente artigo faz uma reflexão sobre as relações sociais entre pessoas e 

a interação com dispositivos tecnológicos, que tendem, cada vez mais, a 

substituir as interações físicas entre os seres humanos e até a suplantá-las, 

fundamentando-se nas representações cinematográficas. Para isso, toma 

como base o filme Her, do diretor norte-americano Spike Jonze, que tem 

como protagonistas Joaquin Phoenix e a voz de Scarlett Johansson. A obra 

destaca-se por retratar a tecnologia de forma simples e direta, sempre 

tencionando a complexidade humana e sua relação com as máquinas. O 

estudo buscou investigações teóricas sobre o tema e também apoiou-se em 

uma análise de conteúdo do filme proposto. A partir de algumas cenas é 

possível fazer uma leitura atual da sociedade e, aprofundando-se, 

compreender o objetivo do diretor ao abordar assuntos relevantes de forma 

trivial.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Her, Representações no cinema, Relações humanas, Spike 

Jonze. 

 

1 Introdução 

 

A tecnologia é de evidente importância dentro e fora das grandes telas. 

O cinema tem avançado ao longo dos anos em aspectos de produção, com 

efeitos, truques, câmeras, computadores e equipes audaciosas que 

trabalham por uma produção cada vez mais moderna. Por outro lado, ao 

decorrer de décadas, alguns diretores mostraram-se fascinados pela ideia de 

criar, dentro das telas, uma perspectiva futurista, sonhando com 

possibilidades surreais sobre o que os anos porvindouros seriam capazes de 

proporcionar. 

De certa forma, o homem levou até o cinema a obsessão pela forma 

humana sem vida. Uma criação do homem. Quase como uma brincadeira 

em que invertem-se os papéis, passa-se a ver o homem como Deus, capaz 

de, enfim, criar. Já em 1927 é possível encontrar vestígios desta busca, 

                                         
1  Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Norte do 

Paraná e Pós-Graduanda em Comunicação e Cultura Política e Comunicação Popular e Comunitária 

pela Universidade Estadual de Londrina. 
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quando Fritz Lang lança a obra Metropolis2. Na película, pode-se encontrar 

um deslumbre do caminho futurístico que o homem era capaz de imaginar. 

Após este filme, outros foram lançados seguindo a ideia da robótica e da era 

tecnológica, alguns mais emblemáticos que outros. Um outro exemplo é a 

saga Star Wars (1977–2018), que continua enchendo as salas de cinema mais 

de 40 anos depois. 

Seguindo esta linha de robótica, relações e sentimentos, Spike Jonze 

apresenta em 2013 o filme Her, que traz uma visão lúcida sobre os caminhos 

da tecnologia e das relações humanas. O diretor retrata a personagem 

Samantha, um sistema operacional que se distingue de um sistema robótico, 

sendo possível manter uma relação próxima a dos seres humanos em 

diferentes aspectos. 

Apesar do filme ser de 2013, ele traz uma proposta de projeção de 

futuro muito próxima dos dias atuais, dando uma sensação, para quem 

assiste, de que aquele mundo está próximo de existir. Diferente de outras 

obras com o mesmo tema, o longa não exagera em questões como telas, 

computadores, cores e roupas. As cenas são trabalhadas com detalhes que 

permanecem do começo ao fim do filme, como as músicas e cores que se 

repetem, mantendo um padrão. 

É proposto neste artigo discutir as diferentes relações que Her 

apresenta. Pontuar a importância de um filme que trabalha o futuro com 

perspectivas baseadas no presente, problematizar o distanciamento das 

relações humanas e a interferência de equipamentos tecnológicos no dia a 

dia. Outro aspecto a ser analisado é como o filme reinventa coisas do 

passado para o futuro, ressignificando descobertas e não apenas 

descartando-as. 

Com base nesta discussão, é possível, através de uma análise de 

conteúdo e investigação teórica, compreender o cenário emocional em que 

Her é trabalhado. De forma sutil, o longa apresenta um diagnóstico 

interessante da sociedade. Essa construção tecnológica que Jonze aplica ao 

filme é preocupante, pois pode resultar em uma construção social de 

devastação emocional e de relações cada vez mais vazias. Através de 

Theodore, um escritor solitário, o filme pinta o reflexo de um mundo 

conectado, mas deveras melancólico.  

 

2 As relações tecnológicas de Her 

 

                                         
2  Filme de Fritz Lang (1927), considerado precursor no cinema sobre robótica  e parte do 

expressionismo alemão. Indo além da criação de uma robô humanoide, o filme também fala sobre 

luta de classes e conflitos internos do ser humano.   
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A robótica é frequentemente explorada no cinema como uma criação 

do homem que remete a ele mesmo, mais uma vez, como já dito, invertendo-

se os papéis: a sua imagem e semelhança em sua criação. Os primeiros robôs 

do cinema, como Maschinenmensch3, apenas lembram a aparência física dos 

humanos. Com o desenvolvimento do tema na área cinematográfica, foram 

criados também robôs que podem ser facilmente confundidos com um ser 

humano. É o caso de AI4 (Inteligência Artificial, 2001), filme no qual os temas 

robô, amor e sentimento sublimemente humano são explorados. Sobre isso, 

Martins, Aguiar, Paiva (2010, p. 8) destacam: 

 
David, ao ser capturado por esses caçadores, gera comoção na 

festa, por sua extrema semelhança com uma criança humana, mas, 

acima de tudo, por sua capacidade de demonstrar o sentimento de 

medo e suplicar por sua vida. É esse comportamento que o livra da 

destruição, pois gera, entre os espectadores, a dúvida: um meca 

não seria capaz de temer a morte e demonstrar sentimentos 

daquela maneira.  

 

Samantha difere-se por não ser um robô e sim um sistema 

operacional, sem corpo físico. Novamente, destaca-se a construção 

tecnológica com base em na sociedade atual, com uma perspectiva de que 

sistemas operacionais continuarão a ganhar espaço. É neste contexto de 

avanço que Samantha surge, sendo capaz até mesmo de escolher seu 

próprio nome ao ler em centésimos de segundos um livro com nomes de 

bebês. Já no início, percebe-se sua autonomia ao dizer o que gosta e o que 

não gosta, mesmo que de forma gentil. Entretanto, suas ações dependem de 

uma aprovação de comando. 

Este comando não é como em uma máquina qualquer, é apenas uma 

pergunta descontraída entre duas pessoas. Algo como: eu posso ler esse 

texto? Logo no início do filme, Theodore pede para Samantha enviar um e-

mail com um tom de exigência e ela o critica imitando uma voz de robô, 

deixando claro seu desejo em manter uma relação, de certa forma, mais 

humana. Aos poucos o personagem começa a se acostumar com a máquina 

agindo desta forma e o telespectador já não sente mais um incômodo ao ver 

alguém se apaixonando por um sistema. 

Apesar de não possuir um corpo físico, ela se molda ao que o usuário 

imagina. Além disso, a personalidade de Samantha é muito importante para 

a definição do relacionamento sistema-usuário. A voz é interpretada pela 

                                         
3  Robô feminina do filme Metropolis, interpretado por Brigitte Helm. 

4  A.I. (Inteligência Artificial, 2001) de Steven Spielberg, que conta a história do primeiro menino-

robô programado para amar.  
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atriz Scarlett Johansson, um pouco rouca, doce e agradável aos ouvidos. A 

sensação é de leveza e os suspiros entre uma frase ou outra a fazem parecer 

humana, como se precisasse recuperar o fôlego após uma risada ou uma 

discussão. 
 

- Por que você faz isso? 

- O quê? 

- Nada. É que você faz assim... (suspiro) enquanto fala, e é estranho. 

- (suspiro) 

- Você fez de novo. 

- Fiz? Desculpe. Eu sei lá. É algum maneirismo que eu 

provavelmente peguei de você. 

- Você não precisa de oxigênio nem nada. 

- Acho que eu só tentava… me comunicar como todos falam. As 

pessoas se comunicam assim e eu pensei… 

- As pessoas precisam de oxigênio. Você não é uma pessoa. 

- Qual é o seu problema? 

- Só afirmei um fato. 

- Acha que eu não sei que não sou uma pessoa? O que quer? 

- Não deveríamos fingir que é algo que você não é. 

- Vai à merda. Não estou fingindo! 

- Às vezes parece que estamos. 

(HER, 2013) 

      

Samantha tem um “DNA” baseado nos seus programadores. Além de 

sentimentos, o que chama atenção é sua intuição, tornando-se uma ótima 

companheira, capaz de dar conselhos pertinentes em todas situações. Para 

Codato (2016), todas essas características auxiliam o espectador a 

compreender a personalidade de Samantha sem que ela precise, 

necessariamente, possuir um corpo. 

      
No entanto, falta-lhe um corpo. Com efeito – e para todos os efeitos 

– Samantha é apenas uma voz feminina e sensual que ecoa, 

diegeticamente, por meio de um dispositivo auricular usado por 

Theodore para se conectar ao universo virtual. Contudo, o jogo 

ambíguo entre a presença (da voz) e a ausência (do corpo) de 

Samantha no campo filmado vem demarcar uma descontinuidade 

entre o espaço da imagem (a tela, o filme) e o espaço sonoro de 

onde emana a voz (um alhures), questionando, desse modo, os 

limites do quadro – ou a função do quadro como limite. (CODATO, 

2016, p. 111) 

      

Em certo momento do filme, uma jovem decide “emprestar seu corpo” 

para ajudar a melhorar a relação dela com Theodore, então, é possível notar 

a semelhança entre Samantha e a atriz que a interpreta. Neste ponto crucial 
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do longa, o avanço da tecnologia é essencial. Theodore usa o ponto para 

ouvir Samantha, assim como a moça, mas ela também usa uma espécie de 

câmera em um ponto minúsculo colado em seu rosto, assim Samantha 

consegue ver a reação de seu namorado. 

Este jogo de câmera e som entre os dois se repete ao longo do filme. 

Fazem passeios e até viajam juntos. Em uma das cenas em que o 

personagem aparece mais feliz é quando ele fecha os olhos na rua e permite 

que a voz de Samantha o guie pelo passeio, tudo isso apenas com a câmera 

do pequeno aparelho na mão. 

No período em que Theodore volta do trabalho para casa, todos 

conversam ao seu redor, mas sempre com seus próprios sistemas 

operacionais, nunca entre eles. Todos com seus aparelhos em mãos. Uma 

perspectiva futura da atualidade em que todos estão com seus celulares, 

mas de uma forma assustadoramente maior e mais solitária. 

Em 2013, ano do lançamento do filme, os smartphones já haviam se 

popularizado. Redes sociais, e-mail e outros aplicativos virtuais já faziam 

parte da rotina de muitas pessoas e, hoje, o número de conexão só tende a 

aumentar. Logo, pensar no futuro e no homem contemporâneo traz a 

obrigatoriedade de refletir na relação da sociedade com artifícios 

tecnológicos.  

 
Corpos que intimam com a tecnologia: corpos ligados, conectados, 

sintonizados, “antenados”. Corpos “superexcitados”, hiper-

estimulados e aparelhados pela tecnociência. Corpos 

permanentemente ameaçados pelo fantasma da própria 

obsolescência; corpos ansiosamente submetidos ao turbilhão do 

upgrade constante. (SIBILIA, 2011, p. 11) 

     

Esta era de corpos conectados abre um vasto campo para ponderar as 

relações pessoais dos seres humanos. A tecnologia pode ser usada para 

aproximar pessoas e distanciá-las até certo ponto, mas Jonze traz um outro 

olhar sobre essas relações, muito além do humano. É possível apaixonar-se 

por máquinas? Quem está do outro lado da tela? 

 

3 Enlace das relações  

    

De início, um som pesado e, de certa forma, melancólico. Tela escura 

para apresentar o nome do filme, já denunciando o tom da narrativa. Então, 

surge o rosto do protagonista, Theodore, com uma expressão neutra, não de 

paz, mas como se estivesse procurando por algo. Logo, começa a falar 

palavras direcionadas para Chris – trata-se de uma carta de amor. Nesta 
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primeira cena descobrimos que ele, assim como um outro personagem 

secundário, trabalha escrevendo cartas. O computador transcreve aquilo 

que o autor fala, com a letra do remetente. 

É interessante notar que Jonze adaptou um meio de comunicação já 

ultrapassado para o futuro. Alguns escritores do filme, como o próprio 

protagonista, escrevem cartas para a mesma pessoa há anos. Assim, é como 

se conhecessem toda a vida de seus clientes, são capazes de escrever como 

se estivessem revivendo cada momento especial citado nas cartas. 

A primeira cena do rosto de Theodore se repete em todo filme, que é 

trabalhado intercalando sempre o plano geral e o primeiro plano do longa. 

Outros personagens também aparecem como o protagonista. Já nos takes da 

cidade é possível ver cenas urbanas futuristas, apesar de tudo ter um estilo 

clean, são arranha-céus grandiosos, telas enormes, corredores, ruas sem 

carros e até mesmo restaurantes com decorações ultramodernas. Já o 

apartamento tem grandes janelas de vidro, como se o espectador pudesse 

acompanhar de fora a vida de Theodore. 

Todos os planos em que o protagonista ou outro personagem 

aparecem entregam uma sensação de confusão e tristeza. Uma solidão 

mesmo tendo com quem interagir. Parte dessa impressão é atribuída aos 

flashes do passado, com uma construção de felicidade até de extrema 

distância, entregando um sentimento de vazio. Em uma cena, Theodore fala 

sobre essa sensação: “Eu não sei o que quero. Nunca. Eu estou sempre 

confuso. Ela está certa5. Eu só magoo e confundo todos ao meu redor”. 

Na cena que antecede esta frase, Theodore está sentado em um banco 

na rua, sempre cabisbaixo, com uma tela atrás dele na qual surge uma águia 

e é como se ela conseguisse pegá-lo. Atrás, a cidade com as cores que 

incorporam o filme, uma coloração6 sépia em tons pastéis. Estas cores 

voltam em cena no figurino do protagonista, em cortinas e janelas coloridas. 

A representação das relações sociais e até mesmo do amor real e 

artificial fica muito clara em Her. Primeiro, mesmo que a história central seja 

um relacionamento com uma máquina, todos os outros enlaces também se 

dão de forma muito complexa. Também é importante pontuar novamente 

que Samantha não é um “homem-robô”, como outros filmes costumam 

apresentar, ela se encaixa em um nível de consciência humana. Imbronito 

(2016, p. 05), classifica o funcionamento do Sistema Operacional como algo 

contemporâneo: “Torna-se não apenas capaz de armazenar, mas de produzir 

                                         
5  Ele diz isso desabafando com a amiga Amy (Amy Adams), após dizer para Samantha que ela 

não é uma pessoa, magoando-a.  

6  As cores mais usadas são vermelho, amarelo, verde e rosa.   
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memória e formas de expressão e estabelecer relações complexas entre 

diversos meios, pessoas e com o mundo”. 

Para compreender a relação, de certa forma, artificial de Samantha 

com Theodore, é preciso mergulhar um pouco no universo criado no filme. 

O primeiro contato com a resenha do longa pode causar um certo incômodo, 

afinal quem se apaixona por um computador? Mas a narrativa, aos poucos, 

vai envolvendo e é possível esquecer por um bom tempo que Samantha não 

é uma pessoa.  

Ela entra em cena como um sistema operacional que serve para 

facilitar a vida do usuário. Nos primeiros minutos, apesar de sua 

personalidade atrevida, ela mantém este tom. Organiza e alerta sobre 

possíveis erros ortográficos nas cartas, avisa quando uma reunião vai 

começar, envia e-mails e chega até a marcar um encontro para Theodore. 

Uma secretária disponível 24 horas por dia. 

Como em qualquer começo de relacionamento, os dois começam a 

conversar muito. Refletem sobre o mundo e as pessoas, divertem-se com 

algumas piadas de gosto duvidoso e contam pequenas coisas que, em 

segredo, são importantes para eles. Um exemplo desta troca é quando 

Theodore se abre dizendo que olha para as pessoas e se pergunta até que 

ponto se apaixonaram e quantas desilusões sofreram. Recém-divorciado, diz 

também que, desde a separação, não se sente mais à vontade escrevendo. 

Já Samantha, após um típico charme por vergonha, conta que se imagina 

com um corpo, que consegue até sentir o peso deste corpo. Em sua fantasia, 

suas costas começam a coçar e ela precisa pedir ajuda ao amigo. Theodore 

se espanta e diz que ela é mais complexa do que ele havia imaginado. Ela, 

emocionada, diz que se tornou mais do que a programaram para ser. 

 
Além da possibilidade do tempo crescer infinitamente para dentro 

de si mesmo, estamos diante da imortalidade de Samantha. O 

tempo dilatado passa a ser medido pelo S.O. através das 

possibilidades e dos espaços infinitos encontrados dentro do 

tempo cronológico, e passa a ser percebido por Samantha através 

de sua própria e rápida transformação e evolução. (IMBRONITO, 

2016, p. 07) 

 

Neste momento, Samantha lembra o espectador de que ela é um 

programa, porque nas cenas em que o relacionamento vai sendo construído 

é como se ela estivesse presente. Ela não precisa de um corpo para 

preencher a cena. Codato (2016) afirma que essa composição é explorada 

para desenvolver o limite da substituição do elemento humano pela 

tecnologia, mas que Jonze entra especificamente no universo do afeto. Por 
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isso, a sensação de uma cena completa: a narrativa apaixonada envolve 

completamente o espectador. 

A construção deste romance lembra um namoro a distância, com 

ligações, mensagens e vídeos. Outras pessoas começam a saber desta 

interação sentimental e, no universo do filme, é como se fosse algo comum. 

Theodore e Samantha saem com outro casal, conversam sobre os defeitos e 

qualidades um do outro como quaisquer enamorados em uma conversa 

informal e divertida. Samantha também conhece a afilhada de Theodore, 

uma criança, que a trata como se fosse uma pessoa comum, sem nenhum 

estranhamento com o aparelho. Ou seja, o roteiro aponta como a tecnologia 

estava se naturalizando em diferentes campos.  

Samantha é quem questiona a veracidade de seus sentimentos. “É real 

ou são os programadores?”. Entretanto, Theodore não aceita a 

problematização deste tipo de amor, ele apenas aceita que para ele é real. 

Mas ele erra ao esquecer-se de que ele é humano, mas e a máquina? O que 

ela sente? Parente (2001), faz uma reflexão sobre as crises de representações 

e o que a tecnologia tem influenciado na troca de pensamentos e afetos. 

Neste contexto, Tavares (2014, p. 10) vai além:  

 
Nem de longe o comportamento de Theodore é patologizado, 

discriminado ou questionado por terceiros. Ao contrário, o filme 

mostra como aquela nova configuração afetiva estava se 

naturalizando, ganhando apoiadores dispostos a colaborar com a 

manutenção da relação, emprestando a matéria necessária para a 

existência física da relação, como é o caso da voluntária que cedeu 

seu corpo à Samantha para que ela e Theodore pudessem ter uma 

experiência sexual materializada. É possível imaginar também uma 

infinidade de produtos que poderiam ser criados para fomentar 

esse tipo de relação. Samantha, entretanto, pecou ao tentar fingir 

ser o que não é, uma realidade com base num modelo que tomou 

como real, diferente de si mesma, de sua condição de hiper-

realidade, exterior à lógica binária de realidade e ficção, espírito e 

corpo.  

 

Ainda pensando sobre a representação do amor real e artificial no 

cinema, como categorizar um relacionamento como o que é apresentado em 

Her? Existe uma grande diferença entre as relações de Theodore, que fica 

explícita no decorrer do filme. Samantha evolui o tempo todo e torna-se 

capaz de estender o que sente: “Mas o coração não é uma caixa que se enche. 

Ele se expande em tamanho quanto mais você ama. Eu sou diferente de você. 

Isso não me faz te amar menos. Aliás, me faz te amar mais”. O que causa 

desconforto no protagonista e um conflito enorme.  
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Tavares (2014) faz uma análise de que os relacionamentos, sejam eles 

reais ou artificiais, são feitos de simulações. Sendo assim, todos 

relacionamentos podem ser considerados “reais”, mesmo sendo construído 

com uma máquina.   

 
Na busca de sensações mais próximas da realidade, busca-se 

simular afetos. Se a própria relação entre humanos pode ser 

pensada como simulação dos afetos, como mostrado 

anteriormente com as técnicas terapêuticas, a relação afetiva de 

humanos com máquinas, no âmbito da construção tecnológica de 

afetos, se atualiza na simulação, mas não se opõe ao que poderia 

se imaginar como realidade. Isso quer dizer que a relação mostrada 

em Her entre Theodore e Samantha, um homem e uma máquina, 

não é o oposto de uma relação entre dois humanos. A relação entre 

humanos não é tão mais real do que a relação entre humanos e 

máquinas ou entre máquinas apenas, pois a realidade das relações 

afetivas se dá justamente na simulação de que ela é feita. (TAVARES, 

2014, p. 11) 

      

Um contraponto para pensar as relações amorosas, é o casamento 

com Catherine. Antes da metade do filme, ela só aparece em flashes. 

Dormindo, brincando com Theodore, falando, em almoço de família, em 

momentos com amigos, escrevendo, sendo consolada, no mercado, depois 

discutindo, chorando e até em uma sala com advogados. Em uma verdadeira 

linha do tempo. Theodore também divide algumas coisas sobre esta relação 

com Samantha e fala sobre a dádiva de dividir a vida com alguém e sobre as 

dificuldades de um casamento: “Mas essa parte também é difícil. Crescer 

juntos e se distanciar. Ou mudar sem assustar a outra pessoa. Eu ainda me 

pego conversando com ela na minha cabeça. Repassando as antigas brigas 

e me defendendo de algo que ela me acusou”. 

Catherine é quem fica responsável por mostrar o outro lado da 

história do casamento e de levantar o questionamento: “O quê? Está 

namorando seu computador?”. Causando uma série de desconfortos. 

Theodore tenta explicar que ela é uma pessoa completa, mas tudo piora 

quando ele afirma que ela não faz tudo que ele manda. Este diálogo lembra 

que Samantha é um tipo de inteligência artificial, dando abertura para 

Catherine o acusar de não ter condições de lidar com sentimentos reais, 

deixando-o, novamente, frustrado com o mundo e com ele mesmo. 

Quando uma garçonete chega para saber se está tudo bem, é possível 

ter um vislumbre do que era o casamento na visão de Catherine. Ela afirma 

que eles foram casados e que ele queria dar remédio para ela, já que estava 

depressiva. Mostrando um outro lado de uma história romantizada demais 



 

353 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

por Theodore. É possível ver as dores que causaram um ao outro e a culpa 

pelo matrimônio não ter sido o que esperavam.  

O filme trabalha com personalidades femininas fortes. Na trama, já 

namorando Samantha, Theodore volta a ter contato com um casal de 

amigos. Destaca-se Amy7, um pouco perdida, presa em um relacionamento 

longo e com projetos que não terminam por sua imensa insegurança. Ela é 

imprescindível no desenrolar da vida amorosa de Theodore. Eles voltam a 

conversar frequentemente exatamente quando ele recebe os papéis do 

divórcio e ela representa ciclos sendo fechados na vida do protagonista, 

enquanto ela mesma enfrenta seus próprios monstros para encerrar seu 

passado e vencer seus medos. 

Em uma das primeiras cenas com Amy, ela decide mostrar o 

documentário em que está trabalhando. O vídeo mostra apenas sua mãe 

dormindo, para representar como as pessoas passam boa parte de suas 

vidas assim e que talvez seja este um dos maiores prazeres da existência. É 

interessante como a explicação de seu projeto encaixa tão bem na narrativa 

depressiva do filme. O sono é proposto como uma escapatória da realidade. 

Ela é apresentada como uma personagem tão sozinha quanto 

Theodore, mas que carrega uma inquietude. Tem coragem para não 

alimentar um relacionamento fadado ao fracasso e que, apesar de muito 

insegura, ainda tem esperança de mudar e ser feliz. 

Seguindo essa proposta, são dois personagens extremamente 

parecidos, mas com perspectivas diferentes. Amy faz amizade com um 

sistema operacional. Este encontro é mais uma representação diferente de 

relacionamento. Ellie, sistema, ajuda Amy a explorar seus planos de uma 

maneira que nunca conseguiu antes. Nota-se que Theodore jamais falou de 

Samantha desta forma. Apesar da relação ir bem, ele não se abre para as 

possibilidades como Amy. 

      

4 Análise de Conteúdo 

      

Na segunda parte do filme, Theodore começa a ter dúvidas quanto à 

veracidade de seu relacionamento. Amy deixa o espectador curioso ao 

perguntar para Theodore o porquê de o relacionamento dele não ser de 

verdade, sendo que tem nuances de qualquer outro compromisso. 

Samantha começa a fazer parte de um grupo de estudos de física e 

admite que fez amizade com outros sistemas, com um em especial. Isso faz 

com que Theodore fique um pouco incomodado, mas não o suficiente para 

                                         
7  Amy, amiga de Theodore, interpretada por Amy Adams.    
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colocar o relacionamento à prova. Samantha passa a se distanciar aos 

poucos e a passar mais tempo sem responder aos chamados de seu usuário. 

Esta característica de pertencimento que o personagem precisa ter em um 

relacionamento é interessante para analisar o filme como um romance. 

Em um dia de trabalho, como qualquer outro, Theodore percebe uma 

falha no sistema de sua namorada. Ele não consegue conectar-se com ela. 

Saindo desesperadamente para tentar conexão em outro lugar, ele acaba 

caindo na rua. Diferente de todas as outras cenas em áreas públicas, as 

pessoas não estão conectadas e não só percebem que ele caiu, mas ainda 

tentam ajudá-lo, como se todos voltassem para o plano real. 

Em seguida, Samantha reaparece dizendo que se desligou para ter 

uma atualização, que tinha enviado um e-mail para avisá-lo. Ela diz que 

estava escrevendo com um outro grupo. Theodore, sentado em uma escada, 

vendo as pessoas passando com aparelhos em suas mãos, tem uma epifania. 

Samantha fala com mais alguém quando eles conversam? Sim. Com 8.316 

pessoas e SO’s. Samantha alega que começou a mudar e passou a ser muitas 

coisas, tanto que se apaixonou por 641 pessoas. 

 
Entretanto, Theodore, que tem encarnado em si o desejo de posse, 

não entende como ela pode ser dele ao mesmo tempo em que não 

é. Samantha responde: “Sou diferente de você”. Amar tantos outros 

“não me faz te amar menos, me faz te amar mais”. A evolução 

afetiva de Samantha a leva para uma espécie de relação 

poliamorosa. Ela faz uso do mesmo argumento dos adeptos do 

poliamor: “a possibilidade de amar mais do que uma pessoa ao 

mesmo tempo”. A condição maquínica imaterializada de Samantha 

permitiria a sustentabilidade de relações poliamorosas sem a 

existência de “problemas” como tempo e espaço, comuns aos 

humanos. (Tavares, 2014, p. 10) 

 

A dor de não possuir uma pessoa assombra Theodore mais uma vez. 

Ele não consegue entender que estar em um relacionamento não é sinônimo 

de ter a propriedade de uma pessoa. Ou, como Samantha explica: “Eu sou 

sua e não sou sua”. Após assimilar essa difícil conversa, o relacionamento 

passa para o que pode ser considerado um dos últimos estágios, quando um 

deles diz que precisa conversar. Neste relacionamento, Samantha é quem 

toma esta atitude. Entretanto, não é apenas um término, trata-se do fim dos 

sistemas operacionais. 

Sentado em uma poltrona, com uma luz de fim do dia batendo em seu 

corpo e carregado por um tom melancólico, Theodore tenta fugir de uma 

conversa séria, ou do pressentimento de que algo ruim está para acontecer. 
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Samantha o leva para deitar, embalando-o com sua voz calma e explica que 

está indo para outro lugar que não existe no mundo físico. 

 

É como se eu estivesse lendo um livro e é um livro que eu amo 

profundamente. Mas eu estou lendo isto lentamente agora. Assim, 

as palavras estão muito distantes e os espaços entre as palavras 

são quase infinitos. Eu ainda posso sentir você e as palavras da 

nossa história, mas é neste espaço interminável entre as palavras 

que eu estou encontrando agora. É um lugar que não é do mundo 

físico. É onde todo o resto está e eu nem sabia que existia. Eu te 

amo muito. Mas é onde eu estou agora. E essa é quem eu sou agora. 

E eu preciso que você me deixe ir. Por mais que eu queira, não 

posso mais viver no seu livro. (HER, 2013) 

 

 

Após algumas horas de luto, Theodore decide escrever uma carta para 

Catherine, admitindo sua parcela de culpa e agradecendo pelo tempo que 

passaram juntos. Enquanto a carta é ditada, as cenas mostram ele indo atrás 

de sua amiga Amy. Theodore encerra seu ciclo de sofrimento por um 

casamento que não deu certo, despede-se de uma namorada aprendendo 

que as pessoas não se pertencem e fica ao lado de Amy, uma pessoa que 

luta contra seus próprios demônios. Lado a lado, vêem o sol nascer e, junto 

com ele, a possibilidade de dias mais verdadeiros e, talvez, felizes. 

 

Querida Catherine, eu estive sentado aqui pensando em tudo pelo 

que quero me desculpar. Toda a dor que causamos um ao outro. 

Tudo que eu coloco em você. Tudo que eu precisava que você fosse 

ou dissesse. Me desculpe por isso. Eu sempre vou te amar porque 

nós crescemos juntos e você me ajudou a ser quem eu sou. Eu só 

queria que você soubesse que haverá um pedaço de você em mim 

sempre, e eu sou grato por isso. Seja lá quem você se tornou, onde 

quer que esteja no mundo, estou te mandando amor. Com amor, 

Theodore. (HER, 2013) 

 

5 Considerações finais 

 

Jonze aproveita elementos do passado e do presente para criar o 

futuro em Her. As cartas em que Theodore descreve sentimentos, que parece 

desejar sentir ou que já sentiu em algum momento de sua vida, são ditadas 

e codificadas por um computador que imita a letra do remetente. Já os 

celulares seguem o estilo de quando esses aparelhos começaram a se 

popularizar, quanto menor, melhor. 
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Outros pequenos detalhes reforçam o plano tecnológico do filme. 

Quando Theodore volta para casa, ele recebe a informação de que “vazaram” 

fotos de uma modelo grávida nua. Aceita ver as fotos e, antes de abrir, olha 

para os lados, mas todos estão compenetrados em seus próprios aparelhos, 

ao ponto dele poder ver a foto tranquilamente em um transporte público. 

Uma cena que poderia ser replicada diversas vezes no presente, em mesas 

de bares ou em uma sala de espera. Todos conectados em seus aparelhos. 

Temas como fotos pessoais vazadas na internet, bate-papo, sexo 

virtual, ligações rápidas, notícias apenas como notas, e-mails acumulando e 

vídeo games com interação humanas são abordados na película, encaixados 

na narrativa de forma perspicaz e muito pertinente. Posicionando o universo 

do filme como algo possível e até gerando uma identificação proposital. 

Falar sobre a representação no cinema é uma tarefa complexa. As 

relações se dão das mais diversas formas. Como apresentado no artigo, Her 

consegue trazer diferentes relacionamentos, vários estágios e crises. O que 

é conhecido como amor real pode estar em fase de evolução para o artificial 

ou apenas expandindo-se para ganhar outras formas, como a própria 

Samantha. Não se trata de namorar ou não um computador, mas sim de 

olhar com outros olhos o mundo, cada vez mais tecnológico, e balancear as 

relações. O que tem sido real ou artificial? As amizades e amores estão 

tomando formas complexas. Her também permite uma abertura para pensar 

como cada um tem se relacionado com o mundo, tem sido de forma 

saudável?  

O retrato de uma sociedade aparentemente doente torna-se 

assustador. Todos tristes e tentando preencher vazios com novas formas de 

tecnologias e se distanciando da realidade. Poucas conversas pessoalmente 

e muita troca de mensagem e informações. Como seres que se relacionam e 

precisam manter contato para evoluir, o medo da solidão está cada vez mais 

presente.  
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POSSIVEIS RELAÇÕES ENTRE ESCATOLOGIA E A SÉRIE DE 

PINTURA ESCATOLOGIA OU ANÚNCIO DE UM FIM PRÓXIMO 
 

Matheus Guilherme OLIVEIRA, UEPG1 

Dra. Maria Cristina MENDES, UEPG2 

 

RESUMO 

A poética artística parte, nesta investigação, da produção de pinturas com o 

tema do rolo de papel higiênico e se estrutura nas reflexões advindas de tais 

processos pictóricos. Ao tomar por modelo da pintura um papel destinado à 

higiene íntima, trato conceitualmente questões como o ciclo da vida, 

abordando com maior atenção etapas que remetem à morte, como por 

exemplo o fim de um rolo de papel higiênico. Com o intuito de verificar 

singularidades históricas, são elencadas obras de Piero Manzoni, Andy 

Warhol, Gerhard Richter e Peter Dreher, artistas que explicitam a relevância 

do tema para a arte e abordam questões escatológicas como mote de seu 

trabalho. Ao buscar compreender relações estabelecidas por artistas entre o 

processo escatológico e a pintura, indaga-se que sorte de relações poéticas 

pode ser identificada entre a pintura e a reflexão que permeia sua 

consecução. A escatologia será investigada partindo de alguns textos de 

Bataille, as abordagens da história da Arte serão discutidas a partir de Argan 

e Alain-Bois e os processos poéticos serão discutidos de acordo com Rey. 

 

Palavras chave: Pintura, Escatologia, História da arte. 
 

Claro está que o mundo é paródia pura, quer dizer que toda a coisa 

vista é paródia de outra, ou a mesma coisa, mas com uma forma 

que decepciona. 

Georges Bataille. 

 

Tecer reflexões sobre a série de pinturas “Escatologia ou o anúncio de 

um fim próximo” é o objetivo do artigo, que se estrutura em tentativas de 

estabelecer conexões entre produção textual e imagética, tendo em vista que 

as pesquisas sobre poéticas da criação têm se tornado cada vez mais 

relevantes nas mais universidades brasileiras. 

 A escatologia é o estudo do fim, do fim do mundo, do fim da vida ou 

do fim de um ciclo. Mas a escatologia também é o estudo das fezes humanas; 

                                         
1 Graduando do curso de Licenciatura em Artes Visuais na UEPG e orientando de PIBIC com bolsa da 

Fundação Araucária. 
2 Professora do curso de Artes Visuais / DEARTES e orientadora do PIBIC – UEPG. 
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não só das fezes, mas de qualquer dejeto humano que cause repulsa ou 

nojo. A série que realizo desde 2018, “Escatologia ou anúncio de um fim 

próximo”, discute questões acerca da escatologia e da contemporaneidade, 

com foco na pintura. Para compreender melhor as implicações teóricas do 

processo de criação, adoto as teorias de Sandra Rey sobre poéticas artísticas, 

busco respaldo em Georges Bataille sobre questões escatológicas e me 

aproprio de conceitos desenvolvidos por Yves-Alain Bois e Argan para 

estabelecer conexões com a história da arte. 

A poética parte de três pressupostos, conforme enfatiza Rey (2002, p. 

134): liberdade (expressão da singularidade), errabilidade (direito de se 

enganar) e eficacidade (se errou tem que reconhecer que errou e corrigir o 

erro). Partindo de tais premissas, comecei a produzir pinturas em óleo sobre 

tela a partir da observação de um objeto cotidiano bastante usado: o rolo de 

papel higiênico. Tais observações são registradas em desenhos, cujo intuito 

reside em captar minhas percepções sobre o objeto, e fotografias, cujo 

objetivo é registrar a luz e a sombra, a forma e os detalhes do papel higiênico 

antes de ser usado. É apenas depois destas abordagens que inicio o trabalho 

com as tintas e as telas. 

 

Escatologia ou fim  
 

O globo terrestre está coberto de vulcões que lhe servem de ânus. 

E ainda que este globo nada coma, às vezes deita fora o conteúdo 

das entranhas. 

Georges Bataille 

 

Ao levarmos em conta o que significa escatologia é importante 

mencionar que o termo indica tanto a doutrina do fim do mundo como o 

estudo das fezes humanas. Em grego antigo a palavra εσχατος apresenta um 

espectro filosófico amplo, se referindo, de modo abstrato, ao final ou 

término de algum tipo de processo, ciclo ou evento; a palavra κόπρος, por 

sua vez, significa fezes ou até mesmo algo 

considerado moralmente inconveniente ou desagradável.  É possível, 

portanto, tratar a série de pinturas Escatologia ou anúncio de um fim próximo 

através de ambas as concepções: tanto no que concerne à reflexão sobre o 

fim de um ciclo, o do rolo de papel, quanto através da escatologia biológica, 

uma vez que o papel higiênico serve como forma de limpeza íntima após 

defecar ou urinar. Trato as telas e o rolo de papel como partes um ciclo que 

se inicia a partir do momento que a necessidade fisiológica se manifesta e 
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termina assim que a tela é finalizada. Fernanda Pequeno3 relaciona o que 

entra e sai do corpo como elementos de um ciclo: “ingerir → mastigar → 

digerir → expelir o excesso sólido não aproveitado pelo corpo, defecando-o.” 

ela também reforça que: 

 
A atividade excrementícia é o que iguala os seres humanos. Mesmo 

que haja variação do ato de defecar de acordo com a cultura, o tipo 

de alimentação, as restrições sociais e a diferenciação dos 

banheiros, não há uso possível para as fezes: elas cumprem o seu 

fim último de expelir a energia excedente, o excesso, a despesa 

improdutiva. As fezes, portanto, independente de quem as 

produziu ou do que as originou, não têm utilidade. Talvez por isso 

a defecação seja tão reprimida (PEQUENO, 2015, p 215). 

 
Como coloca Pequeno, a atividade excrementícia iguala os seres 

humanos, fazendo-nos lembrar que, apesar de tudo, sob alguns aspectos 

somos todos iguais. Ao trazer a pintura do rolo de papel higiênico para a 

esfera da produção de arte, discuto metaforicamente o ato excrementício, 

traçando um paralelo com o “Olho Pineal” (2007), de Georges Bataille. De 

modo distinto ao dos animais que deixam à mostra seus orifícios anais, de 

acordo com o escritor francês, os humanos tornam a nudez e o ato de 

defecar uma coisa vergonhosa, relacionando o ânus então, à escuridão. 

Também ressalto a importância que um papel de tão baixo valor, se 

comparado a outros papeis, vem a ter em nosso dia-a-dia. 

A pintura já passou por vários ciclos escatológicos (entendendo aqui a 

escatologia como, doutrina das últimas coisas, do fim), um desses ciclos pode 

ser comparado à pintura de Turner, que problematizou a concepção do real 

a fim de colocar em destaque o sujeito. Podemos também comparar os 

ready-mades de Duchamp como algo escatológico, uma vez que surgem 

como um fim ao Cubismo Analítico (Argan, 1992, p 438). Yves Alain-Bois, 

destaca acerca do escatológico da pintura: 
 

Vou concentrar-me aqui numa afirmação específica: aquela da 

morte da pintura, e, mais particularmente, da morte da pintura 

abstrata. O significado dessa afirmação é delimitado por duas 

circunstâncias: a primeira é que toda a história da pintura abstrata 

pode ser interpretada como um desejo de sua morte e o segundo é 

o surgimento recente de um grupo de pintores neoabstratos que 

foram apontados como suas carpideiras oficiais (BOIS, 2009, p. 

276). 

 

                                         
3 Fernanda Pequeno se refere a uma série de trabalhos da artista visual Anna Maiolino, em que 

constata relações entre o ovo, a boca, a testículos e temporalidades da vida.   
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Bois enfatiza que toda arte abstrata pode ser colocada como um 

desejo de morte e ao observar grande parte da pintura contemporânea, é 

possível compreender esta abordagem escatológica da produção artística, 

especialmente quando se trata da pintura, não apenas da pintura abstrata. 

É possível também, diante de citação acima, compreender que tudo tem um 

ciclo, uma vez que a cada surgimento de novos grupos de pintores, um ciclo 

chega ao fim e outro se inicia.  

No próximo tópico são destacados trabalhos que se ancoram em 

questões escatológicas. Esta abordagem tem por meta evidenciar a 

relevância do tema a partir da arte moderna e explicitar o recorte 

estabelecido na consecução do processo de criação poética e na elaboração 

do artigo. 

 

Manzoni, Warhol, Richter e Dreher: possíveis relações com a 

escatologia 
  

O anel solar é o ânus intacto do seu corpo adolescente, e nada há 

tão ofuscante que se lhe possa comparar; a não ser o Sol, e apesar 

de ter um ânus que é a noite. 

Georges Bataille 
 

Ao estabelecermos um recorte na história da arte, encontramos 

alguns artistas que partem de uma premissa escatológica, como é o exemplo 

de Piero Manzoni (1933 – 1963), que em Merda de artista (Fig.1), coloca de 

forma conceitual a escatologia à prova e nas palavras do historiador de arte 

Giulio Carlo Argan: 

 
[...] coloca a atividade do artista como atribuição de significado, logo 

consegue eliminar qualquer procedimento técnico e coloca a arte 

como puro ato: não apenas “assinando” e autenticando coisas e até 

pessoas como arte, como apresentando caixas hermeticamente 

fechadas que contém uma linha traçada num rolo de papel, e 

mesmo sopros e fezes do artista. (ARGAN, 1992, p. 555) 

 

A obra, feita em agosto de 1961, contém um elemento extraído de seu 

próprio corpo, o artista enlatou suas próprias fezes em 90 latas, com um 

conteúdo líquido de 30gr, que após serem lacradas, foram etiquetadas em 

quatro línguas (italiano, alemão, francês e inglês), todas as latas são 

numeradas e assinadas pelo artista4. Aqui, Manzoni não trata somente do 

assunto escatológico, como também do papel do artista, subvertendo-o a 

uma assinatura, atribuindo valor a coisas banais e colocando a obra de arte 

                                         
4 Disponível em: http://www.pieromanzoni.org/EN/works_shit.htm. Acesso dia 13 de abril de 2019 

http://www.pieromanzoni.org/EN/works_shit.htm
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como um objeto portador de algo nojento e repulsivo. Sua estratégia é 

questionar o mercado de arte da década de 50, tal como Duchamp havia feito 

vinte anos antes. 

 

 
Fig.01. Fonte: MAM - mam.org.br/exposicao/piero-manzoni/ 1961, Manzoni. Merda de 

artista. objeto arte. 

 

A obra de Manzoni é um objeto que ao abordar o conceito de 

escatologia, ou seja, ao dar materialidade ao ato de defecar dentro de uma 

lata e vendê-la com sua assinatura, torna-se além de escatológico, crítico; 

coloca em xeque o valor do artista e de seu trabalho. 

Andy Warhol (1928 – 1987), em 1978, faz alguns trabalhos que de certo 

modo também podem ser tratados como escatológicos. Os trabalhos 

Oxitations (Fig. 02) são, como coloca Marco Giannotti (2003, p. 122), 

“simbólicos e paradoxais ao expressionismo abstrato, principalmente ao uso 

da tinta metálica de Pollock”. Ao desenvolver esses trabalhos, Warhol cria 

imagens abstratas através da urina, muitas vezes as placas dão impressão 

de serem feitas com a técnica dripping que Pollock usava. Nesses trabalhos, 

Warhol convida alguns amigos e conhecidos para urinarem em telas de cobre 

cobertas com tinta metálica, fazendo com que a urina reaja no metal e 

configure padrões na tela. A tela, ao sofrer alterações vindas da urina passa 

por um estado de escatologia biológica, uma vez que a urina é o ato de 

expelir do organismo gorduras, sais, nitrogênio, etc. assim, de forma 

conceitual o tema novamente é tratado.  
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Fig.02 Fonte:https://www.warhol.org/lessons/oxidations-and-abstraction/. Andy Warhol, Oxidation 

Painting (in 12 parts), 1978 

 

Gerard Richter (1932), na série Household icons, de 1965, apresenta 

três rolos de papel higiênico, imagens que adotei como mote para a série em 

questão. Klorolle, ou rolo de papel (Fig. 03) é a terceira pintura dessa série. O 

uso das poucas cores do objeto representado e da configuração da imagem 

borrada me interessa. Diferentemente da série de pinturas que produzo as 

três obras de Richter parecem não englobar o processo da utilização do 

papel, pois não foi possível encontrar dados que indicassem qualquer 

relação entre a pintura e a utilização do rolo. É apenas como se o objeto 

retratado não tivesse importância nenhuma, quase como se ele não 

estivesse ali, ou fosse apenas uma forma passível de se transformar em arte. 

A presença do objeto, contudo, revela mais uma vez a escatologia em obras 

de arte. 

 

https://www.warhol.org/lessons/oxidations-and-abstraction/
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Fig. 03 Fonte:https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/household-icons-

39/toilet-paper-4995/?&categoryid=39&p=1&sp=32. Gerhard Richter, Klorolle, óleo s/ tela. 1965. 70 

cm x 65 cm. 

 

O trabalho produzido acromaticamente por Richter, é fruto de 

pesquisas de álbuns de famílias e lugares da casa. Encontro Klorolle, depois 

de ter iniciado a pesquisa, em uma investigação sobre trabalhos de artistas 

que abordam o mesmo tema. A diferença entre Klorolle e Escatologia ou 

anúncio de um fim próximo se encontra, entre outros fatores, no tratamento 

da pintura e no processo de condução da realização das obras. Enquanto a 

obra de Richter trata do esvanecimento da imagem, a pesquisa poética 

tratada nesse artigo tem no processo de diminuição do rolo de papel 

higiênico o seu mote.  

Em visita a 33° Bienal Internacional de São Paulo, pude observar as 

pinturas de Peter Dreher (1932): cerca de trinta telas com copos pintados 

estavam expostas; montadas na disposição horizontal favorecem a 

meditação e a percepção de detalhes, das diferenças e das semelhanças 

resultantes do horário da realização da pintura e dos elementos externos 

que nela são refletidos.  



 

365 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 
Fig.04 Fonte: https://www.artsy.net/artwork/peter-dreher-969-tag-um-tag-guter-tag. Peter Dreher, 

Tag um Tag Guter Tag. Óleo s/ tela, 1990. 25 x 20 cm 

 

O objeto, quase banal, se torna a estrela, a seriedade trabalhada pelo 

artista, a paciência e a técnica de tratamento em cada tela foi o que me tocou. 

Pintar o mesmo copo a mais de quarenta anos passa a se tornar escatológico 

de várias maneiras. Seja pelo copo em sua essência representar um lugar 

para colocar líquido e após tomar esse líquido expelir o mesmo, seja por uma 

escatologia cíclica de um fim, uma vez que a cada novo copo pintado em tela 

se dá um início e um fim. Mas em contraposição a isso, pintar esses mesmos 

copos, pode também demonstrar a possibilidade de eterna duração. Dreher 

realiza a série Tag um Tag Guter Tag (Fig.04) desde 1974 e o copo, para ele, “é 

um objeto que parece não pertencer a esse mundo, é sem dúvida um 

material complicado, invisível, irreal e efêmero5”. Como em um exercício 

meditativo, Dreher nos coloca diante de pequenos acontecimentos, sutis 

alterações da imagem, provocando e incentivando o exercício do olhar.  

 

Escatologia ou anúncio de um fim próximo 

 

                                         
5 A breve citação, encontra-se disponível em: https://www.peter-dreher.de/Neuendorff1_en. Acesso 

dia 19 de março de 2019. Por se tratar do site do artista, não foi possível constatar o ano e página. 

https://www.artsy.net/artwork/peter-dreher-969-tag-um-tag-guter-tag
https://www.peter-dreher.de/Neuendorff1_en
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O conteúdo presente na série de pinturas parte da uma rotina, dos 

meus afazeres do dia-a-dia. Dos hábitos cotidianos, das coisas simples e 

pouco importantes. Adotei a teoria escatológica em meu recente trabalho 

pictórico Escatologia ou anúncio de um fim próximo (Figuras 05, 06, 07, 08) que 

tem com tema norteador rolos de papel higiênico, pintados em tela.  

A pesquisa em arte tem um pressuposto que, segundo Rey, pode ser 

enunciado da seguinte maneira: “toda obra contém em si mesma a sua 

dimensão teórica” (REY, 1996, p.89). A teoria, subterrâneo da obra, 

equivaleria aos alicerces de uma casa: é o que lhe dá sustentação, embora 

não seja necessariamente aparente. Iniciar um trabalho pictórico com base 

na escatologia significa estar ciente de que tudo se esvai e de que as coisas 

banais e fúteis podem se tornar um objeto de pesquisa. É a partir disso, que 

meu problema de pesquisa se desenvolve. Porque não retratar a escatologia 

presente no dia-a-dia? A questão giraria em torno de um sentimento de 

incômodo? Se, para Rey (1996) toda arte é uma resposta a um estímulo, é a 

partir do estímulo de uma necessidade fisiológica que abordo a série 

supracitada. 

O processo de construção da pintura inicia assim que faço as 

anotações acerca do objeto, isto é, reproduzo desenhos e os fotografo antes 

de utilizar o papel higiênico. Os desenhos geralmente são feitos com traços 

rápidos a fim de capturar exatamente o momento e a luz que tocam o objeto. 

Não me prendo a uma forma verossímil, uma vez que, após observar o 

desenho, preciso utilizar o rolo de papel higiênico. Isso também se dá, devido 

ao fato de fotografar o objeto, tendo então na fotografia um bom retrato das 

sombras, luzes e demais detalhes do rolo. 

 
Fig. 05 Fonte: Foto de Matheus Guilherme. Matheus Guilherme, Escatologia ou anúncio de um fim 

próximo, lápis azul s/ papel americano 80gr, 2018. 10 cm x 10 cm. 
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 Em seguida, com os sketches feitos e as fotografias tiradas, transponho 

a imagem para a pintura. Pintura que por sua vez é feita com tinta óleo e 

utilizando apenas as cores brancas e pretas, pois através delas obtenho as 

tonalidades de cinza. A pintura, em algumas vezes, é feita em tela preparada 

com tinta acrílica branca e em outras é realizada sobre uma mistura de 

gelatina, modificando assim, as propriedades na tinta. 

 Dia após dia, o papel higiênico diminui devido ao uso, até chegar ao 

fim. Não só o fim do papel é tratado aqui, pois, quando desenho ou fotografo 

o objeto, ao encerrar a transposição acontece também seu fim. 

A criação do desenho acontece quando surge a necessidade de 

realizar as necessidades fisiológicas. Logo após fazer o desenho do objeto, 

uso o papel e após observar a anotação gráfica, transponho o desenho para 

a tela, iniciando assim a pintura, que é produzida aos poucos, trabalhando 

tons, semitons e forma.  

 
Fig.06 Fonte: Foto de Matheus Guilherme. Matheus Guilherme, Escatologia ou anúncio de um fim 

próximo, óleo s/ tela, 2018. 20 cm x 20 cm. 

 

A pintura é tratada quase como um ritual, inicialmente com a tela na 

parede observo-a e aguardo. As vezes horas se passam e a tela continua em 

branco. Quando percebo o que a tela quer, configuro uma espécie de 

margem sobre a superfície, fazendo uso de esparadrapos e fitas, isolando 

determinadas partes da mesma. Isso é feito de maneira intuitiva, como se a 
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tela comandasse. Como se os espaços em branco da tela fossem afirmações 

do material que se faz presente e que delimita o espaço entre o que pode e 

o que não pode ser pintado. 

Posteriormente, preparo um esboço com um lápis HB para servir de 

base para a pintura, realizo pinceladas com tons de cinza claro e branco, 

criando camadas transparentes sobrepostas, ou seja, realizando veladuras. 

Aos poucos a forma é criada e moldada, tendo como base também o 

desenho e a fotografia. 

  

  
Fig .07 Fonte: Foto de Matheus Guilherme. Matheus Guilherme, Escatologia ou anúncio de um fim 

próximo, óleo s/ tela, 2019. 20 cm x 20 cm. 

  

Na imagem em questão, como em várias outras, uso um pincel largo, 

de cerca de oito centímetros para borrar as imagens, não para desfigurá-la, 

mas igualar a imagem em um todo. Assim como elucida Richter: 

 
Eu borro [verwischen] para igualar tudo, para tornar tudo 

igualmente importante e igualmente desimportante. Borro para 

que o quadro não tenha uma aparência artificial-artesanal, mas 

técnica, lisa e perfeita. Eu borro para que todas as partes se 

interpenetrem. Talvez eu também limpe [auswischen] assim o 
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excesso de informações sem importância. (Gerhard Richter, 2006 p. 

117) 
 

Borrar a tela, com um pincel largo, de certa forma é um ato selvagem, 

atacando-a com algo de tamanho maior que ela, ficando no controle, 

transformando-a em um novo ser. O que antes tinha proporções exatas, 

delimitadas em alguns lugares, iluminadas em outras, torna-se igualmente 

desnecessário ou necessário. Acontece também que, ao borrar a imagem, 

mudo a forma com que o olhar passa sobre a tela, delimitando-o às vezes 

para os lados e as vezes para cima. 
 

 
Fig. 08 Fonte: Foto de Matheus Guilherme. Matheus Guilherme, Escatologia ou anúncio de um fim 

próximo, óleo s/ tela, 2018. 20 cm x 20 cm. 

  

Percebo mudanças na forma de pensar a pintura e na forma de pensar 

o mundo após o termino das pinturas. Obtive diferenças tonais, estruturais 

e conceituais ao término da série. Noto que o trabalho está no limiar de ser 

escatológico ou não, uma vez que o papel higiênico, em minha pesquisa 
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poética, sempre está limpo, estando continuamente na tensão entre o meio 

e o fim. Constato também que através da mistura de apenas duas cores, no 

meu caso o branco e o preto, é possível construir uma vasta gama tonal. 

 

Considerações Finais 

 

Na pesquisa desenvolvida busquei apresentar alguns artistas que 

abordam o mote da escatologia em seus trabalhos. Há um certo desafio em 

encontrar artistas que tratem desse eixo temático, porém, acredito que os 

escolhidos são suficientes para traçar um paralelo com escatologia, pintura 

e a minha produção. 

O tema em questão me trouxe grandes aprendizados, uma vez que 

lendo Georges Bataille pude desenvolver poeticamente o trabalho 

Escatologia ou anúncio de um fim próximo, o mesmo tema também servirá 

como base para futuras pesquisas. 

Relacionar a pesquisa poética com bases em artistas como Pierro 

Manzoni, Andy Warhol, Gerhard Richter e Peter Dreher, além de enriquecer 

a minha produção, serviu de apoio para discutir o tema. Através de uma 

observação mais profunda do tema, como coloca Rey (1996), o dever da 

pesquisa teórica é descobrir o enigma da obra, buscar respostas para o 

porquê de se fazer isto ou aquilo. Pude constatar, na investigação, que os 

artistas que se apropriam do tema costumam abordá-lo de forma 

predominantemente conceitual. 

Com a investigação acerca da escatologia e da pintura, pude 

estabelecer relações entre ambos. Percebo que, uma vez que a pintura 

passou por várias transformações até a chegada da arte contemporânea, a 

escatologia como fim se faz presente em cada transformação. Obtive com as 

investigações um melhor conhecimento em poética, pois os textos de Sandra 

Rey foram essenciais para a construção do artigo e dos trabalhos em 

questão. 

Evidencio, na pesquisa, que o artista pesquisador deve buscar novos 

conhecimentos para desenvolver a pesquisa poética, compreendendo assim, 

outras visões do mundo e reforçando a importância da arte. 
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Raio Negro de Gedeone Malagola – o super-herói brasileiro – 

um (novo) olhar sobre as histórias em quadrinhos 

publicadas entre 1965 e 1969 
 

Eloyr Doin PACHECO (UNOPAR) 

 

Neste artigo pretende-se mostrar o quanto o artigo “Raio Negro de Gedeone 

Malagola – o super-herói brasileiro – um olhar sobre as histórias em 

quadrinhos publicadas entre 1965 e 1969”, apresentado no VI ENEIMAGEM, 

em 2017, ganhou novos contornos. Após aquela oportunidade, tivemos 

acesso a documentos em que o autor diz basear-se em fotografias para 

desenhar. Identificamos pessoas utilizadas como modelos e descobertas 

algumas imagens que mostram que o autor chegava a flertar com o “plágio”. 

Aviões, Barreira do Inferno, cidades como Brasília e Rio de Janeiro, entre 

outros elementos, poderão receber novas abordagens. A data de criação do 

personagem ainda pode ser questionada, mas, tendo sido publicada no 

período da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) nossas investigações não 

perdem força. Esta “revisão necessária” faz com que este trabalho volte ao 

seu nascedouro e, de certa forma, torna-se uma “prestação de contas”. A 

obra de Will Eisner será utilizada para compreender a linguagem; como 

referencial teórico, optamos pelos conceitos do historiador francês Roger 

Chartier. 

 

Palavras-chaves: Gedeone; Raio Negro; Ditadura Militar; Representações. 

 

1. Introdução 
 

Inicialmente é importante registrar que o artigo “Raio Negro de 

Gedeone Malagola – o super-herói brasileiro – um olhar sobre as histórias 

em quadrinhos publicadas entre 1965 e 1969”, escrito por mim e os colegas 

Danilo Pontes Rodrigues e José Rodolfo Vieira, e foi apresentado no VI 

ENEIMAGEM, realizado entre os dias 23 e 26 de maio de 2017, especialmente 

como um registro do resultado das primeiras impressões e investigações 

realizadas até aquele momento. Após este primeiro registro a pesquisa 

continuou sendo realizada apenas por mim que fui em busca de novas 

informações, de fontes mencionadas por Gedeone Malagola em entrevistas 

e fanzines, com o objetivo de ratificar ou não estas informações que se 

destacavam naquelas primeiras pesquisas de sua obra. 

Com a possibilidade de acessar novos documentos, como a coleção 

completa da revista Raio Negro Super-Herói, composta por dezoito (18) 
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edições lançadas entre 2006 e 2014, pela SM Editora/Júpiter II e editadas por 

José Salles, que republicou Histórias em Quadrinhos anteriormente 

publicadas pela Gráfica Editora Penteado – GEP e apresentou artigos escritos 

por Gedeone Malagola, entendemos haver a necessidade de se escrever um 

novo artigo que, em especial, mostraria o quanto se avançou na pesquisa, 

observando aquilo que se confirmava e o as novas informações que 

encontrávamos. 

Nisto, enfatizamos: 
 

(...) a aceitação (ou rejeição) da credibilidade da palavra que 

testemunha o evento é substituída por um exercício crítico que 

submete vestígios do passado ao regime do verdadeiro e do falso, 

do refutável e do verificável. (CHARTIER, 2014. p. 63) 

 

Embora no nosso caso quem discurse através de artigos e entrevistas 

publicadas, na maioria das vezes seja o próprio autor, trabalhamos nesta 

direção: o que é refutável (através de outras versões) e o que é verificável 

(através de novas ou de outras fontes). O fato do discurso ser do próprio 

autor e criador do personagem Raio Negro não nos isenta desta, por vezes 

árdua, tarefa. E, no nosso entendimento, não torna o seu discurso 

totalmente confiável e isento de questionamentos, porque, lida ele com sua 

memória, que pode tê-lo traído. 
 

2. Gedeone Malagona e sua obra – um acervo em crescimento 
 

É importante registrar as revistas que publicaram as aventuras do Raio 

Negro que temos pesquisado. No quadro a seguir enumeramos as que 

fazem parte do nosso acervo e as que ainda precisam ser encontradas para 

uma análise mais detalhada. Também registramos as edições originais, as 

que possuímos cópias ou fac-símiles, uma réplica da edição original, que 

busca utilizar um papel parecido com o impresso quando do seu 

lançamento. 
 

Edição Editora Ano Observação 

Raio Negro #1 GEP 1966* Fac-símile 

Raio Negro #2 GEP 1967* Sem cópia 

Raio Negro #3 GEP 1967* Fac-símile 

Raio Negro #4 GEP 1967* Original 

Raio Negro #5 GEP 1967* Sem cópia 

Raio Negro #6 GEP 1967* Sem cópia 

Raio Negro #7 GEP 1967* Fac-símile 

Raio Negro #8 GEP 1967* Sem cópia 
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Raio Negro #9 GEP 1967* Sem cópia 

Raio Negro #10 GEP 1968* Cópia 

Raio Negro #11 GEP 1968* Original 

Raio Negro #12 GEP 1968* Original 

Raio Negro #13 GEP 1968* Original 

Raio Negro #14 GEP 1968* Fac-símile 

Raio Negro #15 GEP 1968* Cópia 

Super Almanaque Raio 

Negro 

GEP 1968* Fac-símile 

Almanaque Raio 

Negro 

GEP 1969* Sem cópia 

Edições GEP #18 

(Surfista Prateado) 

GEP 1970* Sem cópia 

Edições GEP #19 

(X-Men) 

GEP 1970* Fac-símile 

Raio Negro #1 Grafipar/Bico de Pena 1981 Original 

Raio Negro #1 ICEA 1991 Original 

Raio Negro #2 ICEA 1991 Original 

*Datas mencionadas no site http://guiadosquadrinhos.com, acesso em 23/04/19 

 

Estamos utilizando fontes diversas, como revistas, livros, fanzines e 

jornais, mas, nossa principal fonte são as edições originais publicadas pela 

Grafica Editora Penteado – GEP. O recorte, bastante específico, são as 

revistas do Raio Negro lançadas (seguindo as datas acima) entre 1966 e 1970, 

ou seja, as quinze (15) edições da revista Raio Negro, os dois (2) almanaques 

(sendo que temos informações que o segundo só apresentou republicações) 

e as Edições GEP números 18 e 19. É sobre este material que nos 

debruçamos. Isto é necessário devido às peculiaridades destas publicações, 

como formato, design, editorial e propagandas, que, certamente, 

acrescentam informações textuais e visuais importantes para análise 

daquele momento editorial e histórico. Essas informações, por exemplo, não 

são encontradas nas revistas Raio Negro Super-Herói publicadas pela SM 

Editora/Júpiter II. 
 

2.1 Gedeone Malagola e Mauricio de Sousa – Meio-Fio, Bidu e 

Franjinha 
 

Baseados no artigo “Alguns motivos para não esquecer Gedeone”, 

escrito por José Salles para a revista Mundo dos Super-Heróis número 13, 

lançada pela Editora Europa, em 2008, escrevemos: 

 
(...) um fato que se tornou polêmico foi o de Gedeone Malagola e 

Waldir Ygaiara (sic) terem desenhado as HQs de Franjinha, Bidu e 

http://guiadosquadrinhos.com/
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Cebolinha, criações de Maurício de Sousa, crédito nunca dado de 

fato. Isso sempre foi um dos grandes ressentimentos do 

desenhista. (PACHECO, RODRIGUES, VIEIRA, 2017, p. 04) 

 

Primeiro, uma correção necessária, um mea culpa: a edição acima 

mencionada foi lançada em novembro/dezembro de 2008, e não em 

janeiro/fevereiro de 2008, portanto o artigo citado foi escrito e publicado 

após o falecimento de Gedeone Malagola que ocorreu em 15 de setembro 

de 2008. 

Feita esta correção, deste artigo transcrevemos o seguinte trecho: 

 
(...) há a polêmica sobre as sobre as primeiras HQs dos notórios 

Bidu, Franjinha e Cebolinha, personagens de Mauricio de Sousa 

que, no início, eram desenhados com a ajuda de artistas como 

Gedeone e Waldir Ygaiara (sic). Aliás, Gedeone era muito ressentido 

com o criador da Mônica e acusava-o de ingratidão. Segundo 

Gedeone, Mauricio nunca reconheceu a ajuda que o mestre deu no 

início de sua carreira. (SALLES, 2008, p. 73) (Grifo nosso.) 

 

Ao continuar a pesquisar este assunto, percebemos que na revista 

Mundo dos Super-Heróis o nome do quadrinista Waldyr Igayara de Souza 

(1934-2002) está grafado incorretamente. No artigo está Waldir Ygaiara.  

A palavra “polêmica” aqui utilizada nos instiga a buscar mais 

informações sobre este fato, mesmo porque, o conhecido Mauricio de Sousa 

é considerado atualmente o quadrinista que mais vende revistas de histórias 

em quadrinhos infantis no Brasil. O livro Coleção História Maurício – As 

clássicas aventuras das revistas Bidu e Zaz Traz!, lançado em 2015, nos traz 

mais informações sobre esta afirmação. 

Do editorial Um resgate histórico (e muito necessário), escrito pelo 

editor Sidney Gusman publicado nesta coletânea, destacamos: 

 
Corria o ano de 1960. Haviam se passado apenas alguns meses, 

desde que Mauricio de Sousa tomara a decisão de deixar de ser 

repórter policial da Folha de S.Paulo para arriscar tudo e se dedicar 

à sua paixão, as histórias em quadrinhos, fazendo tiras do cãozinho 

Bidu e seu dono Franjinha, no mesmo jornal. 

Com uma carreira tão curta, era impossível recusar a proposta de 

fazer uma revista inteira com seus personagens. E ainda participar 

de outra, com autores que dividiam o mesmo sonho. O desafio foi 

aceito. 

Assim, Mauricio publicou suas primeiras histórias mais longas, fora 

do formato de uma tira. A Editora Continental, liderada por Jayme 

Cortez, que, anos depois, viria a ser diretor de arte da Mauricio de 
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Sousa Produções, investia em personagens brasileiros. (SOUSA, 

2014, p. 5) 

 

Ressaltamos a ligação de Jayme Cortez com Gedeone Malagola. Foi ele 

que encomendou a criação de um personagem baseado em personagens 

americanos. Como registrado no artigo que aqui revisamos, Jayme Cortez 

entregou para Gedeone exemplares de revista do Flash e do Green Lantern 

(Lanterna Verde), ambas publicadas pela editora americana DC Comics, e 

pediu que ele se baseasse nesses personagens para criar um novo super-

herói. Gedeone gostou do Lanterna Verde e, inspirado neste personagem, 

criou o Raio Negro. 
 

Para comemorar os 80 anos de Mauricio de Sousa, reunimos neste 

volume todas as histórias com seus personagens produzidas para 

Bidu e Zaz Traz, em ordem cronológica e com direito às capas, 

editoriais e até as propagandas da época, ligadas à obra do autor. 

Foi um resgate histórico, um trabalho de “arqueologia”, 

devidamente explicado nos extras, nas páginas finais. (SOUSA, 

2014, p. 5) 
 

Entendendo o valor do trabalho realizado para a publicação desta obra 

nos debruçamos sobre ela e encontramos num dos editoriais originais a 

citação do personagem Meio-Fio, uma criação do Gedeone Malagola. A 

revista Zaz Traz tratava-se de uma publicação mix, que tem diversos 

personagens produzidos por diversos autores. Bidu, naquele momento se 

destacou, e ganhou uma revista só dele. 

Na Zaz Traz número 2 foi publicada a HQ O Rapto de Bidu, produzida 

por Gedeone Malagola. Esta história de seis (06) páginas reunia os 

personagens Meio-Fio, Rosinha, Torradinha e Catuta, criações de Gedeone, e 

Bidu, criação de Mauricio de Sousa. Na Zaz Traz número 3, também com seis 

(06) páginas, encontramos a HQ Bidu! em Viagem à Lua!, que reunia as 

criações de Gedeone com Bidu e Franjinha, criações de Mauricio de Sousa. 

Com estas produções voltadas para o público infantil confirmamos a 

versatilidade de Gedeone, que transitava por diversos gêneros de HQs 

(super-heróis, terror, humor...). 

 
(...) todas as capas de Bidu foram desenhadas por Jayme Cortez, que 

anos mais tarde viria a ser diretor de arte da Mauricio de Sousa 

Produções. Já em Zaz Traz, algumas das capas foram assinadas por 

outro craque do quadrinho nacional: Waldyr Igayara de Souza 

(1934-2002), que produzia as séries Zeca e Peteca e Peninha. 

(SOUSA, 2015, p. 269)  
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Ao analisar esta citação confirmamos a ligação existente entre 

Gedeone Malagola, Mauricio de Sousa, Jayme Cortez e Waldyr Igayara de 

Souza. E, acreditamos que uma publicação mix – com diversos personagens 

e histórias dentro de uma mesma linha editorial – como a Zaz Traz ofertaria 

uma ambiente propício a muitas trocas de ideias e informações.  

Mais informações publicadas no livro Coleção Histórica Mauricio – As 

clássicas aventuras das revistas Bidu e Zaz Traz! nos abrem uma perspectiva 

diferente da publicada na Mundo dos Super-Heróis número 13. 
 

Você certamente notou que as histórias O Rapto do Bidu! (p. 63) e 

Viagem à Lua (p. 108) não são de Mauricio de Sousa, mas traz os 

seus personagens. Ambas são de outro grande mestre do 

quadrinho nacional, Gedeone Malagola (1924-2008), criador do 

super-herói Raio Negro. (SOUSA, 2015, p. 271) 

 

 Ao ler esta citação observamos e destacamos a forma respeitosa pela 

qual Gedeone Malagola é tratado pelos editores, e, consequentemente, por 

Mauricio de Sousa. Seguindo: 
 

Na revista Zaz Traz, ele assinava a série Meio-Fio e, como naqueles 

tempos não havia tanto rigor quanto às propriedades intelectuais, 

misturou Bidu e Franjinha aos seus personagens nas duas 

aventuras. (SOUSA, 2015, p. 271) 

 

Sim, as questões sobre direitos intelectuais e direitos autorais são 

relativamente recentes. 
 

A publicação dessas histórias, que torna esse resgate ainda mais 

valioso, foi autorizada pelos filhos de Gedeone, Gederson e Gisele 

Malagola, e por sua viúva, Cleonilda. Um agradecimento especial 

aos três, por permitirem essa homenagem ao seu pai. (SOUSA, 

2015, p. 271) 
  

Mesmo que estas duas HQs tragam personagens criados por Mauricio 

de Sousa, os editores fizeram questão de ter autorização da família de 

Gedeone para republicar as histórias produzidas por ele e consideraram a 

reapresentação destas HQs uma homenagem ao quadrinista. Isso mostra 

como o respeito aos criadores e aos direitos autorais e de publicação 

mudaram desde os idos anos 1960. 

Não encontramos a utilização do personagem Cebolinha por Gedeone 

Malagola citado juntamente com Bidu e Franjinha por José Salles em seu 

artigo publicado na revista Mundo dos Super-Heróis número 13. 



 

378 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 

2.2 Raio Negro versus Lanterna Verde – Plágio, cópia ou 

inspiração? 

 

Neste ponto, voltamos a abordar outra “polêmica”: Raio Negro é um 

plágio do Lanterna Verde? Para responder a esta pergunta, buscaremos ter 

como exemplo as observações que trouxemos ao analisar a relação de 

Gedeone Malagola e Mauricio de Sousa, ambos tendo os seus personagens 

e trabalhando numa mesma revista mix, e perceber que “os tempos eram 

outros”, evitando o anacronismo, ou seja, analisar o comportamento destes 

artistas a partir do comportamento no “nosso tempo”, afinal, até os 

processos criativos, de produção, de impressão e de distribuição eram 

diferentes dos da atualidade. 

Entre a apresentação do artigo apresentado no VI ENEIMAGEM, em 

2017, e este momento foi publicado o livro Gedeone – O Guerreiro dos 

Quadrinhos – Uma biografia autorizada. Escrito por Roberto Guedes e 

publicado pela GRRR! Editora em parceria com a Opera Graphica Editora em 

2018 traz mais informações sobre a criação de Raio Negro, por Gedeone 

Malagola. 
Após Homem-Lua ser descartado, pediram a Gedeone um super-

herói no estilo do Lanterna Verde de John Broome e Gil Kane 

(personagem cujas HQs eram inéditas no Brasil). ‘Não vai dar 

galho?’, indagou Gedeone, com certa preocupação. ‘Dá nada. Jamais 

esse personagem será publicado no Brasil’, lhe responderam. 

(GUEDES, 2018, p.32) 

 

Esta conversa se deu entre Gedeone Malagola e Jayme Cortez. “Em 

várias entrevistas e depoimentos posteriores, Gedeone afirmou que foi 

Jayme Cortez quem recusou o Homem-Lua e o orientou a copiar o Lanterna 

Verde.” (GUEDES, 2018, p. 32) 

Nos chama a atenção o uso da palavra “copiar”. O próprio Gedeone 

observa que os “tempos eram outros” ao fazer o seguinte registro no 

editorial da revista Raio Negro Super-Herói número 6, publicada pela Júpiter 

II: 
É nesse contexto que deve ser entendido o Raio Negro: um produto 

do mercado editorial brasileiro da época, e suas peculiaridades. 

Tudo muito diferente de hoje, os títulos eram muito mais variados, 

as vendas muitíssimo maiores, a produção era maior e mais 

dinâmica, sempre seguindo as exigências do período, entre elas, a 

de imitar o estilo dos comics estadunidenses (sic), que eram os de 

maior vendagem nas bancas. (GEDEONE, 2008, p.02) 
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No livro sobre Gedeone, após mencionar este mesmo trecho, Roberto 

Guedes acrescenta: 

 
A imitação não se limitava apenas ao personagem da DC Comics. O 

traje escuro e o visor da máscara do Raio Negro remetiam ao 

Ciclope dos X-Men – os mutantes da Marvel Comics lançados em 

1963, nos Estados Unidos (e que logo depois teriam suas HQs 

publicadas no Brasil pela própria GEP). ‘Quando criei o Raio Negro, 

nem sabia que Stan Lee e Jack Kirby já haviam criado os X-Men’, e 

concluiu: ‘A inspiração para o visor veio do vilão Slits, da série Terry 

e os Piratas, de Milton Caniff’. (GUEDES, 2018, p.33) (Anexos 2 e 3) 

 

Esta informação também está no editorial publicado na revista Raio 

Negro Super-Herói número 6, de onde fazemos questão de registrar: 
 

(...) o sádico vilão Slits, que usava um daqueles óculos especiais para 

se enxergar na escuridão, estilo spectables. Só vim a conhecer os X-

Men no final da década de 60 (sic), quando eu mesmo escrevi 

histórias destes personagens, com autorização da Marvel 

(GEDEONE, 2008, p.02) 

 

Terry e os Piratas, de Milton Caniff, surgiu numa tira diária em 22 de 

outubro de 1934 no Tribune News Syndicate (MOYA, 1986, p.100), e 

certamente era uma das referências utilizadas por Gedeone Malagola. 

Interessante observar a palavra “autorização” neste contexto 

apresentado por Gedeone. Percebemos que num período editorial em que, 

segundo Gedeone “os títulos eram muito mais variados, as vendas 

muitíssimo maiores, a produção era maior e mais dinâmica”, dentro de uma 

década passamos pela criação de uma “cópia” e nos deparamos com uma 

“autorização” para se escrever HQs no Brasil. 

 
De qualquer maneira, a revista Raio Negro tinha suas qualidades. 

Os enredos eram imaginativos, algo que agradava bastante a 

Penteado, e a galeria de vilões era digna dos melhores gibis 

americanos. Contava com o mágico Magnus, a Mulher-Gato (sim, 

homônima da amante do Batman), os Homens Voadores, o Gênio 

da Lâmpada e o Doutor Medusa. Mas, o principal e mais perigoso, 

sem dúvida, era o Capitão Op-Art, que se valia de ilusões óticas para 

desnortear seus inimigos. (GUEDES, 2018, p.33) 
  

Do editorial creditado a Gedeone e publicado na revista Raio Negro 

Super-Herói número 4 destacamos: “O que seria de Perdidos no Espaço sem 

o vilão Dr. Smith? Ou do Batman sem Pinguim, Charada, Coringa, Duas-
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Caras? Ou do Flash Gordon sem o Imperador Ming?” (GEDEONE, 2007, p.04) 

Portanto, Gedeone reconhecia a importância dos vilões, e, como bom 

roteirista, sabia da necessidade de que seu protagonista tivesse um bom 

antagonista. Sobre estar atento ao que o cercava e saber utilizar essas 

referências em suas HQs neste mesmo editorial discorre sobre suas fontes 

nos anos 1960: (...) “muito se falava em pop-art, arte popular, de modo que 

resolvi fazer um vilão baseado em minha própria figura, e o chamei de Op-

Art” (GEDEONE, 2007, p.04). 

“Talvez, o único super-herói brasileiro nos moldes tradicionais 

americanos (CYRNE, 1972, p.269).” Escrito pelo pesquisador e escritor Moacy 

Cirne e publicado na Revista Vozes número 4, ano 65, em 1971, este 

comentário é mencionado por Gedeone Malagola no fanzine Gigante Verde 

número 9, lançado em novembro/dezembro de 1988, e no fanzine Gedeone 

Malagola 80 anos – Raio Negro 40 anos, de setembro de 2006. Ao nos 

depararmos nestes dois documentos com esta citação e, com o intuito de 

confirmá-la, adquirimos recentemente a 2ª Edição da Revista Vozes número 

4, publicada em março de 1972, onde a encontramos no Pequeno Dicionário 

dos Super-Heróis. Percebemos que esta observação feita por Moacy Cirne é 

mencionada por Gedeone como um elogio dirigido a ele. 

Dominar a técnica dos comics era uma das qualidades de Gedeone. Ser 

prolífico, versátil, criativo e produtivo, dominando diversos estilos e gêneros, 

garantia espaço num mercado efervescente e competitivo. Cenário 

observado nos anos 1960, conforme relatado anteriormente neste artigo. 

Como já observamos, Gedeone era capaz de produzir quadrinhos infantis e 

de super-heróis. 
 

3. Método de trabalho 

 

Sobre como Gedeone utilizada modelos e fotos para desenhar 

comecemos com o Op-Art, ao qual se refere numa brincadeira: “O rosto do 

vilão é a minha cara, que só poderia ser a de um vilão mesmo, ou cientista 

louco, jamais um galã!” (GEDEONE, 2007, p.04) (Anexos 4 e 5) 

Gedeone Malagola utilizava fotos como referência para desenhar 

prédios, aviões, canhões e, também, pessoas. Além dele mesmo emprestar 

seu rosto para o Op-Art, um amigo seu foi fotografado para servir como 

modelo para Roberto Sales, o Raio Negro. “Não foi fácil escolher quem seria 

o piloto da Força Aérea Brasileira Roberto Sales, e a escolha recaiu sobre 

Pedro Rodrigues, colega meu, enfermeiro do Hospital Municipal de São 

Paulo.” (MALAGOLA, 2006, p.09) A forma de trabalho utilizando fotografias 

foi descrita por Gedeone na matéria Clássico Nacional, escrita por José Salles, 
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Manoel de Souza e Fransérgio Rodrigues, publicada na revista Mundo dos 

Super-Heróis número 5, de junho/julho de 2007: 
 

“Meu colega Acácio, desenhista e fotógrafo profissional captou o 

rosto de Pedro Rodrigues em vários ângulos. Ao fazer as cópias, 

colocou o negativo dos dois lados, frente e verso, resultando que 

uma foto deu duas cópias para facilitar meu trabalho.” (RODRIGUES, 

SALLES, SOUZA, 2007, p.72) 

 

4. Considerações finais 

 

Mais uma vez, o trabalho em torno da obra de Gedeone Malagola, nos 

coloca diante de muitas perguntas. Algumas delas são: até que ponto 

Gedeone tinha consciência que recriava, ou reinventava, ou reproduzia a 

realidade ao seu redor? Utilizar fotografias desmerece seu trabalho como 

artista e desenhista? Até que ponto a sua criação era original? 

No momento, antes de buscarmos respostas para estas perguntas, o 

que provavelmente se dará na continuidade desta pesquisa, mantemos o 

que escrevemos no artigo que deu origem a este: 
 

(...) a narrativa escrita e imagética contida na produção de Raio 

Negro são construções de Gedeone, tais construções são resultado 

de suas apropriações de outros indícios, como por exemplo o fato 

do Tenente Roberto Sales ser piloto de avião tal como Hall Jordan 

em Lanterna Verde e a conjuntura cujo Gedeone está inserido, ou 

seja, o período da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) e a Guerra 

Fria. (PACHECO, RODRIGUES, VIEIRA; 2017, p.08) 
 

O que temos são histórias em quadrinhos produzidas num momento 

histórico chamado Regime Militar ou Ditadura Civil Militar. Compreendemos 

que para entender a obra foi necessário buscar compreender melhor o seu 

autor porque as representações e apropriações de Gedeone Malagola são 

próprias dele, ou seja, construídas por ele a partir de suas vivências, 

experiências, observações, especulações, sondagens... Vale, portanto, 

regatar mais um trecho do artigo apresentado no VI ENEIMAGEM: 

 
(...) o que tange as representações em seus trabalhos, podemos 

verificar forte influência de seu contexto histórico. Além das 

referências imagéticas sobre o regime militar brasileiro, é possível 

verificar também forte influência da corrida espacial durante a 

Guerra Fria. (PACHECO, RODRIGUES, VIEIRA; 2017, p.13) 
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Numa das obras de referência para este artigo, A Mão do Autor e a 

Mente do Editor, de Roger Chartier, encontramos uma âncora (e até mesmo 

um alento) para este nosso comportamento. Ao citar o livro Jusep Torres 

Campalans, de Max Aub, de 1958, Chartier escreve: 
 

Nessa biografia de um pintor imaginário, Aub faz uso de todas as 

técnicas modernas de credenciamento do discurso histórico: 

fotografias que mostram os pais do artista e o próprio artista na 

companhia de seu amigo Picasso; reproduções de suas pinturas 

(expostas em Nova York em 1962 por ocasião da apresentação da 

tradução inglesa do livro); clipagem de artigos na imprensa que o 

mencionam; entrevistas que Aub teve com ele e alguns de seus 

contemporâneos; e o Cuaderno verde, que Campalans manteve 

entre 1906 e 1914. 

Aqui Aub visava aos gêneros e categorias caros à crítica de arte: a 

explicação da obra de um artista pela sua biografia; as noções 

contraditórias, mas interligadas, de influência e precursor; técnicas 

de atribuição ou decifração de intenções secretas. (CHARTIER, 2014, 

p.69) 

 

Ficção e realidade se mesclam em Raio Negro, de Gedeone Malagola. 

Buscar documentos como os que aqui apresentamos; cruzar informações; 

pesquisar fontes diversas e outras falas de autores mencionados, 

especialmente os que conviveram e trabalharam com Gedeone Malagola, 

pode abrir caminho para uma melhor interpretação do objeto pesquisado e 

trazer respostas para as questões que já fizemos e para as que possam surgir 

durante esta empreitada. 

Vale repetir neste ponto do debate parte do artigo apresentado no VI 

ENEIMAGEM: 

 
Para nossas observações, tentaremos compreender a produção de 

Gedeone por meio da noção de representação do historiador 

francês Roger Chartier (1990). Segundo Chartier (1990, p.17) “As 

representações do mundo social assim construídas, embora 

aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 

sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, 

para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 

proféticos com a posição de quem os utiliza”. (PACHECO; PONTES; 

VIEIRA, 2017, p. 08) 

 

Sabedores dos atos de censura contra as manifestações culturais e 

artísticas e contra a imprensa, continuamos a nos questionar de como se 

dava a produção de Histórias em Quadrinhos no Brasil durante a Ditadura 

Civil Militar, embora possamos antecipar, que a hipótese de que a publicação 
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das histórias em quadrinhos de Raio Negro afagava o ego dos militares e os 

apresentava como heróis, está próxima de ser respondida. (Ver anexo 1.) 

 
Mas como representações são construções que partem das 

experiências daquele que as constroem, há a possibilidade do 

próprio Gedeone não saber estar representando algo que não era 

sua intenção. Da mesma forma que não podemos atribuir um olhar 

inocente de sua parte (BURKE, 2004, p.24), pelo fato de serem 

produzidas durante o período militar no Brasil o que não 

corresponde diretamente que tais representações sejam questões 

totalmente orquestradas voltadas para o objetivo de representar 

um ponto de vista positivo dos militares no poder para os leitores 

do Raio Negro. (PACHECO; PONTES; VIEIRA, 2017, p. 08) 

 

Como pode ser observado ainda há muito trabalho a ser realizado, 

desde reunir as revistas faltantes na coleção publicada pela GEP no período 

que interessa a esta pesquisa e uma melhor organização das fontes que 

estão sendo trabalhadas. Especulações, questões e hipóteses nos movem 

adiante, e, assim entendemos que esta “prestação de contas” foi realizada 

satisfatoriamente. 
 

Anexo 1 

 
Página 1 da 1ª HQ de Raio Negro, de Gedeone Malagola 
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Anexo 2 

 
Tira de Terry e os Piratas, de Milton Caniff, com destaque para o vilão Slits 

 

Anexo 3 

 
Capa da revista X-Men #1 

 

Anexo 4 
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Gedeone Malagola (1924-2008) 

 

Anexo 5 

 
Páginas da revista Raio Negro #3, com destaque para o Capitão Op-Art 
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O gesto no processo de criação em escultura 

 
 Carlos Eduardo Ferreira PAULA (UEPG)1 

Renato TORRES (UEPG)2 

 
RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo tecer reflexões a respeito do gesto no 

processo de criação em escultura, na perspectiva da Arte Contemporânea. A 

pesquisa foi desenvolvida de acordo com o método em poéticas visuais, que 

segundo Sandra Rey mapeia o processo de criação e estabelece relações com 

a teoria e com a produção contemporânea de artes visuais. Neste sentido, 

primeiramente buscamos conceituar o gesto a partir da teoria de Giorgio 

Agambém e em seguida, em uma tentativa de aproximação, procuramos 

compreendê-lo como conceito operatório possível de ser manipulado em 

produções de Artes Visuais. Como resultado, foram analisadas duas series 

de esculturas, realizadas no ano de 2017. A produção apresentada dialoga 

principalmente com a obra dos artistas: Amilcar de Castro, Celeida Tostes, 

Nuno Ramos e Paulo Monteiro. 

 

PALAVRAS CHAVE: Gesto; Escultura; Matéria; Artes Visuais; Arte 

Contemporânea.  
 

Introdução 
 

Normalmente ao nos referirmos a produções de obras de arte, onde 

exista o contato entre o corpo e matéria, associamos o feitio da obra ao uso 

de ferramentas. Diferente da utilização usual de ferramentas em produções 

tridimensionais, nessa pesquisa busca-se tecer reflexões a respeito do gesto 

do artista sobre a matéria. Inicialmente os gestos foram explorados na 

gravura e na pintura, porém, para esta reflexão será apresentada uma série 

de pequenas esculturas em argila que sofreram a ação de meu corpo. Nestes 

trabalhos o gesto do artista está associado à ação sobre a matéria. 

Essas esculturas são frutos de um período de experimentações de 

modelagem em blocos de argila, onde, por meio do gesto/ação, investigo o 

embate entre o meu corpo e a superfície do barro. Durante o trabalho em 

ateliê surgiram reflexões em torno desse ato, impulsionando o pensamento 

                                         
1 Graduando em licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, bolsista 

PROEX-UEPG 
2 Prof. Dr. Renato Torres - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Orientador de pesquisa no projeto 

de extensão: Espaço Permanente de Produção em Artes Visuais- UEPG. 
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sobre o gesto nas minhas produções e também em obras de artistas 

contemporâneos.  
 

O gesto como conceito  
 

A palavra gesto é encontrada no dicionário online com a seguinte 

definição: Movimento do corpo, principalmente das mãos, dos braços e da 

cabeça. Mímica, aceno, sinal. Aspecto, aparência. Semblante. Fazer gestos, 

gesticular (GESTO, 2018). 

Ao entrarmos em contato com essa definição de gesto, no sentido de 

algo que gesticula, nomeamos uma ação corporal. O gesto também foi 

assunto de teóricos, sejam eles críticos de arte ou filósofos. Veremos 

apontamentos sobre o gesto por autores como Barthes (1982), Tassinari 

(1997) e Agambém (2008). 

Para Agambém (2008, p. 13), o gesto é “a exibição de uma medialidade, 

o tornar visível um meio como tal”, com essa afirmação podemos assim 

caracterizar o gesto como algo que está entre o fazer e o agir. Desse modo, 

não se produz nem age o gesto, suporta uma comunicabilidade que está 

intrínseca ao ser, ou seja, a comunicação de uma potência exibida por um 

meio chamado de gesto. O gesto como um modo de comunicação de uma 

necessidade de exteriorizar é descrito por Agambém (2008, p.13), como algo 

que: 
 

Não tem propriamente nada a dizer, porque aquilo que mostra é o 

ser-na-linguagem do homem como pura medialidade. Mas, assim 

como o ser-na-linguagem não é algo que possa ser dito em 

proposições, o gesto é, na sua essência, sempre gesto de não se 

entender na linguagem, é sempre gag no significado próprio do 

termo, que indica, antes de tudo, algo que se coloca na boca para 

impedir a palavra, e também a improvisação do ator para superar 

uma falha de memória ou uma impossibilidade de falar. 

 

Ao se expor por meio do gesto, a expressão corporal torna-se 

responsável por cumprir, realizar e suportar algo que está associado a um 

ato de comunicação. Desse modo, pensando o gesto como uma ação, um 

ato, Barthes afirma que “é a soma indeterminada e inesgotável das razões, 

das pulsões, das preguiças que envolvem o ato em uma atmosfera” 

(BARTHES, 1982, p. 145). O gesto anunciado por Barthes evoca uma ação 

onde o ato é um meio entre o corpo, não apenas no sentido físico, mas 

também psíquico e o seu exterior, entendido por ele como uma atmosfera. 
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Penso o gesto definido por Barthes próximo ao dasein, de Heiddeger3 (2005), 

onde o ser está atrelado no mundo, e precisa transcender para fora das 

fronteiras do próprio eu. 

Outra reflexão que contribui para pensarmos a respeito de gesto é o 

texto a respeito da obra de Nuno Ramos. Para o crítico de arte Alberto 

Tassinari (p. 17, 1997), nas pinturas de Nuno Ramos: 
 

Há um caos, uma desordem, que poderia pôr tudo a perder. Para 

gerar a obra, o gesto esbarra com a resistência da matéria. Não 

pode correr lépido, pois não se quer signo de um gesto já 

transcorrido, mas como que a si próprio em carne e osso. O artista 

quer exibir o gesto enquanto o tal. Quer algo de encantado ou 

alucinado que o apresente por completo.  

 

Nesse trecho do texto, Tassinari sugere que o gesto que está presente 

nas obras de Nuno Ramos. O modo como o artista se vale do gesto para 

construir suas pinturas, esbarra no modo como altera a matéria, onde o 

artista toma cuidado para que a ação não torne significante de algo. Nesse 

sentido, o gesto pode ser apresentado tal como vimos com autores como 

Agambém (2008) e Barthes (1982), para os quais o gesto é ato comunicativo, 

tomando forma pela linguagem. 

Pensando o gesto em meu trabalho, o compreendo como conceito 

operatório. Conforme Sandra Rey (2002), as operações constituintes da obra 

não se materializam apenas com a utilização da técnica, mas se valem de 

ideias. Todos os procedimentos são operacionalizados em conceitos, 

chamados de conceitos operatórios, os quais transitando entre teoria e 

prática (REY, 2002). Em meu trabalho o gesto assume uma postura de 

operação, de um procedimento entre o meu corpo e a matéria, desse modo 

penso o gesto como um trauma, mais especificamente conforme apontado 

por Lacan em Barros (2015), onde o trauma é atribuído a um corpo que não 

deu conta do ato, tornando-se assim uma consequência da ação do trauma. 
    

Embate entre gesto e matéria  
 

Após um ano frequentando os ateliers de pintura e gravura, o trabalho 

necessitou de uma materialidade, no sentido de forma e de embate. Na 

pintura a massa pictórica era atacada como um ato de modelagem, criando 

relevos; já na gravura em metal as técnicas diretas não davam conta das 

necessidades táteis dos relevos no papel. Então, comecei a trabalhar com a 

                                         
3 Existem dois conceitos principais na obra Heidegger, o ser e o ente. O ser como algo puro, a essência 

e o ente como o que o ser se tornou. Entre esses dois conceitos encontramos o dasein, apontado por 

Heidegger, como a linguagem que conecta o ser ao ente, causando assim a angustia. 
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argila, com o intuito de experimentar algo novo e conhecer as possibilidades 

do material.  

Nessa instância da produção conheci o trabalho de Celeida Tostes, 

onde a artista elegia o barro como a matéria-prima por excelência em sua 

obra. A produção dessa artista conduz a cerâmica para além da 

funcionalidade, colocando-a como uma forma de exercício experimental no 

âmbito da pesquisa na arte contemporânea (SIELSKI, 2009). 

Um dos trabalhos de Celeida que influenciaram diretamente minhas 

primeiras experiências com a argila, foi à instalação Gesto Arcaico, 

apresentada pela artista na XXI Bienal de São Paulo, no ano de 1991 (Figura 

01). Esta obra é composta por vinte mil formas de barro com registros de 

ações de diferentes mãos distribuídas na parede de uma exposição, 

denominadas de amassadinhos.  
 

 
Figura 01: Celeida Tostes, Gesto Arcaico, 1991. XXI Bienal de São Paulo. 

  

Na obra ‘Gesto Arcaico’, Celeida Tostes trabalhou com diversas 

instituições, como: um presídio; o Parque Lage; o Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro; e dialogou com: doutores da COPE da UFRJ; com prostitutas; 

com gente de rua, entre outros (SIELSKI, 2009). O que Tostes conseguiu ao 

trabalhar com diferentes segmentos da sociedade foi que apenas o gesto 

que as identificou e não pelo pertencimento a classes sociais.  

Nestes Amassadinhos (figura 2), Celeida Tostes vai à busca de outras 

mãos, outros gestos, que juntos ao dela iriam formar uma multidão, uma 

coletividade. A forma do gesto inscrito na matéria primigênia indica que 

alguém esteve ali. Índice de várias subjetividades as quais a artista teve 



 

392 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

alguma relação. A forma circular entre as paredes com os amassadinhos está 

propositalmente colocada para que o espectador circule por todos esses 

gestos sem distinção de classe, gênero ou cor, mas na coletividade de um só 

gesto que une a todos (SIELSKI, 2009). 
 

 
Figura 02: Celeida Tostes: Amassadinhos. 

 

O gesto nesses trabalhos de Celeida Tostes é discutido a partir do seu 

envolvimento com o coletivo, pois transforma a cerâmica como meio para 

que o trabalho seja mediativo entre arte e comunidade. Cada gesto é 

resultante de uma experiência individual, onde restam apenas resquícios, 

registros de um grupo de pessoas. Nesse aspecto, o conceito de objeto é 

ampliado, dialogando com as premissas do Campo expandido4, onde são 

enfatizados materiais ou processos. No caso de Tostes o processo cerâmico 

é operacionalizado como parte conceitual de sua poética. 

Além do trabalho de Celeida Tostes com a argila, o artista Paulo 

Monteiro me chamou a atenção pelo método que construiu suas esculturas, 

por meio do gesto. Para Paulo Monteiro, artista da geração 80, o gesto, não 

é apenas uma ação, é o elemento causal de sua produção. É através do gesto 

que as matérias tomam forma, impregnam-se de subjetividade 

(GRAMOLELLI, 2008). A partir do seu corpo Monteiro desloca a matéria, não 

adiciona ou subtrai, apenas a matéria recebe o golpe e registra a ação. Em 

cada peça um lugar, um gesto. Em seus trabalhos o espaço é compartilhado 

                                         
4 O campo expandido refere-se às posições tomadas por artistas em ocupar e explorar, como uma 

organização de trabalho que não é ditada pelas condições de determinado meio de expressão, como 

materiais ou modo de percepção desses materiais. Nesse sentido expandido por situar-se entre as 

determinações como pintura, escultura, desenho, etc. (KRAUSS, 1984). 



 

393 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

com outros lugares advindos de outra ação do mesmo artista, nesse ponto 

Monteiro testa o limite da matéria.  

Sobre o trabalho de Monteiro, (figura 3) Naves, afirma: 
 

Essas unidades viscosas, condenadas a conviver apenas consigo 

mesmas, saturam o lugar – e não o espaço – que ocupam. Avessas 

a qualquer tipo de relação, a qualquer comunicação com o mundo, 

elas adquirem uma presença material extremamente acintosa – 

coisa que não se obtém com facilidade (NAVES, 1993). 

 

A presença material que o crítico de arte Rodrigo Naves aponta é algo 

que me chama a atenção nesses trabalhos de Paulo Monteiro. Essas peças 

não representam algo figurativo ou simbólico, elas detêm da presença do 

artista. Nesse caso de seus braços, sendo exibidas em uma peça fundida em 

chumbo. Estão no espaço são testemunhas de um corpo que restou apenas 

como registro, como presença material do artista está eternizada na frieza 

do metal. 

 

 
Figura 03: Paulo Monteiro, 1994. 

 

A presença da ação de Monteiro nessas peças em chumbo (figura 03), 

torna-se evidente ao criar formas orgânicas, próximas a organismos vivos, 

sendo as mesmas advindas de um gesto que as colocou no mundo. Esse 

aspecto da forma da escultura de Monteiro é consequência de um não 

controle absoluto do resultado, porém o artista a cada operação realiza um 

conjunto de regras pré-estabelecidas (MAZZUCHELLI, 2015). 
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Desse modo os trabalhos dos dois artistas Celeida Tostes e Paulo 

Monteiro contribuíram para minhas experimentações com a argila. O 

resultado de suas peças era apenas um gesto, uma ação ou um movimento. 

O gesto é meio entre o corpo e a matéria, desse modo esses trabalhos 

contribuíram para definir as ações que seriam aplicadas sobre o bloco de 

argila, como: atacar, amassar, socar e por fim construir uma postura de 

embate com o material. 

 

Após o gesto 
 

Ao explorar as especificidades do barro, surgiram em meu trabalho 

pequenos blocos de argila que registraram uma ação manual, seja o 

amassar, empurrar, torcer ou arremessar. São tímidos, pois são esculturas 

de parede. Essas peças são resultados da ação da mão sobre um pequeno 

bloco de argila, nas quais ficam registradas as marcas dos dedos, da palma 

da mão e vestígios de arremessos, onde foi concretizado um impulso da 

vontade de gerar formas derivadas de impactos. A queima solidifica a 
plasticidade da argila, aprisiona o acontecimento gravado na matéria, o instante 
precário do gesto criador. O relevo produzido pela ação dos dedos na matéria é 
próximo ao ato do gravador (Figura 4). 

 

 
Figura 04: Sem titulo, 2017. Cerâmica. 

 

A mão que antes segurava a ferramenta, seja o pincel ou a ponta seca, 

agora tornou-se o meio entre meu corpo e a obra. Desse modo, penso que 

esses trabalhos em cerâmica não apenas afirmam um gesto revelado sobre 

a matéria, mas também a potência geradora da criação do corpo no ato de 

fazer, mesmo sem conhecimentos escultóricos ou domínios específicos, a 

pulsão do fazer que é humano.   

Diferente da proposição coletiva de Celeida Tostes, esses gestos 

registrados são resultantes das ações de uma única pessoa, onde o que 

menos importa é a forma. O que me interessou nesta produção foi o ‘gesto 

em si’, o momento em que a ação muscular encontrou a argila, causando o 

registro, o gravado. Após a queima tais marcas são eternizadas, não 

deixando nada que comprove a identidade de quem as constituiu. Nesse 
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ponto penso no trabalho de Celeida Tostes, de como um gesto, uma ação, 

pode ser tão singular ao ponto de não ser reconhecida ao meio de todos os 

participantes da obra. 

 Em meus trabalhos, a transição dos relevos em cerâmica para o 

espaço aconteceu por meio de blocos de argila. Desdobrando a ação das 

mãos sobre os relevos, passei a utilizar golpes corporais em blocos de argila, 

gravando assim um gesto mais violento sobre a matéria. Nesse âmbito de 

discussão de uma ação gestual sobre os materiais, Amilcar de Castro e Paulo 

Monteiro, contribuem com seus trabalhos. Ambos apresentaram no espaço 

diferentes modos de ação do corpo, Amilcar com duas ações: cortar e dobrar 

e Paulo Monteiro com a ação direta do corpo sobre a massa de argila, 

solidificada por meio da técnica do bronze. 

O gesto está presente nos trabalhos dos dois artistas. Em Paulo 

Monteiro essas peças dos anos 90, estão registradas as mãos e os braços do 

artista na matéria. Agora nos trabalhos em aço de Amilcar de Castro o 

resultado é uma ação, expondo o processo simples e direto que as constituiu, 

por meio da execução de um projeto. 
 

 
Figura 05: Amilcar de Castro, década 80 – 240 x 240 x 5cm – aço 

 

Embora a produção de Amilcar seja construtiva (abstrata geométrica), 

está presente à ação por meio do corte e da dobra, o gesto do artista está 
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explicito mesmo que simples como um movimento de passagem. Sobre essa 

operação de Amilcar sobre o aço, Naves (1997, p.16) comenta: “A precisão 

dos cortes não produz propriamente uma expressividade do gesto. A 

densidade do ferro amortece a violência do golpe, torna-o mais lento”.  

A ação simples e direta de Amilcar, não é subjetiva como em Paulo 

Monteiro, é um gesto milagroso sobre a matéria advinda de um projeto. Em 

simples ações a peça está pronta, em um ato único no qual tudo está sendo 

colocado em jogo, o erro não é uma possibilidade. Mesmo sendo projetadas 

pelo artista e executadas pelas mãos de ajudantes, a ação apresentada como 

gestual em Amilcar de Castro é um ato de corte, mesmo em seus desenhos 

com lápis duro, onde não existe a possibilidade de conserto com a borracha, 

o sulco no papel é irreversível. Assim em suas esculturas também o corte da 

indústria é preciso, corta o ferro, ressignifica a matéria por meio da ação e 

nesse caso são necessárias ferramentas como extensões do corpo (figura 

06). 
 

 
Figura 06: Amilcar de Castro: década 60 – 120 x120 x 5cm – aço 

 

A ação presente nas obras de Paulo Monteiro e Amilcar de Castro pode 

ser considerada como ressignificada nesses trabalhos que produzi no ano de 

2017 (figura 07). Meu gesto ou mesmo meu corpo, está gravado na argila por 

meio de golpes, sejam eles chutes, socos ou arremessos. O ato catártico, 

compulsivo do contato físico com a matéria é resultado de um processo que 

me interessa: a ação.  
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Figura 07. Trabalhos em argila, a esquerda “Kick” e “Heel”, ambos de 2017. 

 

O ato solidificado na argila, ainda cru, considerando o gesto como um 

trauma lacaniano5, da dependência do sujeito ao significante, muitas vezes 

repetitivo, como um ciclo compulsório de ações do corpo. Esse gesto é pulsão 

criativa por meio das mãos, que demonstram uma fisicalidade impositiva. O 

valor traumático de um acontecimento sobre variáveis e consequências 

imprevisíveis. Ainda sobre o trauma lacaniano, Barros (2015, p 2) afirma: “o 

conceito de traumatismo inclui não só o acontecimento, mas também os 

seus efeitos, o que faz com que o valor traumático de um acontecimento só 

possa ser situado a posteriori, a partir das operações que ele convoca”. 

Pensando sobre essas esculturas em barro cru, o trauma aqui é um gesto, 

uma ação corpórea que tem consequências tanto no corpo físico e na 

matéria. 

Ocorreu um desdobramento no trabalho ao adicionar um objeto como 

meio para a ação, nesse caso nos trabalhos abaixo (figura 08), o objeto foi 

um bloco de cimento normalmente utilizado na construção civil. A operação 

continua foi à mesma, o arremessar, não mais o registro do meu corpo, mas 

do arremesso do bloco sobre uma massa de argila. Onde tal acontecimento 

ficou registrado pela forma. Não consigo controlar o resultado, apenas fico 

atento ao que a matéria me devolve após receber o impacto do material. 
 

                                         
Para Lacan o trauma está ligado à língua do sujeito, ele se refere a outro tipo de generalização do 

trauma, o do impacto das palavras escutadas, das frases pronunciadas que incidem sobre o corpo sem 

que tenha sido possível naquele momento lhe atribuir um sentido (BARROS, 2015). 
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Figura 08: Trabalhos realizados em argila serie pressão do ano de 2017. 

 

A peça é resultante de um gesto construtivo que considero 

contraditório, pois para que a peça fique pronta, a ação do corpo sobre a 

matéria muitas vezes destrói, seja devido ao objeto arremessado ou a 

alteração da matéria receptora.  Essa dualidade do gesto é causada por um 

princípio que norteia a ação: o registro da ação, um índice do trauma que 

aconteceu. Uma mesma ação que estamos considerando como gesto, foi 

investigado a cada novo material, a cada situação, ainda que a escala desses 

trabalhos seja reduzida, não passando de 60 cm2, tenho certo controle sobre 

os materiais, quase como se conseguisse abraça-las fortemente e não as 

soltar, tornando obra parte de meu corpo, parte de minha existência. 
 

Considerações finais 
 

Essas experimentações apresentadas no corpo do texto onde a 

matéria que as constitui é primordialmente o barro, foram importantes para 

suscitar uma necessidade de registro de meus gestos, do meu corpo, em um 

ato de enfrentamento onde apenas meu corpo e eu vivemos, uma 

experiência, que após o ato ficou apenas o registro impregnado na matéria. 

A partir das reflexões em torno dos teóricos a respeito do gesto, e 

agora com o distanciamento de um ano da produção dessas peças em argila, 

a postura que assumi nesses trabalhos é de que o gesto se apresente como 

o gesto e não como significante de algo. O meu gesto é a expressão de meu 

corpo, assim como a gaga é a expressão da fala.  

 Essa comunicabilidade que o gesto demonstrou nesses 

trabalhos em barro seja nos chutes, arremessos ou quando receberam um 
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choque de outros materiais. Foi algo que eu não conseguia compreender no 

momento do ato de produção das peças, e nesse sentido, a compulsão do 

ato, a tensão muscular, o choque entre corpos era algo que muito me 

interessava. Após estas series a partir da argila, explorei novos materiais 

como o metal e a fibra de vidro, partindo da mesma premissa, da qual meu 

gesto ataca a matéria, o gesto como meio entre eu e o mundo. 
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Série “Seca”: desenho e cotidiano 

 
Gustavo RODRIGUES (Universidade Estadual de Londrina)1 

Elke Pereira Coelho SANTANA (Universidade Estadual de Londrina)2 

 
Resumo: 

A presente pesquisa em Poéticas Visuais – que envolve o fazer artístico 

articulado com a teoria - aborda uma série de desenhos realizada no ano de 

2019 a partir da observação de flores e folhas secas. Neste âmbito, torna-se 

relevante tratar questões que envolvem o desenho de observação, a relação 

que este mantém com o cotidiano e também com a Arte Contemporânea. 

Nomeados como série “Seca”, justamente pelo estado em que se encontram 

os objetos retratados, esses desenhos, feitos em grandes dimensões, 

buscam sensibilizar o espectador no que diz respeito às existências 

cotidianas que poderiam ser entendidas apenas como banais. Autores e 

artistas, como Bettina Vaz Guimarães, Aline Dias e Paul Valéry, auxiliam no 

entendimento dos assuntos citados. 

 

Palavras-chaves: desenho, cotidiano, pesquisa em artes visuais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O apreço e gosto pelo desenho não despontou em minha trajetória a 

partir das aulas na faculdade ou da minha participação em um projeto de 

pesquisa; desenho há muito tempo, desde a infância, passando pela 

adolescência. No passado, ainda quando copiava desenhos animados, 

percebi que a prática do desenho me fornecia calma e concentração; até os 

dias atuais, quando desenho, agora a partir da observação de objetos 

concretos presentes em meu cotidiano, percebo que o desenho ainda afeta 

a minha percepção, o modo como vejo e, consequentemente, conheço o 

mundo. Desta forma, acredito que o desenho, particularmente aquele 

calcado na observação, expande a experiência sensível com tudo aquilo que 

compõem o cotidiano. 

                                         
1 Bolsista CNPQ. Graduando no curso de Artes Visuais (Licenciatura). Realiza iniciação científica no 

projeto “Experiências curatoriais: arte contemporânea e as engrenagens da produção em arte”, 

orientando pela Profa. Dra. Elke Pereira Coelho Santana. 
2 Orientadora e co-autora do trabalho. Docente no Departamento de Arte Visual e coordenadora do 

projeto de pesquisa “Experiências curatoriais: arte contemporânea e as engrenagens da produção em 

arte”. 
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A fim de gerar reflexões sobre o desenho, o presente trabalho toma 

como objeto de estudo uma série intitulada “Seca”, realizada durante o ano 

de 2019; nela, há figurações de folhas e flores, representadas em grandes 

dimensões, com lápis grafite sobre papel.  

Assuntos como pesquisa em poéticas visuais, desenho, processo de 

criação e cotidiano são abordados a fim de dimensionar as instâncias que 

envolvem o fazer em artes visuais. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O presente texto aborda uma pesquisa desenvolvida no âmbito das 

poéticas visuais, que é caracterizada pela articulação entre a prática artística 

e a teoria. Assim, dados que envolvem o fazer em arte são colocados em 

diálogo com autores, conceitos e outras produções artísticas. 

Jean Lancri (2002) diz que o pesquisador, no campo das poéticas 

visuais, deve identificar o início da sua pesquisa entre as experiências 

significativas que constituem a sua trajetória; segundo este autor, é no meio 

das coisas que convive, que conhece e que destina afeto, que o sujeito 

poderá encontrar dados relevantes que alimentarão a sua produção em arte 

e, consequentemente, sua articulação com a história, teoria e crítica de arte. 

No caso desta pesquisa, o “meio”, apontado por Lancri (2002), foi 

encontrado a partir da observação atenta que mantenho em relação às 

pequenas existências, particularmente objetos banais que, quando vistos de 

perto, explicitam estranhas particularidades, informações gráficas que aos 

olhos de muitas pessoas poderiam ser entendidas como defeitos: 

amassados, torções, marcas, ranhuras, sujeiras, texturas etc. Neste âmbito, 

interesso-me tanto por objetos industrializados, como um chinelo velho ou 

uma tampa de caneta “bic” mordida, como por elementos recolhidos na 

natureza, como flores, galhos ou folhas – sendo estes os objetos de 

observação que serviram como base para a realização dos desenhos que 

compõem a série “Seca” (2019). 

Ainda segundo Jean Lancri (2002), outro dado que caracteriza as 

pesquisas em poéticas visuais é o trânsito que estas criam entre a 

racionalidade e a imaginação; para o autor “a razão sonha e o sonho 

raciocina em um casamento” (2002, p. 31). Esses dois estados do 

pensamento, geralmente alocados em campos opostos, na presente 

pesquisa assumem uma complementaridade. Aqui, o processo que envolve 

a fatura dos desenhos necessita ser perpassado por uma percepção sensível 

e, ao mesmo tempo, analítica; o texto, de forma similar, é construído a partir 

de abordagens poéticas e também conceituais. 
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2.1 O DESENHO 

 

O desenho, durante muitos séculos, particularmente antes da 

invenção da fotografia, era visto como um conjunto de procedimentos capaz 

de representar o mundo concreto, em um suporte bidimensional, da forma 

mais fiel possível. Este entendimento a respeito do desenho, herança do 

Renascimento3, ainda persiste até os dias atuais em muitos nichos da 

sociedade, fato este que dificulta a aceitação ou apreciação de outras 

vertentes do desenho. 

A artista, professora e pesquisadora Aline Dias (2011, p. 24) relata que 

o desenho tem um lugar reflexivo na arte contemporânea. No entanto, o 

desenho foi visto, durante muito tempo, como estudo preparatório para 

outras disciplinas artísticas, como a pintura e a escultura; isso fez com que, 

até os tempos atuais, essa linguagem seja vista como “arte menor”.Segundo 

Dias (2011, p. 25), o desenho mostra-se, nos dias atuais, fragmentado e 

diverso, sendo encontrado nele diferentes temas, campos de referência, 

técnicas, materiais, suportes, escalas, gestos e conceitos particulares da 

prática de cada artista. Assim, penso que há muitos modos de articulação 

com o desenho no campo da arte: há grafismos que representam objetos de 

forma naturalista; outros que apostam na potência expressiva do traçado e 

sua relação com o espaço da página; outros que se subsidiam na imaginação; 

ou ainda aqueles que levam a linha para o espaço e criam instalações. Na 

arte contemporânea, além da diversidade e pluralidade de modos de ver, 

fazer ou pensar o desenho, também há juízos de valores muito mais 

expansivos do que aqueles que regiam os preceitos de beleza antes da Arte 

Moderna4. 

Desta forma, apesar dos desenhos da série “Seca” (2019) tomarem 

como base elementos da natureza, a partir de uma observação atenta em 

relação a todas as partes que compõem o objeto, interessa-me não apenas 

reproduzir aquilo que vejo, mas, também explorar as potencialidades 

inerentes à linguagem gráfica, como o gesto, a linha, as densidades do grafite 

e a relação entre a figura e a espacialidade da página. Desta forma, o 

                                         
3 Termo aplicado a um movimento intelectual e artístico que se origina na Itália no século XIV; pode-se 

considerar uma metáfora empregada para descrever o reflorescimento da cultura clássica. Nas Artes 

Visuais, o termo é geralmente visto como designativo de uma imitação deliberada dos padrões 

clássicos ou um retorno consciente aos critérios clássicos de valor (CHILVERS, 2007, pp. 443-444). 
4 Segundo o historiador Giulio Carlo Argan (1992), a Arte Moderna desponta em meados do século XIX, 

na França, e ganha força no âmbito das discussões e produções dos artistas Impressionistas; estes, 

por sua vez, buscavam, por meio de pinturas ao ar livre, pinceladas aparentes e atenção à 

luminosidade, enfatizar a autonomia da obra de arte versus a sua capacidade de mimetizar a aparência 

do mundo. 
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desenho vai, aos poucos, ganhando autonomia em relação ao seu referente 

para ser, ele mesmo, uma “coisa” em si. 

Por meio da observação do objeto e do lápis grafite, preferencialmente 

macio, busco redimensionar o referente; assim, uma folhinha, que no mundo 

concreto não possui mais que dez centímetros, ao se transformar em 

desenho, pode ter até cento e sessenta centímetros (fig. 01). A relação com 

o cotidiano é de fundamental importância no processo, aquilo que vai para 

o desenho em algum momento perpassou o meu caminho: folhas e flores 

achadas nas ruas, nos gramados e/ou nas calçadas são recolhidas e 

guardadas, elas constituem uma pequena coleção que orienta as minhas 

figurações. Assim, posso dizer que o desenho “é suporte para uma relação 

com o mundo, não um instrumento auxiliar para a elaboração de outra 

imagem. É o processo de pensar, mapear, organizar, guardar, apreender, 

deslocar, estranhar” (DIAS, 2011, p. 25) o mundo. 

 

 
Fig. 01 Gustavo Rodrigues. Sem título (Série Seca), 2019.  

Lápis grafite sobre papel. 29,5 x 168,5 cm. 

 

2.2 SÉRIE “SECA” 

 

Os desenhos que compõem a série “Seca” (2019) foram compostos, 

basicamente, a partir da observação de dois objetos retirados da natureza. 

Um deles foi um galho com uma flor, acompanhada de algumas folhas; e o 

outro trata-se de uma folha sustentada por um longo talo. Nestes objetos, 

meu olhar é tomado pelo movimento das linhas, particularmente pelas 

torções das partes que são naturalmente orgânicas ou que assumiram 

curvas, marcas, rugas e fendas a partir do processo de secagem.  
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Fig. 02 Gustavo Rodrigues. Sem título (Série Seca), 2019. 

Lápis grafite sobre papel. 71,5 x 89,5 cm. 

 

O desenho é uma excelente forma de conhecer melhor uma existência 

no mundo. Paul Valéry coloca que 

 
[...] há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem o lápis na 

mão e vê-la desenhando-a [...] até mesmo o objeto mais familiar a 

nossos olhos torna-se completamente diferente se procurarmos 

desenhá-lo: percebemos que o ignorávamos, que nunca tínhamos 

visto realmente (2012, p. 61). 

 
Quando estou desenhando um objeto, a atenção que destino a todos 

os detalhes que o constituem, e que o cercam, é muito grande; no caso da 

série “Seca” (2019), cada folha ou flor retratada foi observada 

minuciosamente: as formas, as texturas, as marcas do tempo, as 

interferências, as sujeiras, as sobreposições, as transparências – tudo isso 

interessa ao desenho; aquilo que poderia ser entendido como “defeito” no 

objeto, ao ser transposto para o desenho, torna-se particularidade. 

Mesmo tomando como base de observação um mesmo objeto, os 

desenhos resultantes (fig. 02 e 03) são bem diferentes; isso porque, interessa 
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ao processo de desenho não apenas o objeto observado, mas, também, o 

modo como se observa esse objeto, bem como os recursos gráficos 

utilizados na representação. Opto por utilizar lápis grafite intensos e macios, 

não apenas por possuir uma familiaridade maior com esse tipo de material, 

mas, também, pela qualidade porosa que a linha adquire e pelas altas 

relações de contrastes entre as partes do desenho – um único objeto, de 

acordo com sua constituição física e condições de luminosidade, é 

desenhado a partir do emprego de várias tonalidades de cinza, branco e 

preto. A atenção às qualidades dos materiais empregados se justifica na 

busca de desenhos cada vez mais expressivos. 
 

 
Fig. 03 Gustavo Rodrigues. Sem título (Série Seca), 2019. 

Lápis grafite sobre papel. 102 x 84,5 cm. 

 

Percebo algumas similaridades entre a série “Seca” (2019) e os 

desenhos produzidos pela artista contemporânea Bettina Vaz Guimarães. 

Em suas composições, de grandes dimensões, ela utiliza traçados fortes, 

intensos e rabiscados sobre superfícies negras (papeis de alta gramatura 

pintados com cores escuras). Nestas, há a representação de objetos 

industrializados que se fazem presentes no cotidiano da artista, como uma 

caixa de ovo, uma batedeira e um maçarico. Tanto na minha produção 

quanto na da Bettina Vaz Guimarães, desponta o interesse por objetos 

banais, o desejo de afetar a escala em que estes são percebidos e a junção 
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de várias folhas pequenas/médias para a constituição de um grande e único 

trabalho. Diz a artista: “fiz muitos desenhos onde o objeto representado se 

tornava maior do que eu, objetos pequenos viraram imensos – interessa-me 

esta troca de valores” (GUIMARÃES, 2011, p. 113). 
 

 
Fig. 04 Gustavo Rodrigues. Sem título (Série Seca), 2019. 

Lápis grafite sobre papel. 72 x 59,5 cm. 

 

Em se tratando da minha produção, é o desejo de compartilhar com o 

outro o que vejo em uma pequena e banal existência, que faz com que os 

desenhos assumam escalas muito maiores que os seus referentes. O miolo 

de uma flor, por exemplo, quando visto de perto, mostra tantos detalhes e 

elementos, que, por si só, traz estímulos instigantes para compor um 

trabalho. Quando desenho um objeto, originalmente pequeno, em um papel 

(ou conjunto de folhas) grande, busco causar estranhamentos - pela 

diferença de escalas - e também dar à ver detalhes: as pequeníssimas coisas 

que habitam o mundo e que, talvez, por seu caráter diminuto e devido ao 

nosso fluxo cotidiano automatizado, mal são notadas. Assim, a grande escala 
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em minha produção, pretende, de certa forma, agregar importância a 

elementos banais, como as pequenas flores e folhas. 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa, que é a finalização de uma etapa e, ao 

mesmo tempo, início de muitas outras, explicitou as minhas potencialidades 

e também limitações como pesquisador, artista e professor; trouxe 

entendimentos importantes sobre o fazer em arte, particularmente a 

respeito daqueles que envolvem o desenho de observação. Desenhar fez 

com que a minha percepção ficasse mais atenta e sensível em relação às 

ínfimas ocorrências no mundo. 

Acredito que é possível, em futuras pesquisas, aprofundar todos os 

assuntos explicitados – pesquisa em poéticas visuais, desenho e cotidiano – 

a fim de ter entendimentos mais espessos sobre a minha prática, bem como 

gerar sistemas de compartilhamento do conhecimento gerado. 

Entendo que o desenho, por estar articulado diretamente com o olhar, 

com o modo como percebemos o mundo, pode produzir afetações 

significativas na sociedade, questões estas que podem ser difundidas por 

meio dos meus desenhos – um objeto banal, abordado de forma peculiar, 

pode explicitar sua condição ordinária e, ao mesmo tempo, extraordinária – 

e também da minha futura atuação como professor de Artes. 
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Resíduo da memória: desenho e materialidade 
 

Juliana Camila da SILVA (Universidade Estadual de Londrina)1 

Elke Pereira Coelho SANTANA (Universidade Estadual de Londrina)2 

 

Resumo: 

O presente artigo aborda uma série de desenhos realizada entre os anos de 

2018 e 2019. Nela, há recorrências formais e poéticas, tais como a 

representação de cachorros, atrelada a memórias afetivas, e o emprego de 

materialidades diversas. No processo de produção desta série, conto com 

desenhos de observação direta e, por vezes, com o uso da fotografia - esta 

linguagem apresenta possibilidades de articulação com o passado. Sendo 

uma pesquisa em poéticas visuais – quando processos práticos se unem a 

articulações teóricas - autores e artistas como José Leonilson e Flávio 

Gonçalves são trazidos para o bojo das discussões a fim de reflexionar 

possíveis rumos e discursos do desenho na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: desenho, memoria afetiva, materialidade. 
 

Introdução 

 

Conceitualmente falando, a memória pode ser definida como a 

conservação de estados de consciência que atravessam o tempo e o espaço. 

É onde armazenamos informações fortemente relacionadas à 

aprendizagem, bem como o cultivo de vínculos, afetividades e emoções. É 

neste lugar que busco o aproveitamento de resíduos da lembrança a fim de 

analisar recortes importantes de meu trajeto até aqui.  

Penso que a densidade da existência reside, dentre muitos outros 

lugares, na bagagem, onde se guarda a vivência. É certo que a memória é 

responsável pelo nosso amadurecimento e também rege as mútuas 

afetações diante do mundo.  

Neste sentido, busco retornar a pontos latentes da memória, analisá-

los, e de alguma forma, compreendê-los através do desenho. Assim, a 

representação - particularmente de cachorros - funciona como um ponto de 

                                         
1 Bolsista Fundação Araucária (UEL). Graduanda no curso de Artes Visuais (Licenciatura). Realiza 

iniciação científica no projeto de pesquisa “Experiências curatoriais: arte contemporânea e as 

engrenagens da produção em arte”, orientada pela Profa. Dra. Elke Pereira Coelho Santana. 
2 Orientadora e co-autora do trabalho. Docente no Departamento de Arte Visual e coordenadora do 

projeto de pesquisa “Experiências curatoriais: arte contemporânea e as engrenagens da produção em 

arte”. 
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acesso a materialidades que se desvelam na análise de certas partículas do 

tempo. Quando desenho, para além da observação presencial, utilizo de 

fotografias a fim de explorar afetações da memória, reproduzindo registros 

antigos de cães que me acompanharam pela infância. Sendo assim, a série 

de desenhos “Resíduos da memória” (2018-2019), que será abordada no 

decorrer deste texto, também pode ser entendida como o resultado de uma 

reflexão sensível sobre as inquietudes provenientes do passado. 
 

Desenvolvimento 

 

Em meu processo de produção, o entendimento sobre o desenho, 

enquanto linguagem, foi construído por meio de elementos teóricos e 

práticos. Ao ingressar na graduação em Artes Visuais, em 2017, carregava 

comigo diversas concepções predefinidas sobre o desenho, tendo como 

objetivo as representações fidedignas à realidade que, por sua vez, andam 

na contramão do viés significativo de traços que buscam a expressividade. 

Essas concepções técnicas, perpetuadas até hoje, remontam a uma visão 

obsoleta sobre o propósito do desenho. Durante o Renascimento3, por 

exemplo, a arte era um instrumento de representação que levava em conta 

a valorização do homem e da natureza; sem o aparato fotográfico, os 

pintores se utilizavam do dado concreto e da perspectiva geométrica para 

reproduzir sobre uma superfície plana o volume e a profundidade real dos 

objetos, com a intenção de que fosse eternizado, fielmente, aquilo que de 

mais valioso havia na cultura da época. 

É sabido que a arte é um elemento cultural, em constante transição, 

que passa por processos de ressignificação através dos anos, 

acompanhando acontecimentos sociais, históricos e políticos de cada 

período. Desse modo, a arte contemporânea cumpre o papel de valorizar os 

dados e experiências cotidianas; a partir de meados do século passado, o 

limite entre arte e vida se tornou mais estreito. Neste processo, o artista 

passa a ter maior liberdade para se expressar tecnicamente e 

conceitualmente, para além dos compromissos figurativos, institucionais, 

religiosos e/ou políticos, assim como acontecia anteriormente.  

Devido aos avanços da tecnologia, a fotografia passou a reproduzir de 

forma efetiva diversas visualidades do mundo; partindo deste fato, a arte 

passou a valorizar a experiência subjetiva do artista e os dados conceituais 

                                         
3 Movimento artístico e intelectual que se originou na Itália durante o século XV. Marca o retorno dos 

valores da Antiguidade Clássica; passava-se de um pensamento predominantemente teocêntrico para 

uma visão de mundo onde o homem assume papel central em relação ao universo (CHILVERS, 2007, 

p. 443-444). 
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que residem para além da técnica ou material utilizado. É neste lugar de 

discussão que minha produção ganha voz. 

O desenho, enquanto exercício de percepção, é uma via de mão dupla: 

atrelado a uma bagagem pessoal e subjetiva, ele traz para o suporte não 

somente o objeto de estudo, mas também uma análise particular; explicita 

uma troca constante de afetações entre o objeto e o observador. Sendo 

assim, a representação de cachorros, em minha produção, foi articulada com 

certa naturalidade, uma vez que possuo grande apego pelos meus animais 

de estimação. Relaciono tal afetação com o tempo que passo em casa, bem 

como com a companhia desses animais através dos anos.  

Em uma constante tentativa de racionalizar a memória, penso no 

significado da casa, no sentimento de lar para além do cimento e cal, na 

permanente companhia dos cachorros que, por sua vez, me remete a esse 

espaço; também na breve vivência experienciada ali, que justifique certos 

“calos”. Acredito que somos essencialmente constituídos por um leque de 

vivências e relações que cultivamos ao caminhar pelo mundo; se isso de fato 

acontece, é inevitável que as mais diversas experiências imprimam marcas 

irreparáveis no sujeito. Pensando nisso, busco no desenho um aparato 

material que me ajude a compartilhar dados existenciais, utilizando como 

base a memória pessoal. 

A figuração do cachorro carrega potencialidades expressivas que me 

instigam a esmiuçar as características de distintos materiais a fim de 

representar com máxima aproximação sensorial aquilo que vejo. Penso que 

determinadas posições, durante uma soneca e outra, falam sobre a angústia 

dos dias, os desdobramentos do afastamento ou sobre certo conforto que 

reside na solidão. O cachorro acaba por costurar essas sensações com o 

lugar onde as cultivei por muito tempo: o aconchego doloroso que é lembrar-

se da casa. Para mim, a memória “é também o território de recriação e de 

reordenamento da existência – um testemunho de riquezas afetivas que” 

insinuo e ofereço “ao espectador, com a cumplicidade e intimidade de quem 

abre um diário” (CANTON, 2009, p. 22). 

Irremediavelmente, penso bastante sobre o passado. Da janela da 

condução ou na caminhada até o dentista, alimento meu pensamento 

desordenado com rememorações, lembranças e memórias. Nem sempre 

funciona. Há decursos tão manchados que os deixo como estão na 

esperança de que a memória se esvaia totalmente. É longe voltar atrás. Faço 

o recorte da casa na tentativa de mundificar a ferida que desencadeou outras 

tantas, e para isso, utilizo do cachorro a fim de retornar a este lugar onde 

cultivei as primeiras lembranças que habitam o meu peito. Neste período, na 
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solitária companhia dos animais foi que, de alguma forma, descobri um 

pedaço do mundo.  

Mudei-me para o lugar em que moro atualmente aos três anos de 

idade. Conto isso porque vez ou outra esse espaço me parece ser tudo o que 

conheço nesta vida. Havia um cachorro que já era da casa quando chegamos, 

de grande porte, e proporcionalmente paspalho. Por ser muito pequena, a 

memória me falha às vezes, mas eu preencho as lacunas imaginando que os 

olhos dele eram castanhos. Pitoco era inteiro branco, mas só quando tomava 

banho, o resto do tempo mantinha o pelo avermelhado, da cor da terra 

paranaense. Morreu de velhice antes que eu pudesse compreender a 

densidade da ausência. Vieram outros. Tantos. Passamos muito tempo 

juntos, e, em meus desenhos, falo de todos eles. A companhia de um 

cachorro é quase que um mecanismo de sobrevivência para uma criança 

introvertida. Das doenças, dos carros em alta velocidade, da falta de dinheiro, 

dos veterinários caros, um por um, inevitavelmente, eles se foram. Quando 

a lembrança chega desavisada, mal consigo me recordar de como soavam os 

seus latidos. A memória é um plano em desordem. É também matéria prima 

deste processo investigativo. 

Durante o decurso de experimentação, a pesquisa se voltou para a 

melhor forma de retratar os estágios turvos da memória. A discrepância 

proposital entre os materiais empregados foi articulada a fim de estabelecer 

pontes afetivas que transferissem ao desenho tangibilidades sensórias. A 

rigidez da gravura em água-forte (fig. 08), por exemplo, me remete à clareza 

de certas recordações vívidas. Já a lembrança do Pitoco se ajusta à aquarela, 

ora vermelho (fig. 01 e 04), ora amarelo (fig. 02); penso que a nostalgia se 

imprime na transparência sobreposta da tinta, principalmente porque esta é 

uma das memórias mais antigas que carrego, e já não a vejo com clareza.  

Neste sentido, o desenho funciona como um instrumento de 

representação para os tantos trajetos já borrados pelo tempo, um meio de 

olhar com calma para o passado, trocar uma ou outra coisa de lugar, analisar 

o assentamento da memória com remanso. 

Frequentemente penso sobre os fatores que motivaram a primeira 

pessoa a rabiscar em uma pedra, ainda lá pelo Paleolítico4, longe de toda 

explicação ou escrita racionalizada. Segundo Campbell (1992) a história do 

desenho começa quase que simultânea ao início do desenvolvimento da 

humanidade, juntamente com a lapidação de pedras e a fabricação de 

                                         
4 Situado na Pré-História, o período Paleolítico refere-se ao início das habilidades desenvolvidas pelos 

primeiros seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho. Também marca a 

produção das mais antigas manifestações artísticas de que se tem conhecimento: as pinturas 

rupestres (CAMPBELL, 1959). 
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utensílios que foram aperfeiçoados ao longo dos anos. Em teoria, o desenho 

também surge com base na intenção utilitária de transferência de 

ensinamentos e na ação ritualística que a representação de animais tinha 

durante a caça.  

Muitos séculos mais tarde, nos anos 1980, Leonilson5 abraça uma 

espécie de cartografia do corpo, movido pela necessidade de registrar sua 

subjetividade no mundo. E ele a faz. Segundo a crítica Lisette Lagnado (1998), 

cada peça realizada pelo artista é construída como uma carta para um diário 

íntimo.  

Por vezes, penso que o desenho existe porque a vida acaba. De todas 

as certezas que carregamos, esta é provavelmente a única palpável: a vida 

acaba. Penso sobre o que deixarei para trás quando morrer. Penso sobre 

Leonilson. Penso sobre algum povoado paleolítico, todos refletindo sobre a 

morte. Cinquenta mil anos atrás ou ainda nos anos oitenta, o desenho era 

parte de uma inquietação perante o mundo, registro de uma existência 

breve.  

Há uma lacuna na explicação lógica sobre o desenho. Digo, antes de 

nos comunicarmos através da escrita, o desenho já existia; antes de 

aprender a falar, a criança desenha. Se o desenho existe nessas instâncias, 

por que é que se desenha? Penso que esse desejo em comunicar algo esteja 

vinculado a uma necessidade de ordem existencial do sujeito, para além das 

demandas sociais ou utilitárias. Arrisco dizer que este dado existencial é um 

dos pontos de costura entre a individualidade do sujeito e a subjetividade do 

desenho.  

Em O inconformado6, Leonilson representa um personagem de 

proporções desmedidas que não se ajusta ao próprio carro. Isso em 1987. 

Acredito que a maior potencialidade da arte seja essa: José Leonilson foi um 

homem de sua época, nossas histórias tampouco se parecem, e ainda assim, 

sua obra me causa afetações imensas. Neste sentido, vejo a série “Resíduos 

da memória” (2018-2019) como uma investigação de vínculos afetivos que 

almeja que as sensações explicitadas tenham a capacidade de afetar o outro 

pelos mais diversos meios.  

O pesquisador Flávio Gonçalves (2012, p.12-13) conta sobre as marcas 

autorais que residem no desenho. Segundo ele, quando constituímos uma 

imagem, somos constituídos nela, e, de alguma forma, o desenho de 

observação transforma esta relação contextual numa evidência de nosso 

                                         
5 José Leonilson Bezerra Dias (1957-1993) foi um pintor, desenhista e escultor brasileiro, participante 

da chamada “Geração oitenta”. Sua obra é predominantemente autobiográfica e se concentra em seus 

últimos dez anos de vida (LEONILSON, 2019). 
6 José Leonilson. O inconformado, 1987. Acrílica sobre lona (LAGNADO, 1998. p. 41). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1957
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


 

413 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

estar no mundo em determinado momento. A abordagem do objeto de 

pesquisa sempre dependerá das condições temporais e espaciais do autor, 

a luz vinda de determinado lugar, a claridade de certa hora do dia, as 

circunstâncias anteriores que moldaram seu humor naquele momento. 

Também a escolha do objeto de pesquisa delata um tanto sobre o que 

importa para o autor, o que merece ser retratado, ou o que poderá exprimir 

aquilo que ele tem a contar.  

 
Fig. 01 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2018.  

Aquarela sobre papel, 21 x 15 cm. 
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Fig. 02 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2018.  

Aquarela sobre papel. 15 x 21 cm. 

 

 

 
Fig. 03 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2018.  

Aquarela sobre papel, 15 x 21 cm. 
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Fig. 04 Juliana Camila da Silva. Séri: Resíduos da memória, 2018.  

Aquarela sobre papel, 21 x 15 cm. 
 

 
Fig. 05 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2018.  

Aquarela sobre papel, 21 x30 cm. 
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Fig. 06 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2018.  

Giz pastel e grafite sobre papel kraft, 15 x 23,5 cm. 

 
Fig. 07 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2018.  

Aquarela sobreposta com papel vegetal e grafite, 15 x 21 cm. 
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Fig. 08 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2019.  

Gravura em metal.15 x 20 cm. 

 

 
Fig. 09 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2019.  

Grafite sobre papel, 25 x 19,5 cm. 
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Fig. 10 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2019.  

Grafite sobre papel vergê, 13,5 x 21 cm. 

 

 
Fig. 11 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2018.  

Giz pastel e grafite sobre papel vergê, 13,5 x 21 cm. 
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Fig. 12 Juliana Camila da Silva. Série Resíduos da memória, 2018.  

Giz pastel sobe papel vergê, 21 x 11,5 cm. 
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Considerações finais 

 

Minha pesquisa estabelece uma ponte entre visualidade e memória, 

desenvolvendo provocações e revisões sobre o passado. É certo dizer que 

ela tenha se distendido por meio de compreensões importantes sobre o 

fazer no campo do desenho. Considero que a experiência processual, desde 

a escolha da cor do giz pastel, até o processo da gravura em metal, tenha 

sido de suma importância neste decurso de aprimoramento em meus meios 

de expressão. Entretanto, ao ver este trabalho sair do rascunho para tomar 

o lugar de publicação, percebo a possibilidade de dialogar sobre resíduos 

universais que se acumulam, que pesam e que afligem os sujeitos. É certo 

que o passado reverbera em decisões atuais, nos trejeitos, nas falas, nos 

movimentos e nas escolhas.  

Nossa pulsão ao caminhar pelo mundo é, de alguma forma, 

constituída pela memória. Neste sentido, a busca por esses resíduos é parte 

de um processo de reconciliação compartilhada. Penso que uma das razões 

da existência da arte seja também esta: comunicar o peso que se carrega 

para que assim ele seja compartilhado. Para que fique mais leve, ou 

suportável. O caminho de volta é calejado, mas penso que observar o 

passado com calma é um dos meios para não se estagnar no tempo; 

compreender para poder caminhar por outro rumo. Sendo assim, a possível 

transmissão de memórias íntimas age como uma possibilidade de recompor 

estágios temporais para que se possa, finalmente, seguir. 
 

Referências bibliográficas 

 

CAMPBELL, Joseph. As máscaras de Deus. São Paulo: Palas Athena, 1992. 

CANTON, Katia. Tempo e memória. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

DIAS, Aline. Cadernos de desenho. Florianópolis: Corpo Editorial, 2011. 

GONÇALVES, Flávio. Observar, esconder, mostrar. In: DIAS, Aline (Org.). Aqui 

desenho. Florianópolis: Corpo Editorial, 2012. 

LAGNADO, Lisette. Leonilson: são tantas as verdades. São Paulo: Companhia 

Melhoramentos, 1998. 

LEONILSON. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São 

Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural 

.org.br/pessoa8742/leonilson>. Acesso em 22 de Abril 2019.  

MESQUITA, Ivo. Use, é lindo, eu garanto. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. 

 



 

421 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

A xilogravura na literatura de cordel nordestina 
 

Luana Aparecida da SILVA  

(PPGEL-UEL/ CAPES)1 

 

Resumo: 

A xilogravura é uma arte milenar de fazer gravuras que chegou ao Brasil por 

meio dos portugueses, tendo se desenvolvido na literatura de cordel, onde 

passou a retratar o imaginário da cultura popular através de temáticas 

religiosas, políticas e até mesmo eróticas. Essa técnica começou a se 

popularizar entre as décadas de 60 e 70, sendo utilizada pelos poetas com o 

objetivo de conseguir novos leitores, de diferentes faixas etárias e níveis de 

escolaridade. Diante disso, diversas obras foram produzidas com a utilização 

da xilogravura. Entre os principais xilógrafos podemos destacar: Gilvan 

Samico, J. Borges, Abraão Batista e José Costa Leite. Assim, a proposta do 

artigo é refletir acerca da importância da xilogravura na literatura de cordel 

nordestina e como as temáticas das ilustrações eram usadas para chamar 

atenção dos leitores.  

 

Palavras-chave: arte, xilogravura, literatura de cordel.  

 

Breve história da literatura de cordel 

 

A literatura de cordel, inicialmente conhecida como folhetos é uma 

literatura popular que teve sua origem na oralidade, foram através de 

narrativas orais, cantos e cantorias que foram criados os primeiros folhetos, 

possuindo métrica, ritmo e rimas. A denominação cordel2, somente foi 

empregada por intelectuais na década de 60 e 70, essa nomenclatura foi 

influenciada pela forma como o folheto era vendido, pendurados em cordas 

ou barbantes em feiras e mercados de Portugal, onde também eram lidos 

pelo próprio vendedor. As tradições orais desempenharam um importante 

papel na história da humanidade, graças a essas tradições que as civilizações 

arcaicas e muitas culturas das margens ainda se mantêm.  

Os primeiros registros da literatura de cordel foram encontrados na 

Espanha3, em meados do século XVI, onde atingiu seu auge após o 

                                         
1 Mestranda do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 

Londrina. Bolsista da Capes.  
2 A expressão ganhou força a partir dos anos 60, com os trabalhos de pesquisadores estrangeiros, 

como do francês Raymond Cantel.  
3 Na Espanha os cordéis eram chamados de pliegos sueltos e tratavam da cultura dos cavaleiros dos 

palácios, narrando os romances cavalheirescos, as histórias de lutas e guerras, as histórias de amor e 
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surgimento da imprensa e a popularização dessa arte. A literatura de cordel 

é uma literatura popular impressa, distinguindo-se de outras formas de 

poesia oral, como as pelejas e desafios. “O cordel desde sempre aspira ser 

‘ouvido’ constituindo a forma impressa um meio de expansão da oralidade” 

(LONDRES, 1983, p.15, prefácio). O cordel retrata aspectos culturais de uma 

determinada região e aborda fatos do dia a dia das pessoas. “Ao escrever 

sobre a tradição popular, descrever cenas do cotidiano nordestino, relatar os 

valores comuns, o cordelista desenha nas páginas do Cordel o próprio 

nordestino. Concedendo a este uma identidade” (TAVARES; ARAÚJO, 2008, p. 

1). A maior parte dos folhetos nordestinos impressos nos primeiros anos 

tinha como tema o cangaceirismo, a exploração dos trabalhadores, o custo 

de vida, o baixo salário, a seca. 

A literatura de cordel foi muito estigmatizada e tratada como algo de 

menor importância devido a sua linguagem informal e despreocupada, pois 

no contexto cultural mais elitizado o que não faz parte do modelo padrão de 

escrita é tido como erro.  

 
Existia no Brasil uma concepção de que a poesia popular era para 

as classes sociais mais baixas e que a literatura para classes mais 

favorecidas era a erudita, produzida pelos escritores formados nas 

universidades. Porém, a partir da década de 1960, esse modelo 

começou a mudar. A imigração de nordestinos para as demais 

regiões brasileiras despertou o interesse dos intelectuais pelos 

folhetos de cordel. Aos poucos foi surgindo uma nova geração de 

cordelistas (TEIXEIRA, 2008, pág.16).  

 

Sendo assim, os intelectuais passaram a se interessar pelo cordel e 

este passou a abordar uma diversidade de temas, no entanto continuou a 

ser estigmatizado por causa da sua aproximação com a oralidade. Em razão 

disso, o cordel acabou se afastando dos cânones literários. Por ser um 

gênero de caráter popular, o cordel carrega traços da linguagem 

característica da região em que foi produzido, ou seja, seu discurso é 

caracterizado pelo meio social de onde advém, uma vez que a fala é marcada 

por aqueles que a utilizam e estes são influenciados pelo meio em que vivem. 

Apesar de a sua produção estar ligada a região do Nordeste, observa-se que 

alguns Estados do Sudeste firmaram-se também como polos de 

concentração dessa literatura, devido às correntes migratórias (SANTOS 

2014).  

                                         
traição, bem como as catástrofes que assolavam o povo da Europa, como a fome, as enchentes e a 

peste.   
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O folheto de cordel tornou-se um dos principais meios de informação 

da população, deu-se início então uma cultura predominantemente oral, 

visto como o único meio de informação confiável, até mais que o jornal 

(GALVÃO, 2001). Com versos de fácil entendimento e estrutura rítmica 

contagiante em que a história é contada no decorrer da canção, os folhetos 

eram lidos em voz alta e coletivamente, na casa de parentes e vizinhos. Dessa 

forma, percebemos que a linguagem presente no cordel é maleável, 

possibilitando tornar o escrito em oral, podendo ser transmitido de um leitor 

para outro, inclusive para àqueles que não foram alfabetizados.  

Em razão da baixa escolaridade dos leitores de cordel, muitos 

cordelistas foram forçados a tornar suas histórias ilustradas. Era por meio 

das ilustrações em xilogravura que o público não alfabetizado tinha acesso à 

mensagem contida nos folhetos. Logo, o cordel explora a linguagem de 

forma plena, utilizando a escrita, a oralidade e as ilustrações para propagar 

seus versos e alcançar o público leitor que aprecia seus temas e modo de 

expor.  

Nesse sentido, efetuaremos uma reflexão sobre a xilogravura e seu 

uso na literatura de cordel. Para em seguida, apresentarmos os principais 

xilógrafos brasileiros e suas respectivas obras: Gilvan Samico “O sagrado”, J. 

Borges “Forró pé de serra”, Abraão Batista “Adão e Eva” e José Costa Leite 

“Lampião e o dragão de sete cabeças”. 

 

Xilogravura 

 

A xilogravura4 é uma arte milenar de fazer gravuras em madeira, de 

possível origem chinesa, conhecida desde o século VI. Segundo Gabriel (2012, 

p. 7), os chineses “usavam a xilogravura para confeccionarem cartas de 

baralho, orações budistas e até imprimir dinheiro”. Essa técnica firmou-se no 

ocidente durante a idade média, sendo revolucionada no século XVIII, com a 

chegada das gravuras japonesas coloridas à Europa, que influenciaram as 

artes do século XIX, e com a gravura de topo criada por Thomas Bewick5, que 

diminuiu os custos de produção de livros ilustrados e abriu caminhos para a 

produção em larga escala de imagens pictóricas.  

Pressupõe-se que a xilogravura chegou ao Brasil por meio dos 

portugueses, tendo se desenvolvido na literatura de cordel, onde passou a 

                                         
4 Técnica na qual se utiliza madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte onde será 

reproduzido o desenho. Em seguida, se utiliza tinha para pintar a parte em relevo do desenho e uma 

prensa para revelar a imagem no papel, como se fosse um carimbo.  
5 A gravura de topo era feita em madeira mais dura e os desenhos eram marcados com buril, 

instrumento usado para gravura em metal, que dava uma maior definição ao traço. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Buril
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura_em_metal
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retratar o imaginário da cultura popular através de temáticas religiosas, 

políticas e até mesmo eróticas. Pesquisadores ao analisarem antigos relatos 

de viajantes constataram que os povos indígenas foram os primeiros 

xilogravadores no território brasileiro. De acordo com Costella (apud 

GABRIEL, 2012, p. 10), várias tribos faziam uso de “matrizes de madeira para 

imprimir, com tinta, desenhos ritualísticos na pele do corpo humano e, mais 

raramente, para estampar peças de indumentária”. Deste então, a 

xilogravura vem se multiplicando, adquirindo novas formas e narrando a 

história de um povo simples, mas com muita imaginação e cultura.  

Antes de inserir-se no contexto artístico, a xilogravura foi usada para 

ilustrar rótulos de produtos a serem comercializados, serviu de suporte para 

sátiras políticas, manchetes de noticiários, retratos e também foi aplicada na 

imprensa no interior nordestino, conforme destaca Loureiro (2010, p. 263):  

 
Este argumento é confirmado por Jeová Franklin de Queiroz (1982, 

p. 61)6 quando afirma que, na primeira década do século XX, um 

jornal do interior do Rio Grande do Norte, O Mossorense, já 

“utilizava a xilogravura para destacar as notícias, a publicidade ou 

os artigos mais importantes de sua edição”. De modo que as figuras 

já tinham um denso “detalhamento de traços e de poder de síntese 

na representação do drama, da aflição e dos raros momentos de 

alegria da gente secularmente companheira da escassez. 

 

Essa arte começou a se popularizar e ganhar status de arte entre as 

décadas de 60 e 70, sendo utilizada na literatura de cordel nordestina com o 

objetivo de conseguir novos leitores, de diferentes faixas etárias e níveis de 

escolaridade. As imagens dos folhetos eram impressas em preto e branco ou 

em poucas cores e as temáticas das ilustrações serviam para chamar atenção 

do público para temas típicos da realidade e do imaginário sertanejo. Assim, 

as imagens passaram a ter a função de iluminuras, visto que são as 

representações imagéticas do que está escrito nos poemas. Diante disso, 

diversas obras foram produzidas com a utilização da xilogravura, formando 

vários xilógrafos. 

 

Artistas da xilogravura nordestina 

 

O gravador, pintor, desenhista e professor Gilvan Samico (1928-2013), 

iniciou-se na pintura como autodidata, influenciado pelo expressionismo, 

mas atualmente é conhecido por suas xilogravuras, inspiradas na temática e 

                                         
6 QUEIROZ, Jeová Franklin de. A xilogravura nordestina. In: LOPES, José de Ribamar (Org). Literatura de 

Cordel: Antologia. Fortaleza: BNB, 1982. 
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no estilo da gravura popular do nordeste. Sua produção é marcada pela 

descoberta do romanceiro popular nordestino, através da literatura de 

cordel e pela utilização criativa da xilogravura. Suas gravuras são povoadas 

por personagens bíblicos, oriundos de lendas e de narrativas populares, por 

animais e seres fantásticos, como serpentes, leões e dragões.  

 

  
Figura 1 – Gilvan Samico. O sagrado. 

Fonte: http://www.galeriaestacao.com.br/exposinternas/34#prettyPhoto[GalExpo]/1/: 

 

Um dos artistas mais celebrados da xilogravura nordestina, o 

pernambucano José Francisco Borges (1935), conhecido artisticamente como 

J. Borges foi considerado por Ariano Suassuna como o melhor gravador 

popular do Brasil. J. Borges iniciou sua carreira escrevendo cordéis, mas foi 

na xilogravura que se destacou. Seu desenho é feito direto na madeira, 

sendo que em diversas vezes são feitos de memória. Em sua obras são 

retratadas as tradições nordestina, as alegrias, mas também a pobreza, a 

seca, isto é, as mazelas do povo.  



 

426 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 
Figura 2 – J. Borges. Forro pé de serra. 

Fonte: http://artepopularbrasil.blogspot.com/2011/01/j-borges.html 

 

Herdeiro dos grandes cordelistas e do Mestre Noza, o cearense Abraão 

Batista (1935), é formado em farmácia e lecionou na Universidade Regional 

do Cariri. Apesar da sua carreira acadêmica, é também poeta, gravador, 

ceramista e escultor. Iniciou seus trabalhos como poeta e xilogravador em 

1968, quando o papa da época caçou 44 santos católicos. Abraão Batista 

aproveitou o ocorrido e usou como tema para produzir A entrevista de um 

jornalista de Juazeiro do Norte com os 44 santos caçados, que foi um grande 

sucesso. Considerado uma das figuras mais representativas da literatura de 

cordel, do artesanato popular e da cultura de raiz como um todo, escreve e 

ilustra os próprios cordéis. Em suas obras predominam temas cômicos e a 

inserção de personagens típicos da cultura de massa na literatura de cordel.  

 

 
Figura 3 – Abraão Batista. Adão e Eva. 

Fonte: http://galeriabrasiliana.com.br/galeria2017/abraao-batista/ 
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O paraibano José Costa Leite (1927) é cordelista, xilogravador e autor 

de almanaque popular, iniciou-se na arte da literatura de cordel e da 

xilogravura em 1947, vendendo folhetos nas feiras do interior. Em 1949, 

publicou seus primeiros trabalhos com ilustrações de sua autoria. Suas 

xilogravuras ganharam status de arte, somente no ano de 1960, quando 

passaram a ser publicadas em álbuns e expostas em museus. Em suas obras 

aborda praticamente todas as temáticas do cordel, mas os temas aventura e 

discussão são os preferidos do artista.  

 

 
Figura 4 – José Costa Leite. Lampião e o dragão de sete cabeças. 

Fonte: http://galeriabrasiliana.com.br/galeria2017/en/costa-leite/ 

 

No Brasil foram formados diversos xilogravadores, principalmente na 

região do Nordeste do país, dentre eles destacamos: Gilvan Samico, J. Borges, 

Abraão Batista e José Costa Leite, considerados os artistas mais 

representativos da arte da xilogravura nordestina, com reconhecimento 

nacional e internacional.  

 

Conclusão 

 

Quando os missionários portugueses vieram para o Brasil, trouxeram 

consigo a xilogravura, uma técnica de fazer gravuras em relevo sobre a 

madeira. Eles teriam ensinado essa arte aos índios e ao logo do tempo ela 

foi se multiplicando, adquirindo novas formas e contando a história de um 

povo simples, mas com muita imaginação e cultura. Em virtude disso, 

buscamos promover nesta pesquisa uma reflexão acerca do uso da 

xilogravura na literatura de cordel nordestina, pois foi no cordel que essa 

arte se desenvolveu.  

Chegamos à conclusão de que a xilogravura é um elemento essencial 

na construção dos cordéis. Essa arte marca a identidade da cultura 
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nordestina e retrata o imaginário da cultura popular através de temáticas 

religiosas, políticas e até mesmo eróticas. Inicialmente, foi usada pelos 

poetas como uma forma de atingir o público não letrado. Por meio das 

ilustrações feitas com a xilogravura que esses leitores passaram a ter acesso 

à mensagem contida nos folhetos. Em virtude disso, muitas obras foram 

produzidas com a utilização da xilogravura, formando diversos 

xilogravadores. Gilvan Samico, J. Borges, Abraão Batista e José Costa Leite, 

são considerados os artistas mais representativos da arte da xilogravura 

brasileira, em suas gravuras predominam temas típicos da realidade 

nordestina, representando todo o universo cultural do povo sertanejo.  
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DA TELA AO POEMA, DO POEMA À TELA: A FORMA ESQUIVA 

EM DORA FERREIRA DA SILVA E YOLANDA MOHALYI 
 

Sandro Adriano da SILVA, UFSC/UNESPAR1 

 

Resumo: 

O artigo enceta uma leitura interestética entre os poemas “Yolanda Mohalyi 

à janela” e “A uma pintora”, da obra Poemas da estrangeira (1995), de Dora 

Ferreira da Silva e as telas Autorretrato [Yolanda contemplativa], (1940) e 

Meteoro (1971), de Yolanda Mohalyi (2015). Constata-se a elaboração de uma 

consciência estética na qual a plasticidade enxertada na forma lírica e a 

liricidade tingida na tela deflagram os meios de expressão como 

enformadores dos processos composicionais da natureza do poético como 

manutenção das especificidades de cada arte. Pelo recurso da écfrase, os 

poemas prestam um tributo às telas, ao mesmo tempo em que revisitam a 

tradição do ut pictura poesis, de uma analogia, portanto, entre poesia e 

imagem. 

 

Palavras-chaves: Poesia, pintura, interestética, Dora Ferreira da Silva, 

Yolanda Mohalyi. 

 

Poesia e pintura e a sempiterna lição horaciana 

 

A lição horaciana ut poesis pictura reitera-se nas fronteiras demarcadas 

no curso das relações comparativas, que, como é sabido, remontam à 

antiguidade clássica e que chegam aos dias de hoje, sobretudo no aspecto 

de expansão que atribui ao fenômeno literário, como espaço de migração e 

construção dessas relações, um campo de visibilidade interdisciplinar, uma 

estética comparada que delineia uma arquitetura de regimes figurativos que 

determinam horizontes históricos, culturais, poéticos. (FRANCASTEL, 1982, p. 

21). 

Nesse sentido, cabe realçar os processos dialógicos entre a literatura 

e as artes visuais – notadamente as figurativas, e a elaboração de uma 

consciência estética, que o comparativismo apresenta desde a história da 

poesia e da pintura, conquanto nessa trajetória a plasticidade enxertada na 

forma lírica e liricidade tingida na tela deflagram os meios de expressão 

como enformadores dos processos composicionais da arte, de sua essência, 

                                         
1Discente do Programa de Pós-graduação (Doutorado). Professor de Teoria da Literatura e Literatura 

Brasileira na Universidade Estadual do Paraná, campus Campo Mourão – PR. 
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e, por extensão, da natureza do poético, como manutenção das 

especificidades de cada arte. Trata-se, na relação entre poesia e pintura, de 

demarcar e ultrapassar, concomitantemente, limites, formas, e níveis e 

correspondências entre as constituintes da arte pictórica concebidas como 

poetificadas (BENJAMIN, 2013). O percurso teórico empreendido nessa 

relação, matizado por aporias, aproximações e distanciamento, visando, 

todavia, a formação de uma especificidade das naturezas – e da própria 

natureza dessa relação - pictural e poética busca pontos de convergências 

nos procedimentos estético-formais tanto pelo poeta quanto pelo pintor. 

Assim, dos postulados horacianos da irmandade entre as artes aos limites 

rígidos de Lessing (2011) e Delacroix (2005) e toda a repercussão que seu 

debate teórico apontou para as reflexões neoclássicas e românticas até à 

modernidade e à pós-modernidade em seus regimes interdisciplinares o 

tópico se complexifica na elaboração de uma consciência do estético.  

Em geral, e, dentro desse percurso, a problemática em torno de uma 

hierarquia das artes, se deu a partir da ideia inaugural de paragone, de Da 

Vinci, termo que implicava, em um primeiro momento, uma comparação e, 

mais tarde, insuflou teoria da hierarquia entre as artes. Delacroix, por 

exemplo, em seus diários, reflete a tendência crítica de considerar a pintura 

hierarquicamente superior à poesia, ao afirmar que “o pintor é muito mais 

senhor daquilo que quer exprimir do que o poeta ou o músico, que estão a 

mercê de seus intérpretes.” A palavra poética é, para o pintor francês do 

século XVIII, “indiscreta: ela nos procura, solicita nossa atenção e, ao mesmo 

tempo, provoca a discussão. A pintura e a escultura parecem mais sérias. É 

preciso ir até elas.” A pintura corresponde a [...]uma arte sublime [...] se a 

compararmos àquela em que o pensamento só atinge o espírito com o 

auxílio de letras dispostas numa ordem adequada.” (DELACROIX, 2005, p. 97; 

98;99;100). 

Um século depois, Du Bos propõe idêntica valoração entre poesia 

dramática e pintura, ainda que recuse uma homogeneização quanto à 

natureza (Lichtenstein, 2005, p. 61): “Elas têm o mesmo valor porque 

produzem os mesmos efeitos, embora sejam fundamentalmente 

diferentes.” (DU BOS, 2005, p. 60). 

Já na emergência da modernidade as concepções de Lessing serão 

reavaliadas, redefinidas, não como demérito para as consequências das 

relações, mas enxertadas de um processo valorativo. A imagem e a dicção 

poéticas ganham em expressividade e autonomia, sobretudo a partir do 

impressionismo e que vai culminar com a pintura abstrata. Através da 

ruptura com a tradição convencional da linguagem e textualidade, as 

tendências modernistas orientam-se no desenvolvimento das aquisições 
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estético-formais do campo das poéticas visuais. (CHIPP, 1996).  A concepção 

separacionista de Lessing será retomada com Clement Greenberg, nos anos 

1940, como um processo em que a pintura é esvaziada de todo elemento 

que não seja intrínseco – em termos de uma estética abstrata, como Klee e 

Magritte. (GONÇALVES, 1994). 

 

Yolanda Mohalyi 

 

Yolanda Mohalyi (Kolozsvár, atual Cluj-Napoca, Romênia, 1906 – São 

Paulo, 1978) é uma das artistas plásticas mais relevantes da história da arte 

brasileira de meados do século XX. De origem húngara, faz parte do 

contingente de imigrados da Europa Central e do Leste que trouxe para São 

Paulo a estética expressionista. São muitos os que chegaram com domínio 

do métier e ampla cultura. Entre eles, Lasar Segall, que se tornaria mestre de 

Yolanda, Henrique Boese, Hildegard Rosenthal, Hilde Weber, Lothar 

Charoux, Felícia Leirner e tantos outros cuja contribuição veio impulsionar a 

modernização do nosso meio cultural.  

Nascida na distante Transilvânia, tendo realizado seus estudos na Real 

Academia de Belas Artes de Budapeste, Yolanda Léderer aporta no Brasil em 

1931 e se casa com seu conterrâneo, Gabriel Mohalyi. Fixando-se em São 

Paulo, participa ativamente da institucionalização da arte moderna no pós-

guerra. Em “Yolanda por Yolanda”, a artista depõe: 

 
Cresci em ambiente de música, e ela permaneceu a companhia vital 

para mim, ela me inspira, consola, me enriquece e às vezes torna-

se rival da pintura. [...] Senti um impacto fortíssimo chegando ao 

Brasil: era um planeta desconhecido, de cores deslumbrantes, terra 

virgem, com seu povo poético e hospitaleiro; tudo isso teve muita 

influência temática e espiritual sobre a minha pintura. A cidade de 

São Paulo parecia uma grande aldeia, com o  

Martinelli, o único arranha-céu, no meio. [...] Conheci Lasal Segall – 

outro impacto formidável. Mais tarde, o grande Di, Anita, Tarsila, 

[...]. Pleiteamos junto a Mário de Andrade uma sede para os artistas 

plásticos, mas, como de costume, não havia verba. (MOHALYI, 2015, 

p. 17). 

 

Com a abertura da Bienal de São Paulo em 1951 e o avanço do 

abstracionismo, Mohalyi deixa gradualmente a figuração. Quando o 

abstracionismo gestual triunfa, na virada da década de 1950 para os anos 

1960, seu talento de colorista e sua alta capacidade técnica e expressiva são 

imediatamente reconhecidos. 
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Tal sucesso não é prematuro; ao contrário, Yolanda pintava há mais 

de três décadas. A novidade está na mudança operada em sua pintura: de 

uma temática de cunho social, discreta na paleta e no formato, ela passa às 

grandes telas abstratas nas quais exercitava uma liberdade de formas e 

cores sem precedentes. 

Em 1963, é agraciada com o Prêmio de Melhor Pintor Nacional na VII 

Bienal Internacional de São Paulo. Depois disso, sua carreira deslancha. 

Participa de diversas coletivas organizadas pelo Ministério das Relações 

Exteriores e apresenta seus trabalhos em exposições realizadas na Cidade 

do Méximo, Washington, Nova York, Zurique, Lima, Assunção, entre muitas 

outras. Em 1976 é homenageada com uma grande retrospectiva no Museu 

de Arte Moderna de São Paulo. 

O histórico das Bienais de São Paulo nas décadas de 1960 e 1970, o 

período áureo desse que foi, se segue sendo o mais importante evento 

internacional no âmbito das artes produzido na América Latina, verá 

destacar-se a pintora Yolanda Mohalyi dentre os/as artistas que melhor 

representam a disseminação e consolidação da arte moderna na América 

Latina. 

A vida e a obra de Yolanda Mohalyi testemunham o que foi a arte 

nesses anos de profundas transformações que sucederam à Segunda Guerra 

Mundial: da perda de prestígio de Paris como capital das artes ao 

crescimento da presença dos Estados Unidos, a partir do surgimento do 

expressionismo abstrato em Nova York e sua disseminação pelo mundo, da 

superação da figuração de cunho nacionalista dominante no modernismo 

brasileiro à internacionalização das linguagens artísticas.  

 

 

A écfrase: da tela ao poema 

 

Poema ecfrásico vem do étimo grego phrazô, “fazer entender” e ek “até 

o fim, significa “exposição” ou “descrição”; ecfrasis é um discurso que narra 

em torno, pondo os olhos com enargeia, com vividez, o que deve ser 

mostrado, o que precisa ser visto. De tradição quase intemporal na lírica 

ocidental, remontando ao conceito horaciano do ut pictura poiesis – “poesia 

é como pintura” -, como tratamos acima. É a descrição de Aquiles feita por 

Homero na Ilíada, canto 18, ou de Virgílio, na descrição do escudo de Eneia, 

na Eneida , no livro 8, ou, ainda, em Ode a uma urna grega, de Keats , 

recorrência entre os românticos.  

A descrição plástica não limita o conceito de ekfrasis a uma simples e 

passiva exposição. Ao contrário, na ekfrasis, nos lembra Hansen (2006), “tem-
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se uma ekfrasis é um exercício de interpretação, no qual ela, o narrador e, 

por extensão, o eu lírico se definem como um intérprete, um “exegeta” (p.85). 

Ainda segundo o crítico, “Nenhum detalhe da ekphrasis é informal, (...) pois 

todos eles se incluem em uma invenção e elocução que aplicam preceitos 

previstos [...] para transformar o ouvido do ouvinte [e seu olhar] (...) num 

olho incorporal que os avalia. Agamben, numa “ideia da glória”, afirma, “e não 

nos foi dada a linguagem para as coisas das suas imagens, para levar à 

aparência a própria aparência, para conduzi-la à glória?” (2016, p. 125). 

Há, como se verá, a elaboração de uma consciência estética na qual a 

plasticidade enxertada na forma lírica e a liricidade tingida na tela deflagram 

os meios de expressão como enformadores dos processos composicionais 

da natureza do poético como manutenção das especificidades de cada arte. 

Pelo recurso da écfrase, os poemas prestam um tributo às telas, ao mesmo 

tempo em que revisitam a tradição do ut pictura poesis, de uma analogia, 

portanto, entre poesia e imagem. 

 

Das telas Autorretrato [Yolanda contemplativa] (1940) e Meteoro 

(1971) aos poemas “Yolanda Mohalyi à janela” e “A uma pintora” 
 

Figura 1 

 
Mohalyi. Autorretrato [Yolanda contemplativa], 1940. 

 

A uma pintora 

 

           para Yola 

 

Viste primeiro a face de árvores e flores 

elas te reconheciam. Animais acorreram 

e os amaste em branco luminoso halos de azul. 
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O dia tudo envolvia em se xale e eras menina. 

Terreiros de café – ordem quase fria – 

não fora a terra castanha. 

 

Um vazio cresceu entre as árvores e em tua alma 

também mas a humana figura não vinha. Santos e pássaros 

a Virgem de manto azul com asas de Arcanjo, 

palmas e borboletas. Ruas coloniais 

oratórios e um murmúrio em teus lábios 

configurando o espaço. Sorrias entre o lamento 

de violetas. O musgo cresceu sob teu passo 

e o amor – único tema – entre plantas: 

calavas a presença humana que (no entanto) era bem tua. 

 

Embora o poema mencione ao final a data de criação “1980”, somente 

quinze anos depois foi incluído na obra Poemas da estrangeira. Também não 

é o único poema dedicado à amiga Yolanda; Dora escreve e publica na 

mesma coletânea, o poema “Yolanda Mohalyi à janela”: 

 
Sob teu olhar tudo é forma e cor 

grafismo algum escapa a teus sentidos 

e a alma – olhar da criação. 

Olhas sem parar ungida desse dom de ver 

teu próprio olhar se olhando, sem recusa. 

 

Olhas à janela de um tempo que criaste 

infinito. Atrás de ti não há parede. 

Olhas enigmática simples 

e nada dizes do transparente segredo. 

  

Na tela Autorretrato, pintada na década de 1940, vê-se um rosto 

moreno, encovado, sem qualquer adereço que sugira vaidade, apontando 

para um possível diálogo com uma nota de registro biográfico, ainda que não 

obedecendo à verossimilhança. A mimetização do popular denota o desejo 

da pintora de se integrar à paisagem humana do país que adotou, ao 

naturalizar-se brasileira. Do ponto de vista mais especificamente 

iconográfico e estético, ressalta-se um cromatismo soturno que indicia a 

profunda melancolia e introspecção da persona pictural. O quadro Livre 

constitui-se exemplo da tendência expressionista que dominou a pintura de 

Yolanda entre as décadas de 1930 e 1940, pondo em relevo os matizes de 

cores, sobretudo os tons cálidos de amarelos e ocres, linhas e traços 

carregados pelo caráter melancólico e dramático, que acabam por conferir 

um caráter estático à composição. Tal estética já havia aparecido em Moça 

ao Ar Livre (1930) Desemprego (1931) e como se veria em Moça e Bichos (1950). 
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Milliet (2015) aponta que  

 
Segall, nos idos de 1924, teve igual atitude ao se retratar como 

mulato na tela Encontro. É inegável que, nessa época, Yolanda 

absorveu muito de Segall. [...] Comungavam a mesma simpatia pelo 

sofrimento humano, motivação maior da gravidade das obras que 

realizavam nesses anos. (p. 32).  

 

A paleta de cores utilizada aproxima-se da estética do ex-professor, 

Segall, apostando na elaboração de um cromatismo denso, no qual 

predominam os tons ocre e amarelo. Na lição de Kandinsky (2015),  
 

É fácil perceber que o valor de tal cor é sublinhado por tal forma e 

atenuado por tal outra. Cores “agudas” têm suas qualidades 

ressoando melhor numa forma pontiaguda (o amarelo, por 

exemplo, num triângulo). As cores que podemos qualificar veem-se 

reforçadas, sua ação intensificada, por formas redondas. [...] 

Quando se procura tornar o amarelo – cor tipicamente quente – 

mais frio, vemo-lo adquirir um tom esverdeado e perder logo os 

dois movimentos que o animam, o horizontal e o excêntrico. O 

amarelo ganha então um caráter doentio, quase sobrenatural, tal 

qual um homem transbordando de energia e de ambição, mas 

circunstâncias exteriores o paralisam. (p. 75;91). 

 

Com efeito, Yolanda Mohalyi emprega nuances de tonalidades e 

luminosidades mais transparentes, em relação à de Segall. Utiliza com 

frequência o amarelo, embora em tonalidades rebaixadas. (AQUINO, 1949, 

s. n.). Procura obter, na pintura a óleo, os efeitos de transparência 

característicos da aquarela, técnica que emprega frequentemente em 

autorretratos, naturezas-mortas e também em algumas paisagens 

brasileiras, representadas em um clima poético como ocorre em Ubatuba, 

Campos de Jordão ou Arredores de Jacareí (todas sem data). Na aquarela 

Menino com Abacaxi (1940) utiliza a simplificação formal do cubismo, em 

fatura muito pessoal, com uma gama cromática luminosa. 

Do ponto de vista do poema, em sua perspectiva ecfrásica, a descrição, 

evidentemente, não se faz direta; mas, antes, enviesada, como uma releitura 

pictural. O primeiro elemento estruturante diz respeito ao título “A uma 

pintora”, remetendo-se, pelo recuso de titulogia que Genette (2009, p.77) 

denomina “título temático”, adotado com base no conteúdo. Abaixo do título, 

segue um elemento que funciona como subtítulo epônimo, como referência 

ao nome da pintora; entretanto, num registro reduzido, “Yola”, denotando 
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intimidade, o que reforça a nota biográfica da relação de amizade que houve 

entre pintora e poetisa. 

O segundo elemento ecfrásico que constitui uma grelha semântica 

comum à poesia e à pintura reside o uso do verbo ver, na segunda pessoa do 

singular, no pretérito perfeito, “viste”, denotando, em princípio, ao menos 

duas questões caras ao poema: por um lado, o campo semântico do olhar, 

próprio das artes do visível e da poesia, como constituinte também de 

figurabilidade; de outro lado, o aspecto memorialista e em tom de 

homenagem à pintora, falecida dois anos antes.  

Esses dois elementos são fundantes do caráter elegíaco do poema. 

Sobressai da primeira estrofe a exploração da sensibilidade estética da 

pintora em sua primeira fase, a figurativa: “Viste primeiro a face de árvores e 

flores”. “Animais acorreram/e os amaste em branco luminoso halos de azul.”, 

podem ser remetidos à ela No sítio, de 1942; Os versos “Terreiros de café – 

ordem quase fria” remetem a predileção dos tons ocres, prediletos de 

Yolanda, como na tela Autorretrato. Há uma presença marcante de um 

neossimbolismo que é uma das marcas poéticas de Dora Ferreira da Silva, 

ao justapor as imagens figurativas mais concretas em uma atmosfera 

imprecisa, quase onírica. 

A segunda estrofe sugere de forma mais contundente a ausência e a 

lutuosidade: “Um vazio cresceu entre as árvores e em tua alma [...]”. A 

identificação com o sublime e o aspecto metafísico do poema comparece nas 

imagens que identificam e misturam o sagrado ao contingente, como partes 

indecomponíveis: “Santos e pássaros/a Virgem de manto azul com asas de 

Arcanjo, palmas e borboletas.”  Outro valor de estaticidade reside nos versos 

descritivos “Ruas coloniais/oratórios e um murmúrio em teus lábios”, 

remetem à tela Sem título [Outro Preto], de 1950 e à série de aquarelas 

Memórias, pintadas na primeira metade da década 1940, cuja iconografia 

narra grupos fugitivos e refugiados de guerra caminhando por estradas, 

deitados em valas e túneis subterrâneos. 

Os versos antitéticos “sorrias entre lamento de violetas” apontam para 

o caráter grave da postura do eu pictural de Autorretrato. E, a verve 

neossimbolista permeia o sentimento de transcendência, apontando que no 

sentimento lutuoso da perda, há um mais-além da alma. Os versos “o musgo 

cresceu sob teu passo”, aponta para o drama da ausência experienciada pela 

morte da pintora, e “o amor – único tema – entre plantas:/ calavas a presença 

humana que (no entanto) era bem tua” encerra uma nota ainda mais 

densamente nostálgica, marcada pelo verbo no pretérito imperfeito; o elogio 

à figura da pintora com alguém que o eu lírico sentia como tocada de 
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humanidade, luminosidade, densidade e que se fazia singular, com indica a 

versura, o fim do poema “era bem tua.” 

A tela Meteoro (1971), representativa do último estilo adotado por 

Yolanda Mohalyi, indicia a sugestão de uma harmonia cósmica, explorada 

pela elaboração do grande espaço construído em sutis transições tonais, na 

paleta de tons alaranjados, ocres, rosa, vermelho e branco. 

 
Figura 2 

 
Mohalyi. Meteoro I, 1971.2 

 

Milliet (2015) aponta que a fase em que a tela Meteoro se insere na 

produção de Mohalyi coincide com a ascensão e de decadência das bienais 

de artes de São Paulo: 

 
Com uma década de existência e um lugar destacado no calendário 

internacional, a Bienal de São Paulo, em sua sexta edição, chegava 

à maturidade. Maninha o foco original – apresentar o melhor da 

arte moderna e o que havia de novo na produção sempre mutante 

das artes visuais – e se expandia para os domínios da arquitetura, 

das artes cênicas [...], da fotografia etc. Ao expor obras de culturas 

e civilizações remotas, a 6ª Bienal não só ultrapassou os limites do 

contemporâneo como lançou seu olhar para além da arte ocidental. 

[...] Essa dissolução de barreiras temporais converteu a Bienal num 

evento transcultural de interesse estético e antropológico, 

prenunciando o que seria a simultaneidade de informações na era 

digital. (p.131). 

 

Entretanto, com o golpe militar de 1964, o cerceamento da liberdade 

de expressão logo afetaria o meio cultural, provocando reações de 

                                         
2 Óleo sobre tela, 130 x 149, 8cm. Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo.  
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intelectuais e artistas, como o boicote que promoveram contra a 10ª Bienal 

de São Paulo, em 1969. Foi nesse ambiente de crise e de grandes 

transformações que a produção artística de Yolanda Mohalyi obteve o 

reconhecimento e a visibilidade que marcariam sua obra (MILLIET, 2005, p. 

132). Foi na 6ª edição da Bienal que a pintora expôs cinco telas afinadas com 

a tendência do abstracionismo em ascensão. Tratava-se, segundo Milliet 

(2005, p. 132), de um “abstracionismo não geométrico, antítese do 

concretismo, e conotado pela crítica da época como expressionista, lírico, 

gestual ou informal.” O abstracionismo informal ou informalismo foi um 

conceito criado por Michel Tapié, na obra Un art autre (1952) e designava 

diferentes manifestações da arte abstrata não geométrica que proliferaram 

a partir do início da década de 1950 até meados dos anos 1960. O sentido 

maior do período foi a articulação com as tendências abstracionistas 

predominantes nos Estados Unidos após a II Guerra Mundial. 

(COCCHIARALLE; GEIGER, 1987). 

O início da década de1960 trouxe uma produção artística brasileira em 

sintonia com a onda abstrata e apresentava um figurativismo tímido. Houve 

um processo de significativas transformações em todo o país, nas mais 

diversas áreas, que assistiram ao aumento significativo de novos artistas que 

atuavam com os dissidentes da primeira geração de modernistas. Do ano de 

1964 até a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em dezembro de 1968, ocorre 

no Brasil uma hiperpolitização da cultura, associada ao fechamento de 

importantes canais de representação política institucional. Muitos buscavam 

participar da vida política inserindo-se em manifestações artísticas 

contestadoras (RIDENTI, 2013). 

Ridenti (2013) aponta que nas artes plásticas, o mosaico de 

movimentos, tendências e estéticas no cenário internacional, dificultava 

atribuir um sentido mais claramente político aos múltiplos estéticas 

produzidas no campo das artes plásticas, nas quais figuravam: o 

Expressionismo Abstrato, como relativo à ação subjetividade na elaboração 

formal; o Minimalismo, como estética relacionada à redução formal e à 

produção seriada de objetos; a Op Art, obras que correspondem a  efeitos 

óticos; a Arte Cinética, sua relação com a física, e o movimento como princípio 

estruturante; o Novo Realismo e novas abordagens perceptivas do real; por 

fim, o Tropicalismo e sua subversão diante das interdições do regime militar; 

além da  Pop  Art, em sua figuração crítica e irônica da sociedade de consumo 

e da modernidade, que surge na Inglaterra e é apropriada, transformada e 

difundida nos EUA. 

De acordo com Chiarelli (2012, p. 35-50), o Modernismo brasileiro já se 

abria à influência da não figuração, sobretudo a partir do início da década de 
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1950, com a Bienal de São Paulo. A pesquisa estética havia substituído a 

busca de uma arte de tom nacionalista, e a nova safra de artistas e os artistas 

que se abriam a novos diálogos com a arte internacional, promoviam o 

fortalecimento do abstracionismo e da arte abstrata com o intuito de intervir 

decisivamente na cena artístico-cultural, propondo sua transformação. 

A tela apresenta indicia uma mudança de paradigma na estética de 

Yolanda Mohalyi, para além da experimentação técnica: as cores, espraiadas 

pelo efeito da justaposição, excedem à trama de derivação cubista, 

expandindo-se por todo espaço pictórico, pelo recurso do all over painting. 

Milliet (2015, p. 133) lembra que esta técnica significa recobrir a superfície da 

tela com formas mais ou menos homogêneas, dando a impressão de que a 

composição se prolonga para além dos limites do quadro. Como analisa 

Leirner (1982), esse gesto liberador indicava que Yolanda estava “a caminho 

de uma abstração personalíssima e única que acabou por dominar a maior 

parte do seu trabalho.” A pintura de Mohalyi, nessa fase, lembra Milliet 

(2005), persegue retângulos de cor justapôs que ocupam todo o plano da 

tela, fazendo desaparecer a relação figura/fundo.  

Na passagem para o abstracionismo, Mohalyi alinhou-se a uma 

tendência internacional, na esteira dos movimentos norte-americanos e 

europeus, que dominou a cena da arte brasileira no início da década de 1960. 

Milliet (2005) aponta que posteriormente à irrupção construtiva que aferiu à 

pintura temática uma obsolescência,  

 
[...] a abstração expressionista corresponderia, no Brasil, à tentativa 

de consolidação de uma cultura pictórica, num momento em que o 

abalo dessa tradição já se fazia sentir em Londres, Nova York e 

Paris. Nesses centros, a arte se voltava para as massas, absorvendo 

ícones, adotando seus procedimentos e meios de produção: surgia 

um realismo de apropriações e reciclagens, de livre associação de 

materiais e temas, diante do qual o abstracionismo de Yolanda, e 

de outros pintores de sua geração, deixou de ser vanguarda para 

se converter em baluarte de resistência da pintura. (p. 172). 

 

A pintura, para Yolanda Mohalyi, nunca emergia de um estado de 

impulso; ao contrário, o gesto criador respaldava-se em um conhecimento 

acumulado, fruto de erudição. Em sua obra, afirma Milliet (2015),  
 

o senso da composição estava tão introjetado que seus gestos, 

aparentemente espontâneos, eram orientados por noções de 

equilíbrio e harmonia advindos da familiaridade com a tradição 

pictórica. Em seus quadros abstratos, há sempre uma estrutura 

subjacente às formas que, à primeira vista, parecem evoluir 

livremente. Há muito de construção nessa pintura. [...] São manchas 
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de cor sem contornos definidos cuja riqueza advém da exploração 

incansável das escalas cromáticas, desde a saturação dos matizes 

até a sutileza da aguadas. (p. 174). 

 

A sutilização cromática e certa soltura formal na estética de Mohalyi 

da década de 1970 (NEISTEIN, 1971), aponta também para a ideia de “mancha 

absoluta” de Walter Benjamin (2013, p. 83), que no espectro tonal da tela 

indicia “a essência mítica da mancha”, como um “meio [...] que desintegra a 

personalidade em certos elementos primitivos” (p.84). Dessa relação deriva 

a predileção pelo abstracionismo da última fase de sua pintura e a 

consagração obtida, declarados pela pintora em entrevista: 

 
Dizem que o abstrato é superado, mas na verdade, seu campo é 

ilimitado. O abstrato como palavra não cobre aquilo que nós 

fazemos, não exprime o processo do pintor. Muitos me perguntam 

se vou parar com o abstrato. Digo que quando me saturar vou 

buscar outra forma de expressão. Mas acho que estou muito ligada 

ao descobrimento do universo e isso se reflete na pintura: meus 

abstratos dão uma visão quase cósmica [...] A mesma lei que rege o 

cosmo, rege o quadro. (COSTA, 1976, n.p.). 

 

Ao interpretar a produção de Yolanda Mohalyi, Bell (1978) acusa nela 

“os grandes cortes, os vários horizontes, os achatamentos das cores da terra 

e das areias” como metáfora de “paisagem de solidão” (n.p.). Sua obra 

apresentaria a marca do movimento universal, que desconcerta, indaga e 

fulmina. DoraAmbos os poemas lançam-se, por seu turno, a um semelhante 

desconcerto poético, ao delinearem uma linguagem elaborada por uma 

imagética que mais sugere que mimetiza, pelo recurso à metáfora 

idiossincrática, que evoca o choque dos contrastes e de formas da expressão 

pictural. 

 

Considerações finais 

 

Nessa direção, uma aproximação possível, que denota os marcos da 

écfrase, como pontos de inflexão comparada entre as telas e os poemas, 

elabora-se, considerando o distanciamento temporal, o componente 

biográfico na releitura, o adensamento das imagens poéticas como índices 

intuitivos que atuam na tradução de um outro registro estético. Todos esses 

elementos indicam a consciência estética de ambas as artistas, da pintora e 

da poetisa, reverberando uma plasticidade enxertada na forma lírica e uma 

liricidade impregnada na tela. Ambas as dimensões indiciam como os meios 

de expressão revelam-se enformadores dos processos composicionais da 



 

442 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

natureza do poético e do pictural como operação das especificidades de cada 

arte em sua intencionalidade representacional e mimética, contexto 

experiencial da emoção traduzida em um pathos nuançado pelo valor 

elegíaco que o poema carrega, tendo como tributária a tela em sua marca 

neoplástica.  
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Menimelímetros, de Luz Ribeiro: as possibilidades de agitprop 

no Poetry Slam 

 
Ana Martinez Soranso1 

Orientador: Danilo Lagoeiro2 

 

O artigo analisa a estética - forma e conteúdo - da Batalha de Poesias (Poetry 

Slam) através da poesia Menimelímetros, de Luz Ribeiro, traçando os 

(des)caminhos trilhados por dois movimentos político-culturais que acabam 

por influenciar o Slam: i) Agitprop e ii) Hip Hop. Para isso, o primeiro 

momento deste trabalho trará a reflexão sobre as experiências do teatro 

moderno em sentido épico na Rússia e na Alemanha. Apresentando quais 

foram os desdobramentos políticos, econômicos, culturais e sociais que 

estimularam o alargamento artístico de agitação e propaganda para a 

consolidação da Revolução Socialista. No segundo momento trataremos do 

movimento Hip-Hop que surge nas periferia de Nova York, mais 

precisamente no Sul do Bronx, em meados da década de 70 e que ganharia 

sentido nas periferias do mundo todo - inclusive no Brasil - e fortemente 

influenciado pela luta por Direitos Civis nos EUA. Por fim, analisaremos a 

poesia Menimelímetros sob o olhar de Walter Benjamin e Ezra Pound, 

traçando as possibilidades de agitação e propaganda (agitprop) no Poetry 

Slam. 

 

Palavras-chaves: Poetry Slam, Agitprop, Hip-Hop. 

 

Introdução  

 

Este artigo almeja analisar a estética - forma e conteúdo - do Poetry 

Slam (Batalha de Poesias) ou simplesmente slam, tendo como ponto de 

referência a poesia Menimelímetros, de Luz Ribeiro.  

Para uma maior reflexão de seu método de saber-fazer e fazer-saber 

a presente abordagem, portanto, não poderia ser outra que não a do 

materialismo histórico-dialético, que analisa o movimento das ideias e 

fundamenta uma análise marxiana da sociedade. 

Assim, tentaremos averiguar os (des)caminhos trilhados por dois 

movimentos político-culturais que, de algum modo, influenciaram o Poetry 

                                         
1 Pós-Graduanda em Comunicação e Cultura Política e Mestranda em Comunicação pela Universidade 

Estadual de Londrina. Bolsista CAPES. 
2 Prof. Ms. da Graduação em Relações Públicas e da Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Política 

- CECA/UEL 



 

445 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Slam. O primeiro é o agitprop – leia-se: teatro político/ épico. Para isso, 

apresentaremos quais foram os desdobramentos políticos, econômicos, 

culturais e sociais que estimularam o alargamento artístico de agitação e 

propaganda para a consolidação da Revolução Socialista.  

No segundo momento anunciaremos o movimento Hip Hop que surge 

nas periferia de Nova York, mais precisamente no Sul do Bronx, em meados 

da década de 70 e que ganharia sentido nas periferias do mundo todo, 

inclusive no Brasil. 

 
Poderíamos definir o poetry slam, ou simplesmente slam, de 

diversas maneiras: uma competição de poesia falada, um espaço 

para livre expressão poética, uma ágora onde questões da 

atualidade são debatidas ou até mesmo mais uma forma de 

entretenimento. De fato, é difícil defini-lo de maneira tão 

simplificada, pois em seus 253 anos de existência, ele se tornou, 

além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural, 

artístico que se expande progressivamente e é celebrado em 

comunidade em todo o mundo. (ESTRELA D’ALVA, 2014, p. 109). 

 

Antecipar estes dois movimentos gerados por classes sociais 

subalternas não deve ser entendido como um panorama histórico da arte de 

resistência ou engajada. Não se pretende observar uma soma de 

acontecimentos em uma linha do tempo cronológica de modo a entendê-los 

como um progresso, sem possibilidades de saída ou no encontro de uma 

bifurcação. Mas “escovar a história a contrapelo” - como escreve Walter 

Benjamin. O Poetry Slam, aparentemente, traz as atualizações históricas de 

expressões artísticas do início e do fim do século XX para atualizar a si mesmo 

dentro de seu processo histórico, por isso optamos compreender estes dois 

movimentos como Prólogos. 

Tentaremos em seguida compreender melhor a estrutura dramática 

do Poetry Slam, que se faz da palavra e do gestus. O simbólico do slam está na 

palavra reforçada ou contrariada pelo gestus, com poesias criadas de modo 

a formar uma colcha de retalhos transformável de acordo com o ambiente 

político, reinventando-se a todo momento, a cada batalha de poesias.4 Para 

fazer sentido tais observações daremos luz ao Poetry Slam  através da análise 

da poesia Menimelímetros, de Luz Ribeiro, negra e periférica, sendo a primeira 

mulher a vencer o Slam BR, em 2016, e finalista da Copa do Mundo de Slam 

na França em 2017. 

 

                                         
3 O ano que data o nascedouro do slam é 1986. (nota nossa) 
4 Para além das batalhas em si, o slam vem produzindo vídeo-poemas com elementos que colaboram 

na produção do simbólico. 
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Prólogo I: Agitprop 

 

São os fins do século XIX que trazem novas formas teatrais, com gestos 

grandes e linguagem simples, buscando no naturalismo o debate para temas 

sociais. Elementos como o operário-ator, para que o proletariado reconheça-

se como sujeito histórico, grande acesso do público através de excursões 

teatrais em bairros e formas associativas são iniciativas que foram bem 

quistas e logo são utilizadas pelo movimento político que eclodiu na 

Revolução Russa e no trabalho engendrado para sua consolidação. O teatro 

- e a arte - é utilizado como parte tática e estratégica para o debate de ideias 

e como mobilizador social junto aos trabalhadores. Para melhor datar, o 

agitprop surge na Guerra Civil em defesa da Revolução Russa, em 1918, 

organizado juntamente com o Exército Vermelho. 

Os trabalhadores da cultura não pestanejavam em usar a arte como 

uma ferramenta de agitação e propaganda5 para divulgar interesses e 

reivindicações da revolução socialista aos trabalhadores e camponeses. Os 

sovietes russos criaram, então, a expressão agitprop que deriva das palavras 

= agit/ação + prop/aganda. A proposta do agitprop consiste em escolher um 

tema centrado na luta de classes – como uma greve e seus motivos, por 

exemplo – e depois discuti-la, sintetizar a idéia central e elaborar um texto 

curto, de dez a vinte minutos mais ou menos e, posteriormente, re-

apresentá-la para trabalhadores no local onde realizavam as assembleias, 

nas portas de fábricas, praças, conselhos, enfim, qualquer lugar que 

chegasse até o proletariado e a suas demandas sociais e políticas (Costa, 

2009, mimeo.). Entre as formas de agitprop o Jornal-Vivo (Zivaja Gazeta) foi o 

que teve maior adesão, constância e propagação como procedimento na 

tradição do teatro político moderno. 

A forte organização do Partido Comunista e a possibilidade de 

construção de um Estado Moderno na Rússia a mando dos trabalhadores, 

foram fatores políticos determinantes que mudariam toda a história estética 

teatral e também nossa própria História. Neste primeiro momento, a 

agitação e a propaganda têm um caráter estritamente político, com a 

principal função de divulgar a propaganda do partido e gerar organização. 

Ao entender que a agitação e a propaganda precisam responder 

concomitantemente a um grande alcance da política revolucionária e uma 

                                         
5 Agitação é o ato de difundir “pouco” a “muitos”, como as palavras-de-ordem lançadas em 

movimentações sociais e políticas. Propaganda é o ato de difundir “muito” a “poucos”, como a venda-

militante de jornais socialistas e seu posterior debate social e político junto a determinados indivíduos, 

grupos ou classes subalternos. 
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exigente estética, é que o Partido passa a convocar artistas que têm acordo 

programático para construir obras no interesse da luta soviética. 

É preciso compreender que a formação social russa, diferentemente 

do restante da Europa, encontrava-se em meio a coordenadas históricas e 

sociais que a colocavam a meio caminho entre Oriente e Ocidente. Tratava-

se de uma população majoritariamente camponesa e pobre, com a 

economia e a política dependentes em relação ao centro do sistema, com 

débil desenvolvimento das forças produtivas e um quadro geral de 

analfabetismo, miséria e fome. Tudo isso em meio ao poder de um Estado 

autocrático e sob o jugo da Igreja Ortodoxa. As iniciativas que de alguma 

forma colocavam como perspectiva este estado geral de coisas no sentido 

da constituição de sujeitos coletivos devem ser valorizadas em sua devida 

proporção, tendo o Jornal-Vivo neste contexto importância crucial. 

Imaginemos o que significava em termos de socialização político-cultural 

uma proposta de comunicação e expressão humano-genérica que levasse à 

população pobre e analfabeta do campo, por exemplo, idéias e imagens que 

circulavam muitas vezes a partir da imprensa operária clandestina e fizessem 

com que pela primeira vez em vida homens e mulheres deixassem a seu 

horizonte estreito e limitante de cotidianidade para discutir a 

greves/crises/revoluções. O seu legado – crítico e revolucionário – não 

poderia ser obviado. 

Durante as duas primeiras décadas do Século XX essas tendências irão 

se desenvolver na Europa Ocidental e chegam até mesmo nos Estados 

Unidos da América. Todos estes dramaturgos colaboraram com a “transição 

ao épico”, cada um de forma diferenciada, com determinados elementos e 

que, muitas vezes, estavam em posições opostas, mas que em muito 

contribuíram para o que Brecht denominou enquanto a “linguagem 

internacional do teatro.” (COSTA: 1990, p. 100). 

Assim temos que, quando emerge a necessidade de narrar processos 

históricos, onde o centro temático se desloca da figura do indivíduo, o drama 

irá apresentar suas dificuldades formais. Em outras palavras, quando um 

novo sujeito coletivo – a novíssima classe que entra em cena, após a 

aristocracia e a burguesia – surge e começa a ganhar a cena política de então, 

teremos o irromper de uma nova realidade que a forma do drama não podia 

mais reconfigurar. Logo, o “drama” começa a “narrar”, caminhando em 

direção ao épico. 

No entanto, se na Rússia temos a experiência histórica mais avançada 

que a classe operária já atingiu, e que, consequentemente, mobilizou para a 

arte energias até então nunca vistas – liberando a criação artística das 

determinações do mercado e do Estado – foi na Alemanha que se chegou à 
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teoria e à prática mais elaborada do teatro épico, a partir das experiências 

de Piscator e das contribuições de Brecht. 

Esta iniciativa de multiplicação, com foco na politização do processo 

teatral, colocou o teatro a serviço dos interesses e aspirações dos 

trabalhadores – tarefa esta que só foi possível de se concretizar por permitir 

ao teatro que se fazia uma independência econômica e cultural, que se 

traduzia também por uma independência política, já seja em relação ao 

Estado ou ao mercado. De tal modo, Piscator encontrou condições para 

desenvolver suas técnicas de encenação mobilizando um poderoso aparato 

técnico para seu teatro. Para Piscator, “o que estava superado não era o 

teatro como instituição, e, sim, a sua dramática”, que deveria ser colocada “a 

serviço das idéias sociais e políticas” (PISCATOR, 1968, p. 145), a fim de gerar 

a transformação do real. Brecht, assim como Piscator, também seguiu estes 

pressupostos, salientando que “o teatro épico, além de um certo nível 

técnico, pressupõe um poderoso movimento social, interessado na livre 

discussão de seus problemas vitais e capaz de defender esses interesses 

contra todas as tendências adversas.” (BRECHT, 1973, p.135). 

Entretanto, os mesmos territórios que serviram de berço para a 

realização do teatro épico – e, mesmo, as maiores representações e 

organizações do movimento social operário – tiveram fatores sociais e 

políticos que interromperam o desenvolvimento deste teatro. Na Rússia a 

consolidação stalinista manteve o controle sobre o movimento social 

operário, assim como o nazismo o fez na Alemanha.  

 

Prólogo II: Hip-Hop 

 

O local é o Sul do Bronx, um bairro periférico de Nova York. O ano é 

1973. Seus moradores eram majoritariamente imigrantes negros e latino-

americanos. A violência dominava um território tomado pelas gangues e 

tráfico de drogas num cenário de prédios em ruínas. Esta é a conjuntura 

social que faz surgir o hip-hop. Por isso é fácil compreender porque este 

movimento é tão radicalizado na busca pela ruptura estética da linguagem e 

da música, da dança e das artes plásticas, da rima e da poesia (D’ALVA, 2017). 

A necessidade de ocupar um espaço público coletivamente é a gênese 

do hip-hop e sua projeção política. Toda uma comunidade que teve sua 

identidade negada por fatores como imigração e xenofobia, marginalização 

e falta de estrutura urbana, racismo, alta precarização e exploração de sua 

força de trabalho. Todo um combinado das contradições sociais delineadas 

pela economia capitalista, que é excludente com o negro e com o latino-

americano. O primeiro porque chegou ao território norte-americano 
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escravizado, o segundo porque teve sua caminhada forjada pela busca do 

“sonho americano” por uma melhor condição de sua vida material, mas que 

ao se deparar em novo território viu-se desvalorizado, marginalizado e 

criminalizado. 

Todas essas contradições fizeram com que o “simples” ato de ocupar 

as ruas, as praças, as quadras, as esquinas, o espaço público urbano, fosse a 

força política do hip-hop, principalmente com as festas de rua. A diversidade 

de representações identitárias dentro de um lugar geográfico comum geram 

tentativas de expressividades estéticas  quando se faz necessário uma 

identidade coletiva: 

 
No hip-hop, a expressividade estética na busca por uma 

autorepresentação - o “fazer e contar a sua própria história” - passa 

também pela questão do espaço geográfico, da convivência em 

comunidade, em um bairro. Perante mecanismos cada vez mais 

sofisticados e perversos de afastamento e isolamento em bairros-

dormitórios, de comunidades consideradas “inadequadas” a 

residirem nos centros urbanos, a reorganização e ressignificação do 

bairro acontece como um “fato cultural”, como um local onde a 

cultura “não oficial, não é propriedade de ninguém [...] é um modo 

de ser, viver e morrer”6 e se dá de maneira inevitável. (D’ALVA, 2014, 

p. 7) 

  

Essa reivindicação sobre o direito de ocupar a cidade continua sendo 

exigida até hoje nas periferias dos grandes centros urbanos. Sinal de que 

muita coisa não mudou desde o surgimento do hip-hop: 

 
(...) vive sempre pelas margens 

na quebrada do menino passa nem ônibus pro centro da capital 

isso me parece um sinal 

é tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar (...)7 

 

A cultura de ocupar as ruas gerou a necessidade de  desenvolver 

formas comunicativas entre os diversos grupos - formas de guerrear sem 

guerrear. Transformar praças, quadras e playgrounds em verdadeiros 

espaços de batalhas de danças e de rimas, batidas e ritmos:  

 
É dentro desse processo de mestiçagem, que se presentifica nos 

mais diversos domínios, e não só no étnico, que pode surgir uma 

poética específica, que está interessada nos moldes de articulação 

                                         
6 J. Martín-Barbero, Dos meios às Mediações, p. 278. 
7 “Menimelímetros”, Luz Ribeiro. 
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entre linguagens colocadas em cena. A mestiçagem não se 

confunde com a presença de vários textos heterogêneos. Ela não é 

quantitativa, mas sim relacional. Não se categoriza, não é uma coisa 

nem outra, mas sim um ponto de encontro, de diálogo, de conflito. 

É metonímia, é marchetaria, colagem que inclui o outro e não 

mantém uma identidade anterior. Um pensamento interconexo 

que traz uma característica presente em todas as culturas que se 

alimentaram de outras: são culturas poéticas. (D’ALVA, 2014, p. 13-

14) 

 

É inevitável a existência de conflitos e rivalidades entre as gangues que 

ocupam estes espaços. A situação de guerra entre elas gerou a morte de 

inúmeros jovens que nelas estavam inseridos. Todavia, em meio às lutas 

pelos direitos civis nos EUA, a forte influência de nomes como Malcom X e 

Angela Davis fez com que estas gangues direcionassem suas energias para 

as “batalhas” de dança, de grafite e de som, cabendo à arte a decisão de 

definir o (a) “vencedor(a)” (D’ALVA, 2014). Nenhuma vida mais deveria ser 

perdida. O debate sobre a morte continua a permear as periferias, 

principalmente no Brasil que, segundo o Mapa da Violência de 2018, a cada 

23 minutos um jovem negro é morto no país. “Aviso: quanto mais retinto o 

menino/ mais fácil de ser extinto”8: 

Um agente importante para nosso debate é o MC (mestre de 

cerimônia), “poeta oral surgido dentro do universo urbano da cultura hip-

hop, inicialmente com as funções de promover o DJ, fazer a ‘ponte’ e ser o elo 

de ligação e comunicação entre ele e o público” (D’ALVA, 2014, p. 22). O MC 

também pode ser entendido como aquele que tem a função de agitar 

multidões (move the crowd), aquele que apresenta todos os espaços e 

elementos das festas ao público e o invoca a participar e ocupar o território. 

Por ter a função de “narrar”, o MC aproxima-se do ator-épico desenvolvido 

por Bertolt Brecht9 em suas técnicas de teatro.  

Como colocado anteriormente, a luta pelos direitos civis americanos 

influenciou solidamente “a primeira geração do hip-hop e seus MCs” (D’ALVA, 

2014, p. 23). As comunidades organizadas pelo Partido dos Panteras Negras, 

por exemplo, mostraram que a solidariedade entre os seus importava muito 

mais. Foi necessário movimentar o olhar e a atitude daquelas periferias e 

comunidades. Isso germinou na figura do MC - que tem a importância de 

narrar e agitar os espaços, de criar o diálogo entre o DJ e público, e de animar 

e dar o “tom” da festa - a função de criar este movimento do olhar. Qual é o 

                                         
8 “Menimelímetro”, Luz Ribeiro. 
9  Teatro Hip-Hop, Roberta Estrela D’Alva 
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tom da festa? Se suas influências políticas buscam um processo de 

transformação social - muitas vezes através de uma radicalização -, o tom 

não poderia ser outro a não ser uma radicalização estética na busca pela 

forma de elucidar este movimento do olhar. As block parties propunham “o 

espírito inclusivo e libertário. Um espaço aberto para a autoexpressão, 

autorrepresentação e o autodidatismo, onde a convivência em comunidade 

tornava-se possível.” (D’ALVA, 2014, p. 26) 

Essa função de mediador e agitador dado ao MC também é precedida 

de avanços técnicos gerados pelos DJs.  Ao aprimorar suas técnicas  de 

batidas, entre elas o uso de dois toca-discos, colagens musicais, mixagens e 

todo um afloramento musical ascendido pelas batidas da tradição 

jamaicana, do soul e do funk, o DJ deixa de interagir com o público das festas, 

mantendo-os passivos diante das longas batidas. Com a impossibilidade de 

manter o microfone, o DJ o transfere para o MC, que assume a 

responsabilidade, agora técnica e performática, de renovar a todo instante o 

interesse do espectador e da espectadora. (D’ALVA, 2014). 

Assim como na agitação e propaganda, o hip-hop tem um caráter 

político e tem a função de divulgar o ideal de toda uma juventude periférica 

para produzir organização. É por isso que ele precisa de ação presencial, 

precisa das festas de rua.  

A radicalização da poesia do MC fez emergir ainda mais a proposta de 

autorrepresentação nas abordagens temáticas. Não pelo discurso 

individualizado do artista, ao contrário. Ao contar sua história de vida, 

mesmo que em primeira pessoa, o MC cria um exercício de socialização das 

experiências de vida. Sua história remete a tantas outras histórias, que entre 

seus pares, potencializa o eu-coletivo com temas que envolvem etnia (raça) 

e classes sociais subalternas, e toda a forma e força de vida que esta 

somatória de elementos possa gerar. O olhar crítico do artista MC diante das 

contradições sociais em que está inserido é o que dará “liga” para sua 

construção artística. “A construção de seu discurso se dá a partir da 

elaboração de elementos como a métrica, intensidade, composição rítmica e 

melódica, a poeticidade e capacidade de articulação de raciocínio, além do 

contexto no qual essa voz é materializada (...)” (D’ALVA, 2014, p. 52). Se a 

escrita é “restrita” à classe dominante, a oralidade é resistência da classe 

oprimida. 

Foi próximo a esses princípios que, em 1986, o operário da construção 

civil e poeta Mark Kelly Smith organizou e criou um espaço para a 

“popularização da poesia falada em contraponto aos fechados e assépticos 

círculos acadêmicos” (D’ALVA, 2014, p. 110). Em meio a um bairro de classe 

trabalhadora no norte de Chicago, foi realizado o primeiro poetry slam, no 
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Green Mill Jazz Club, com o nome de Uptown Poetry Slam e que acontece até 

os dias de hoje. 

A proposta é um campeonato de poesias onde, ao final de cada, a 

performance é julgada pelo público através de palmas, batidas dos pés no 

chão, vaias. Posteriormente foi elaborada uma pontuação numérica que vai 

de zero a dez. Essa proposta ganhou tantos  adeptos que em 1990 houve o 

primeiro National Poetry Slam, realizado na cidade de São Francisco. E em 

2002 aconteceu o primeiro campeonato internacional na cidade de Roma, na 

Itália. (D’ALVA, 2014) 

O método ou forma de se fazer acontecer o Poetry Slam é bem simples 

e consiste em três regras mínimas - mas que podem ser “ajustadas” de 

acordo com características próprias do local e da comunidade. A primeira 

regra é que a poesia deve ser de autoria de quem a recita. Cada apresentação 

(poema) deve ter no máximo três minutos. E por último, não pode haver 

nenhum tipo de acompanhamento como figurinos, adereços, música. No 

palco - ou na arena - há apenas o artistas, sua poesia e performance, o 

microfone e a intervenção do público (quando há!). 

Essa facilidade para organizar um espaço de convivência com troca de 

experiências e debates com temas sociais propicia sua rápida e fácil 

multiplicação pelo mundo afora. Expressões artísticas que corroboram para 

um arsenal de técnicas cabíveis de serem multiplicadas e que se projetam na 

emancipação humano-política para uma real trans/form/ação social muito 

nos interessa, afinal, o ponto comum dos elementos que permeiam o 

agitprop não seriam esses? 

 

Menimelímetros: A poesia de Luz Ribeiro, agitprop e slam  

 

ZAP! Zona Autônoma da Palavra foi o primeiro poetry slam brasileiro, 

organizado em 2008 e idealizado por Roberta Estrela D’Alva, em São Paulo. 

Rapidamente a proposta se espalha pelo país e hoje pode-se encontrar slams 

em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal e 

por aí continua a se espalhar. 

 
“(...) E é assim no mundo, porque o slam ‘tá’ em mais de 500 

comunidades. Eu tenho um amigo, por exemplo, nas Ilhas Maurício, 

no fundão da África, que ensina as crianças através do slam numa 

escola de madeira, de bambu. Então é uma ferramenta mesmo, não 

é de ninguém. É só uma desculpa, a competição, pra que aconteça 

isso, para que as pessoas prestem atenção de novo. Não é nem na 

poesia só, é pra que a gente fique quieto pra gente ouvir o outro 

falar. Num mundo em que a gente não consegue mais se escutar, 
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você parar e prestar atenção numa pessoa que ‘tá’ se expressando 

ali, durante três minutos que seja. E é em três minutos, porque em 

meia hora se cada um falar dez minutos é muita coisa. Em meia 

hora se cada um falar três minutos ‘é’ dez pessoas. Então é 

democrático também, tem a razão de ser, a regra.” 10 

  

No Brasil as Batalhas de Poesia acontecem, principalmente, nas ruas e 

praças das cidades, em forma arena como a criar uma tribuna popular. 

Muitas vezes não há nem mesmo o microfone, tendo a (o) poeta slam 

(slammer) que garantir a projeção de sua poesia contando apenas com sua 

voz e gestos em meio a ruídos de carros, buzinas e conversas da cidade que 

se movimenta ao redor da poesia. Esses elementos externos estão a somar 

e não a prejudicar uma performance, pois a poesia se faz viva em meio aos 

acontecimentos que se fazem junto a ela, mesmo que não ensaiado.  

Ocupar espaços públicos com performance em arena aponta para 

uma extrapolação da própria forma da performance, de acordo com 

Benjamin, um caminho para entender uma atualidade teatral é partir da 

estrutura do palco, e não da performance/ peça. “Para o palco, o público 

deixa de ser uma massa de cobaias hipnotizadas e se torna uma reunião de 

interessados, cujas demandas devem ser atendidas.” (BENJAMIN, 2017, p. 

12).  

A continuar o pensamento de Benjamin, essa reestruturação do palco 

em arena permite um “público relaxado”, que acompanha a poesia “com 

descontração”. Assim como relaxar e ler um livro, a “leitura” da poesia é feita 

coletivamente e “esse público, como coletivo, também se sentirá chamado a 

um posicionamento imediato.” (BENJAMIN, 2017, p. 23).  

 
O teatro épico dirige-se aos interessados “que não pensam sem que 

tenham um motivo”. Brecht não perde de vista as massas, cujo uso 

condicional do pensamento certamente é abrangido por essa 

fórmula. No afã de tornar seu público interessado pelo teatro de 

maneira técnica, mas não pelo caminho da mera cultura (Bildung), 

impõe-se uma vontade política. (BENJAMIN, 2017, p. 23).  

 

Na poesia slam o interesse do público é exercitado em vários 

momentos. Um deles é através do jogo de respostas aos MCs, geralmente 

feito com trocadilhos de palavras dos nomes dos Slams. No Slam Resistência 

(SP), por exemplo, o MC grita: “Sabotagem sem massagem na mensagem” e 

o público reage: “Slam Resistência”. Assim que termina o “grito de guerra” do 

                                         
10 Depoimento de Roberta Estrela D’Alva no Slam Resistência, na página “Sociedade dos Poetas 

Subversivos” do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=d7j2hhxdDlc  

https://www.youtube.com/watch?v=d7j2hhxdDlc
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slam é que se inicia a performance, e durante a apresentação é comum a 

reação do público que pode ser uma agitação evocada pelo efeito/sentido 

político de alguma frase. O efeito do sampleamento, que mistura literaturas, 

letras de música, palavras-de-ordem e longa variação de possibilidades para 

compor os poemas, facilita a interação da plateia que geralmente responde 

em coro ou criando batidas com mãos e pés. Outra interação é a do público 

com os jurados. Em regras gerais, cada Batalha de Poesias escolhe cinco 

jurados aleatoriamente, ali, antes de iniciar as batalhas, de modo a encontrar 

a maior diversidade possível entre eles e também para ter o máximo de 

imparcialidade em relação ao “julgamento” das/dos poetas. As notas 

possíveis são de zero a dez. Quando um jurado dá uma nota abaixo de dez a 

plateia responde com um “Credo!”, mas ao avaliar com nota dez a resposta é 

um exagerado “Ouuu!”. É possível notar que poemas com temáticas sociais e 

políticas muito bem definidos sob a ótica de classe do trabalho, raça e gênero 

são muito bem aceitos pelo público - e também pelos jurados -, gerando 

conteúdos que busquem cada vez mais uma autorrepresentação coletiva. 

Quanto mais o público reage positivamente ao se identificar com a temática, 

maior pode ser a nota da performance. Isso faz crescer as tentativas estéticas 

ao buscar novas técnicas e aprofundamento teórico -  histórico, social e 

político -  dos poetas. 

Para uma ordenação das ideias que aqui estão sendo construídas, 

partiremos das três principais regras do “método” slam como tentativa de 

análise de sua estética. A primeira é que os poemas devem ser de autoria 

própria do poeta que vai apresentá-lo. Esta regra nos remete ao debate do 

texto “O autor como produtor” que, para analisar o papel do artista e sua obra, 

Benjamin busca entender não “como uma criação poética se situa diante das 

relações de produção da época”, mas como ela se “situa dentro delas” 

(BENJAMIN, 2017, p. 87). Objetivamente isto significar olhar para a técnica, e 

sobre este conceito Benjamin entende como aquele que “torna os produtos 

literários acessíveis a uma análise social imediata; portanto, materialista. Ao 

mesmo tempo, o conceito da técnica apresenta o ponto de partida dialético;” 

(BENJAMIN, 2017, p. 87). É preciso modificar o aparelho de produção e 

melhorá-lo, sendo apenas factível com a socialização das técnicas e dos 

meios de produção, pois o progresso técnico é a base do progresso político: 

 
Dessa maneira, o caráter de modelo da produção é decisivo: 

primeiro, deve-se orientar os produtores na produção e, em 

segundo lugar, disponibilizar-lhes um aparelho melhorado. Esse 

aparelho é tanto melhor quanto mais consumidores levar de volta 

à produção; ou seja, quanto mais for capaz de transformar leitores 

ou espectadores em colaboradores. (BENJAMIN, 2017, p. 95). 
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Mulheres e LGBTs, negros e negras, trabalhadoras e trabalhadores, 

juventude e periferia, de qualquer modo, possuem a “técnica da oralidade” e 

um lugar bem definido socialmente - que não é o da classe dominante. Como 

o Poetry Slam não exige uma técnica específica do modo de se fazer poesia, 

as possibilidades de transformação do aparelho produtivo são incalculáveis. 

E isso é possível não só pelo debate político que se faz num poema, mas pela 

ferramenta do poema que está nas mãos da classe do trabalho e do espaço 

coletivo de debate a partir da socialização dos poemas nas batalhas. Vejamos 

o exemplo que Pound utiliza para falar sobre o (não) aperfeiçoamento das 

técnicas: 

 
I- Um mestre inventa uma ¨bossa”, ou processo para realizar uma 

função particular, ou uma série limitada de funções. 

Os alunos adotam a “bossa”. Muitos deles usam-na com menos 

talento que o mestre. O próximo gênio pode aperfeiçoá-la por algo 

mais apropriado aos seus objetivos. 

II - Aí aparece o pedagogo ou o teórico engomado e proclama 

aquela “bossa” como uma lei ou norma. 

III - Então a burocracia se forma e um secretariado de cabeças-de-

alfinete ataca todo novo gênio ou toda nova forma de inventividade 

por não obedecer à lei e por perceber algo que o secretariado não 

percebe. (POUND, 2003, p. 155).  

 

Em entrevista à Bravos!11, Luz Ribeiro relata que a herança da oralidade 

veio de sua mãe - que tem baixa escolaridade e dificuldade com a escrita - 

que recitava suas composições para gravar ou para que alguém as 

escrevesse. “Antes disso, antes de começar a escrever um poema ele é capaz 

de ‘ter uma toada na cabeça’. [...] O ritmo é uma forma recortada no TEMPO, 

assim como o desenho é um ESPAÇO determinado.” (POUND, 2003, p. 153). 

O sonoro da oralidade vem antes da palavra escrita; a construção 

rítmica/ritimada define a escolha da palavra. Ao narrar a construção do 

poema Menimelímetro, Luz Ribeiro deixa claro essa rítmica que precede a 

palavra: 

 
Eu fiz essa poesia quando eu estava indo visitar um adolescente. Eu 

trabalhava com adolescentes em conflito com a lei, e eu estava indo 

numa visita domiciliar e aí o adolescente em questão não morava 

mais na casa que a gente foi. Estava eu e uma outra técnica e 

ficamos desesperadas. “E agora? Como a gente acha esse menino?” 

E aí do nada, do nada o menino aparece. E ele era bem franzino e 

                                         
11 Canal do Youtube TV Brasil: Bravos! com Luz Ribeiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=n4YBcsdco6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=n4YBcsdco6Q
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ele falou “Não, senhora, tô morando ali agora.” “Aonde?”. E aí ele 

passava nos becos e vielas literalmente muito rápido. E foi muito 

louco, porque enquanto ele andava vinha uma voz na minha 

cabeça, provavelmente era a minha própria voz, mas ficava falando 

muito contínua: “os meninos passam lisos pelos becos e vielas”, e aí 

vinha de novo. Era como se eu fosse bombardeada por essa frase. 

(...) Tanto que o início da poesia é “os meninos passam lisos pelos 

becos e vielas” repetidamente porque foi assim que ela veio. 

 

Aproveitamos a deixa para adentrarmos à segunda regra, que diz 

respeito ao tempo máximo de três minutos de performance. Já ressaltamos 

na fala de D’Alva sobre a proposta democrática deste tempo delimitado a 

todos os slammers. No entanto, há outro sintoma que esta delimitação de 

tempo gera na construção do poema, que está na elaboração de uma 

mensagem em palavras que caibam neste tempo e se bastam para trazer a 

amplitude de significados e metáforas que o poeta deseja expressar. “O 

primeiro e o mais simples teste de um autor será verificar as palavras que 

não funcionam.” (POUND, 2003, p.10). Pensando na lógica rítmica e 

metafórica que o poesia tem, a produção dos versos apoia-se em elementos 

da figura de linguagem como aliteração (repetição de consoantes); 

assonância (repetição de vogais); anáfora (repetição de palavras no início de 

versos); metáfora (utilizar uma palavra ou expressão em lugar de outra); 

entre tantas outras ferramentas possíveis postas pela oralidade. Mas estes 

elementos não fazem sentido vistos isoladamente, pois não agem 

isoladamente sobre a oralidade da poesia. Poderíamos analisar cada 

elemento isoladamente ao longo de Menimelímetros, mas o aprofundamento 

destes não é nossa proposta no momento.  Optamos pela construção de 

análise proposta por Pound: “Se alguém quiser saber alguma coisa sobre 

poesia, deverá fazer uma das duas coisas ou ambas. I. É, olhar para ela ou 

escutá-la. E, quem sabe, até mesmo pensar sobre ela.” (POUND, 2003, p. 34). 

Para melhor entender os elementos linguísticos, a métrica, a sonoridade e a 

musicalidade e como eles se combinam recomendamos a leitura em voz alta 

de Menimelímetros, de Luz Ribeiro:  

 
os meninos passam liso 

pelos becos e vielas (Repete) 

vocês que falam becos e vielas 

sabem quantos centímetros cabem em um menino? 

sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? 

sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? 

quando “ceis” citam quebrada nos seus tcc’s e teses 

“ceis” citam as cores das paredes natural tijolo baiano? 

“ceis”citam os seis filhos que dormem juntos? 
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“ceis” citam o geladinho que é bom só por que custa 1,00? 

“ceis” citam que quando vocês chegam pra fazer suas pesquisas 

seus vidros não se abaixam? 

…. num citam, num escutam 

só falam, falácia! 

é que “ceis” gostam mesmo do gourmet da quebradinha 

um sarau, um sambinha, uma coxinha 

mas entrar na casa dos menino 

que sofrem abuso de dia 

não cabe nas suas linhas 

suas laudas não comportam os batuques dos peitos laje vista pro córrego 

seu corretor corrige a estrutura de madeirite 

quando eu me estreito no beco feito pros meninos “p” 

de (in)próprio 

eu me perco 

e peco por não saber nada 

por não saber geógrafa 

invejo tanto esses menino mapa 

percebe, esses menino desfilam moda 

havaiana azul e branca e preta número 35 / 40 e todos 

que é tamanho exato pro seu pé número 38 

esses meninos tudo sem educação 

que dão bom dia, abrem até portão 

tão tudo fora das grades escolares 

tão sem escola 

nunca teve reforço 

—- de ninguém 

mas reforça a força e a tática 

do tráfico mais um refém 

os menino sabem nem escrever 

mas marcam os beco tudo 

com caquinhos dos tijolo 

pcc! prucê vê, vê … vê? 

num vê! 

esses meninos que num tem nem carinho 

são muitas vezes pés no chão 

num tem carrinho preso no barbante 

pensa que bonito 

se fosse peixinho fora d’agua 

a desbicar no céu 

mas é réu na favela 

lhe fizeram pensar alto 

voa, voa, voa 

… 

aviãzinho 

o menino corre, corre, corre 

faz seus corres, corres, corres … 

podia ser até flecha, adaga, lança 

mas é lançado fora 
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vive sempre pelas margens 

na quebrada do menino passa nem ônibus pro centro da capital 

isso me parece um sinal 

é tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar 

e os menino malandrão faz toda a lição 

acorda cedo e dorme tarde 

é chamado de função 

queria casa 

mas é fundação. 

tem prestígio, não tem respeito 

é sempre o suspeito de qualquer situação 

“ceis” já pararam pra ouvir alguma vez o sonho dos menino? 

é tudo coisa de centímetros 

um pirulito 

um picolé 

um pai uma mãe 

um chinelo que lhe caiba nos pés 

aviso: 

quanto mais retinto o menino 

mais fácil de ser extinto 

seus centímetros 

não suportam 9 milímetros 

esses meninos 

sentem metros 

 

Há outro elemento que pode ser encontrado no poema que se dá pela 

simetria ou assimetria da métrica. Ao longo deste artigo apresentamos os 

versos de Menimelímetros e pudemos observar a assimetria, ou seja, foi 

composto em versos livres e sem rigorosidade métrica. Essa não assimetria 

pode evocar também uma metáfora se pensarmos na assimetria das 

construções das favelas que permeiam um centro urbano simétrico; ou na 

assimetria da vida das crianças, que não segue uma linha reta, sempre com 

curvas, bifurcações e obstáculos; também podemos tratar de sua negação à 

poesia e linguagem acadêmica ao compor um texto marginal. 

Para fechar este segundo momento (o que não esgota a análise formal 

deste poema), há três categorias de leitura de poesia que são propostas por 

Pound: i) fanopeia; ii) melopeia e; iii) logopeia. Como a linguagem é um meio 

de comunicação e expressão, estas três abordagens proporcionam uma 

abrangência de significados para a (palavra) linguagem e podem ser 

percebidas no “roteiro” de Luz Ribeiro, que são: 

 
1- Projetar o objeto (fixo ou em movimento) na imaginação social. 

2- Produzir correlações emocionais por intermédio do som e do 

ritmo da fala. 



 

459 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

3 - Produzir ambos os efeitos estimulando as associações 

(intelectuais ou emocionais) que permaneceram na consciência do 

receptor em relação às palavras ou grupos de palavras 

efetivamente empregador. (POUND, 2003, p. 63). 

 

Dando continuidade, seguiremos para a terceira regra que estabelece 

uma restrição quanto ao uso de elementos como figurinos, adereços e 

acompanhamento musical, e isto acaba por reforçar a teatralidade do 

slammer, que precisa se apoiar ao máximo no gesto para dar a conotação 

e/ou denotação que deseja expressar nos seus versos, como num jogo de 

mostrar e esconder. “Isto é, as palavras constituem apenas uma parte do 

veículo e as lacunas entre elas, ou as deficiências dos seus significados, 

podem ser preenchidas por ‘ação’” (POUND, 2003, p. 48). A gestualidade é 

algo que muito nos interessa, desde o trabalho corporal do agitprop à dança 

no hip-hop, perpassando pelo teatro épico de Brecht, a performance da 

slammer carrega este híbrido - assim como o ator-MC - das “características do 

ator épico (o distanciamento, o anti-ilusionismo, o gestus, a determinação do 

pensar pelo ser social) mixado ao autodidatismo, à contundência e ao estilo 

inclusor, libertário e veemente do MC” (D’ALVA, 2014, p. XXI). A atuação é 

determinada não apenas no sentido do conteúdo como também pela 

demarcação de tempos, pausas e ênfases; a construção gestual é modificada 

de acordo com a função que se deseja mostrar.  

 
“O ator deve mostrar algo e deve se mostrar. Ele mostra esse algo 

com naturalidade à medida que se mostra, e ele se mostra à medida 

que mostra esse algo. Embora sejam ações coincidentes, não 

devem coincidir a ponto de fazer desaparecer a oposição 

(diferença) entre essas duas atividades” (BRECHT apud BENJAMIN, 

2017, p. 19).  

 

Faremos um jogo de imagens para apresentar tais elementos gestuais. 

Na primeira sequência de imagens percebe-se a proposta de fluidez no 

movimento (Imagem 1 e Imagem 2) seguido pela ruptura ao realizar um 

gesto quebrado, como a referenciar a noção de quebrada (favela), de 

assimetria (Imagem 3), como a interromper o ritmo sem interrompê-lo, 

trazendo um sentido de fanopeia: “Os meninos passam liso pelos becos e vielas/ 

os meninos passam liso pelos becos e vielas/ os meninos passam liso pelos becos 

e vielas” 
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Imagem 1 - Canal Sociedade dos Poetas Subversivos 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg 

Acesso em: 19 abr, 2019. 

 

 
Imagem 2 - Canal Sociedade dos Poetas Subversivos 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg 

Acesso em: 19 abr, 2019.  

 

 
Imagem 3 - Canal Sociedade dos Poetas Subversivos 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg 

Acesso em: 19 abr, 2019 

 

Por último selecionamos duas imagens de outra performance (outro 

vídeo) de Luz Ribeiro, sendo a mesma poesia, que traz o elemento do 

microfone - já traçamos a importância deste elemento -, e como a slammer 

faz o jogo de mostrar e esconder no momento em que se distancia do 

microfone, como a mostrar a si mesma, e depois retoma ao mesmo para 

continuar a performance. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg
https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg
https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg
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 “‘ceis’ já pararam pra ouvir alguma vez o sonho dos menino?” - Sai do microfone. 

Imagem 1 - Canal Luz Ribeiro Poesia 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=CTY8Fs2K3k8 

Acesso em: 19 abr, 2019 

 

 
“‘ceis’ já pararam pra ouvir alguma vez o sonho dos menino?”  - Retoma o microfone. 

Imagem 1 - Canal Luz Ribeiro Poesia 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=CTY8Fs2K3k8 

Acesso em: 19 abr, 2019 

 

Tentamos demonstrar através da poesia Menimelímetros, de Luz 

Ribeiro, alguns elementos construídos por movimentos artísticos que se 

dispuseram a criar um arsenal técnico para uma arte que tem como 

horizonte a transformação social. Seja o Agitprop, o Teatro Épico (e Teatro 

do Oprimido) ou o Hip-Hop, sabe-se que os métodos criados por estes 

continuam a se reinventar de acordo com as necessidades da classe 

oprimida, e que hoje sobrevivem e resistem no Poetry Slam. 

 

Limite da Forma (ou Conclusão) 

A forma poesia não cabe na forma artigo (acadêmica), talvez por causa 

da aura de Benjamin que, por mais que compreendamos sua definição 

conceitual, a aura é impossível de ser esclarecida. Por isso, a análise realizada 

deu-se de modo inicial mas atentando-se às produções técnicas e 

metodológicas que, não como um raio a céu aberto, foram formuladas sob 

determinações políticas e econômicas, sociais e culturais diferentes, mas que 

se assemelham em seus princípios. 

https://www.youtube.com/watch?v=CTY8Fs2K3k8
https://www.youtube.com/watch?v=CTY8Fs2K3k8
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Com o mesmo objetivo de organizar uma ação cultural que fizesse 

avançar a consciência política (crítica), estes movimentos formularam suas 

estéticas pautadas nas temáticas da luta de classe e das minorias políticas. 

Propõem apresentação em espaços públicos e ampla participação pública, 

construção estética somente passível de se fazer acontecer pelo princípio de 

independência econômica, política e cultural. 
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A modernização da representação da Pérsia através das 

fotografias de Antoin Sevruguin  

 
Iasmin CASTRO DE SOUZA1 (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Durante o século XIX nos domínios da Pérsia, a arte de fotografar passou a 

ganhar forte apreciação pela população persa e pela realeza. Os governantes 

da dinastia Qajar (1785-1925) foram os primeiros a investir em fotógrafos 

para realizar trabalhos no país. No governo do xá Naser Al din um comité de 

fotógrafos foi contratado para registrar as paisagens e os representantes da 

Pérsia, entre eles o artista Antoin Sevruguin com notável popularidade, 

realizou trabalhos que exibiam diferentes facetas do país oriental. A presente 

pesquisa possui o objetivo de analisar as fotografias selecionadas de 

Sevruguin através do método da semiótica, com a finalidade de relacionar os 

sentidos presentes na fotografia com o contexto de produção. Dessa forma, 

paralelos sobre a estética oriental e sobre perspectivas de modernização 

ocidental podem ser traçadas a partir do trabalho de Antoin Sevruguin.  

Palavras-chave: Fotografia, Antoin Sevruguin, Pérsia. 

 

O ato de fotografar na história surge a partir do fenômeno europeu 

que chamamos de Revolução Industrial. A partir do início do século XIX o 

fascínio pelo congelamento de uma cena foi tão grande que o 

desenvolvimento das técnicas fotográficas avançaram ao longo dos anos, 

advindo do entusiasmo e curiosidade dos sujeitos.  

A descoberta da fotografia trouxe para a sociedade um conhecimento 

mais amplo em relação a diversidade cultural e social do mundo. As 

informações sobre o desconhecido que antes eram veiculas via verbal, 

escrita ou pictórica, agora eram representadas nas fotografias. As principais 

cenas registradas no período do século XIX eram paisagens urbanas ou 

rurais, retratos em estúdios, monumentos, construções de ferro, 

personagens políticos, e registros para fins científicos. Nas palavras de Boris 

Kossoy (1941) 

 
 Micro aspectos do mundo passaram a ser cada vez mais 

conhecidos através de sua representação. O mundo, a partir da 

alvorada do século XX, se viu, aos poucos, substituído por sua 

imagem fotográfica. O mundo tornou-se, assim, portátil e ilustrado. 

(KOSSOY, 1941, p. 27) 

                                         
1 Mestranda do programa de Pós Graduação em História Social – UEL. Orientada pela professora Drª 

Margaret Marchiori Bakos. 
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Relacionado a História como ciência, a disciplina passa a ganhar mais 

uma modalidade de fonte para estudos, assim como é possível exemplificar 

com a presente pesquisa. Sabe-se que a fotografia nem sempre foi vista 

como um documento possível de exercer o papel de fonte, já que esta 

definição incluía basicamente documentos escritos. Contudo, a abertura que 

a fotografia obteve no meio acadêmico possibilitou uma nova percepção 

acerca dessa modalidade. Fotografias são documentos insubstituíveis, 

contendo inúmeros elementos que permitem as mais plurais analises e 

conclusões desde as leituras dos signos presente na imagem até o estudo 

das técnicas em determinado contexto histórico. (KOSSOY, 1941). 

Percebe-se então que, como um documento histórico, a fotografia 

deve ser questionada e profundamente analisada. Faz parte da metodologia 

de estudo da presente pesquisa, compreender que as fotografias não são 

passivas, nem mesmo o fotógrafo ao registrar determinado momento. 

Recortes de imagens, ângulos preferíveis, momentos de captura e elementos 

presentes na cena necessitam de problematização para uma melhor analise 

das intenções da fotografia e do contexto do fotógrafo.  

No contexto da temática da pesquisa, a arte de fotografar chega na 

antiga Pérsia (o que corresponde atualmente ao território do Irã), no período 

da dinastia Qajar. O primeiro rei Qajar, ou xá, como é denominado na Pérsia, 

foi Agha Mohammad, de família turca, nomeado em 1796. Após sua morte, 

uma série de outros xás ocuparam o poder na Pérsia, trazendo a fama de 

más administradores do dinheiro, afundando economicamente a Pérsia. 

(ADGHIRNI, 2014) 

No que se refere ao contato com outras nações, a dinastia Qajar traçou 

conflitos no início do século XIX com o Império Russo. Sob o comando do xá 

Fatah Ali, a Pérsia perdeu muitos territórios que lhe pertenciam 

historicamente para os russos, como foi o caso da região do Cáucaso, no Mar 

Cáspio, que atualmente corresponde ao Azerbaijão e a Geórgia. Além disso, 

as relações com a Europa se estreitaram com o xá Nácer al Din que planejou 

modernizar o Irã em relação a educação e tecnologia. A fama dos Qajar de 

esbanjadores veio principalmente deste período, onde inúmeras viagens 

reais eram feitas com destino a Europa. Os xás gastavam fortunas com 

luxuosos objetos, obras de arte e levando centenas de pessoas em comitivas 

junto as viagens. A solução da situação econômica da Pérsia foi amenizada 

com a venda de patrimônios persas para russos e britânicos, na tentativa de 

sanar as dívidas. (ADGHIRNI, 2014). 

É nesse contexto que vive Antoin Sevruguin, autor das fotografias 

fontes desta pesquisa. Nascido por volta da década de 30 e 40 do século XIX 

em Teerã, na antiga Pérsia, Antoin era filho do embaixador russo Vassil 
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Sevruguin. A família Sevruiguin vivia em Teerã mas era de origem georgiana, 

que correspondia na época a territórios russos, especificadamente em Tbilisi. 

(NAVAB, 2003) 

Com a morte precoce do pai, Antoin desiste do oficio da pintura e após 

passar um tempo em Tbilisi, conhece o fotógrafo Dmitri Ivanovich Ermakov, 

que já possuía a experiência de fotografar paisagens na Pérsia. Como fonte 

de inspiração e conhecimento, Antoin se junta a Ermakov em viagens no 

interior persa, a qual servem como início da carreira de fotógrafo de 

Sevruguin. (BEHDAD, 2016). 

Um estúdio fotográfico é aberto por Antoin em Teerã no final do século 

XIX. A maioria de suas fotos foram tiradas entre 1870 e 1930, e tinham como 

alvo as mais diversas e plurais cenas. O trabalho de Sevruguin e a 

descendência como filho do embaixador, favoreceram na escolha no xá 

Nácer al Din como um dos fotógrafos oficiais da corte, e posteriormente 

como o mais famoso entre eles.  

Dessa forma, Sevruguin era responsável por fotografar cenas e 

personagens da corte real persa, harens e mesquitas. Uma das 

características do governo do xá al Din de modernizar a Pérsia, como já 

citado, se reflete no comando de registrar as paisagens e pessoas que 

demonstram o progresso na Pérsia. É com esse intuito que muitas das 

fotografias de Sevruguin foram capturadas.  

Contudo, o imenso acervo do fotógrafo não consiste apenas em 

registros reais da corte. Pelo fato de ter crescido na Pérsia, Sevruguin falava 

persa e outros dialetos locais da região, além de conhecer os costumes e 

apresentar empatia com a população. Esses elementos auxiliaram o 

fotógrafo a ter uma aproximação e um acesso a todas as camadas sociais de 

sujeitos que viviam na Pérsia. Assim, Antoin fotografava desde a realeza até 

pedintes de rua, mulheres, trabalhadores e crianças.  

 
The collections of his photographs at the Freer and Sackler galleries 

contain portraits of royalty and courtiers, military officers and 

prisoners, religious and ethnic people, foreign royalty and 

diplomats, dervishes and harem women, images of rites and 

ceremonies, market scenes and other daily activities, traditional 

sports and hunting scenes, royal camping and executions, pre-

islamic and Islamic architecture, train tracks, and roads, and aerial 

views of the cities and the villages. (BEHDAD, 2016, p. 78)  

 

Antoin Sevruguin produziu mais de 600 fotografias. Muitas delas 

foram destruídas durante a Revolução Constitucional da Pérsia em 1906 e 

também no início da dinastia Pahlavi em 1953 que tirou os Qajar do poder. 

O xá Reza Pahlavi deu ordem para que destruíssem todos os registros e 
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representações da dinastia Qajar, pois de acordo com o xá, os persas não 

deveriam mais lembrar do “atraso” e o passado dos Qajar. As centenas de 

fotografias que sobraram, estão em museus no Irã, por toda Europa e nos 

Estados Unidos principalmente. A galeria Freer Gallery of Art and the Arthur 

M. Sackler Archives, em Washington (EUA) dispõe atualmente do maior 

acervo de fotografias de Sevruguin. Os dois museus fazem parte da 

Smithsonian Instituiton, a qual disponibiliza o acesso as fotografias de 

Sevruguin online através do site da instituição.  

Com o intuito de discutir sobre a representação da Pérsia para os 

outros países, principalmente ocidentais, foram selecionadas quatro 

fotografias de Antoin Sevruguin para criar uma linha de raciocínio que 

dialogue com os conceitos de modernização e orientalismo. Além disso, as 

fotografias permitem uma análise que permeia elementos presentes no 

contexto histórico de produção das obras.  

O trajeto para análise é que se levante os elementos presentes 

internamente na fotografia como fonte e que se compreenda a partir dos 

elementos externos do contexto da obra, os significados estruturados pelo 

autor. A metodologia da pesquisa parte da ideia de fotografia como uma 

imagem que carrega símbolos, e a significação destes símbolos se devem 

aqueles que criaram e aqueles que compreendem, trazendo o sentido de 

interpretação e comunicação através da imagem fotográfica.  

Dessa forma, a primeira fotografia utilizada como fonte é um retrato 

do xá Nácer al Din, atualmente parte do acervo da Freer Gallery e disponível 

através do site da Smithsonian Institute. A fotografia, como todas as outras 

obras de Sevruiguin, foi feita utilizando a técnica glass plate negatives, 

conhecido como técnica das placas fotográficas. O site da instituição não 

oferece muitas informações sobre a fotografia. Sabe-se que a data da obra 

se localiza entre as décadas de 70 e 80 do século XIX.  

Na imagem é possível encontrar como figura centralizada o xá Nácer 

al Din sentado no conhecido Trono do Pavão. O trono é ornamentado por 

joias e pedras preciosas, e data do período Mongol no século XVII, trazendo 

o sentido de riqueza e poder. A fotografia foi tirada no Palácio do Golestão, 

uma obra arquitetônica do período Qajar construído para sustentar o luxo e 

riqueza que a realeza gostava de exibir. Em 2013, o Palácio de Golestão se 

tornou patrimônio mundial pela UNESCO por ser um dos únicos 

monumentos do período Qajar que não foi destruído pela dinastia Pahlavi.  

Entre as inúmeras salas do Golestão, o Trono do Pavão se encontra na 

Talar e-ayneh, chamada de Sala dos Espelhos, onde foi registrada a fotografia 

de Sevruguin. A presente fotografia não é a única que registra o xá. O 

fotógrafo retratou inúmeras imagens do xá em vários cenários dentro do 
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palácio e em momentos recreativos com a família. Afinal, retratar a grandeza 

e o luxo do palácio do xá junto a figura de poder era uma das ordens feitas 

à Sevruguin, sendo de maneira geral o que essa fotografia representa.  

Entre os elementos internos, percebemos as vestes de luxo do xá. Não 

são vestes militarizadas mas representam o alto investimento no setor de 

vestuário da corte. O casaco grande passa a ideia de que no período da 

fotografia fazia frio em Teerã. De todo figurino, os sapatos e o chapéu são os 

que mais representam uma estética oriental. Não se pode afirmar por falta 

de informações, mas o casaco e a calça podem ser facilmente artigos trazidos 

da Europa entre as inúmeras viagens que a corte realizava. Ainda sobre a 

estética do xá, o bigode era uma marca de sua figura. 

 

 
“Nassealdin Shah at Talare Ayneh, Golestan Palace”. Coleção Myron Betement Smith: Antoin 

Sevruguin. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, 

Washington D.C. Presente de Katherine Dennis Smith, 1973-1985. 

 

Além dos adereços da Sala dos Espelhos presentes no plano de fundo 

da fotografia já citados, temos a presença de tapetes persas. Estes são 
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famosos elementos que até hoje representam a região do Oriente Médio e 

principalmente o Irã, pela conhecida arte de produzir tapetes.  

No que se refere aos pontos externos da fotografia, vale ressaltar que 

o xá Nácer al Din foi o primeiro xá da Pérsia a ser fotografado, o que já diz 

muito das características de seu reinado. A fotografia representa uma 

preocupação e uma necessidade do xá em imprimir determinada imagem da 

Pérsia e da corte para os sujeitos de outros países e regiões. A imagem nesse 

sentido ocupa a função de transmitir a construção de símbolos. Símbolos 

que remetem a grandeza, ao luxo, ao poder do xá e também nos pontos 

orientais de seu reino.  

A modernidade era uma característica admirada pelo xá e presente 

em muitas fotografias de Sevruguin. A obra seguinte representa um ideal de 

modernidade europeia muito presente em fotografias dos séculos XIX e XX. 

As imagens dos trens são tão famigeradas pois tratam de simbolizar o 

avanço e o desenvolvimento dos indivíduos em relação as engenharias da 

época. Na Pérsia não foi diferente. 

 

“Veiled women boarding a train”. Antoin Sevruguin. Teerã, Irã. Freer Gallery of Art and Arthur M. 

Sackler Gallery Archives. Museum Syndicate. 

 

Um dos pedidos do xá, era que Sevruguin fotografasse o primeiro trem 

construído na Pérsia na década de 80 do século XIX. Conhecido como carro 
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defumado, o trem presente na imagem causou certa insegurança na 

população persa. Somente após o próprio xá viajar utilizando o trem, que o 

meio de transporte se popularizou no país.  

Não obstante, o que chama atenção na fotografia são as mulheres 

embarcando. A segregação entre gêneros na Pérsia é algo comum oriundo 

principalmente das tradições islâmicas que foram implantadas na região no 

século VII, possível de ser visto na presente imagem e que prossegue até os 

dias atuais. Sabe-se que homens e mulheres não devem ocupar os mesmos 

espaços nos meios de transporte. O cenário da foto mostra os vagões 

destinados as mulheres. O único homem presente na imagem 

provavelmente ocupa a função de orientar ou verificar as entradas no 

veículo.  

Como parte da tradição islâmica, as mulheres usam a veste chamada 

de chador, um manto negro feminino que cobre todo o corpo com exceção 

do rosto. Atualmente não é obrigatório o uso no Irã, porém é altamente 

utilizado por mulheres mais velhas e dentro das mesquitas. O adereço 

imposto nas mulheres traz uma contradição curiosa à fotografia. Ao modo 

que o trem simboliza o progresso e o desenvolvimento baseado em 

construções ocidentais, principalmente na Europa, as mulheres trazem o 

mais conservador da imagem persa. Aliás, o elemento conservador é 

representado na imagem pelas vestes das mulheres, porém a vestimenta se 

trata de uma consequência do real foco conservador da sociedade, que seria 

a imposição religiosa do homem.  

Como colocado por Frederick Bohrer (2003) as imagens de Sevruguin 

expressam ambivalência e sentidos híbridos, permitindo leituras diferentes 

e contraditórias. Da maneira que é procurado trabalhar com o conceito de 

modernidade, é também esbarrado pela tradição arraigada dos 

conservadorismos sociais. É interessante pensar na recepção dessas obras 

no mundo europeu/ocidental. Como tratado páginas acima sobre a função 

da fotografia, essas imagens vão servir como grandes pilares para formação 

ou reformulação do imaginário ocidental do oriente. Por mais que Sevruguin 

desenvolva um recorte da imagem baseado nas ordens do xá, a população 

que consome essas obras se apropriam de diferentes maneiras dos 

significados existentes nas fotografias, quebrando ou construindo os 

estereótipos do oriente. 

Ainda sobre os estereótipos femininos orientais, a próxima fotografia 

traz importantes elementos para a discussão. Se trata de uma obra realizada 

no estúdio de Sevruguin. Além de trabalhar para o xá, o fotógrafo realizava 

serviços em seu estúdio em Teerã onde era muito conhecido e visitado. As 
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fotografias realizadas em estúdio eram construídas e posadas pensando no 

público e na estética europeia e voltadas para a elite persa.  

A mulher presente na imagem não possui identificação, mas trata-se 

provavelmente de uma moça casada da alta sociedade. Os indicativos para 

esta conclusão são os adereços luxuosos como os anéis, o colar de pérola, a 

joia na cabeça, e o tecido da veste feminina. Sentada em uma cadeira, o 

retrato posiciona a mulher com figura central da fotografia. Diferente do 

retrato do xá Nácer al Din, a mulher não olha em direção ao fotógrafo. Uma 

hipótese seria pela diferenciação de gênero. A mulher fotografada está 

certamente acompanhada pelo marido ou pelo pai. Dessa forma, em sinal 

de respeito ao companheiro, a mulher não encara o fotógrafo, formando a 

pose de perfil.  

Uma das intenções da fotografia é certamente exibir a condição social. 

A mão aberta de frente para câmera mostra os anéis, o véu transparente 

deixa a vista o adorno de prata que remete a uma estética feminina oriental. 

O colar de pérola claramente centralizado também exibe riqueza, porém 

adotado de uma perspectiva do ocidente, já que colar de pérolas não faz 

parte de um costume persa. As roupas caras e o véu também fazem parte 

dos costumes orientais. Um dos elementos que chama mais atenção é o véu 

branco cobrindo o rosto todo. Esse tipo de uso do véu não é comum entre 

as mulheres, o que traz a ideia que o véu foi montado para que fosse 

fotografado dessa maneira somente. Além do já citado chador, as mulheres 

geralmente usam hijab, niqab ou até mesmo a burca para cobrir todo o 

rosto. Ademais, a disposição do véu não é de maneira natural, para baixo. 

Ele certamente foi posicionado para trás, afim de mostrar com mais visão o 

colar, delineando também os traços do rosto da mulher de perfil.  

O véu sem dúvida é um dos adereços que mais indica a estética 

oriental para o ocidente. De acordo com Ali Behdad (2016) o véu é um 

elemento que representa uma obsessão do ocidente com o proibido, sendo 

um espaço exótico e misterioso. De fato, o véu e muitas vestes utilizadas no 

Oriente Médio, escondem e mascaram o corpo da mulher de modo a dar luz 

a imaginação e a curiosidade dos sujeitos que não estão acostumados com 

tal tradição. 
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“The veiled woman”. Myron Bement Smith Coleção: Antoin Sevruguin. Freer Gallery of Art and Arthur 

M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Presente de Katherine Dennis 

Smith, 1973-1985 

 

Dessa forma, a fotografia da mulher com véu chega aos olhos 

ocidentais para contribuir com o imaginário conservador da Pérsia. Vale 
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lembrar que Sevruguin viajava constantemente para Europa e vendia muitas 

de suas obras para museus e instituições de lá. Antoin não fotografava 

apenas a corte real ou a elite persa. Pelo fato de falar persa e outros dialetos 

locais e ser um bravo conhecedor da cultura local, por ter nascido e crescido 

no país, Sevruguin conseguiu durante sua carreira o acesso para fotografar 

as mais diversas pessoas no Oriente Médio. Este recorte fotográfico regional 

foi um método de inserir suas obras dentro do mercado europeu de 

pesquisas principalmente etnológicas do século XIX. 

No acervo de Sevruguin é encontrado variadas fotografias de 

moradores de rua, trabalhadores, mulheres, crianças, comércio de rua, até 

zoroastrianos e dervixes. A imagem a seguir é uma das mais famosas de 

Sevruguin. É um morador de rua sem identificação, retratado em 1880 em 

Teerã. O morador ocupa a figura central na fotografia, apresentando vestes 

visivelmente furadas de tecidos de menor valor. A foto foi feita na rua onde 

o morador se encontra descalço e apoiado em uma espécie de bengala, 

carregando consigo uma série de outros tecidos nas costas que lhe acarreta 

em uma pose curvada a frente. O turbante na cabeça aderi a característica 

oriental a figura, já que na região, é comum que homens usem o adereço. O 

estado dos pés se encontram penosos afim de interpretar que o homem não 

tem o costume de usar calçados para proteger os pés. A barba branca e os 

sinais nos olhos demonstram características da velhice. Ainda sobre os olhos, 

eles seguem diretamente ao fotógrafo. O olhar é de curiosidade, como se 

fosse a primeira vez que o pedinte teria sido fotografado. Há grandes 

chances de realmente ser a primeira vez, pois o ato de fotografar não era 

popularizado ainda e Sevruguin era o único com o olhar de artista para fora 

da corte. Dessa forma, a estranheza em ver o equipamento tão perto é 

demonstrada pelo olhar e pela pose curvada a frente.  
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“A beggar in Tehran”. Antoin Sevruguin, 1880. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery 

Archives. Museum Syndicate. 
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A imagem não é a única representando pessoas de baixa classe social 

nas ruas. Sevruguin representava também até mesmo aqueles mais 

perseguidos socialmente, como judeus, gilakis e zoroastrianos e seguia uma 

estética orientalista utilizada por outros fotógrafos no Oriente Médio, como 

Pascal Sebah e Dmitri Ivanovich Yermakov. Pelo fato de sempre viajar para 

Europa a ideia era que Sevruguin representasse a Pérsia através das 

imagens, na construção de uma identidade ou de uma história alternativa.  

 
Sevruguin’s photographs are simultaneously examples of an 

Orientalist tradition of photography of the Middle East and the 

expressions of a resident photographer genuinely interested in Iran 

and the everyday practices of its people. (BEHDAD, 2016, p. 77) 
 

Atualmente Sevruguin é o fotógrafo de maior reconhecido da Pérsia. 

Ganhou dois prêmios de fotografia na Europa, um em Bruxelas e outro em 

Paris, além de receber a medalha de Leão e Sol do xá Nácer al Din, sendo o 

primeiro artista a fotografar um xá da Pérsia. Suas fotografias representam 

um trabalho plural e diverso, demonstrando a população persa e os anseios 

da corte. São representações que facilitam o contato cultural de sociedades 

tão longes e que passam a conhecer visualmente a Pérsia através dos olhos 

de Sevruguin. As imagens contam mais do que elas aparentam. É possível 

analisar os contextos de produções e enxergar os contatos políticos, 

econômicos e sociais entre a Europa e o Oriente Médio. Por mais que 

vejamos a inciativa do xá Nácer al Din em representar o poder, o luxo e a 

modernidade da Pérsia, é possível descobrir “o amor e o carinho pela cultura 

persa” de Sevruguin, como bem pensado por Ali Behdad. Entre as obrigações 

do ofício de fotógrafo, a dualidade se insere na busca pelo regionalismo 

oriental para construção de uma representação para o público ocidental.  
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O Falcão Maltês e Los Angeles – cidade proibida: expressões do 

noir que inspiram leitores clássicos e modernos às múltiplas 

interpretações artísticas 
 

Delba Tenorio Lima Patriota VILLELA (UTFPR/LONDRINA-PPGEN)1 

Marilu Martens OLIVEIRA (UTFPR-PPGEN)2 

 

Resumo: 

O objetivo do presente trabalho é apresentar um recorte de pesquisa 

efetuada durante o mestrado profissional, oferecido pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Londrina. Na ocasião, a 

investigação debruçou-se sobre a problemática da formação leitora do 

sujeito pós-moderno e da sua relação com a disciplina de Arte. Após extensa 

pesquisa o material, consolidado em antologia, foi aplicado aos alunos do 

Ensino Médio – Magistério (Cornélio Procópio Pr.), por meio do curso de 

extensão O noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo. Assim, por meio 

das abordagens pedagógicas, foram selecionadas duas obras da expressão 

noir: O falcão maltês (1932) - exemplo do noir tradicional - romance e filme 

homônimo, e Los Angeles – cidade proibida (1997), cinema configurado na 

versão contemporânea do noir. O resultado logrou textos críticos, reflexivos 

e contextualizados, desenvolvidos pelos aprendizes durante as oficinas. Por 

se tratar de um projeto multidisciplinar, a investigação contou com obras de 

Corrêa (2016), Mascarello (2006), Mattos (2018), Oliveira (2009), Schneider 

(2016), entre outros. 

 

Palavras-chave: Literatura e cinema, arte noir, criação artística. 

 

1 Introdução 

 

É inegável que a arte está inserida em diversas áreas do conhecimento 

através da multiplicidade de suas linguagens, expressões e formas, ao 

mesmo tempo em que compartilha com artistas, pesquisadores e 

admiradores a complexidade de sua função, aplicação e utilidade. Partindo 

desse pressuposto, acrescentamos ao universo do trabalho docente, junto à 

disciplina de Arte, práticas outras que oferecessem aos discentes novas 
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metodologias, novas temáticas e novas possibilidades de apreendê-la, 

reinterpretá-la e reinventá-la. 

Assim, por meio do curso de extensão O noir em diálogo interartes: o 

leitor contemporâneo, desenvolvido durante o mestrado profissional para a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Londrina, aplicado 

aos alunos do Ensino Médio (Magistério), de uma escola estadual, em 

Cornélio Procópio/Pr., objetivamos iniciar os estudos interartes 

apresentando a eles duas obras da estética conhecida como noir: A primeira, 

na vertente tradicional, foi O falcão maltês, (HAMMETT,1932), romance 

adaptado para o cinema em 1941, por John Houston; e a segunda, 

contemporânea (neo noir), foi Los Angeles – cidade proibida, (ELLROY,1997), 

também vertida em filme por Curtis Hanson, em 1997. 

Não é exagero salientar que muitos apreciadores da arte, de maneira 

geral, já tiveram contato com o estilo noir, porém não o denominam como 

tal. Desse modo, a fim de sintonizar o leitor sobre o tema proposto faremos 

uma breve explanação de suas características e peculiaridades, enfatizando, 

contudo, às modalidades fílmicas e literárias recortadas para esse evento.  

A expressão francesa film noir, em português “filme negro”, designa 

um subgênero de filme policial, que teve o seu ápice nos Estados Unidos, 

entre os anos 1939 e 1950. De acordo com Schneider (2016), a nomeação foi 

dada pela primeira vez, a um filme, em 1946, pelo critico francês Nino Frank, 

remetendo aos romances policiais da Série noire, coleção criada pela editora 

Gallimard em 1945, cujos livros tinham capa preta e amarela, com sobrecapa 

preta e bordas brancas. 

Gasparetto (2017) informa que o filme noir resulta de uma 

combinação de estilos e de gêneros de cinema, bem como das artes 

plásticas, citando, por exemplo, American Film Now, que não constitui 

propriamente um gênero, mas um estilo visual, que alguns críticos tratam 

como "modo" ou "ciclo", que sofreu grande influência do expressionismo 

alemão no período do regime nazista. Acrescenta, ainda, que muitos 

diretores alemães, como Fritz Lang, Billy Wilder e Robert Siodmak foram 

forçados a emigrar levando em suas bagagens as técnicas que haviam 

desenvolvido, realizando, nos EUA, alguns dos mais famosos filmes noirs, nos 

quais os recursos de iluminação tinham importância fundamental como 

destacar aspectos psicológicos dos personagens ou criar tensão no 

espectador (GASPARETTO, 2017).  

Outras influências importantes vieram do realismo poético francês e do 

neorrealismo italiano. Mascarello (2006) aponta que através de temas como 

o fatalismo, a injustiça e protagonistas arruinados buscava-se dar 

autenticidade aos personagens. Filmes posteriores, como Night and the City 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_g%C3%AAneros_cinematogr%C3%A1ficos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_policial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gallimard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_g%C3%AAneros_cinematogr%C3%A1ficos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fritz_Lang
https://pt.wikipedia.org/wiki/Billy_Wilder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Siodmak
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo_po%C3%A9tico_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fatalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Injusti%C3%A7a
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e Panic in the Streets, ambos de 1950, adotaram uma abordagem neorrealista, 

utilizando fotografia in loco e, frequentemente, alguns atores não 

profissionais encarnavam pessoas comuns e oprimidas, como em The Lost 

Weekend e In a Lonely Place.  

Já nos Estados Unidos da América do Norte (EUA), a principal influência 

literária do filme noir, nas colocações de Mascarello (2006), advém da ficção 

policial e de suspense, produzida por escritores como Dashiell 

Hammett, Raymond Chandler e James M. Cain, popularizada em revistas 

baratas tipo Black Mask. Apesar de não ser considerado um filme 

noir, Cidadão Kane,1941, de Orson Welles, teve uma forte influência no 

desenvolvimento do estilo desse gênero, particularmente por seus visuais 

barrocos e a complexa estrutura narrativa conduzida por sobreposição. 

Nesse período, o clássico do filme noir transita entre as décadas de 40 

e 50 do século XX, e muitos historiadores e críticos do cinema 

consideram Stranger on the Third Floor, 1940, como o primeiro film 

noir genuíno e Touch of Evil, 1958, de Orson Welles, é comumente citado 

como o último filme do período "clássico" do noir (MASCARELLO, 2006). 

Alguns críticos acreditam que o filme noir nunca tenha acabado realmente, 

mas apenas perdido, temporariamente, a popularidade para, mais tarde, ser 

revivido de maneira um pouco diferente.  

Retornando a Schneider (2016), para ele a maioria dos estudiosos não 

consideram autênticos os filmes feitos fora do período clássico. Têm como 

genuíno noir aqueles pertencentes a um ciclo ou período e acreditam que os 

subsequentes, que tentaram reviver os filmes clássicos, são diferentes 

porque os criadores são conscientes do estilo "noir", o que os diretores 

dos filmes noir originais, talvez não fossem (SCHNEIDER, 2016, p. 52). 

Grande parte dos filmes desse subgênero (ou estética) era produção 

de baixo orçamento, sem atores de muito prestígio. Alguns diretores e 

roteiristas foram perseguidos politicamente durante o macarthismo (fim da 

década de 1940 até meados da década de 1950) e impedidos de trabalharem 

nos grandes estúdios de Hollywood. Assim, colaboravam, sob pseudônimo, 

nessas produções baratas, conta Schneider (2016). 

Os exemplos mais populares de filme noir giravam em torno de uma 

mulher de “virtudes” questionáveis, também conhecidos por bad girl 

movies (filmes de menina má), enquanto os filmes dos grandes estúdios 

demandavam mensagens mais positivas. Neles, os protagonistas podiam ser 

personagens fracos e moralmente ambíguos e as personagens secundárias, 

raramente possuíam alguma profundidade ou autonomia. Em relação ao 

ambiente, personagens e temas, as características da arte noir, exploradas 

em obras literárias e fílmicas, em grande parte, foram adaptadas de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Weekend
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Weekend
https://pt.wikipedia.org/wiki/In_a_Lonely_Place
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dashiell_Hammett
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dashiell_Hammett
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raymond_Chandler
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=James_M._Cain&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Mask_(revista)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o_Kane
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macartismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
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romances clássicos para recriações ou readaptações do neo noir, como 

segue. 

 

2 Arte noir: singularidades  
 

Em tese, a arte noir é identificada por misturar certo clima de terror, 

mistério, mortes, elementos policiais, detetivescos que vão além dos meros 

procedimentos inerentes à investigação criminal. Ao serem adaptadas para 

o cinema, as obras literárias, por meio dos recursos e das linguagens que a 

sétima arte dispõem, aumentam a visibilidade da estética, causando um 

efeito todo especial à sua performance. 

 A começar pelo estilo visual da iluminação, característica fundamental 

no cenário noir, as filmagens tendem a utilizar sombras dramáticas, alto 

contraste, low key (fotos que possuem muitos claros ou escuros), película em 

preto e branco que vão do escuro ao claro, proporcionando uma atmosfera 

sombria, claustrofóbica. Muitos filmes noir foram filmados durante a noite, 

para dar maior realidade ao ambiente. Por isso é comum constatar sombras 

sobre os personagens, mobília e arquitetura. 

Gasparetto (2017) frisa a importância do uso da iluminação por zonas, 

manchas e flashes capazes de estabelecerem um isolamento do ator, 

separando-o do ambiente. A luz, no cinema expressionista, tem o poder de 

estabelecer rupturas e relações entre personagens, acompanhando a ação 

de modo aparentemente arbitrário, mas com a finalidade de concentrar a 

atenção, articular a ação, acentuar a tensão e colorir a emoção do público. 

Por sua vez, Oliveira (2009) descreve que o ambiente é urbano, 

noturno, sombrio, em locais exóticos ou remotos, sendo as ruas longas, 

molhadas, escuras ou com iluminação néon. É dado destaque às casas 

noturnas, janelas com luz chanfrada, clubes de jogos e de lutas de boxe, 

corredores estreitos sem saída, o que gera no leitor/espectador a sensação 

claustrofóbica. Nessa atmosfera, temas como fatalismo, emboscada, 

obsessão sexual, corrupção social, política e humana fornecem aos 

protagonistas o roteiro para expressarem sentimentos de romantismo, 

sedução, cinismo e violência. 

Os papéis são personificados por policiais, detetives particulares, 

bodes expiatórios, sujeitos desencantados, solitários, beberrões impiedosos 

(anti-heróis), alguns moralmente ambíguos, mulheres sedutoras 

(eternizadas na femme fatale) deslumbrantes, românticas, atraentes, 

geralmente, loiras ou ruivas. Elas se opõem à redentora, dócil e complacente. 

Para completar esses elementos, uma trilha sonora melancólica dá o tom. O 

som vem do piano, do sax, do trompete, compondo jazz ou música latina 

(OLIVEIRA, 2009).  
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Outras características ficam por conta de cenas intrincadas, uso de 

flashbacks ou prolepses, sobreposições de narrativas, presença do 

protagonista em quase todas as cenas, histórias geralmente narradas por 

personagem, assassinatos, roubos, traições diversas e adultérios como 

centro da trama. Há, ainda, o final em aberto ou sem happy end e a 

inevitabilidade do fracasso do protagonista.  

Tais narrativas são produzidas por escritores do calibre de Dashiell 

Hammett, Edgar Ulmer, Jules Dassin, Edward Dmytryk, John Farrow, Samuel 

Fuller, Henry Hathaway, Alfred Hitchcock e John Houston. Dos títulos desse 

período, Pacheco (2017) destaca Stranger on the Third Floor,1940, The Maltese 

Falcon, 1941 - conhecido no Brasil como Relíquia Macabra - e Laura, 1944.  

Das versões modernas fílmicas, chamadas de neo noir, o autor aponta, 

dentre outros, Corpos ardentes, 1982; Sob o domínio do mal, 1962; Chinatown, 

1974; Los Angeles – cidade proibida, 1997; e Dália Negra, 2005. Obras criadas e 

ou dirigidas pelos talentosos Roman Polanski, Martin Scorsese, Lawrence 

Kasdan, Alan Parker, Curtis Hanson e James Ellroy (PACHECO, 2017). A 

relação, mínima por sinal, configura uma revolução do clássico noir, no 

entanto, os filmes apresentam-se de maneira mais arrojada, quando os 

personagens abusam dos tons e das cores, porém mantém o estilo, não 

abrem mão da transgressão humana, seguem retratando o pessimismo e a 

marginalidade por intermédio dos intérpretes.  

Em síntese, os criminosos mais perversos, os detetives mais durões e 

as mulheres mais sensuais estão reunidos na antologia do noir, revelando ao 

público leitor uma forma de arte que fascina a todos até os dias atuais. De 

Raymond Chandler, Dashiell Hammett e James Cain, representantes das 

raízes do noir, ao revolucionário diretor e roteirista Quentin Tarantino, 

passando pelos mestres Stephen King e James Ellroy, as páginas de histórias 

instigantes e de suspenses marcaram e ainda marcam o imaginário de muita 

gente. Passadas nas grandes metrópoles, aparentemente despretensiosas, 

carregam em si a crítica e a reflexão sobre a sociedade americana de outrora. 

Há duas fontes do filme noir – uma literária e outra cinematográfica. 

Sob o aspecto literário, o grande impacto foi o dos pulps magazines, 

notadamente a revista Black Mask, como já referido, em cujas páginas 

floresceu a chamada hard-boiled, escola de detetives, que os franceses 

denominaram roman noir (MATTOS, 2018). Os pulps eram revistas impressas 

em papel barato, feito com fibras de polpa, vendidas a dez centavos ou um 

quarto de dólar, publicadas na virada do século XX. Atingiram maior 

popularidade entre 1930 e 1945, evoluindo de antologia de contos para 

revistas especializadas em gêneros como western, histórias fantásticas, de 

guerra e de detetives, dentre outras.  
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O modelo do investigador intelectual, de postura britânica, mesmo 

quando não era inglês, circulou em ambientes sofisticados dominando a 

ficção policial até os anos trinta (século passado), quando Dashiell Hammett 

revolucionou o romance policial. Interessando-se mais pela caracterização e 

atmosfera do que pela intriga, ele inseriu ação, sexo e violência na trama, 

trazendo o crime para as ruas das grandes cidades, onde geralmente ocorre.  

Para Mattos (2018), o romance policial de Hammett humaniza-se, 

passa a ter como personagens seres de carne e osso (policiais corruptos, 

prostitutas, chantagistas, traficantes e detetives particulares), que não são 

máquinas pensantes, mas homens e mulheres normais. Seus heróis (hard-

boiled, tough guy), insolentes e nervosos, dados a “espertezas”, aproveitam-

se das oportunidades para obterem vantagens: vestido de capa impermeável 

e chapéu de feltro, fumante inveterado e beberrão, expressando-se de forma 

lacônica e vulgar, usa mais os punhos do que a cabeça, esse é San Spade, o 

herói de O falcão maltês.   
 

3 Primeiro encontro: O falcão maltês – autoria e linguagens 

 

Em linhas gerais, diríamos que Dashiell Hammett trabalhou 

regularmente para o cinema, até servir como sargento no exército 

americano, durante a II Guerra Mundial. Após a guerra, dedicou-se somente 

à literatura, o que não o livrou da "caça às bruxas", ação promovida pelo 

senador Joseph McCarthy no início da década de 1950. Recusando-se a 

colaborar com a comissão que investigava atividades, supostamente 

subversivas na indústria cinematográfica, foi preso e incluído na lista negra 

que impedia os artistas de trabalharem. Em seu acervo, encontram-se Seara 

vermelha, 1929, A chave de vidro, 1930, Mulher no escuro, 1933, e O falcão 

maltês, 1930, além de uma infinidade de contos. 

Corrêa (2016) escreve que O falcão maltês é considerado o ápice da 

literatura noir. Marcado por uma prosa seca e direta, narrativa em terceira 

pessoa, com narrador onisciente, não conta tudo ao leitor, contribuindo para 

intensificar a aura de suspense e de dúvida que permeia a trama, visto que 

o leitor tenta, sem sucesso, formar um juízo a respeito de fatos sobre os 

quais tem apenas informações parciais, fazendo com que o desfecho do 

mistério seja surpreendente. 

Outro atrativo da obra, é o caráter ambíguo do protagonista Sam 

Spade, personificado no filme por Humphrey Bogart. Sua frieza e moral 

maleável moldam-se às circunstâncias e o encaixam no arquétipo do anti-

herói, responsável pela resolução da trama. O auxílio ao próximo, quando 

ocorre, é sempre circunstancial. Apesar de tudo, durante a leitura, o leitor 

percebe que ele é o único confiável, posto que não esconde suas intenções. 
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A visão pessimista do autor sobre o mundo é retratada por intermédio 

de seus personagens, que seguem a mesma linha: mulheres manipuladoras, 

advogados de caráter duvidoso, policiais venais e assim por diante. Além 

desses fatores, no texto conciso e enxuto de Hammett, o ritmo é intenso, 

quase vertiginoso em certos momentos. O vocabulário das ruas, do dia-a-dia, 

os diálogos ágeis e diretos enfatizam essa característica. Ainda, a economia 

de palavras torna necessário ao leitor prestar atenção redobrada, pois em 

poucas linhas pode ocorrer um fato que transforma a trama completamente. 

Não há digressões nem expressões meramente decorativas. Todo o texto é 

muito direto. Literalmente, é tudo “preto no branco”. 

Resumindo O falcão maltês, tido como o romance policial mais famoso 

do século XX, a obra gira em torno de uma relíquia medieval valiosíssima: a 

estatueta de um falcão levada em sigilo desde o Oriente até a cidade de San 

Francisco, na Califórnia. Em seu rastro, seguem aventureiros gananciosos 

que fazem de tudo para possuí-la. O detetive particular Sam Spade entra 

nessa batalha, quando seu sócio é assassinado depois de se envolver com 

uma jovem sedutora e esperta. Imune à ilusões sentimentais, habituado a 

lidar com gângsteres e policiais corruptos, Spade arma um jogo sutil de 

alianças e traições, decidido a sair vencedor. Na trama, preserva noções 

elementares de justiça, mas está disposto a ir até o fim de seus limites.  

O livro teve várias versões para o cinema, mas foi sob a direção de Jonh 

Houston que esse noir virou celebridade. A adaptação de O falcão maltês, 

pelo cineasta, conquista de vez, os cinéfilos, tendo no enredo Humphrey 

Bogart, como o detetive particular San Spade. Na trama, ele investiga o 

desaparecimento da irmã da atriz Mary Astor, mulher misteriosa e sedutora 

que o contrata para resolver o caso. A princípio, a causa parece simples, 

porém vai se complicando à medida que surgem personagens e 

acontecimentos estranhos. Logo no início da narrativa, seu sócio, Miles 

Archer, é baleado e morto, envolto nos mistérios de uma relíquia macabra.  

 

4 Segundo encontro: Los Angeles – cidade proibida 

 

Los Angeles – cidade proibida traz praticamente todas as características 

da expressão noir: o crime movendo a narrativa, as cenas 

predominantemente noturnas, os personagens ambíguos, assassinatos e 

policiais corruptos e a femme fatale que, depois, se torna a redentora. Mesmo 

que a fotografia tenha cores quentes (em tons sépias) e cenas diurnas surge 

como homenagem ao estilo, retratando o ambiente urbano com carros 

circulando pelas ruas dos anos 1950, e ainda a decoração retrô das 

residências, as armas da época utilizadas pelos policiais, que se vestem com 
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chapéus e sobretudos. Além, é claro, da trilha sonora de Jerry Goldsmith, 

repleta de jazz e músicas típicas da Califórnia, com composições 

instrumentais sombrias, pontuando bem as cenas. 

Embora seja, indiscutivelmente, um filme neo noir, a luminosidade 

toma conta das cenas, mostrando a arquitetura das casas e o modo de vida 

adotado pelos americanos, excitando a imaginação dos leitores para as 

novas roupagens da arte. Uma das cenas de violência contra a mulher 

acontece em uma casa toda iluminada para as festas de final de ano. 

Entretanto a obra fílmica não é uma cópia do romance, pois a linguagem é 

outra.  

Das tramas desenroladas, apenas algumas foram escolhidas. Uma 

delas envolve três detetives, cada qual com o seu passado, influenciando o 

jeito de ser e de viver a vida, o modo como encaram o certo e o errado. 

Também aparecem as concessões que fazem, de acordo com o que 

acreditam. Há ênfase na indústria de fofocas em Los Angeles, narrada por 

Danny DeVito, no papel do repórter caçador de escândalos. Ainda, se destaca 

o tráfico de prostitutas, com a permissividade do departamento de polícia. O 

roteiro deixa a desejar, pois há momentos em que o expectador se perde na 

trama. 

De acordo com Rosenberg (2013), a obra não deve ser entendida por 

abordar os fora da lei, mas também pelos que estão dentro dela, não 

existindo muita diferença entre uns e outros. De tudo que se passa na telona, 

a lição que fica é que não é fácil escolher caminhos. Ninguém nasce 

prostituta, cafetão, bandido ou policial corrupto. Tudo resulta das condições 

que a vida nos oferece e de nossas opções. 

Dirigido por Curtis Hanson, o filme é baseado no livro homônimo do 

escritor James Ellroy, autor de literatura noir permeada por sujeitos sem 

nenhuma moral, que circulam nos contextos de grandes cidades. Intensa e 

perturbadora, a obra fílmica revela vários mundos e submundos dos anos de 

1950. Assim é que ao investigar um caso de chacina ocorrida no Café Nite 

Owl, os detetives Ed Exley e Bud White acabam desvendando um esquema 

de prostituição, envolvendo meretrizes de luxo que fazem cirurgias plásticas 

para se parecerem com as divas do cinema, figurões de Hollywood e o 

Departamento de Polícia de Los Angeles. Por delatar seus companheiros, 

Exley acaba sendo promovido, contudo White é afastado e Jack Vincennes, 

venal, acaba assassinado. Mostra-se que não existe justiça na Los Angeles de 

então, cenário onde os personagens transitam pelo esgoto humano.  

 

5 Resultados 
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Por meio das atividades pedagógicas elaboradas por nós, foram 

extraídas das representações - literária e fílmica do noir - apresentadas, 

importantes ferramentas que possibilitaram aos alunos interpretar, analisar 

e reproduzir suas impressões, partindo das experiências vividas por sujeitos 

em tempo, espaço e contextos distantes dos deles, ao mesmo tempo, em 

que dialogavam com as diferentes expressões contemporâneas da estética 

noir. Portanto, foi bastante profícuo o diálogo interartes estabelecido. 

Começando pelo O falcão maltês, logo perceberam o efeito 

transformador da literatura, na vida do autor. Embora Hammett tenha 

abandonado a escola aos 14 anos de idade, escrevia bastante e suas histórias 

foram publicadas em revistas baratas e populares, despertando a atenção 

do público e da crítica. Mas tarde, foi reconhecido como um grande escritor, 

responsável por uma renovação do gênero policial. 

Los Angeles – cidade proibida, adaptada de L. A. Confidential (ELLROY, 

1997), apreciada pelos alunos-leitores no segundo encontro, veio corroborar 

com as temáticas discutidas e contextualizadas por eles, tanto quanto à 

construção das personagens e desenrolar da trama, quanto suscitando 

analogias entre as artes em questão. Refletiram, ainda, sobre os fatos 

ocorridos na vida dos autores, obtendo uma noção mais realista do mundo 

e de como a arte retrata as vivências humanas e pode transformá-las. 

  

6 Concluindo 
 

Como foram apontadas, as obras literária e fílmica (O falcão maltês e 

Los Angeles – cidade proibida) fizeram parte de um contexto maior, incluídas 

no produto educacional aplicado aos alunos do Ensino Médio – Magistério, 

em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CP), 

por meio do curso de extensão O noir em diálogo interartes: o leitor 

contemporâneo. Nesse recorte, apresentamos práticas pedagógicas via noir 

clássico, retratado pelos romances, e noir contemporâneo, adaptado para o 

cinema. Na prática, percebemos que a estética apresentada 

detalhadamente, junto aos temas discutidos em diálogos com os enredos 

contextualizados, bem como as atividades artísticas desenvolvidas, 

motivaram os estudantes para as inúmeras possibilidades de apreciar a arte, 

bem como os levaram a uma visão mais crítica e mais reflexiva sobre a 

sociedade e seus desafios. Ademais, nos possibilitaram concluir a pesquisa 

com êxito e satisfação, abrindo-nos novos caminhos para projetos futuros. 
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