
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL 

 

 

 

 

 

 

ILDA APARECIDA RIBEIRO DE SANTA FÉ 

 

 

 

 

 

LADY VÍBORA - PROCESSOS DE CRIAÇÃO DE UMA PERSONAGEM 

FICCIONAL AUTOBIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2019 



 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL 

 

 

ILDA APARECIDA RIBEIRO DE SANTA FÉ 

 

 

LADY VÍBORA - PROCESSOS DE CRIAÇÃO DE UMA PERSONAGEM 

FICCIONAL AUTOBIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

Trabalho final de mestrado apresentado à Banca 
Examinadora do Programa de Pós Graduação em Arte e 
Cultura Visual - Mestrado da Faculdade de Artes Visuais 
da Universidade federal de Goiás, como exigência parcial 
para a obtenção do título de MESTRE EM ARTE E 
CULTURA VISUAL, sob a orientação do Prof. Dr. José 
César Teatini de Souza Clímaco 

 

 

Goiânia 

2019 



 

 

     

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Aos meus pais Cordeiro (in memoriam) e Maria Luiza, toda a minha 

gratidão por sempre me apoiarem nas minhas escolhas. 

A meus irmãos: Plínio, José Eustáquio, Paulo e Maria das Graças. 

Os meus fiéis companheiros de jornada, Shao-Kam e Kitana que me 

proporcionaram o melhor de suas vidas. 

Ao meu professor e orientador desta dissertação José César, pela 

confiança, dedicação e amizade. 

Aos professores avaliadores de banca que sempre demonstraram seu 

apoio e generosidade. 

Ao Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual, aos 

professores e funcionários, pela credibilidade. 

A meus amigos: Adriana Mendonça, Célia Gondo, Simone Simões, Keila 

e Luiz Ferreira, agradeço pela imensa contribuição em todos os momentos 

desta dissertação. 

Aos admiradores de minha personagem que embora permaneçam 

anônimos, contribuíram significativamente para a construção deste trabalho. 



 

 

RESUMO 

Neste trabalho desenvolvi uma personagem ficcional chamada Lady Víbora, a 
partir da minha própria autobiografia. Ao mesmo tempo procurei refletir sobre 
as diversas mídias nas quais a personagem foi ganhando vida: gravura, 
fanzine, aquarela e o suporte virtual (redes sociais). Esta investigação tem 
como metodologia, a produção e uso de cadernos ou diários de artista, onde 
foram mapeadas as etapas que permeiam a identificação da personalidade e a 
imagem visual que expressa e exterioriza a Lady Víbora. 

Palavras-Chave: Autobiografia, Transmídia, Fanzine, Gravura, Diário de artista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In this research I developed a fictional character called "Lady Víbora", based on 
my own autobiography. At the same time I tried to reflect on the different media 
in which the character came to life: engraving, fanzine, watercolor and virtual 
support (social networks). This research has as a methodology, the production 
and use of notebooks or artist diaries, where the steps that permeate the 
identification of the personality and the visual image that expresses and 
externalize "Lady Víbora" have been mapped.  

Keywords: Autobiography, Transmedia, Fanzine, Engraving, Artist diary. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 – “Nancy”, personagem do filme “Jovens Bruxas” (1996), (Disponível 

em: <https://petiscos.jp/beleza/compilacao-de-maquiagens-goticas-em-filmes-

de-hollywood-com-destaque-para-tim-burton> (acessado em: 11/01/2019) .... 28 

Figura 2 - Andie Walsh, personagem do filme “A garota de rosa shoking” 

(Prettty in Pink) (1996). Disponível em: 

<http://dvdsofaepipoca.blogspot.com/2012/12/rosa-nao-e-mesmo-minha-

cor.html> (acessado em: 11/01/2019) ................................................................ 28 

Figura 3 - Exploradores (Joe Dante - 1985) Disponível em: 

<https://universosesquecidos.wordpress.com/2017/04/12/explorers-explorers-

joe-dante-1985-eua/ >(acessado em: 11/01/2019) ............................................ 30 

Figura 4 - “Resgate Abaixo de Zero”, filme de Frank Marhal (2006). Disponível 

em: <https://minhapaixaoporfilmes.wordpress.com/category/resgate-abaixo-de-

zero-2006/> (acessado em: 11/01/2019) ............................................................ 31 

Figura 5 - Betty Grable (Disponível em: 

<http://greatentertainersarchives.blogspot.com/2011/05/betty-grable-ultimate-

pin-up.html>) (acessado em: 11/01/2019) .......................................................... 33 

Figura 6 - Betty Page (Disponível em: 

https://amauryjr.blog.bol.uol.com.br/2018/02/06/bettie-page-a-rainha-das-pin-

ups-tem-curiosidades-reveladas-em-livro/ (acessado em: 11/01/2019) ........... 33 

Figura 7 - Ilustração atribuída a George Petty, 1941. Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/x-ray_delta_one/5383004395/> (acessado em: 

11/01/2019) .......................................................................................................... 35 

Figura 8 - Memphis Belle, pintura atribuída ao Capitão Starcer Tony, de 1942-

1943. Disponível 

em:<http://osmarjunmodelismo.blogspot.com/2010/07/historias-da-segunda-

guerra-mundial.html> (acessado em: 11/01/2019) ............................................ 35 



 

 

Figura 9 - Ilda Santa Fé, usando bandana.   2012. Fotografia: José Loures .... 36 

Figura 10 - Dita Von Teese. Disponível em: 

<http://www.fillmoreauditorium.org/events/dita-von-teese-2/#.XDinnlVKjcs> 

(acessado em: 11/01/2019) ................................................................................ 37 

Figura 11 - Pin Up contemporânea rockabilly 

<https://br.pinterest.com/pin/726205508641157363/>(acessado em: 

11/01/2019) .......................................................................................................... 38 

Figura 12 - Pin ups contemporâneas psychobilly. Disponível em: 

<http://3.bp.blogspot.com/-jMgYKK3bEBA/UQalrv7nSvI/AAAAAAAAEP4/8-

CkhK7IY1w/s1600/Pinup-Psychobilly.jpg> (acessado em: 11/01/2019) ........... 39 

Figura 13 - Pin Up Dark, a personagem do filme “Elvira a rainha das trevas” 

(1988) Disponível em: <http://revista.socarrao.com.br/no-

socarrao/relembrando/macabre-mobile-possante-da-rainha-das-trevas/> 

(acessado em: 11/01/2019) ................................................................................ 40 

Figura 14 - Pin Up Army. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=pin+up+militar&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwie0L2Jj-

bfAhVCILkGHTghCR0Q_AUIDigB&biw=1280&bih=833#imgrc=ouyBYvAzf12t4

M:>(acessado em: 11/01/2019) .......................................................................... 41 

Figura 15 - Tabela para inspirar na criação de nome pin up. Disponível em: 

<https://vududepano.wordpress.com/2013/08/05/descubra-seu-nome-pin-

up/>(acessado em: 11/01/2019) ......................................................................... 42 

Figura 16 - Matriz em linóleo para carimbo pessoal. Dimensões: 7x6 cm. 

Fotografia: Ilda Santa fé. ..................................................................................... 40 

Figura 17- Versão final do carimbo feito em silicone. Dimensões: 3,5x3 cm. 

Fotografia: Ilda Santa fé. ..................................................................................... 40 



 

 

Figura 18 - Foto da primeira experimentação com a imagem dos pés, 2017. 

Fotografia: Ilda Santa fé. ..................................................................................... 47 

Figura 19 - Print da página lady Víbora na rede social Facebook. 2019. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/ladyvibora.art>(acessado em: 

04/04/2019). ......................................................................................................... 49 

Figura 20 - Print da página lady Víbora na rede social Facebook. Álbum: Curve-

se. 2019. .............................................................................................................. 50 

Figura 21- Prints da página lady Víbora na rede social Facebook. Álbum: 

FeticheZines - LADY VÍBORA . 2019. ................................................................ 51 

Figura 22 - Print da página lady Víbora na rede social Facebook. Álbum: Lady 

Víbora - Arte. 2019. ............................................................................................. 54 

Figura 23 - Prints da página lady Víbora na rede social Facebook. Álbum: LADY 

VÍBORA - ILDA SANTA FÉ. 2019....................................................................... 55 

Figura 24- Zine: “1 O Mago”, 2012. Fotografia: Ilda Santa fé. ........................... 58 

Figura 25 - Matrizes em E.V.A. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé. ....................... 59 

Figura 26 - Matrizes em borracha escolar e linóleo. 2017: Fotografia: Ilda Santa 

fé. ......................................................................................................................... 60 

Figura 27 - Matrizes em ponta-seca. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé. .............. 60 

Figura 28 - Matriz em E.V.A. criada para compor a capa do Zine: “O Guardião”, 

2017. Fotografia: Ilda Santa fé. ........................................................................... 62 

Figura 29 - Zine: “O GUARDIÃO do submundo”. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé.

 ............................................................................................................................. 66 

Figura 30- Zine: “O GUARDIÃO do submundo”. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé.

 ............................................................................................................................. 66 



 

 

Figura 31- Zine: “O GUARDIÃO do submundo”. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé.

 ............................................................................................................................. 67 

Figura 32 - Fetichezine Lady Víbora: “Adoração - n. 01. 2018. Fotografia: Ilda 

Santa fé. ............................................................................................................... 69 

Figura 33 - Fetichezine Lady Víbora: “Adoração - n. 01. 2018. Fotografia: Ilda 

Santa fé. ............................................................................................................... 70 

Figura 34 - Página de caderno de artista usada para teste de carimbos do 

fetichezine “Curve-se”. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé .................................... 68 

Figura 35 - Carimbos em E.V.A., borracha escolar, carimbos de silicone 

produzidos e carimbos escolares selecionados para o fetichezine “Curve-se”. 

2018. Fotografia: Ilda Santa Fé .......................................................................... 70 

Figura 36 - Fetichezine Lady Víbora: “Curve-se - n. 02”. 2018. Fotografia: Ilda 

Santa Fé .............................................................................................................. 71 

Figura 37- Fetichezine Lady Víbora: “O Luxo insano - n. 03”. 2018. Fotografia: 

Ilda Santa Fé ....................................................................................................... 76 

Figura 38 - Fetichezine Lady Víbora: “O Luxo insano - n. 03”. 2018. Fotografia: 

Ilda Santa Fé ....................................................................................................... 77 

Figura 39 - Página ilustrada do livro: “Animais fantásticos e onde habitam” 

(Páginas 6-7), 2017. Fotografia: Ilda Santa Fé .................................................. 82 

Figura 40 - Víbora Venenosa. Aquarela. 22x24 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa 

Fé ......................................................................................................................... 80 

Figura 41- Víbora Venenosa. Aquarela.  22x24 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa 

Fé ......................................................................................................................... 81 

Figura 42 - Toque. 22x24 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé ......................... 81 



 

 

Figura 43 - Agressivos. Aquarela. 16,5x21 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé

 ............................................................................................................................. 82 

Figura 44 - Dominatrix. (imagem de referência) Disponível em: 

<https://i.pinimg.com/originals/ad/7c/ea/ad7cea5991b157ff2404df82836e5795.j

pg>(acessado em: 14/04/2019 ........................................................................... 84 

Figura 45 - Lady Víbora e o cão fiel. Aquarela. 24x32 cm. 2018. Fotografia: Ilda 

Santa Fé .............................................................................................................. 85 

Figura 46 - Shao-Kam o cão fiel. Aquarela. 24x28 cm. 2018. Fotografia: Ilda 

Santa Fé .............................................................................................................. 85 

Figura 47 - Curve-se I. Monotipia, 25x36 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e 

Curve-se II. Monotipia. 2018. Fotografia: Ilda santa Fé ..................................... 91 

Figura 48 - Curve-se III. Monotipia, 25x36 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e 

Curve-se IV. Monotipia, 23x32 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé ................. 91 

Figura 49 - Curve-se V. Monotipia, 23x32 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e 

Curve-se VI. Monotipia, 23x32 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé ................. 91 

Figura 50 - Curve-se VII. Monotipia, 25x36 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

e Curve-se VIII. Monotipia, 26x36 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé ............ 92 

Figura 51 - Curve-se XI. Monotipia, 26x39 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e 

Curve-se X. Monotipia, 20,5x30 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé ............... 89 

Figura 52 - Controle. Serigrafia, tiragem 5 cópias, 15x20 cm. 2018. Fotografia: 

Ilda Santa Fé ....................................................................................................... 90 

Figura 53 - Dor. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 16x25 cm. 2018. Fotografia: Ilda 

Santa Fé e Humilhação. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 15x23 cm. 2018. 

Fotografia: Ilda Santa Fé ..................................................................................... 90 



 

 

Figura 54 - Servil. Serigrafia, tiragem 5 cópias, 16x18 cm. 2018. Fotografia: Ilda 

Santa Fé e Entrega. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 16x23 cm. 2018. Fotografia: 

Ilda Santa Fé ....................................................................................................... 91 

Figura 55 - Animalização. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 14x22 cm. 2018. 

Fotografia: Ilda Santa Fé e Submissão. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 10x16 cm. 

2018. Fotografia: Ilda Santa Fé .......................................................................... 91 

Figura 56 - “Lady Víbora I”. Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé e “Lady 

Víbora II”. Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé ........................................ 92 

Figura 57 - 0 “Lady Víbora III”. Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé e 

“Lady Víbora IV”. Monotipia. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé ........................... 92 

Figura 58 - “Lady Víbora V”. Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé e “Lady 

Víbora VI”. Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé ....................................... 96 

Figura 59 - L.V. Autorretrato I. Serigrafia, tiragem: 6 cópias, 13x24 cm. 2018. 

Fotografia: Ilda Santa Fé e L.V.  Autorretrato II. Serigrafia, tiragem: 6 cópias, 

15x25 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé ........................................................ 97 

Figura 60 - L.V. Autorretrato III. Serigrafia, tiragem: 7 cópias, 14x25 cm. 2018. 

Fotografia: Ilda Santa Fé e L.V. Autorretrato IV. Serigrafia, Monotipia, 16x21 

cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé.................................................................... 97 

Figura 61 - L.V. Autorretrato V. Serigrafia, tiragem: 5 cópias, 13x22 cm. 2018. 

Fotografia: Ilda Santa Fé e L.V. Autorretrato VI. Serigrafia, tiragem: 4 cópias, 

17x17 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé ........................................................ 98 

Figura 62 - L.V. Autorretrato VII. Serigrafia, tiragem: 7 cópias, 17X17 cm. 2018. 

Fotografia: Ilda Santa Fé ..................................................................................... 98 

Figura 63 – Fonte desconhecida (infelizmente acredito que o vídeo tenha sido 

removido da página onde o vi anteriormente, sendo assim não posso citar sua 

origem). .............................................................................................................. 101 



 

 

Figura 64 - Lady Víbora/Ilda Santa Fé, vestindo corset, top e acessórios 

confeccionados pelo artista visual Luiz Ferreira, 2018. Fotografia: Luiz ferreira

 ........................................................................................................................... 101 

Figura 65 - Deusas das Serpentes, 1000-1550 a.C., encontradas no Palácio de 

Cnossos, Museu Arqueológico de Heraklion, Creta, Grécia. Foto: Simone R. 

Martins. Disponível em: <https://www.historiadasartes.com/sala-dos-

professores/deusas-das-serpentes/>(acessado em: 04/04/2019) .................. 102 

Figura 66 - À esquerda corpete feito com hastes de barbatana de baleia e à 

direita corpete de ferro. Disponível 

em:<http://modahistorica.blogspot.com/2013/10/corset-peca-mais-controversa-

da.html>(acessadoem:04/04/2029) .................................................................. 101 

Figura 67 - Madame Tallien pintura de Louis David (1773-1835). Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madame_Tallien_by_Jacques-

Louis_David.jpg> (acessado em: 04/04/2019) ................................................. 105 

Figura 68 - Rose Caron, cantora, pintura de Auguste Toulmouche, 1828-1890 

(Museu Carnavalet, Paris). Disponível em: 

<https://www.magnoliabox.com/products/portrait-of-the-singer-rose-caron-42-

59176173> (acessado em: 04/04/2019) ........................................................... 105 

Figura 69 - Cintura afunilada e anquinha. Autor da imagem desconhecido. 

Disponível em: <https://amodaresumida.wordpress.com/tag/bustle/> (acessado 

em:04/04/2019).................................................................................................. 106 

Figura 70 - A cantora francesa Polaire, 1890. período de máximo afunilamento 

da cintura aliada ao uso de caldas nas saias. Disponível em: 

<http://liabastosmodaecultura.blogspot.com/2010/10/oi-pessoal-hoje-o-assunto-

sera-sobre.html> (acessado em: 04/04/2019) .................................................. 107 

Figura 71 - Inovações tecnológicas, criação de fibras artificiais e de tecidos 

elásticos; (This illustration of the latest foundation garments appeared in The 

Delineator as early as March, 1929). Disponível em: 



 

 

<https://witness2fashion.wordpress.com/tag/lastex/> (acessado em:04/04/2019)

 ........................................................................................................................... 108 

Figura 72 - Modelo de Chistian Dior (1905-1957). disponível em: 

<http://www.bettys.com.br/moda/anos-chiques/> (acessado em:04/04/2019) 108 

Figura 73 - Da esquerda para a direita: vestido de noiva do Video Music 

Awards (1984), da estilista Maripol; sutiâ cônico da turnê Blond Ambition 

(1990), de Jean Paul Gaultier; corpete da Reinvention Tour (2004) por Christian 

Lacroix (foto: Madonna.com/Reprodução /AP Photo/Armando Franca) 

Disponível em: 

<https://www.uai.com.br/app/noticia/musica/2013/04/24/noticias-

musica,141849/madonna-faz-exposicao-de-seus-figurinos-classicos-por-

apenas-duas-hora.shtml>(acessado em: 04/04/2019) .................................... 110 

Figura 74 - Festa da linha Cigana na Casa de oração Mãe Dulce, 2018. 

Fotografia: Maria das graças ............................................................................ 112 

Figura 75 - Modelo que serviu como inspiração na montagem do primeiro look 

da lady Víbora Autor da imagem desconhecido. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/608830443351270975/> (acessado em: 

04/04/2019) ........................................................................................................ 113 

Figura 76 - Produção do traje utilizando pelúcia felpuda para a confecção da 

estola, corset de vinil, colar indígena, bijouteria e crânio de galinha. 2018. 

Fotografia Ilda Santa Fé e Traje completo para lady Víbora, durante a 

exposição ”Ilda Santa Fé” no Ruptura , 06/2018. Fotografia: Ana Iguana ...... 115 

Figura 77 - Traje para lady Víbora, usado durante a VII Semana de Educação, 

Ciência e Tecnologia (2018). Fotografia: Adriana Mendonça e Produção do 

traje utilizando penas de angola e plumas de aves, para a confecção das 

ombreiras, corset, bijouteria e crânio de galinha. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé

 ........................................................................................................................... 117 



 

 

Figura 78 - Produção do traje utilizando pelúcia felpuda para a confecção da 

estola, corset com estampa de cobra, bijouteria e crânio de galinha. 2018. 

Fotografia Ilda Santa Fé e Traje completo para lady Víbora, corset e calça 

confeccionados por Luiz Ferreira, e Traje completo para lady Víbora, corset e 

calça confeccionados por Luiz Ferreira, especialmente para performance 

durante as “Ciberpajelanças” no Ruptura Cultural, 2008. Fotografia: Paulo 

Ribeiro ................................................................................................................ 119 

Figura 79 - Radiografia de um frasco com cosmético egípcio mostrando, em 

branco, a importante quantidade de cosmético em pó conservado. Disponível 

em: <http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com/2011/10/historia-da-

maquiagem-antigo-egito.html#> (acessado em: 04/04/2019) ......................... 121 

Figura 80 - Guepardo. Fotografia de autor não identificado. Disponível em: 

<http://www.1zoom.me/pt/wallpaper/438164/z931.7/>(acessado em: 

04/04/2019). Busto da rainha Nefertiti. Disponível em: 

<http://makemecosmetics.com.br/blog/saiba-como-surgiu-

maquiagem/>(acessado em: 04/04/2019). Falcão peregrino. Disponível em: 

<http://animais.hi7.co/falcao-peregrino--a-ave-mais-veloz-do-mundo--

57a97a135e453.html>(acessado em: 04/04/2019).......................................... 123 

Figura 81 - Retrato de Elizabeth I. Disponível em: 

https://tudorbrasil.com/2012/09/11/a-maquiagem-nos-tempos-tudor/(acessado 

em:04/04/2019). Gueixas contemporâneas. Disponível em: 

<https://www.japaoemfoco.com/maquiagem-de-gueisha-aprenda-a-fazer/> 

(acessado em:04/04/2019) ............................................................................... 126 

Figura 82 - Pintura corporal kaiapó. Disponível em: 

<http://hemisphericinstitute.org/hemi/pt/enc05-oficinas/item/1418-enc05-

kaiapobody-painting>(acessado em:04/04/2019) ............................................ 127 

Figura 83 - Modelo de sombra para os olhos (smokey preto). Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/776519160728969998/>(acessado 

em:04/04/2019). Modelo de batom vermelho. Disponível em: 



 

 

<https://br.pinterest.com/pin/776378423238862401/>(acessado em:04/04/2019)

 ........................................................................................................................... 131 

Figura 84 - Exercícios de automaquiagem. 2018. (Fotografia Ilda Santa Fé) 132 

Figura 85 - Sas Colby - Um livro de aproximadamente 7 páginas, com: pintura 

em cera, costura, osso, botões e pedra e com tampa de madeira articulada. 

Disponível em: <https://www.sascolby.com/mixed-media?lightbox=dataItem-

j6z4xgdt1>acessado dia:04/04/2019) ............................................................... 134 

Figura 86 - Páginas de: “El diario de Frida Kahlo - um íntimo autorretrato”. 

Fotografia: Ilda Santa Fé. .................................................................................. 134 

Figura 87 - Grimoire (Livro de Artista, contém um estudo de autorretratos 

envolvendo rituais mágicos) 2011. Fotografia: Ilda Santa Fé .......................... 135 

Figura 88 - Livro dos Mortos (Livro de Artista, compõe o processo criativo e 

manual prático de osteotécnica que foi aplicado nas obras tridimensionais que 

integram o universo ficcional criado por mim em 2013, ÃDNAURA).. 2012. 

Fotografia: Ilda Santa Fé ................................................................................... 135 

Figura 89 - Caderno de Campo I (Livro de Artista - integra o processo criativo 

de ÃDNAURA, universo ficcional desenvolvido em 2012) 2013. Fotografia: Ilda 

Santa Fé ............................................................................................................ 136 

Figura 90 - Páginas do diário da serpente. Fotografia: Ilda Santa Fé ............. 138 

 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................21 

CAPITULO 1 - LADY VÍBORA: DAS MEMÓRIAS DE INFÂNCIA À CRIAÇÃO 

DE UM NOME .................................................................................................. 27 

1.1 - Amenina que brincava sozinha .............................................................29 

1.2 - Queria ser pin up ....................................................................................32 

1.3 - A escolha do nome .................................................................................41 

1.4 - O desafio, o fetiche e os servos.............................................................45 

1.5 - @ladyvíbora.art: a página ......................................................................48 

1.6 - A arte da adoração dos pés ...................................................................50 

CAPÍTULO 2 – FANZINE, PINTURA E GRAVURA: UMA TRAJETÓRIA 

TRANSMÍDIA....................................................................................................56 

2.1- Engatinhando na fanzinagem .................................................................60 

2.1.1 - Adoração - n.01 ....................................................................................67 

2.1.2 - Curve-se - n. 02 ....................................................................................70 

2.1.3 - O luxo Insano - n.03 .............................................................................74 

2.2 - Construindo um pequeno reino ............................................................77 

2.2.1 - A serpente, o cão e os pés .................................................................80 

2.3 - Dominação - uma narrativa serigrafada ...............................................89 

2.3.1 - Série: Curve-se ....................................................................................90 

2.3.2 - Série: Dominação ................................................................................92 

2.3.3 - Série: Lady Víbora................................................................................94 

2.3.4 - Série: Auto retrato ...............................................................................96 

CAPÍTULO 3 - A RAINHA REVELADA ...........................................................99 

3.1 - Vestindo a pele da serpente ................................................................100 

3.1.1 - Um breve relato histórico do corset ................................................102 

3.1.2 - O look da Víbora ................................................................................111 

3.2 - Maquiagem: poder e sedução..............................................................119 

3.2.1 - A face da Víbora ................................................................................129 

3.3 - Diário da serpente: onde tudo está escrito .......................................132 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................140 

BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................142 



21 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Quem eu sou quando me vejo diante do espelho? Uma pequena fração 

de um indivíduo que se escondeu nas profundezas da minha imaginação? Ou 

apenas uma menina assustada querendo se libertar? 

Ao longo dos anos se ver no espelho pode ser algo assustador para 

qualquer mulher, especialmente quando ela alcança a maturidade, que embora 

não signifique necessariamente a aquisição de sabedoria, mas com certeza a 

aquisição de marcas profundas que perante a sociedade ainda são estigmas 

de algo velho e ultrapassado. Esta é uma percepção pessoal que não acontece 

apenas comigo, ver a passagem do tempo não é privilégio exclusivo de 

ninguém, trata-se de algo que perturba a mente de diversas mulheres que, 

assim como eu, vêm de uma infância desprovida de alguns elementos 

necessários para a construção de uma autoestima saudável. 

Esta pesquisa apresenta como tema “Lady Víbora: processos de criação 

de uma personagem ficcional autobiográfica” meu objetivo é a construção de 

uma imagem visual para esta personagem e ao mesmo tempo investigar 

através da minha produção poética os elementos que dialogam com o meio no 

qual esta personagem está inserida. Sendo uma personagem ficcional 

inspirada em mim mesma também procuro analisar esse percurso através dos 

processos e resultados, algumas vezes incompletos, mas que exatamente por 

isso permitem novas experimentações que poderão ser realizadas futuramente. 

Não houve aqui a preocupação e nem obrigatoriedade de apresentar uma obra 

acabada. Acredito que o fazer artístico se torna mais relevante e útil ao deixar 

abertura para sua continuidade assim como releituras ou mesmo uma 

reinvenção, por isso me identifico com Salles quando ela diz que o inacabado é 

impulsionador.  

O artista lida com sua obra em estado de contínuo 
inacabamento, o que é experienciado como insatisfação. No 
entanto, a incompletude traz consigo também valor dinâmico, 
na medida em que busca que se materializa nesse processo 
aproximativo, na construção de uma obra específica e na 
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criação de outras obras, mais e mais outras. O objetivo dito 
inacabado pertence, portanto, a um processo inacabado. Não 
se trata de uma desvalorização da obra entregue ao público, 
mas da dessacralização dessa como final e única forma 
possível. (SALLES. 2006; p.21; l.7-15) 

No início dessa investigação e durante todo esse trajeto enfrentei longos 

períodos de inércia e bloqueios mentais que me impediam de prosseguir com a 

produção teórica e na maioria das vezes esse bloqueio também interferia na 

produção poética. Busquei nas referências teóricas a solução para o bloqueio 

no qual me vi imersa, essa decisão me distanciou ainda mais da metodologia 

de pesquisa que eu acreditava ser a mais apropriada para quem desenvolve 

um trabalho poético ao mesmo tempo que a pesquisa teórica. Pessoalmente 

sempre citei Sandra Rey (REY. 2002; p.1; l.5-8), que considera a obra como 

um processo de formação de significados, uma articulação entre a dimensão 

do fazer artístico com a dimensão teórica e envolve a experimentação dentro 

do processo, dessa forma o fazer artístico é considerado um processo misto 

que não separa técnica e teoria, sendo poético ao mesmo tempo. 

o pesquisador produz seu objeto de estudo ao mesmo tempo 
em que desenvolve a pesquisa poética. Ele precisa produzir 
seu objeto de investigação (sua obra) para daí extrair as 
questões que investigará pelo viés da teoria. (REY. 1996; p.98; 
l.23-30) 

Infelizmente minha realidade como artista pesquisadora seguiu um 

percurso um pouco diferente do que eu tinha como o ideal, que é o proposto 

por Rey. Esses bloqueios que me aterrorizaram me fizeram rever ou 

aperfeiçoar meus próprios conceitos sobre metodologia, nas palavras de 

Salles, comecei perceber a relevância de se valorizar mais o próprio método de 

pesquisa.  

Os instrumentos teóricos devem ser convocados de acordo 
com as necessidades do andamento das reflexões, para que 
os documentos dos artistas não se transformem em meras 
ilustrações das teorias. Nestes casos, os conceitos perderiam 
seu poder heúristico, ou seja, a pesquisa ofereceria muito 
pouco retorno no que diz respeito a descobertas sobre o ato 
criador. (SALLES. 2002; p.15; l.31-37) 
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 Agora compreendo esses bloqueios de uma forma diferente, percebo 

que esses acontecimentos que pareciam estar me prejudicando, na verdade 

serviram para me forçar a considerar com mais segurança minha própria 

capacidade de realizar aquilo que parecia ser impossível. 

Considerando que o processo criativo é como o nome já diz um 

“processo”, onde uma informação ou obra não surge do nada, procuro na 

medida do possível documentar em cadernos de estudo ou diários de artista, 

os conceitos teóricos que se inter-relacionam com a minha pesquisa poética. 

Compreendo agora que determinadas metodologias nem sempre vão atender 

as necessidades de todos os artistas pesquisadores, afinal cada indivíduo 

possui um modo específico de conduzir sua produção.  

Pensar a criação de uma imagem visual a partir da construção de uma 

personagem ficcional não se trata apenas de solucionar um problema pessoal, 

mas de identificar em mim mesma as possíveis origens desse desconforto e ao 

mesmo tempo, expressar essas inquietações nas diversas expressões 

artísticas as quais me dedico e possivelmente dessa forma alcançar sutilmente 

outras pessoas, não apenas mulheres, mas também qualquer pessoa que 

tenha enfrentado os mesmos sentimentos de incapacidade e frustração 

pessoal e quem sabe, gerar a mesma necessidade de mudança e libertação a 

qual me proponho aqui. 

 Outro fator que ampliou significativamente minha produção poética 

dentro dessa investigação foi a diversidade de suportes com os quais travei 

diálogos entre a personagem e o universo do qual ela se aproximou. Me 

considero uma artista transmidiática, pois, segundo Franco uma obra 

transmídia é aquela que pode ser realizada em múltiplas mídias, ou seja pode 

ser desenvolvida por meios dos mais diversos suportes, sem porém, perder 

sua essência que seria um todo integrado (FRANCO. 2010; p.99; l.22-26). 

Demorei muito tempo para assumir que desenvolvia um trabalho transmídia, 

penso que para mim sempre foi tão natural me expressar utilizando alguns 

suportes (Pintura, gravura, ilustração e objeto) que de tão natural esse 
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procedimento não percebi que estava diante de uma produção integrada sob o 

mesmo tema.  

Talvez essa minha negação com relação a transmídia seja resultado de 

resquícios das críticas que recebi anteriormente. Sempre ouvi que um artista só 

domina uma determinada técnica após trabalhar com a mesma, por no mínimo 

10 anos. Claro que ao ouvir isso me senti execrada, mas em nenhum momento 

deixei de criar seguindo minha intuição e, fazendo tudo o que amo ao mesmo 

tempo. 

 Criar uma personagem inspirada em mim mesma é uma decisão 

ambiciosa e ousada. Colocar-me em evidência e expor publicamente me 

permite observar a reação das pessoas que vão acessando tais informações 

seja por via virtual ou através de apreciação da produção poética.  

Em cada capítulo procuro discorrer um pouco sobre as experiências que 

esta pesquisa me proporcionou bem como tento criar possibilidades de 

autoconhecimento e ao mesmo tempo oportunidades para exercitar e 

incorporar as mudanças que almejo para mim mesma como artista e como 

pessoa. 

O uso dos diversos suportes nos fazeres artísticos, embora tenha 

ocorrido intuitivamente num momento em que este não era o tema principal da 

pesquisa, ocupou um papel relevante, pois à medida que me expressei e 

publiquei essas imagens nas redes sociais, meu trabalho passou a transitar 

numa esfera além do ateliê e dos locais de exposição - este é um campo novo 

para mim, portanto, um novo elemento na construção do meu processo. Com a 

interação do público neste suporte virtual pude me avaliar e desenvolver outros 

processos, a partir daí, percebi que provocava o imaginário das pessoas, 

admiradores ou não.  

O primeiro capítulo é quase uma autobiografia que tem início nas 

minhas lembranças de infância e percorre momentos que para mim foram 

significativos e de alguma maneira provocaram rupturas me induzindo a criar 



25 

 

 

 

diversas barreiras, as quais ainda são problemáticas na minha vida profissional 

e social nos dias atuais. Observo também os motivos que me instigaram a criar 

esta personagem que a princípio, tinha outro propósito, mas que no decorrer da 

pesquisa alcançou diferentes rumos tanto na minha vida pessoal quanto no 

imaginário do público. Também falo sobre os elementos externos que fizeram 

emergir a personalidade da personagem, que agora já pode ser inserida em um 

universo de fetiches onde conquista para si seus próprios admiradores. 

Também apresento o espaço virtual onde documento o processo criativo 

através de fotografias. 

O segundo capítulo é dedicado aos primeiros experimentos na produção 

de fanzine, que foi o primeiro e o principal suporte para a divulgação da 

personagem. Os fanzines criados usando elementos da gravura na composição 

das imagens eram o tema provisório para esta pesquisa, aliás, meu primeiro 

fanzine que dei o nome de gravurazine foi realizado usando a temática político-

religiosa, porém, nas produções seguintes passei a desenvolver o tema Lady 

Víbora e a cada número eu explorava uma técnica de gravura diferente, 

investigando o uso das matrizes de carimbos e serigrafias, sempre observando 

a reação destas matrizes no resultado final das impressões, com todos seus 

erros e acertos. 

Retomo minha “história de amor” pela pintura e a gravura neste mesmo 

capítulo, inspirada na devoção dos admiradores virtuais da personagem, dou 

voz aos meus instintos e tento explorar as cores e a mistura das técnicas 

obtendo resultados inusitados. Busquei referência nas ilustrações da artista 

Olivia Lomenech Gill para o livro “Animais fantásticos e onde habitam”, de Newt 

Scamander (J.K. Rowling. 2017). Aliás, foram justamente essas ilustrações que 

me fizeram ver que, o uso de diversas técnicas potencializa o efeito visual e ao 

mesmo tempo expande nossa consciência para enxergar além do que nos 

ensinaram na escola. Ao mesmo tempo, me liberto nas infinitas possibilidades 

de reprodução da gravura através da técnica de serigrafia, que me permitiu 

momentos valiosos de reflexão e aprendizado, além de uma produção poética 

bastante significativa. 
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O terceiro capítulo é finalmente a transformação de personagem em 

pessoa ou vice e versa, incluo neste capítulo os experimentos para compor o 

visual e os atos performáticos que aconteceram naturalmente e que depois 

vieram a se tornar parte do projeto, também apresento meu diário de artista 

como elementos da pesquisa e tento traçar um paralelo entre os diversos 

autores que já vinham me influenciando na criação dos livros de artista, desde 

minha graduação em artes e que continuam sendo vitais para construção desta 

personagem, mas que principalmente se tornou minha principal ferramenta de 

documentação de pesquisa.  
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CAPITULO 1 - LADY VÍBORA: DAS MEMÓRIAS DE INFÂNCIA À CRIAÇÃO 

DE UM NOME E UMA EXPERIÊNCIA VIRTUAL 

Lady Víbora surge em um dos momentos mais tensos da minha vida. 

Prestes a completar meus 41 anos de idade, me via em uma fase onde não 

fazia nada mais do que me questionar sobre meus sonhos engavetados, meus 

planos frustrados e a solidão que me apavorava. 

Já havia ingressado, no curso de mestrado deste programa de pós 

graduação, era meu primeiro ano e havia dado início aos primeiros 

experimentos com gravura para a criação dos primeiros fanzines, afinal, até 

esse momento o título do meu projeto de pesquisa era: “GRAVURAZINE: 

Processo criativo e experimentação na composição gráfica”, mas foi justamente 

durante uma conversa que tive com um colega enquanto trabalhávamos em 

nossas impressões, rodeados de matrizes, tinta, estopas e solventes, que Lady 

Víbora começou a surgir. Antes disso, claro eu já havia tentado iniciar a 

mudança do meu visual, porém me faltava coragem e acima de tudo um 

propósito motivador o suficiente para não haver autossabotagem. 

Em minha juventude eu já sonhava com um estilo diferente, no meu 

imaginário sempre me identificava com as jovens vilãs dos filmes para 

adolescentes que eu assistia na televisão, como a personagem Nancy1 

interpretada por Fairuza Balk (Figura 1), do filme “Jovens bruxas” (The craft), 

com suas roupas predominantemente pretas e maquiagem pesada ou, os que 

mostravam processos de transformação como, por exemplo, “A garota de rosa 

shoking” (Prettty in Pink) (Figura 2), cuja personagem principal Andie Walsh2 

 

1 Nancy (Fairuza Balk), personagem do filme “Jovens bruxas” (The craft), filme dirigido por 
Andrew Fleming (1996), cujo tema central gira em torno de um grupo de garotas que praticam 
magia secretamente. Disponível em: <https://petiscos.jp/beleza/compilacao-de-maquiagens-
goticas-em-filmes-de-hollywood-com-destaque-para-tim-burton>  (Acessadso em: 22/01/2019) 

2 Andie Walsh (Molly Ringwals), personagem do filme “A garota de rosa shoking” (Pretty in 
pink) (1996), “uma garota cheia de atitude, independente, que não leva desaforo pra casa, tem 
o próprio estilo e é ambiciosa da forma dela”. Disponível em: 
<http://dvdsofaepipoca.blogspot.com/2012/12/rosa-nao-e-mesmo-minha-cor.html> (acessado 
em: 11/01/2019) 
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(Molly Ringwals), é uma estudante pobre que mantém uma atitude 

independente e cria suas próprias roupas inclusive customizando roupas de 

segunda mão. 

  

Figura 1 – “Nancy”, personagem do filme “Jovens Bruxas” (1996), (Disponível em: 
<https://petiscos.jp/beleza/compilacao-de-maquiagens-goticas-em-filmes-de-hollywood-com-
destaque-para-tim-burton> (acessado em: 11/01/2019) 

 

Figura 2 - Andie Walsh, personagem do filme “A garota de rosa shoking” (Prettty in Pink) 
(1996). Disponível em: <http://dvdsofaepipoca.blogspot.com/2012/12/rosa-nao-e-mesmo-
minha-cor.html> (acessado em: 11/01/2019) 

Tudo isso ficava apenas na minha imaginação, apenas sonhos e planos, 

a realidade que eu vivia naquela época, em minha cidade natal, no interior de 

Goiás chamada Goiatuba, que era uma cidade agradável, mas repleta de 

olhares inquisidores e castradores de mentes como a minha, sonhadora e livre, 

era uma realidade completamente diferente da que via nos filmes estrangeiros. 
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Nem mesmo as garotas com maior poder aquisitivo tinham acesso àquele 

estilo que eu via nos filmes. 

Durante minha infância e juventude era nos filmes e nas novelas que eu 

me atualizava quanto ao que estava na moda.  Muito cedo me tornei uma 

colecionadora de quinquilharias, eu via algum valor em certos objetos e os 

guardava pensando que algum dia teria coragem de usar, mas isso nunca 

acontecia devido a minha timidez. Dessa forma guardei sonhos e planos como 

quem guarda um segredo. 

1.1 - A menina que brincava sozinha  

Não fui uma menina popular na escola, pelo contrário, estava sempre 

sozinha, tinha dificuldades em fazer e manter amizades duradouras, mas isso 

nunca me impediu de dialogar igualmente com todos do meu convívio. Da 

minha infância solitária me lembro das brincadeiras sobre a copa do pé de 

tangerina que era coberto por ramas de maracujá, de onde eu observava 

atentamente o movimento na rua e nas casas dos vizinhos. Infelizmente havia 

outro motivo que me levava a esse meu refúgio secreto, minha mãe sempre me 

castigava por algo que eu teria feito errado ou por algo que eu não tenha feito, 

mas que aos olhos dela eu tinha alguma culpa.  

Felizmente também me recordo de momentos gloriosos dessa época, 

como numa vez em que minha sobrinha que é apenas três anos mais jovem e 

era a única amiga que eu tinha naquele período, estava nos visitando. Nós 

gostávamos de ver os filmes de aventura e de ficção, depois íamos para o 

quintal brincar e criar nossas próprias aventuras em que nós duas éramos as 

protagonistas. Foi assim que após ver o filme “Exploradores” (Joe Dante. 1985) 

(Figura 3), no qual três adolescentes aficionados em filmes de ficção e ciência 

criam uma nave espacial, conseguem viajar para o espaço e conhecem seres 

de outros mundos, nós duas decidimos criar nossa própria nave, infelizmente 

devido à falta de sucatas e as demais tecnologias necessárias, nosso grande 

empreendimento falhou, o que não deteve nossa imaginação. 
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Figura 3 - Exploradores (Joe Dante - 1985) Disponível em: 
<https://universosesquecidos.wordpress.com/2017/04/12/explorers-explorers-joe-dante-1985-
eua/ >(acessado em: 11/01/2019) 

Logo depois após outro filme que assistia na sessão da tarde, dessa vez 

sobre uma aventura na neve que não me recordo o nome, mas me lembro dos 

cães puxando trenós, acreditamos que o cão criado pelo meu irmão e que 

estava acompanhando minha sobrinha naquele dia, um grande cão sem raça 

definida, mestiço de pastor alemão chamado Ruck, poderia puxar um trenó 

improvisado com uma cadeira de praia dobrada presa por tiras e cordões 

(frágeis) e com nós duas em cima. Claro que o Ruck não entendeu nada e 

apenas ficou parado nos olhando com aqueles grandes olhos incrédulos, 

certamente pensando que éramos crianças estúpidas, mas logo se cansou de 

nós e tentou se afastar, as cordas se romperam e a cadeira trenó nem se 

moveu.  

Apenas para ilustrar esta lembrança, deixo a seguir uma imagem do 

filme “Resgate abaixo de zero” do diretor Frank Marhal (2006) (Figura 4), que 

embora tenha sido produzido décadas depois da minha inesquecível aventura 

é uma das imagens que mais se aproxima do que minha mente se recorda. 
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Figura 4 - “Resgate Abaixo de Zero”, filme de Frank Marhal (2006). Disponível em: 
<https://minhapaixaoporfilmes.wordpress.com/category/resgate-abaixo-de-zero-2006/> 
(acessado em: 11/01/2019) 

Ser uma sonhadora era natural, em minha infância e na juventude 

solitária, era com meus próprios pensamentos que eu passava a maior parte do  

tempo, assim aprendi a criar meus mundos sempre inspirados nos filmes como 

já foi citado antes, mas principalmente influenciados por lembranças que eu 

tinha de meus sonhos noturnos. Sonhos complexos para uma criança, nos 

quais me via em outras vidas e situações de conflito e perseguição e em que 

eu sempre tinha um objetivo a ser cumprido. Esses sonhos de alguma forma 

me tornaram uma pessoa diferente, um pouco mais corajosa e forte, afinal nos 

sonhos eu ficava frente a frente com a morte e me via enfrentando exércitos ou 

caminhava sozinha por vilarejos em plena noite, com animais ferozes e 

famintos perseguindo pessoas, mas que na minha presença se mostravam 

dóceis e protetores caminhando ao meu lado sem me ferir. 

Sou uma sonhadora nascida em libra, filha de um canceriano bondoso 
e uma leonina raivosa e infeliz. Meu mundo é secreto. Sou uma 
criadora de mundos, meus sonhos são vórtices que me levam onde 
quero ir. Viajo por mundos estranhos e coloridos, onde tenho os 
amigos que imagino e vivo os pequenos prazeres que minha alma 
aprecia. Eu sonho, vivo, crio, eu sou, estou e vou onde não é permitido 
e então corro muito e grito. Escondo-me onde ninguém pode me ouvir. 
Subo na árvore mais alta e vôo bem alto para ninguém me alcançar, 
para não ser vista. Mas tenho que voltar e fico triste, me rejeito, me 
cubro de vergonha por ser assim tão eu e me esqueço. Quem sou? Já 
passou tanto tempo, não me lembro de mim. Eu sonho, procuro um 
caminho que me leve de volta para a pequena grande sonhadora que 
eu fui. O mundo secreto se fechou e não encontro a chave. Se 
encontrar me juntarei a ela novamente e finalmente seremos uma. 
Finalmente serei eu. (SANTA FÉ. Mundo Secreto. 2016. Disponível 
em: <https://ildasantafe.blogspot.com/2019/01/mundo-secreto.html> ) 
(acessado em: 11/01/2019)  
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Imagino que essa pessoa que era eu nos sonhos inconscientes ou 

conscientes sempre foi a parte de mim que eu carinhosamente chamo de 

“Minha Sombra”, ou seja, uma manifestação da minha própria personalidade 

que me mostrava partes de minha própria mente que eu desconhecia. 

Havia benefícios em se ter uma personalidade forte que eu ainda não 

entendia, mas também me tornava uma pessoa arrogante e direta demais, isso 

afastava as pessoas do meu convívio. Acostumei-me desde cedo sempre dizer 

o que pensava e infelizmente a maioria das pessoas se sentia incomodava com 

esse tipo de comportamento, pessoas de minha própria família sempre dirigiam 

a mim nomes que me expunha ao ridículo e ao mesmo tempo tentavam me 

diminuir.  

1.2 - Queria ser pin up 

Eu queria ser uma Pin-Up3 mas eu ainda não sabia que esse era o nome 

dado a um estilo que eu já apreciava desde criança. Acredita-se que o termo 

Pin Up tenha sido documentado pela primeira vez em 1941. Essa expressão se 

popularizou muito na década de 40, eram imagens de mulheres sensuais, 

provocantes, mas que sabiam exalar um ar de ingenuidade. Geralmente as 

mulheres que posavam para essas ilustrações eram atrizes ou modelos, dentre 

as mais conhecidas estão Betty Grable (Figura 5) e Betty Page (Figura 6), que 

também teriam sido precursoras do estilo. 

 

3 “Pin-up é uma expressão em inglês que tem origem no verbo pendurar. Mas o conceito mais 
conhecido é uma referência ao estilo pin-up, representado em fotografias, pinturas ou 
desenhos de mulheres que eram publicados em antigas revistas femininas, calendários, 
cartazes ou catálogos de produtos.” Disponível em: <https://www.significados.com.br/pin-
up/>(Acessado em: 22/01/2019) 
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Figura 5 - Betty Grable (Disponível em: 
<http://greatentertainersarchives.blogspot.com/2011/05/betty-grable-ultimate-pin-up.html>) 
(acessado em: 11/01/2019) 

 

Figura 6 - Betty Page (Disponível em: https://amauryjr.blog.bol.uol.com.br/2018/02/06/bettie-
page-a-rainha-das-pin-ups-tem-curiosidades-reveladas-em-livro/ (acessado em: 11/01/2019) 

Segundo Gomes (GOMES. 2017; p.190; l. 17 a 270) as Pin Ups 

clássicas eram norte-americanas criadas a partir do estereótipo estadunidense, 

à medida que esse estilo atravessava fronteiras, as recriações em outros 

países, embora agregasse elementos da cultura local, ainda mantinha os 

padrões norte-americanos. Não sei exatamente qual a primeira referência 

visual que tive dessas modelos, talvez tenha sido em cenas de filmes de guerra 
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que sempre me inspiraram, onde garotas lindas e sensuais eram pintadas nos 

bicos dos aviões4 ou nas cenas em que podia ver os postais pendurados nos 

armários dos soldados que estavam no campo de batalha.  

Curiosamente, sempre apreciei filmes de guerra, especialmente os que 

retratam Primeira e Segunda Guerras Mundiais, esse tema está muito próximo 

de todos os elementos que fazem parte e definem a personalidade da Lady 

Víbora. Foi o filme “Memphis Belle”, dirigido por Michael Caton-Jones (1990), 

que relata de forma ficcional a história do bombardeiro B-17, que fez com que 

eu me apaixonasse por esta versão Pin Up militar. Ainda sobre essa referência 

histórica e artística, segundo o site oficial dedicado a história desta aeronave, o 

nariz do Menphis Belle, teria sido retocado ou pintado pelo Capitão Starcer 

Tony. O logotipo (Figura 7 e 8) é uma das ilustrações feitas pelo famoso artista 

americano George Petty, que criou uma série de Pin Up Girls para a revista 

Esquire Magazine.  

 

4 “A tradição começou na primeira Guerra Mundial. Para facilitar a identificação de seus 
colegas e tornar suas máquinas mais ameaçadoras ao inimigo, os alemães começaram a 
pintar bocas de tubarão no nariz de seus caças. Isso logo perderia função prática, pois os 
aliados adoraram a ideia e passaram a pintar os seus também. logo se tornaria uma questão 
de individualidade, e cada avião ganhou uma decoração própria.” (Pintura de guerra: a incrível 
arte dos aviões de combate. Disponível em: 
<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/galeria/pintura-de-guerra-a-incrivel-arte-dos-
avioes-de-combate.phtml> ) (acessado em: 11/01/2019) 
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Figura 7 - Ilustração atribuída a George Petty, 1941. Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/x-ray_delta_one/5383004395/> (acessado em: 11/01/2019) 

Figura 8 - Memphis Belle, pintura atribuída ao Capitão Starcer Tony, de 1942-1943. Disponível 
em:<http://osmarjunmodelismo.blogspot.com/2010/07/historias-da-segunda-guerra-
mundial.html> (acessado em: 11/01/2019) 

Demorei bastante tempo para assumir essa minha fascinação pelas Pin 

Ups depois de muitos anos como observadora passiva, finalmente tive a 

oportunidade de conviver com outras mulheres que também buscavam 

referência nesse estilo. Algumas delas eram colegas na Universidade, outras 

eram pessoas eu que via nas redes sociais, elas me motivaram a iniciar minha 

revolução pessoal. Vieram as primeiras bandanas, as presilhas de cabelos, os 

primeiros topetes (Figura 9) que nem ficavam bem feitos, mas ainda assim me 

permitiriam dar os primeiros passos.  
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Figura 9 - Ilda Santa Fé, usando bandana.   2012. Fotografia: José Loures  

Estes acessórios como pode ser visto em diversas imagens que 

circulam pela internet e que são tidos como acessórios típicos de uma Pin Up, 

é citado por Braga: 

O uso de turbantes, chapéus, redes e lenços sobre a cabeleira foi de 
extrema importância, uma vez que, devido novamente à ausência 
masculina, que foi para o campo de batalha, a mulher voltou a 
trabalhar na indústria e, por motivos de segurança, era preciso prender 
os cabelos. lógico que outros fatores, como ausência de cabeleireiros 
(que também estavam na guerra), e os produtos cosméticos de baixa 
qualidade, fazia-se necessário esconder os cabelos. (BRAGA. 2007; 
p.80; l.17 - 24) 

 Admito que o uso de lenços seja uma excelente forma de disfarçar 

cabelos mal cuidados, pessoalmente já usei esse recurso, também permite a 

elaboração de penteados alternativos que ao mesmo tempo confere uma 

identidade visual, sendo acessórios relativamente de baixo custo ainda são tão 

funcionais e com importância econômica e simbólica quanto na época que 

surgiram, conforme afirma Crane, referindo se ao uso da moda no século XX: 

A oferta de roupas baratas significa que aqueles cujos recursos são 
limitados podem encontrar ou criar estilos pessoais que expressam a 
percepção que têm de suas identidades, em vez de imitar estilos 
originalmente vendidos aos mais ricos. (CRANE. 2006; p.29, l.9 -13) 
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Atualmente, o estilo Pin Up segue diversas vertentes, todas com seus 

próprios sistemas de signos e significados. Cito aqui apenas alguns, que me 

interessam na construção da minha própria imagem ou que são referências 

nesse processo. 

Buscando na internet encontrei uma grande variedade de sites e blogs 

especializados nesse tema, porém noto que as informações teóricas em sua 

maioria são basicamente muito parecidas, penso que nos falte mais estudos e 

publicações acadêmicas sobre esse tema. Porém é muito evidente a ampla 

variedade de imagens que vão sendo publicadas graças às facilidades de uso 

da rede virtual. Destes, as principais vertentes que me interessam estão:  

BURLESQUE - são em sua maioria artistas, atrizes e dançarinas que 

apresentam uma atitude mais provocante sem ser vulgar, também não podem 

ser confundidas com strippers. Neste estilo o uso de roupas sensuais como 

corsets, e lingeries com rendas são sua marca registrada. Uma das maiores 

referências nesse estilo é Dita Von Teese (Figura 10), uma artista 

estadunidense que abraçou o estilo Pin Up fazendo dele além do seu modo de 

vida, também sua produção poética. 

 

Figura 10 - Dita Von Teese. Disponível em: <http://www.fillmoreauditorium.org/events/dita-von-
teese-2/#.XDinnlVKjcs> (acessado em: 11/01/2019) 
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ROCKABILLY - Normalmente as garotas adeptas desse estilo também tem 

predileção por esse ritmo musical, é comum vermos essas Pin Ups associadas 

a eventos musicais rockabilly e também a encontros voltados para 

apreciadores de carros antigos, de acordo com o blog pesquisado, o Mente 

Flutuante, usam penteados com topetes e franjas conforme eram usados por 

Bettie Page, também usam lenços, bandanas, flores, laços ou presilhas (Figura 

11).  

As saias e calças geralmente de cintura alta são citadas por Braga (BRAGA. 

p.85; l.32 - 38), ao se referir ao estilo feminino dos anos de 1950, onde afirma 

que na busca de uma identidade, as jovens estadunidenses adotaram o uso 

das calças cigarretes justas e curtas à altura da canela ao passo que ainda 

nesse período a moda vigente era muito mais requintada e ligada à vida 

familiar. O blog consultado cita que diversos acessórios com imagens de 

cerejas e as andorinhas típicas das tatuagens old school e maquiagem com 

batom vermelho e olho de gatinha eram elementos essenciais. 

 

Figura 11 - Pin Up contemporânea rockabilly 
<https://br.pinterest.com/pin/726205508641157363/>(acessado em: 11/01/2019) 

PSYCHOBILLY - Este é parecido com o rockabilly, mas de acordo com o blog 

Mente Flutuante, possui um aspecto mais sobrecarregado, com o uso de 

delineadores com traços mais largos e sombras escuras (Figura 12). Neste, o 

topete ganha proporções maiores, podendo ter mechas coloridas, 
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principalmente na franja. O blog Universo Retrô, aponta o psychobilly como 

uma mistura do rockabilly com o punk rock. 

 

Figura 12 - Pin ups contemporâneas psychobilly. Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-
jMgYKK3bEBA/UQalrv7nSvI/AAAAAAAAEP4/8-CkhK7IY1w/s1600/Pinup-Psychobilly.jpg> 
(acessado em: 11/01/2019) 

DARK - Como diz o próprio nome, a cor preta, traduzida do inglês dark é o 

principal elemento desse estilo. Também usam vestidos rodados com corset, 

combinados com sapatos no estilo boneca ou coturnos. De acordo com o blog, 

mistura a delicadeza das Pin Ups com o fetichismo das góticas. O exemplo 

mais famoso visto no cinema de uma Pin Up Dark é Elvira, personagem do 

filme “Elvira a rainha das trevas” (Figura 13), dirigido por James Signorelli 

(1988) e estrelado pela atriz Cassandra Peterson. Preciso mencionar que este 

filme também me influênciou, tanto para o estilo que aprecio quanto pelo meu 

amor por animais, foi ao assistir pela primeira vez este filme que me encantei 

pelos os cães da raça rottweiler, não vou me aprofundar nessa lembrança, pois 

pretendo falar a respeito no próximo capítulo. 



40 

 

 

 

 

Figura 13 - Pin Up Dark, a personagem do filme “Elvira a rainha das trevas” (1988) Disponível 
em: <http://revista.socarrao.com.br/no-socarrao/relembrando/macabre-mobile-possante-da-
rainha-das-trevas/> (acessado em: 11/01/2019) 

PIN UP ARMY – Também acrescento aqui os estilos Navy ou Sailor, que são 

as Pin Ups náuticas ou marinheiras e as Pin Ups do estilo aviador, nos blogs 

pesquisados estes são apresentados separadamente, optei por essa inclusão, 

pois, dentro do estilo army (Figura 14) que traduzido do inglês significa 

exército, todos agregam elementos usados pelos militares e adaptados dentro 

do estilo pin up. Segundo o blog Mente Flutuante este é um dos estilos mais 

difíceis de compor no dia a dia, as roupas seguem os modelos dos uniformes 

militares, cujas cores são geralmente específicas conforme o visual que se 

deseja compor: marinha (branco), aeronáutica (tons bege e marrom) e exército 

(verde musgo). Porém algumas adeptas deste estilo podem optar por cores 

como o preto ou vermelho penso que atualmente a facilidade em adquirir 

acessórios de baixo custo, torna mais fácil criar variações e atender ao gosto 

pessoal, especialmente se houver alguma ligação com determinados fetiches. 
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Figura 14 - Pin Up Army. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=pin+up+militar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwie0L2Jj-

bfAhVCILkGHTghCR0Q_AUIDigB&biw=1280&bih=833#imgrc=ouyBYvAzf12t4M:>(acessado 

em: 11/01/2019) 

Quando eu senti que gostaria de assumir esse estilo visual, de certa 

forma me libertei do medo, ou melhor, de sentir vergonha usando algo que não 

estivesse na moda, finalmente não sentia mais culpa por usar batom vermelho 

em qualquer circunstância, voltei a apreciar as roupas e adereços femininos 

que exaltavam melhor as curvas do corpo. Apaixonei-me novamente pelos 

saltos altos e me permiti a primeira atitude de Pin Up contemporânea: escolher 

um nome, seguindo os critérios sugeridos pelas blogueiras. 

1.3 - A escolha do nome 

Penso na escolha do nome como um ritual de passagem e sinto que 

esse passo é como um tipo de renascimento, onde se deixa para trás o estilo 

velho e indesejável e se inicia uma nova vida. Embora pareça divertido e 

engraçado, a escolha do nome, ou melhor, os critérios para a escolha do nome 

é levado muito a sério neste meio. 

O blog Inspirações Retrô e Vintage, que por sua vez apresenta 

informações traduzidas a partir do blog Miss Victory Violet, afirma que se deve 

escolher um nome que tenha alguma conexão com algo que a pessoa aprecie 

ou um valor simbólico pessoal, que possa refletir a própria personalidade. É 
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possível brincar com os próprios nomes, ou nomes de pessoas da família como 

mães e avós ou tias, criando combinações “estilosas”. Uma busca virtual é 

importante para saber se alguém já usa o nome ou se existe algo que possa se 

tornar um problema futuro com relação à escolha.  

Ter um nome Pin Up é divertido, mas também pode ser muito relevante 

caso a pessoa deseje se tornar modelo alternativa ou participar de concursos e 

eventos. Curiosamente, os blogs também oferecem “memes” e geradores de 

nomes Pin Up, os “memes” são tabelas com diversos critérios de combinações 

(Figura 15). 

 

Figura 15 - Tabela para inspirar na criação de nome pin up. Disponível em: 
<https://vududepano.wordpress.com/2013/08/05/descubra-seu-nome-pin-up/>(acessado em: 
11/01/2019) 

 Recordo que após horas vasculhando a internet tentando encontrar 

nomes que me inspirassem concluí que eu devia optar por um critério diferente, 

anteriormente durante o desenvolvimento de algumas atividades do grupo de 

Pesquisa Ateliê Livre de Gravura5 cada integrante do grupo providenciou um 

 

5 “Grupo de pesquisa Ateliê Livre, um espaço para que alunos e professores, ex-alunos e 
artistas da cidade possam participar – todos aqueles que quiserem trabalhar/se 
desenvolver/pesquisar no campo da gravura. Para todos os que queiram aprender ou se 
aprofundar na arte da gravura. Não é um espaço de aula, mas um espaço de produção, de 
impressão e de experimentação e investigação. 
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carimbo individual para usar como assinatura. A imagem que escolhi para o 

meu carimbo é composta pelas iniciais do meu nome artístico: Ilda Santa Fé = 

ISF. No caso o “S” foi transformado em uma serpente (Figura 16 e 17). 

 

Figura 16 - Matriz em linóleo para carimbo pessoal. Dimensões: 7x6 cm. Fotografia: Ilda Santa 
fé. 

Figura 17- Versão final do carimbo feito em silicone. Dimensões: 3,5x3 cm. Fotografia: Ilda 
Santa fé. 

Pessoalmente tenho uma ligação muito forte com esses répteis, desde 

criança eu ouvia meus irmãos relatarem os feitos do meu velho pai, que era um 

homem simples, criado na roça, mas que sempre se interessou por rezas e 

benzimentos. Uma das histórias que eu sempre ouvia era a de que meu pai 

conhecia uma reza6 que afastava cobras e animais peçonhentos. Diziam que 

durante os trabalhos na roça, sempre que surgia uma cobra meu pai jamais 

permitia que as matassem, ele se aproximava fazia sua reza em voz baixa e 

em seguida a cobra se afastava. Eu ouvia essas histórias com entusiasmo, até 

que um dia tive a única oportunidade de presenciar.  

 

O Ateliê Livre de Gravura da FAV – UFG já existe, informalmente, a mais de quinze anos e por 
ele passaram diversos gravadores ou artistas da comunidade que desenvolvem seus trabalhos 
em outros meios. Nesse momento temos um grupo, que se originou no Programa de Pós-
graduação em Arte e Cultura Visual, e que vem se constituindo em um movimento para dar à 
gravura o espaço e a visibilidade que ela merece ter. Disponível em: 
<http://atelielivredegravura.blogspot.com/p/quando-comecamos.html>(acessado 
em:04/04/2019) 
 
 
6 Reza é a repetição de palavras decoradas que nem sempre expressam o verdadeiro 
sentimento do coração. Quem reza geralmente fala a Deus aos Santos ou entidades, mas fala 
palavras escritas ou decoradas, ao contrário da Oração, que são palavras extraídas 
diretamente do coração. Disponivel em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/reza/> 
(Acessado em: 22/01/2019) 
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Era uma tarde qualquer, meu pai e eu pegamos nossas bicicletas e 

seguimos para fora da cidade, pedalamos por algum tempo por estradinhas de 

chão, o objetivo era encontrar nas fazendas da região mangueiras que 

estivessem carregadas de mangas maduras. Isso era algo muito comum 

quando eu era criança, as pessoas buscavam frutas na roça, algumas vezes 

em propriedades alheias, nem sempre essas visitas inoportunas eram bem 

vistas, mas algumas pessoas faziam vista grossa para essas pequenas 

invasões.  

Quando já voltávamos para casa, paramos para descansar perto de um 

pequeno córrego, havia um monte de pedras, meu pai que já era idoso 

encostou-se às pedras e cochilou enquanto eu o esperava e observava a 

região. Foi então que vi surgir do meio das tais pedras uma pequena cobra 

coral, eu acordei o meu pai temendo que ela o picasse. Minha primeira reação 

foi de pegar uma pedra para tentar matar a cobra, mas meu pai me impediu, 

ele apenas falou: “Aaara, é só uma cobrinha de nada, não ofende ninguém, vou 

rezá e ela vai segui o caminho dela.” Assim meu pai o fez, enquanto eu 

observava atenta. Não ficou apenas nisso, claro que fui gentilmente 

repreendida em seguida, meu pai deixou claro naquele dia que não podemos 

matar nenhum animal sem que haja uma necessidade justificada. Foi dessa 

forma que pude comprovar as habilidades do meu pai e ao mesmo tempo tive 

um novo aprendizado com relação ao trato com animais perigosos. 

 Nessa época eu já havia lido sobre os arquétipos e sobre animais de 

poder, embora sejam referências distintas, segundo Couto estes arquétipos 

são universais e possuem aplicação individual (COUTO. 2004; p.17; l.1-2). 

Pessoalmente sempre tive predileção por grandes felinos especialmente a 

onça pintada, mas a imagem da serpente era especial para mim, primeiro, 

pelas lembranças que guardo da vivência com meu pai, segundo, por ser um 

animal cujo simbolismo remete a sensualidade e renovação. Couto define o 

arquétipo serpente da seguinte maneira: “Serpente: Proteção, alma, mudança, 

fálico, energia, vida, libido, inteligência, auto-renovação, universo.” (COUTO. 

2004; p.53; l.9 - 10). Percebo uma aproximação com as idéias de Edgar Franco 
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(FRANCO. 2012; v.1; p.1-11.) que declara sua ligação com a natureza desde 

sua infância e, ao se identificar como Ciberpajé, lança mão dos arquétipos que 

estão ligados à natureza, à fauna e à flora.  

  Mantive a simbologia da serpente, escolhi um substantivo que 

conferisse um ar de superioridade seguindo os modelos propostos pelos 

“memes” geradores de nomes e finalmente nasce Lady Víbora, que tinha o 

propósito de ser o vetor para a construção da minha própria imagem visual, se 

tornou algo um pouco diferente, mas não menos desafiador. 

1.4 - O desafio, o fetiche e os servos 

Todos os tabus e os preconceitos não passam de conteúdos 
implantados na mente das pessoas durante a infância ou 
ideias equivocadas abraçadas durante a vida adulta. (Hélio 
Couto. 2015; P.341; l.2-40) 

 No início do segundo semestre de 2017, o artista visual, Luiz Ferreira 

havia me falado sobre uma festa fechada para podólatras7 a qual ele havia sido 

convidado e onde ele deveria entrar em contato com possíveis clientes, que 

tinham interesse em sua arte. Na primeira oportunidade que tive, aproveitei 

para fazer diversas perguntas sobre como teria sido a festa. Meu amigo me 

falou sobre tudo o que presenciou, a riqueza visual das roupas e a liberdade de 

praticar o fetiche dentro do próprio círculo, mas deixou claro que este não era 

um fetiche de seu interesse e por isso sua presença era no âmbito profissional. 

Sua narrativa me fez pensar no quanto seria maravilhoso ter um homem a 

meus pés, literalmente. Enquanto ele falava, eu me peguei imaginando cada 

cena, isso me fez recordar que muitos anos atrás um namorado beijou meus 

pés uma única vez e essa era uma lembrança linda.  

 

7 Podólatra: Pessoa que tem interesse ou excitação sexual provocada pelos pés. 
 
"Podólatra", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
<https://dicionario.priberam.org/pod%C3%B3latra> (consultado em 22-01-2019). 
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 Sinto que me empolguei muito e quando percebi já estava falando que 

eu queria experimentar, que eu queria saber por mim mesma como era essa 

sensação de poder. Meu amigo me olhou com um ar de riso e me disse que 

para estar no nível daquelas mulheres seria preciso muito trabalho, afinal, eu 

não tinha o hábito de cuidar dos meus pés e vivia usando sapatos fechados, 

tênis e calçados confortáveis enquanto aquelas mulheres com pés poderosos 

usavam e abusavam de sandálias e saltos altos. Tomei isso por um desafio, 

embora essa tenha sido mais uma conversa divertida numa tarde, enquanto 

trabalhávamos em nossas produções de gravuras. Posso afirmar orgulhosa 

que foi lá, no ateliê entre tintas, papéis e prensas que Lady Víbora tomou 

forma, embora ainda não tivesse consciência disso. 

Por quinze dias me dediquei aos cuidados e embelezamento dos meus 

pés que estavam deploráveis, haviam dolorosas rachaduras nos calcanhares, 

as unhas estavam feias e eu não estava acostumada a manter nenhuma rotina 

de hidratação, me impulsionava ter um desafio, ou melhor, tinha algo a provar 

para mim mesma. Nesse período procurei páginas no facebook especializadas 

no tema. Encontrei algumas, mas neste primeiro momento não tentei nenhuma 

interação, eu apenas comecei a seguir essas páginas, me lembro de não ter 

visto nada extraordinário, observei apenas as fotografias dos pés femininos. 

Para minha surpresa, o dono de uma das páginas que visitei e comecei a 

seguir, entrou em contato comigo e perguntou se eu gostava de podolatria. Ele 

já havia vasculhado meu perfil em busca de fotografias dos meus pés, como 

não encontrou nada creio que imaginou que eu era apenas uma pessoa 

curiosa.  

Eu tentei ser o mais honesta possível, tivemos uma longa conversa, 

finalmente ele fez o pedido que todos os admiradores virtuais fazem, pedia 

fotografias dos meus pés, como eu não vi nenhum mal, atendi seu pedido. A 

reação dele me pareceu sincera, disse estar encantado e que se eu estivesse 

participando de um concurso, certamente eu o venceria. Tudo isso foi muito 

engraçado, me senti bastante envaidecida e creio que foi muito bom para mim, 

quero dizer foi um bom começo (Figura 18). 
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Esse rapaz me incentivou a entrar em alguns grupos fechados de podolatria, 

segundo ele eu devia publicar fotos nesses grupos e observar a reação das 

pessoas. 

 

Figura 18 - Foto da primeira experimentação com a imagem dos pés, 2017. Fotografia: Ilda 
Santa fé. 

Segui seus conselhos e realmente foi surpreendente. E eu que não 

conhecia o potencial da beleza dos pés, de repente me vi em uma nova 

condição onde eu era alvo de comentários e elogios. Juntamente com os 

comentários exagerados exaltando a beleza dos meus pés, haviam outros 

comentários mais atrevidos, do tipo:  

“... quero chupar estes dedos”; “Nossa fico aqui apreciando 
essas solas todas milímetro por milímetro”; É o pezinho que 
passaria a noite beijando, lambendo. Perfeitos demais seus 
pés Ilda santa Fé! Tem perfil feet? só com fotos deles?”; “Se 
dizem que não existe perfeição, é porque ainda não viram 
essas solinhas”; “Que delícia! Que vontade de lamber e 
massagear as solas da senhora com a boca, Ilda santa Fé!!!!”; 
“muitos gostoso, e adoração mais ama, quer sob seus pes 
minha interior vida”; “queria muito mesmo apanhar na cara 
com elas bem suadinhas, salgadinhas kk”. (comentários 
aleatórios de admiradores retirados de algumas publicações 
minhas no grupo fechado “Fissurados por Pés”, no facebook, 
no período de 2017 a 2018) 

 Citei aqui apenas alguns comentários conforme estão nas minhas 

publicações. Algo que também observei nessas experiências em publicar 

fotografias dos pés em grupos fechados, foi que nesses grupos as pessoas têm 
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mais liberdade para expor e falar o que sente ou pensa, isso não acontece nas 

páginas, que podem ser acessíveis a qualquer visitante. 

É importante ressaltar aqui que minhas fotografias são autorais, 

geralmente realizadas com o uso de um tripé, outras vezes apenas 

experimentando posições que me permitissem realizar autoretratos. Sempre 

procurei observar as fotografias das outras mulheres e também me informei 

sobre as variações do fetiche, assim realizei fotografias com poses que 

provocassem ainda mais os sentidos dos admiradores. Esses cuidados sem 

dúvida foram o meu diferencial nesses grupos e a razão pela qual, muitos dos 

meus admiradores permaneceram fiéis seguindo minha página. 

1.5 - @ladyvibora.art: a página 

 Criada no dia 12 de outubro de 2017, a página Lady Víbora (Figura 19), 

é um espaço para divulgação de imagens da personagem.  

Criar uma página foi a solução adequada para satisfazer os pedidos dos 

primeiros admiradores, que inclusive sugeriram que eu usasse um perfil 

paralelo para não expor minha identidade, afinal se manter oculto é muito 

comum nesse meio fetichista. 
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Figura 19 - Print da página lady Víbora na rede social Facebook. 2019. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/ladyvibora.art>(acessado em: 04/04/2019). 

 Desde o início eu já previa o potencial deste tema para futuros projetos. 

Também acredito que ao optar pela página e não um perfil paralelo foi mais 

adequado, pois tenho dificuldade em administrar páginas secretas. Esta página 

foi estruturada na forma de registro de processos, onde seria possível 

compartilhar as fotografias sem maiores complicações, também pesquisei e 

procurei refletir sobre estar me expondo publicamente como praticante de um 

fetiche que muitas pessoas discriminam. Um dos cuidados que tive desde o 

início, visando me proteger de eventuais incidentes com pessoas mal 

intencionadas, foi exatamente este, manter todas as informações sobre meu 

interesse por fetiches acessível e visível a quem entrasse em contato comigo, 

na página ou no meu perfil pessoal. 

Deixei claro que Lady Víbora é uma personagem ficcional e que 

quaisquer fotografias relacionadas ao fetiche estariam disponíveis somente 

nesta  página ou nos grupos que participo e que acima de tudo embora eu 

tenha interesse pessoal pelos fetiches, sou uma artista visual e me expresso 

através da arte. Também declarei para todos que meus familiares, amigos, 
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professores e colegas estavam cientes e foram os primeiros seguidores de 

desta página.  

Estas informações são uma forma de manter minha segurança na rede. 

Um dos problemas que mais observei entre as mulheres que expõe fotos dos 

pés são os admiradores inoportunos, que fazem ameaças para obter fotos 

exclusivas, segundo algumas publicações que tive oportunidade de ler, nos 

grupos fechados, esses indivíduos ameaçam enviar as fotos que eles 

visualizam nos grupos para os familiares das moças e dessa forma as expor. 

Infelizmente esse é o lado desagradável do mundo secreto dos fetiches. A 

maioria das pessoas mantém segredo sobre suas preferências pessoais, mas 

ocasionalmente se não forem cuidadosos se tornam alvo de pessoas 

aproveitadoras. 

1.6 - A arte da adoração dos pés 

Depois ajoelhei-me diante dela para calçar-lhe seus chinelos 
bordados de ouro. Sentindo seus pezinhos agitarem-se sob a 
minha mão, distraí-me e lhes dei um beijo ardente. (MICHEL. 
1992; p.58; l.28-31) 

O fetichismo é o sagrado - um objeto obscuro como o 
coração.(CANEVACCI. 200;. p.244; l.7) 

Minha definição pessoal do termo fetiche sempre esteve enraizada na 

religiosidade, assim como a maioria das pessoas de fé cristã católica, tive 

minha infância marcada pela constante presença de imagens sagradas ao meu 

redor, por isso, o sagrado e o profano são para mim duas facetas do objeto de 

desejo que coexistem e se completam mutuamente. Fleck em sua análise do 

uso pré-marxiano do conceito fetichismo apresenta a seguinte definição: 

A palavra “fetichismo” deriva de “fetiche”. “Fetiche”, em 
português, deriva da palavra francesa “Fétiche”, a qual, por 
sua vez tem sua origem na portuguesa “feitiço”. Essa última, 
por fim remete à latina “facticius”, significando 
aproximadamente o mesmo que “artificial”. O dicionário Le 
petit Robert enumera três significados para “fétiche”: “1. Nome 
dado pelos brancos aos objetos de culto das civilizações ditas 
primitivas”, 2. “Objeto ao qual se atribui um poder mágico ou 
benéfico” e “3. Aquilo que é reverenciado sem discernimento. 
(FLECK. 2012; p.143; l. 6 - 11) 
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Quando entrei neste universo fetichista eu sabia apenas que era um 

caminho de aprendizagem que me levaria para algo além da inspiração 

poética, havia uma grande curiosidade e ao mesmo tempo eu desejava 

experimentar algo que me colocasse em uma posição de dominância, quando 

imaginei o quanto seria bom ter um homem aos meus pés, o que eu não 

esperava era ter meus pés venerados como um objeto de fetiche, tão pouco 

compreendia o poder de atração que essa parte da anatomia humana é capaz 

de exercer em algumas pessoas. A relação entre objeto de desejo e o adorador 

é como diz Canevacci: 

 Uma dança dos códigos-fetiches é focalizada em detalhes 
sempre mais micrológicos feitos de detalhes mínimos que 
determinam há muito tempo um tipo de adestramento 
espontâneo para a decodificação por partes dos vários, 
mutantes e estratificados públicos: o detalhe mínimo constitui 
um atrator. (CANEVACCI. 2008; p.28; l.16 - 21) 

Podolatria8 é nome dado ao fetiche que tem os pés como centro dos 

desejos, porém, meu propósito não é fazer um estudo específico deste ou de 

outros fetiches, o que apresento aqui são algumas experiências realizadas com 

a exposição das imagens dos meus pés em uma página de rede social e os 

desdobramentos que essa experiência tornou possível. Sendo uma de muitas 

parafilias9, o praticante da podolatria, conhecido como podólatra, pode ser 

 

8 Podolatria: “Interesse ou excitação sexual provocada pelos pés. (grego poús, podós, pé + -
latria).” 
"podolatria", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
<https://dicionario.priberam.org/podolatria> (consultado em 23-01-2019). 
“Podolatria é um tipo de parafilia cujo DESEJO sexual se concentra nos pés do parceiro. O 
podólatra tem para com os pés a mesma relação de que outros indivíduos têm para com os 
seios ou nádegas.” Disponível em:  
<https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/podolatria/8118/>(consultado em 23-01-
2019) 
 
9 “Parafilia: distúrbio sexual ou psíquico, definido pela busca do prazer em práticas 
disfuncionais, persistentes e obsessivas, que não se restringem somente ao ato sexual. 
Etimologia (origem da palavra parafilia). Para + filia.” Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/parafilia/>(consultado em 23-01-2019) 
“Parafilia é um padrão de comportamento sexual no qual a fonte predominante do prazer não 
se encontra na cópula, mas em outra atividade. Em determinadas situações o comportamento 
sexual parafílico pode ser considerado perversão ou anormalidade. Existem muitas práticas 
que podem ser consideradas como uma parafilia ou não, sendo assim é impossível elaborar 
um catálogo das parafilias, mas podemos citadas mais comuns: o sadismo, o masoquismo, o 
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excitado com ações comuns como apenas observar, tocar, lamber, beijar ou 

massagear os pés de outra pessoa. Conforme descreve Shakti os “fetiches 

com os pés podem ser variados. Alguns gostam de pés gordinhos, arcados, 

calejados, com chulé e até sujos” (SHAKTI. 2008; p.93; l.26-31). Mas a 

adoração dos pés vai muito além da apreciação das características físicas. 

Existem diversas vertentes ou variações dentro da podolatria, Shakti ainda 

afirma que a idolatria por pés tem uma relação direta com o sadomasoquismo10 

A estratégia que utilizei para definir a estrutura da página Lady Víbora foi 

se definindo conforme eu observava a reação dos admiradores e de acordo 

com os comentários que recebia nas fotografias publicadas, essas informações 

me inspiraram na escolha das poses para as fotos e ao mesmo tempo também 

me direcionou a realização de outros experimentos poéticos. Minha escolha em 

manter a página como um espaço interativo e ao mesmo tempo um local em 

que o processo de construção vai sendo documentado fez com que alguns 

admiradores se sentissem confortáveis ao verem este tema ser tratado 

abertamente dentro de uma abordagem artística, mas outros, os que buscavam 

somente o atrativo sexual se afastaram. 

No começo ia publicando aleatoriamente as fotografias dos pés, alguns 

meses depois conforme ia produzindo os fanzines e as pinturas, eu intercalava 

as publicações. A partir do momento que, Lady Víbora se tornou o tema desta 

 

exibicionismo, o voyerismo, o fetichismo,a urofilia , etc.” Disponível 
em:<https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/parafilia/2870/>(consultado em 23-01-
2019) 
 
10 Sadomasoquismo: Psicopatologia. Perversão sexual definida pela junção de sadismo e 
masoquismo. Etimologia (origem da palavra sadomasoquismo). De sádico sado + masoquismo. 
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/sadomasoquismo/>(consultado em 23-01-2019) 
Sadomasoquismo: “Relações entre tendências diferentes entre pessoas buscando prazer 
sexual. O termo sadomasoquismo seria a relação entre tendências opostas, o sadismo e 
masoquismo. O sadismo é a tendência em uma pessoa que busca sentir prazer em impor o 
sofrimento físico e moral a outra pessoa. 
O masoquismo é a tendência oposta ao sadismo, é a tendência em que uma pessoa busca 
sentir prazer em receber o sofrimento físico e moral de outra pessoa. 
A relação destas duas tendências não representa que a mesma pessoa possui as duas 
tendências e sim um contato entre pessoas com tendências opostas, sadomasoquismo não é 
uma tendência e sim relações entre tendências”. Disponível em: 
<https://www.dicionarioinformal.com.br/sadomasoquismo/>(consultado em 23-01-2019) 
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investigação, entendi que a página era parte de todo o processo criativo, por 

isso reorganizei as fotos em álbuns, para que o público sendo podólatras ou 

não, pudessem acessar as imagens que mais lhe agradasse e ao mesmo 

tempo eu mesma mantinha um espaço específico para abrigar as imagens 

produzidas referentes a essa investigação. 

As figuras a seguir dão uma visão geral do que pode ser visto na página. 

Começando pelo álbum dedicado aos pés: “Curve- se: O princípio... ponto de 

partida para uma viagem fantástica e audaciosa…” (Figura 20). 

O álbum seguinte abriga algumas fotografias do processo de criação dos 

fetichezines: “FeticheZines - LADY VÍBORA”: Zines e seus processos de 

criação (Figura 21). 

 

Figura 20 - Print da página lady Víbora na rede social Facebook. Álbum: Curve-se. 2019.  
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Figura 21- Prints da página lady Víbora na rede social Facebook. Álbum: FeticheZines - LADY 
VÍBORA . 2019.  

No álbum “Lady Víbora - Arte”, estão algumas imagens inspiradas na 

personagem ou feitas a partir de minhas próprias fotos (Figura 22).  

 

Figura 22 - Print da página lady Víbora na rede social Facebook. Álbum: Lady Víbora - Arte. 
2019. 
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Figura 23 - Prints da página lady Víbora na rede social Facebook. Álbum: LADY VÍBORA - 
ILDA SANTA FÉ. 2019. 

O último álbum registra o processo de criação da imagem visual da 

personagem, os testes para montagem dos figurinos e as primeiras aparições 

públicas: LADY VÍBORA - ILDA SANTA FÉ: Personagem e criadora - 

Processos de construção visual de uma personagem ficcional autobiográfica 

(Figura 23). 
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CAPÍTULO 2 – FANZINE, PINTURA E GRAVURA: UMA TRANJETÓRIA 

TRANSMÍDIA 

Quem faz fanzines, procura uma liberdade no sentido de 
romper com limitações construídas socialmente. Desde, muito 
pequenos somos limitados pelo que se deve e o que não se 
deve pensar ou falar. A própria escola molda nosso 
comportamento e nossa capacidade expressiva. Essas 
limitações, muitas vezes, soam como ditadura, fazem com que 
não tenhamos a percepção de nós mesmos de uma forma 
mais sensível. (MENDONÇA. 2018; p.229; l.3 a 7) 

Nestes fanzines desenvolvidos durante as experimentações poéticas 

com gravura e colagem tem como tema central a personagem que vem sendo 

construída. Também apresento os experimentos anteriores que me 

influenciaram na continuidade da produção de fanzines. Esta arte alternativa, 

também conhecida por ser uma forma de arte de guerrilha e também muito 

utilizada por movimentos de subcultura, atualmente vem sendo um importante 

suporte nas representações sociais e artísticas assim como instrumento de 

autorreflexão.  

Os dicionários da língua portuguesa definem os zines de uma 
forma bem básica. No Michaellis o verbete “fanzine” aponta 
que se trata de “publicações de imprensa alternativa, 
geralmente dedicada a assuntos musicais e outras 
manifestações culturais”. Já o Aurélio é um pouquinho mais 
abrangente, apontando que é uma “revista sobre um ou mais 
temas, tais como música, cinema, ficção científica, etc.”, e 
ainda dá de bônus o termo “zine” podendo ser utilizado como 
forma reduzida de nome. (SNO. 2015; p.19; l.5 a 12). 

Minha história com os fanzines começou ainda na graduação em artes 

visuais, mas ao contrário de Sno (SNO. 2015; P.11; L. 6-10) que diz ter sido 

contaminado pelo prazer de fazer fanzines, eu ainda não me sentia atraída por 

esse tipo de publicação, talvez porque minha primeira experiência tenha sido 

na produção de um fanzine colaborativo, juntamente com os demais colegas 

durante uma das disciplinas da graduação em artes visuais. Depois disso, não 

mantive contato com outros fanzineiros e tão pouco iniciei uma coleção. Penso 

que naquela época eu ainda não tinha maturidade suficiente para compreender 

a importância dos trabalhos colaborativos e o quanto podem ser oportunidades 

valiosas no aperfeiçoamento pessoal e também no convívio social.  
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Infelizmente, foi somente ao preparar a primeira versão do projeto de 

mestrado que voltei a pensar na possível produção de fanzines. Até então, eu 

apenas lia a respeito, mas não me sentia apta a produzir. Meses depois já 

frequentando as disciplinas do mestrado foi que uma explosão de ideias 

subversivas tomou conta da minha mente e finalmente me vi fazendo meu 

primeiro fanzine, que na verdade já era o segundo, percebi isso pouco depois 

quando ao organizar meus pertences encontrei acidentalmente as matrizes do 

primeiro, três páginas, fruto de desenhos com caneta nanquim sobre papel 

branco e cujo título “1 O Mago” (Figuras 24), era sobre a primeira carta dos 

arcanos maiores das cartas de tarô11, que aliás era o título desse fanzine. Hoje 

enquanto escrevo penso em como essa foi uma experiência gratificante e ao 

mesmo tempo de grande importância para a minha atual produção poética. 

 

11 Tarô: “oráculo formado por um jogo de cartas cujo sistema em sua estrutura simbólica , tende 
a se autoconhecer e a descobrir novos horizontes pessoais.” (NAIFF. 2004, p.25 l.10 a 12) 
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Figura 24- Zine: “1 O Mago”, 2012. Fotografia: Ilda Santa fé. 

Do primeiro experimento ou que eu pensava ser o primeiro, mas na 

verdade era o segundo, houve momentos em que procurei entender de fato o 

que define um fanzine, esta é uma arte underground relacionada ao universo 

alternativo e de manifestação, também conhecido como uma das modalidades 

de arte de guerrilha, que ao longo das décadas vem sendo amplamente 

utilizados por movimentos de subcultura e tribos urbanas. Atualmente este tipo 

de publicação também tem sido muito eficaz nos exercícios de autorreflexão, 

representações de experiências sociais e artísticas bem como tem sido usado 

em aplicações pedagógicas. 

Considerado uma expressão de guerrilha segundo Morais (MUNIZ, 

MORAIS. 2010; p.67; l.13-18), o fanzine é sim uma das armas que pode ser 

usada em uma situação de confronto ideológico, mesmo que a pessoa que o 

produz não tenha consciência dessa batalha. Mendonça (MENDONÇA. 2018; 
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p.230; l.3 - 5) ainda afirma que aqueles que produzem fanzines buscam a 

liberdade rompendo com limitações construídas socialmente. Acredito que a 

motivação de cada indivíduo é muito pessoal, o que permite uma ampla 

variedade de temas, cada um deles extremamente ricos em imagens que 

podem ser autorais, apropriadas e também textos que variam de elaborados 

poemas a rabiscos ilegíveis.  

Ao mesmo tempo vejo o fanzine tanto como uma arma de guerra 

ideológica quanto um ato de liberdade e penso nas batalhas travadas no dia a 

dia, que muitas vezes consomem nossa energia negativamente, em alguns 

casos o ato de guerrilha caminha lado a lado com o ato de liberdade e de 

alguma forma isso gera algo benéfico para si mesmo enquanto autor e também 

para o indivíduo que inesperadamente tem acesso ao conteúdo de uma 

publicação fruto da fanzinagem. 

Diferentemente dos outros fanzineiros, os mais experientes e cujas 

produções estão fortemente ligadas ao estilo de vida cultivado desde a 

juventude. Minha descoberta como fanzineira foi tardia, mas isso não me 

impede de embarcar em uma aventura, ainda que de forma tão singular para 

mim mesma. 

Criar fanzines foi e tem sido algo intenso e exaustivo, mas que me deu 

acesso a um mundo de realização. Todas as ações que envolvem a sua 

produção são como as etapas de um ato performático que se inicia no campo 

do pensamento e começa a tomar forma e vai se construindo conforme os 

gestos, olhares e materiais que se juntam num elaborado processo de 

manufatura. Da concepção até a finalização, são diversos momentos de 

reflexão num ato semi-efêmero altamente poético que só se completa ao 

chegar às mãos do leitor, acredito que por mais que se possa expressar ideias 

através do fanzine, seu criador dificilmente conseguirá proporcionar ao leitor 

todas as emoções e sentimentos que ele próprio vivenciou naquele ato criativo.  
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2.1 - Engatinhando na fanzinagem  

A liberdade de se expressar é um ponto ainda muito 
importante para a fanzinagem nos dias atuais. Contudo se 
expande pelo uso das redes sociais. A questão de liberdade se 
apega principalmente pelo fanzineiro não ter de se preocupar 
com a ditadura do mercado editorial, o qual, costuma 
direcionar a criação do artista, ou selecionar diante de 
tamanha produção o que mais lhe convier. (Mendonça. 2018; 
p.228; l.28. e p.229. l.1-2) 

Minha produção (2017 a 2019), que considero fanzines de artista, tratam 

de questões poéticas, políticas e sobre a relação das pessoas com o universo 

dos fetiches. À medida que desenvolvia e experimentava esses fanzines, o 

ambiente em torno de mim assumia uma aura de nostalgia e ao mesmo tempo 

me sentia como se estivesse imersa num universo paralelo, assim pude 

vivenciar diversas emoções, ainda que no campo da imaginação.  

Enquanto acreditava estar desenvolvendo o primeiro fanzine e sem me 

lembrar ainda do verdadeiro primeiro, eis que me surge os primeiros esboços 

de “O Guardião”, que surge como uma oportunidade de exercitar meus 

conceitos sócio-políticos e entender como se cria um fanzine a partir do zero 

até a distribuição. 

Tenho recordações da minha ansiedade e de não conseguir pensar em 

nada, nenhum tema me agradava, até que me vi influenciada por eventos que 

se sucederam naquele período. Esses eventos para minha maior inquietação 

estavam justamente ligados a questões de ordem política e coincidiam com 

leituras que eu fazia a respeito da arte de guerrilha.  

O GUARDIÃO é um Gravurazine desenvolvido com o objetivo 
de vivenciar uma busca pelo autoconhecimento, assim como 
de provocar discussões a respeito da propagação da violência 
gratuita, tão recorrente em nossa sociedade. Em tempos de 
conflitos políticos, a cada dia cresce cada vez mais o ódio 
entre facções partidárias. Vivemos numa sociedade 
fragmentada, de um lado um povo entorpecido por promessas 
não cumpridas e ao mesmo tempo revoltado, do outro lado a 
polícia (também povo), que impõe pelo autoritarismo, 
atendendo aos interesses de uma minoria inescrupulosa cujas 
mãos se sujam com o sangue e suor daqueles que têm seus 
direitos usurpados. Entretanto, essa mesma polícia, por 
diversas vezes também cumpre sua função primordial e nem 
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sempre seus esforços são reconhecidos. Os dois lados da 
moeda trazem à tona esses momentos em que os lados são 
revelados tanto para o bem quanto para o mal. Este zine é 
fruto de um processo criativo/intuitivo, em que me foram 
inspirados blocos de frases juntamente com a ideia de 
representar a imagem da divindade egípcia Anúbis (guardião 
do mundo dos mortos e deus dos embalsamadores na 
mitologia do Egito antigo). Num contexto sócio político em que 
me vi diante do dilema: qual segmento eu devo apoiar? 
Percebi que ao escolher um lado, estaria simplesmente 
propagando e perpetuando a incitação à violência. Por outro 
lado, percebo que ambos os lados, embora realizem atos e 
ações negativas, também promovem benefícios para a 
sociedade. Assim como na mitologia egípcia é descrito o 
momento da pesagem do coração como a hora do julgamento, 
em que o destino do indivíduo será definido segundo suas 
ações em vida, os dois lados da moeda, que é o tema desse 
primeiro exemplar é um chamado à busca do equilíbrio das 
próprias ações. (SANTA FÉ. O Guardião. 2018)  

Esse experimento começou da forma mais sutil possível, sem maiores 

pretensões, a não ser minha ansiedade em produzir, a partir do momento que 

meus pensamentos começaram a assumir formas e essas formas começaram 

a sugerir imagens, o primeiro passo foi pesquisar na internet as imagens que 

pudessem representar os conflitos que vinham sendo notícia nos meios de 

comunicação e que também me permitissem traçar diálogos sugestivos e 

indutores de autoquestionamento. Cada imagem selecionada posteriormente 

era transformada em desenho e depois em carimbos, que eu usava para 

construir as ilustrações na forma de narrativa visual acompanhada de 

pequenos textos. Minha sensibilidade aos eventos daquele período motivou a 

dúvida em minha própria mente ao mesmo tempo me levou a refletir sobre os 

prós e contras dos dois lados em questão. 

A partir do momento que obtive um tema, foi possível exercitar meus 

próprios conceitos e entender as etapas da criação do fanzine, além da forma 

mais adequada de reprodução segundo meus propósitos e a divulgação. 

Confeccionei carimbos, ao todo foram utilizados de 24 carimbos de 

E.V.A.12 (Figura 25), borracha escolar, linóleo13 (Figura 26) e 11 matrizes com a 

 

12 A sigla E.V.A. significa um processo de alta tecnologia que mistura Etil, Vinil e Acetato 
(E.V.A.), que resulta em placas emborrachadas e muito conhecidas entre artistas, artesões, 
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técnica ponta seca14 (Figura 27). Meu gravurazine foi feito da forma mais 

tradicional, ou seja, artesanalmente, com colagens de imagens, textos 

impressos e colados, sobreposição com carimbos e por fim xerocopiados.  

 

Figura 25 - Matrizes em E.V.A. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé. 

 

entre outros. Além dos elementos acima citados, o E.V.A. conta também com agentes de 
expansão, ativadores, cargas, resinas, pigmentos, auxiliares de processo, polímeros, borracha 
ou termoplásticos. Esses produtos resultam em um material que pode apresentar densidade, 
abrasão e dureza, contudo, as placas de E.V.A. podem ser encontradas em diversas 
gramaturas. Disponível em: <http://www.eurekaeva.com.br/artigos/o-que-e-placa-de-e-v-
a>(consultado em 23-01-2019) 
 
13 “Linóleo é um material parecido com borracha, utilizado em substituição à madeira” 
(CLÍMACO. 2010. p.26, l.1-2). 
 
14 “Ponta-seca consiste em desenhar com a ferramenta de mesmo nome diretamente sobre a 
chapa, arranhando-a  e produzindo uma linha com rebarbas, muito característica, meio 
borrada, aveludada. (CLÍMACO. 2010. p.21, l.13-15). 
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Figura 26 - Matrizes em borracha escolar e linóleo. 2017: Fotografia: Ilda Santa fé. 

 

Figura 27 - Matrizes em ponta-seca. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé. 
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A etapa mais complicada foi durante a reprodução por meio de 

fotocópias, como eu pretendi fazer as cópias direto do original, não havia 

previsto os problemas que se seguiram, muitas cópias perdidas.  

Tenho trabalhado com materiais de baixo custo, pois defendo o uso 

consciente de matéria prima, assim como a acessibilidade de manuseio por 

parte de qualquer pessoa que tenha interesse em produzir arte, nossa 

existência no mundo é compartilhada com outras pessoas, assim como com 

todos os demais seres que habitam esse mundo. Compartilhar os 

pensamentos, crenças e emoções agregam informações ao coletivo que somos 

todos nós. Isso nos permite gerar novas interpretações sobre nossas 

percepções. 

Meu primeiro contato com a criação de carimbos ocorreu na disciplina 

“Tópicos Especiais em Poéticas Visuais: Gravura” a qual frequentei como aluna 

especial de mestrado em 2013/2. Na ocasião realizei experimentações com 

diversos suportes que permitiam ranhuras, incisões e corte. Nestes suportes 

realizei minhas primeiras impressões. Como se tratava de um trabalho artístico 

que eu desenvolvi em parte dentro do ateliê de gravura, eu me propus a 

imprimir todas as capas manualmente. Criei a imagem inspirada em uma 

ilustração que capturei na internet, de posse dessa arte, eu pretendia 

encomendar um carimbo de silicone, porém soube que seria difícil conseguir 

esse produto, pois no local que eu pretendia encomendar, no Cegraf/UFG, não 

poderia ser feito, pois a máquina que eles utilizam não produz o carimbo de 

silicone nas dimensões que eu precisava.  

Eu mesma confeccionei a matriz que utilizei na capa, recortando a 

imagem no E.V.A., o que foi muito trabalhoso, pois havia partes minúsculas 

(Figura 28), entretanto, admito que foi um trabalho bastante prazeroso, pois me 

forçou a encontrar soluções para o imprevisto e também me conectou ainda 

mais com a mitologia ligada a imagem que eu trabalhava.  
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Figura 28 - Matriz em E.V.A. criada para compor a capa do Zine: “O Guardião”, 2017. 
Fotografia: Ilda Santa fé. 

Consegui preparar uma matriz de carimbo utilizando E.V.A., sobre o qual 

fiz a arte e posteriormente recortei as imagens e as colei sobre uma placa de 

compensado. Com esta matriz reproduzi 80 cópias. Assim pude construir um 

fanzine fotocopiado, mas cuja capa é uma gravura original (Figuras 29 a 31). 
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Figura 29 - Zine: “O GUARDIÃO do submundo”. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé. 

 

Figura 30- Zine: “O GUARDIÃO do submundo”. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé. 
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Figura 31- Zine: “O GUARDIÃO do submundo”. 2017. Fotografia: Ilda Santa fé. 

Nesse processo me vi conectada com todas as emoções sentidas pelos 

indivíduos, que estiveram nas situações de conflito registradas nas imagens 

que utilizei, assim como eles tive sentimentos de raiva, amor, esperança, 

medo, angústia, cansaço e irritação. Tem sido uma experiência bastante 

enriquecedora tanto para minha pesquisa quanto para mim como indivíduo. As 

experimentações com carimbos até aqui foram fundamentais para a produção 

seguinte já com o tema: Lady Víbora. 

2.1.1 - Adoração - n.01 

“Curvado diante de mim, doce e submisso… Sinto teu olhar 
fixo, pensamento perdido… Me descalço, teus sentidos se 
exaltam, sinto teu desejo… teus lábios sedentos por minhas 
solas… Meus dedos… permito-te tocar-me… Adora-me…” 
(SANTA FÉ. Lady Víbora n.01. 2018). 

Minha principal motivação na construção dessa série Lady Víbora foi 

sem dúvida o conteúdo das conversas que tive durante os primeiros meses 

desde que comecei a divulgação das fotos e da página. Muitos admiradores me 

procuraram oferecendo sua submissão. Até este momento eu ainda não havia 
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iniciado nenhuma obra erótica além das fotografias já mensionadas. Tendo 

como um primeiro incentivo, as histórias construídas durante as conversas com 

esses admiradores e a necessidade de dar continuidade a produção de 

fanzines, que até então eu ainda considerava um processo de experimentação 

de técnicas, vi na Lady Víbora uma possibilidade de traçar um diálogo entre a 

personagem, o público e as técnicas que eu ainda pretendia experimentar. 

Este primeiro número possui conteúdo erótico, afinal o tema 

apresentado aqui é de teor fetichista sendo assim junto as palavras “fetiche” e 

“zine” para criar um “fetichezine”. Conforme já citei no início deste tópico, 

busquei inspiração nas conversas virtuais nas quais os admiradores expressam 

a maneira que gostariam de ser tratados e submetidos. Também observei os 

objetos que provocavam os sentidos desses indivíduos, tais como, sapatos e 

chicotes, como pode ser observado no tópico seguinte, mas principalmente o 

ato de submissão ao qual a maioria deles parecia estar ansiando.  

O processo de criação, foi simples, a partir de minhas próprias fotos, 

criei uma sequência de desenhos que compunha uma pequena narrativa 

visual, em seguida selecionei algumas frases que eu já havia utilizado em 

algumas conversas e inseri na composição das imagens. 

Minha escolha pela técnica da serigrafia, que é um processo de gravura 

alternativa muito recente se comparada com as técnicas tradicionais, assim 

como as demais técnicas de impressão gráfica, exige o cumprimento de 

diversas etapas, conforme Clímaco explica: 

Utiliza-se uma tela de náilon ou poliéster (originalmente era a 
seda, de onde surgiu o nome), sobre a qual se aplica uma 
emulsão sensível à luz e se grava, numa mesa de luz, a partir 
de um positivo, um desenho feito sobre papel vegetal. 
desenha-se com nanquim, ou com um crayon de litografia. A 
imagem fica vazada na tela, a tinta passa por ela e é 
estampada no papel. (CLÍMACO. 2010; p.25; l.1-7) 

Ao desenvolver este fanzine procurei não me preocupar muito com a 

beleza dos traços nos desenhos, afinal esta era minha primeira experiência 

com serigrafia e eu não contava com a possibilidade de cometer erros, me 
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interessava o resultado imediato e que suprisse minha ansiedade de ver o 

trabalho finalizado. Também aproveitei a oportunidade para explorar outro 

formato de encadernação, nesse caso um tipo de dobradura que transformava 

uma única folha de papel em um mini livrinho. Escolhi aqui papéis coloridos, 

metalizados e perolados, de gramatura um pouco maior do que o papel usado 

no fanzine anterior. Porém notei que ao usar serigrafia em papel, a ideia de 

dobrar esse papel e consequentemente criar vincos, pode interferir na 

integridade da imagem, pois, deteriora a tinta depositada no local do vinco. 

Este erro me levou a repensar futuras composições visuais caso venha a usar 

novamente essa técnica no suporte do zine. 

O fetichezine “Adoração” (Figuras 32 e 33), com tiragem de 100 

exemplares, todos numerados e assinados foi o ponto de partida para as 

demais produções referentes a lady Víbora. 

 

Figura 32 - Fetichezine Lady Víbora: “Adoração - n. 01. 2018. Fotografia: Ilda Santa fé. 



70 

 

 

 

 

Figura 33 - Fetichezine Lady Víbora: “Adoração - n. 01. 2018. Fotografia: Ilda Santa fé. 

2.1.2 - Curve-se - n. 02 

Curve-se escravo… Eu controlo você… Minha propriedade... 
Você está aqui para meu prazer… Beije… Ame meus pés… se 
desespere…(SANTA FÉ. Lady Víbora n.02, 2018) 

Palavras de ordem (Figura 34), comandos, humilhações verbais, pobres 

coitados implorando atenção. “Eu controlo… Minha propriedade… escravo…” 

Atender pedidos assim é na verdade um dilema cruel. O eu artista e humana se 

nega esse prazer, o lado Víbora, apenas ri, pois sabe que se negar a 

pronunciar tais palavras só faz aumentar o desejo daquele que implora. 
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Figura 34 - Página de caderno de artista usada para teste de carimbos do fetichezine “Curve-
se”. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

Neste contexto o ato de se curvar representa a submissão, quer dizer 

que aquele ser diante de mim, se julga inferior e expressa ter conhecimento do 

lugar a que pertence. Primeiro vieram palavras que já invadiam minha mente e 

na maioria das vezes me perturbava imensamente. Para uma dominadora 

experiente, nada disso causa incômodo, afinal elas já dominam também um 

vocabulário rico em ofensas e humilhações e sabem como ninguém usar as 

palavras para proporcionar prazer ou sofrimento. 

Eu, porém, ainda me sentia tímida e muitas vezes nem mesmo sabia 

que palavras usar, meu vocabulário sempre foi bastante limitado, porém, isso 

não me incomodava, o que me trazia preocupações era o dualismo de 

sentimentos que dividia minha mente. Passei toda minha vida sendo moldada 

pela família e pela sociedade para ser uma pessoa enquadrada nos padrões 

tradicionais e por outro lado a religião ainda tem uma grande influência em 

minha vida. Como poderia dizer ofensas quando o que aprendi foi tentar ser 

gentil e agradável com todos? 

Estas questões têm sido motivo de um grande enfrentamento pessoal, 

não pretendo me aprofundar nas questões psicológicas, afinal, acredito que 

esta pesquisa abre caminho para diversos desdobramentos futuros e penso 
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que em outra oportunidade esse pode ser um tema propício e talvez até lá eu 

tenha avançado um pouco mais nas práticas da dominação. Aqui neste 

momento irei apenas discorrer sobre as técnicas e sobre o que me levou ao 

tema para este número. 

As imagens criadas e entalhadas na borracha e nos carimbos são 

inspiradas em fotografias que os admiradores me enviavam e algumas que eu 

mesma encontrei na internet, sempre respeitando o preceito de aproveitar as 

informações dadas pelos admiradores mesmo que não sejam exatamente 

informações, mas sim relatos de desejos ou pedidos que eu ia discorrendo nas 

narrativas, que fazia por meio da troca de mensagens nas redes sociais. 

Controlar, impor pela força, ordenar que se curve ou pisar com salto alto 

e humilhar, são as minhas referências nesta busca. O passo seguinte foi 

transformar as imagens pesquisadas em desenhos, e em seguida transferir os 

desenhos para folhas de E.V.A, as quais após feito os recortes, foram colados 

em placas de papelão e assim pude usar como carimbos. Também foram 

produzidos alguns carimbos usando borracha escolar onde os desenhos eram 

feitos em baixo relevo. Selecionei alguns carimbos escolares que tinham 

imagens que dialogavam com minha composição. Já os carimbos de silicone 

são os mesmos que venho utilizando desde os fanzines anteriores, que trazem 

a imagem que uso como assinatura (Figura 35). 
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Figura 35 - Carimbos em E.V.A., borracha escolar, carimbos de silicone produzidos e carimbos 
escolares selecionados para o fetichezine “Curve-se”. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

Usar carimbos na construção de um fanzine cujas cópias são originais, 

impressas por mim mesma, uma a uma, limita a vida útil dos carimbos que vão 

se deteriorando rapidamente à medida que são usados. Este fanzine teve uma 

tiragem de apenas 50 exemplares, da mesma forma que o anterior, neste 

número todas as cópias foram numeradas e assinadas.  

Como pode ser observado nas figuras a seguir (Figura 36), continuei 

minha experimentação na escolha dos papéis para a impressão das imagens. 

Na capa mantive o uso do papel colorido, neste caso escolhi uma cor 

metalizada, nas páginas internas usei o papel craft, e explorei tanto seu 

aspecto rústico em contraposição ao refinamento do tom metalizado da capa, 

quanto na sensação de toque que o leitor tem ao folhear as páginas.  

O formato aqui se assemelha a uma encadernação tradicional, porém 

em seu interior a dobradura estilo sanfona foi uma alternativa para o uso dos 

grampos de metal que são normalmente os mais usados para a montagem das 

encadernações. 
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Figura 36 - Fetichezine Lady Víbora: “Curve-se - n. 02”. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

2.1.3 - O luxo Insano - n.03 

O ritual… O charme secreto de seu poder… Por dentro do 
Closet… “Excitado…” Dignas de rainha… “estou sempre ao 
seu serviço e isso é uma grande honra para mim…” Ok! 
Experimente a sensação… Novas fronteiras da atração… 
“vontade de ver a senhora experimentando, poder adorá-
los...” Sonhos… Luxo insano… Glamour… “eu estou sujeito 
a você com todos os meus sentidos. É uma sensação 
estranha para mim…” Desperte os sentidos… “Minhas 
mãos e pés, são uma Rainha, ela tem uma boa aparência e 
um belo dorso. mas no interior esconde um veneno letal e 
perigoso…” “Eu estou sob seus pés Rainha. Você 
conspira com força e arrogância. Vou me sentir feliz como 
se eu estivesse em êxtase.... (SANTA FÉ. Lady Víbora n.03. 
2018) 

Revistas de moda, papel e tesouras. Neste terceiro número, o processo 

de construção da narrativa foi diferente do que eu já vinha fazendo até aqui. 

Tudo começou durante uma oficina de fanzine ministrada por mim e pela artista 
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Adriana Mendonça, realizada no Ruptura Cultural15, neste dia não saí de casa 

pensando em começar um novo fanzine, mas ele foi surgindo conforme eu ia 

folheando páginas de revistas e ia explicando para os alunos como poderiam 

montar suas narrativas, surgia uma imagem de sapatos aqui, uma serpente ali, 

de repente os próprios alunos estavam selecionando imagens para Lady 

Víbora, no final da oficina, as imagens já estavam inseridas nas páginas e 

faltava apenas algumas palavras para finalizar. 

Para os admiradores dos pés femininos, sapatos são elementos muito 

importantes e também, pode ser considerado um fetiche, me lembro dos 

admiradores pedindo fotografias da minha coleção de sapatos, do meu closet 

de sapatos e dos sapatos que estaria usando naquele momento. São pedidos 

estranhos para um leigo no assunto, mas conforme refletimos um pouco sobre 

o universo feminino a apreciação dos sapatos é bastante natural.  Muitas 

mulheres amam adquirir novos sapatos, algumas se tornam verdadeiras 

acumuladoras, me divirto pensando na reação de um apreciador diante dessas 

coleções. Imagino que seria um momento de profunda contemplação, todos 

aqueles modelos, os cheiros, as diversas variações de saltos, as botas, as 

rasteirinhas, os sapatos fechado, os abertos, as chinelas e ali bem no meio 

prostrado em adoração um servo admirando o reino de sua rainha. 

 Tendo em mente esses pensamentos foi que me concentrei nas 

imagens de sapatos e tentei recriar essa ideia por meio das colagens. Os 

textos surgiram mais tarde, contatei alguns admiradores e para cada um deles, 

enviei fotos dessa montagem e perguntei o que sentiam ao ver tais imagens. 

Alguns não entenderam meu pedido, apenas dois se esforçaram para 

responder da forma mais eficiente, afinal servir a Lady Víbora naquele 

momento era algo que trazia imensa satisfação conforme um desses 

admiradores me confidenciou depois.  

 

15 O RUPTURA - ESPAÇO CULTURAL é um local em Goiânia, voltado para o desenvolvimento 
de atividades culturais, acadêmicas, políticas e sociais. Disponível em: 
<http://rupturaespacocultural.blogspot.com >(Disponível em: 04/04/2019) 
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Escrever de próprio punho essas frases foi proposital, queria que tivesse 

um toque manual, claro que teria sido mais emocionante se a caligrafia não 

fosse a minha, porém, isso foi algo que não planejei e somente depois quando 

fiz uma autoavaliação foi que entendi que houve elementos que poderiam ter 

sido pensados de maneira mais eficiente. Felizmente acredito que são esses 

pequenos erros que nos permitem maiores progressos, afinal os erros são os 

melhores professores, pois, nos forçam a encontrar melhores soluções. 

O fetichezine “Luxo Insano” (Figura 37 e 38), ao contrário dos anteriores, 

foi totalmente xerocopiado a partir de uma matriz feita com a colagem de 

recortes e desenhos feitos a mão. Não me preocupei com tiragem, neste caso 

foi uma experiência valiosa produzir um fanzine à maneira tradicional. Ao 

mesmo tempo, me aproximei das suas origens na forma de produção, sinto que 

realizei meu propósito no que se refere a me considerar uma fanzineira. 

 

Figura 37- Fetichezine Lady Víbora: “O Luxo insano - n. 03”. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 
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Figura 38 - Fetichezine Lady Víbora: “O Luxo insano - n. 03”. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

2.2 – Construindo um pequeno reino 

O impulso elementar e a força vital para criar provêm de áreas 
ocultas do ser. É possível que delas o indivíduo nunca se dê 
conta, permanecendo inconscientes refratárias até a tentativa 
de se querer defini-las em termos de conteúdos psíquicos, nas 
motivações que levaram o indivíduo a agir. (OSTROWER. 
2010; P.55; L.10-14) 

Acontecimentos do cotidiano geralmente são inspirações úteis a 

qualquer processo criativo, principalmente em uma investigação autobiográfica. 

Como já foi dito antes, tenho buscado em minhas memórias o que poderia me 

ajudar a compreender e corrigir em mim mesma as atitudes e comportamentos, 

que tolhiam meu desenvolvimento pessoal enquanto pessoa e artista.  

Nesta busca sempre acreditei que as lembranças permanecem fiéis, 

Rousseu diz “... então, investigando-me com maior cuidado, fiquei muito 

surpreso com o número de coisas inventadas, que me leva a ter dito como 
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verdadeiras” (ROUSSEU. 1986; p.56; l. 3-8), isso me direciona a outro 

questionamento, o que me lembro é de fato uma memória verdadeira ou uma 

história que minha mente criou a partir de fatos reais? Prefiro crer na 

veracidade daquilo que me recordo afinal uma lembrança é uma informação 

guardada na memória sendo assim, conforme Couto afirma:  

A in-formação liga todas as coisas no Universo, 
independentemente de quão longe elas estejam umas das 
outras e de quanto tempo se passou desde que se criaram 
conexões entre elas. (COUTO. 2015; p.304; l.16-18). 

Minha história de amor pela arte começou muito cedo, ainda criança 

brincando com bonecas de pano que um dos meus irmãos me presenteava e 

que logo eu já tentava reproduzir, nem sempre com a mesma qualidade, mas 

foram esses momentos de brincadeira e reprodução que motivaram minha 

mente criadora me moldando para mais tarde ter o artesanato como meu 

primeiro ofício. 

 Acredito que minhas primeiras obras autorais foram pinturas em panos 

de prato, que apesar de ser uma técnica artesanal em que os desenhos e as 

pinturas são reproduzidos o mais fielmente possível de acordo como outras 

pinturas que serviam de modelo, eu me vi ousando em meus trabalhos e me 

arriscando em traços que ia criando sem me preocupar muito com o que minha 

professora insistia em ser o correto. A pintura em tecido me proporcionou 

diversas oportunidades similares às citadas por Mendonça: 

Os colegas da escola me contratavam para reproduzir aquelas 
capas nas camisetas deles. Comecei a trabalhar assim na 
década de 1980, recebendo as encomendas das camisetas 
com capas dos antigos “bolachões” do rock. Enquanto não 
tínhamos muito acesso as camisetas feitas com serigrafia, eu 
reproduzia à mão nas camisetas, figuras como o personagem 
da Irom Maiden, o Eddie the Head que é uma espécie de 
esqueleto “morto-vivo. (MENDONÇA. 2018; p.55; l.1-6) 

Da minha juventude até o início da idade adulta, o artesanato foi minha 

principal ocupação, embora eu ocultasse meu desejo secreto de aprender a 

desenhar. Nasci e vivi parte da minha vida em uma cidade do interior, onde era 

difícil encontrar professores ou cursos de arte, assim foi somente a partir de 
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2004 quando eu já residia em Goiânia (GO) que tive a oportunidade de ter aula 

particular de desenho. Foram dias de emoção que logo me fizeram sentir a 

necessidade de me aprofundar nesses estudos, o que me levou aos cursos do 

antigo Instituto Veiga Vale, atualmente conhecido como CEP em Arte Basileu 

França, onde foi estudei técnicas de desenho e tive meu primeiro contato com 

a pintura a óleo e também às técnicas de pintura em placas de cerâmica 

vitrificada. 

Ao mesmo tempo, em que começava os primeiros passos no mundo da 

arte, continuei meu trabalho com artesanato, neste período já trabalhava com 

bordado em pedraria e atendia encomendas de bordados de vestidos de festa 

e vestidos de noiva, imagino que sob influência dos estudos em pintura e 

composição de imagens, comecei a aplicar nos bordados alguns elementos da 

pintura compondo cenas pitorescas em alguns trabalhos de bordados para 

customização de bolsas. 

Minha percepção acerca do que aprendia ia sendo aplicada 

intuitivamente nas diversas atividades que eu praticava interligando os 

processos de aprendizagem e ao mesmo tempo como diz Ostrower 

(OSTROWER. 2010; p.57; l.3-5), reformulando circunstancialmente meu 

mundo interno e externo onde tudo se estruturava. Sobre intuição e percepção, 

Ostrower ainda diz: 

Vejamos, porém, primeiro ela envolve um tipo de conhecer, 
que é um apreender o mundo externo junto com o mundo 
interno, e ainda envolve, concomitantemente, um interpretar 
aquilo que está sendo apreendido. Tudo se passa ao mesmo 
tempo. Assim no que se percebe, interpreta-se; no que se 
apreende, compreende-se. Essa compreensão não precisa 
necessariamente ocorrer de modo intelectual, mas deixa 
sempre um lastro dentro de nossa experiência. (OSTROWER. 
2010; p.57; l.12-18) 

Considero as atividades desenvolvidas durante essa primeira fase de 

aprendizado um prelúdio do que eu viria a me tornar enquanto artista 

transmídia. Essa flexibilidade que tive desde o início em transitar entre arte e 

artesanato prova que não basta ter o domínio das técnicas, mas também é 
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necessário estar preparado para encontrar soluções dentro de qualquer 

eventualidade, o que posteriormente me foi de grande valia nos estudos 

acadêmicos. 

2.2.1 - A serpente, o cão e os pés  

Há séculos a definição de “animal” tem causado controvérsia. 
Embora isto surpreenda quem esteja estudando Magizoologia 
pela primeira vez, o problema talvez fique mais claro se 
pararmos um instante para considerar três tipos de criaturas 
mágicas: Os Lobisomens… Os Centauros… e os Trasgos… 

Perguntamos então: qual dessas criaturas é um “ser” - ou seja, 
uma criatura digna de direitos legais e voz no governo do 
mundo mágico - e qual é um “animal”? (SCAMANDER. 2017; 
p.11; l.1-25) 

Para uma criança nascida no interior e filha de pais que viveram na zona 

rural a maior parte da vida, ouvir histórias de lobisomens, mulas sem cabeça, 

mãe d’água sempre foi tão natural para mim quanto ouvir sobre rezas que 

afastam animais peçonhentos e a lida diária com os animais domésticos no 

campo e na cidade. Meu mundo fantástico se completava com as cenas dos 

filmes de fantasia e magia e assim eu passava meus dias solitários, porém, 

cercada de seres invisíveis que eu mesma criava.  

 Minhas brincadeiras de criança, mais memoráveis envolviam algo da 

natureza: flores, insetos e pequenos animais me encantavam e sempre que 

ficava sozinha me divertia na companhia desses seres encantados. Acredito 

que esta conexão com o reino animal me levou a ter esse tema como 

referência em diversos trabalhos. É natural que continue sendo um elemento 

valioso em minhas composições artísticas, por outro lado considero bastante 

curioso ter me aproximado de um universo em que seres humanos se 

animalizam ou simplesmente sonham em ocupar o espaço de um simples 

animal na vida de uma dominadora. 

A serpente era o animal mais astuto de todos os animais dos 
campos que Deus tinha criado…(Gênese 3:1) 
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Conforme citei no primeiro capítulo quando falei sobre onde me inspirei na 

escolha do nome Lady Víbora, os animais sempre foram uma importante fonte 

de inspiração para mim, estando presente em minhas obras desde a minha 

graduação em artes visuais ocasião em que tive a oportunidade de construir 

seres híbridos a partir de ossos de animais domésticos, isso me aproximou dos 

universos fantásticos habitados por seres mitológicos. 

 Menciono no primeiro capítulo que a serpente é um ser carregado de 

simbologia dentre as quais me identifico com: a capacidade de auto-renovação, 

energia, libido, inteligência e proteção. Entretanto, nas citações bíblicas do livro 

de Gênese a respeito do pecado original em que a serpente é vista como, um 

ser astuto e enganador leva muitas pessoas a ter um conceito incorreto sobre a 

simbologia conferindo a ela um status de ser maléfico que deverá ser 

esmagado conforme está descrito nas escrituras sagradas: 

Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e 
feras dos campos; andarás de rastos sobre seu ventre e 
comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a 
cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. (Gênese 3:14) 

Foi meu pai que sendo muito religioso me ensinou desde muito cedo 

que todas as vidas são preciosas e que não havia motivos para temer os 

animais selvagens, principalmente as serpentes, que afinal só iria me ferir caso 

eu a provocasse primeiro. 

Quando tomei para mim o nome “Víbora” assumi também a simbologia 

que esse arquétipo carrega consigo na confiança de que assim como as 

serpentes e víboras eu também estaria em constante renovação de mim 

mesmas, ao mesmo tempo seria capaz de ter domínio sobre meus instintos 

fazendo deles uma faceta que eu pudesse incorporar sempre que desejasse. 

 Envolvida nesse pensamento segui minha intuição e me enveredei no 

mundo das cores, onde recarreguei minhas energias explorando as 

possibilidades da mistura entre aquarela, guache e grafite. Havia acabado de 

ter em mãos a obra de J.K.Rowling e estava apaixonada pelas ilustrações de 
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Gill16 que utiliza técnicas como pintura, gravura e desenho sobre papéis de 

cores e texturas diversos (Figura 39). 

 

Figura 39 - Página ilustrada do livro: “Animais fantásticos e onde habitam” (Páginas 6-7), 2017. 
Fotografia: Ilda Santa Fé 

Por algumas semanas me dediquei às minhas próprias experimentações 

que me permitiram um novo elemento que pude publicar na página da Lady 

Víbora, era como dizer aos admiradores: esta sou eu, algo um pouco além de 

um par de pés.  

Com a publicação dessas imagens que apresento nas figuras a seguir (Figuras 

40 a 43), alguns admiradores assumiram outro comportamento ao se dirigirem 

a minha pessoa nas conversas virtuais, esses demonstravam mais interesse 

pelo meu trabalho, além da devoção que já haviam afirmado nutrir pelos meus 

pés, me senti mais confiante e pude diversificar o teor das conversas, o que foi 

fundamental para criar o elo de respeito e confiança entre personagem, 

admirador e artista. 

 

16 Olivia lomenech Gill. Ilustradora, formada em Teatro pela Universidade de Hull e em MA em 
técnicas de gravura pelo Camberwell College of Arts. Ilustradora do livro Animais Fantásticos e 
Onde Habitam  (Newt. 2017). 
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Figura 40 - Víbora Venenosa. Aquarela. 22x24 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 
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Figura 41- Víbora Venenosa. Aquarela.  22x24 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

 

Figura 42 - Toque. 22x24 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 
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Figura 43 - Agressivos. Aquarela. 16,5x21 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

Cão: Amizade, proteção, provocam diminuição da  
ansiedade.(COUTO. 2004; p.46; l.2) 

A Lâmina com a figura do cachorro simboliza a amizade leal, 
sincera, a força, o apoio e o carinho das pessoas amigas. 
(Baralho Cigano17. Carta 18 - O Cachorro) 

A primeira vez que tive um cão em casa, foi por volta dos meus 15 ou 16 

anos de idade, uma senhora estava doando filhotinhos e eu levei comigo a 

última, ela era a menor e aparentemente a menos graciosa da ninhada. Dei a 

ela o nome da famosa cadela Lessie que estava sempre aparecendo nos filmes 

da sessão da tarde e eu amava assistir. Minha pequena Lessie era mestiça de 

pequinês, muito peluda e fofinha, sempre me seguia onde quer que eu fosse e 

cabia perfeitamente na cestinha da minha bicicleta cor de rosa, apesar do 

tamanho era bastante feroz e corajosa o que me fazia sentir bastante orgulho. 

 

17 Os primeiros baralhos divinatórios de que se ouviu falar são do século 14. A partir daí a 
cartomancia teve sua arte expandida por vários continentes e sobrevive até hoje. Cartomancia 
é um dos costumes ciganos mais conhecidos, afinal muitas pessoas recorrem a este povo para 
saber o futuro pelas cartas. A cartomante joga as cartas, o consulente escolhe a cartomante 
interpreta as imagens, de acordo com seus conhecimentos. (Informação disponibilizada pelo 
site no qual o manual do baralho consultado é comercializado). disponível em: 
<https://loja.feiticosaromaticos.com.br/produto/baralho-
cigano><http://rupturaespacocultural.blogspot.com >(acessado em: 04/04/2019) 
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Não existe nenhuma prova da existência da minha amiguinha Lessie 

além daquelas que trago em minha memória, isso sempre me entristeceu. 

Naquela época poucas pessoas tinham câmeras fotográficas e eu não era um 

desses privilegiados. Penso que a mágoa de não ter algo para olhar e me 

lembrar das nossas aventuras e brincadeiras foi um dos motivos que me 

incentiva a representar animais em minhas obras.  

Outra recordação preciosa, trago do filme “Elvira a rainha das trevas”, 

em uma cena do filme, Elvira tem um sonho revelador onde se vê ainda bebê 

sendo deixada na porta de um orfanato por um enorme cão da raça rottweiler18, 

essa cena me comoveu tanto a ponto de me apaixonar pela raça com a qual 

pude ter contato somente em 2009, quando adquiri um casal de cães que dei 

os nomes Shao-Kam e Kitana os quais ainda permanecem ao meu lado 

atualmente, me inspirando e protegendo, algumas vezes inclusive participando 

de minhas desventuras dentro do ateliê nas diversas ocasiões em que por 

distração entornei potinhos de tinta, sujando minhas roupas e os pelos deles. 

Meus cães participam involuntariamente de diversas etapas da minha 

produção, algumas vezes posando sob meus pés para as fotografias que eram 

publicadas na página, ou apenas sendo modelos para minhas pinturas. Meus 

cães são para mim exatamente o que é dito nas referências que trago no início 

deste tópico: amigos leais e protetores. Porém me deparei com outro tipo de 

cão em minha aventura fetichista nas redes virtuais: os admiradores que 

desejavam ser servos submissos sob meus pés.  

 

18 Trata-se de uma raça muito antiga, afinal os antecessores dos Rottweilers acompanhavam 
as legiões romanas pelos longos caminhos que percorriam. Uma das paradas obrigatórias dos 
soldados ficavam do sul da Alemanha, um centro comercial e administrativo muito importante 
que se desenvolveu ainda mais com a presença dos romanos. Os prédios mais importantes 
receberam telhas vermelhas e a região passou a ser conhecida como Rottwill que significa vila 
vermelha. Com o tempo, o nome mudou para Rottweil. como é conhecida até hoje. Daí surgiu o 
nome da raça Rottweiler. Por volta de 250d.c., os romanos foram expulsos da região por tribos 
locais e muitos dos cães foram deixados para trás, a população passou então a criá-los. O Cão 
Rottweiler chegou à América em 1928 e foi registrado pelo American Kennel Club em 1931. 
Disponível em:<https://www.petlove.com.br/rottweiler/r>(acessado em: 14/04/2019) 
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De todos os indivíduos que se apresentam como submissos 

aproximadamente 80% deles insistiam em ser chamados de “cão”. Alguns 

inclusive me enviavam imagens tiradas da internet em que uma mulher 

dominadora conduzia seu servo (cão) por uma corrente enquanto caminhavam 

na rua (Figura 44).  

 

Figura 44 - Dominatrix. (imagem de referência) Disponível em: 
<https://i.pinimg.com/originals/ad/7c/ea/ad7cea5991b157ff2404df82836e5795.jpg>(acessado 
em: 14/04/2019 

Ao representar o cão em minha obra, especialmente quando ele está 

próximo dos meus pés, faz com que os admiradores se sintam representados 

na imagem, embora alguns demonstrassem ciúmes e desejo de estar no lugar 

do cachorro (Figura 45 e 46). 
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Figura 45 - Lady Víbora e o cão fiel. Aquarela. 24x32 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

 

Figura 46 - Shao-Kam o cão fiel. Aquarela. 24x28 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 
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2.3 - Dominação - uma narrativa serigrafada 

Poucos dias após a estréia da página Lady Víbora, no facebook, 

publiquei uma fotografia onde estou sentada em um trono, esta foi feita no natal 

do ano anterior. Para minha surpresa rapidamente recebi comentários em que 

se referiam a mim com o termo “Rainha19”, eu já conhecia esse título dentro da 

podolatria, pois, via os podolatras e submissos se dirigirem a algumas 

mulheres usando esse termo, nos grupos fechados e por dominadoras 

profissionais, mas eu não me via dessa forma e muito menos esperava me 

tornar uma “Rainha” para alguém. 

Junto com meu novo status perante alguns desses admiradores vieram 

os primeiros pedidos de submissão, eram homens de idades variadas 

procurando uma dona ou uma rainha a quem pudessem servir, ainda que 

virtualmente, esses pedidos geralmente vinham disfarçando o verdadeiro 

interesse que era ter acesso a fotografias exclusivas, ou eram simplesmente 

homens jovens que na impossibilidade de extravasar seu desejo secreto de 

pertencer a alguém buscam nas redes sociais uma vida alternativa onde tinham 

menos valor do que os sapatos de sua dona. 

  Os que ansiavam pela submissão trazia consigo o anseio pela 

humilhação, punição e o sonho de serem reduzidos a capacho humano, 

mesmo que fosse em uma cena, ou seja, a prática exercida durante o período 

de tempo de uma sessão: bondage, spanking, wax ou privação, práticas que 

Shakti define: 

Bondage - Prática e bela arte de amarrar, mais comumente 
utilizando-se cordas, podendo-se também utilizar panos, tiras 

 

19 “É incorreto se dirigir a uma Dominatrix sem o pronome de tratamento adequado, “Rainha, 
Senhora, Madame, Deusa´´, dentre outros, pois naquele momento, onde ela conduz a cena, 
devem ser utilizados (salvo se a mesma não achar necessário), pois mesmo sendo aquela 
mulher que o submisso ou submissa vê todo dia (como sua esposa por exemplo), naquele 
momento de condução cada um tendo seu papel, cria-se uma atmosfera extremamente 
adequada para o prazer através do DS (Dominação e Submissão) para ambos.” Disponível em: 
<https://rainhani.com/2013/11/18/uma-dominatrix/>(acessado em: 14/04/2019) 
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elásticas e até fitas adesivas. Nome também empregado para 
qualquer forma de prender o escravo, inclusive por algemas ou 
correntes. Shibari ou hojojutsu: expressão utilizada para 
nomear o bondage japonês, originária no Japão Feudal. 
(SHAKTI. 2008; p. 63; l.20-31) 

O termo “spanking” tem origem na língua inglesa. Traduzido ao 
pé da letra, seria o ato de dar palmadas nas nádegas, com a 
possibilidade de usar cintos, luvas, régua, escova de cabelos, 
palmatória, vara, cane ou chicote. (SHAKTI. 2008; p.99; l.18-
24) 

Wax play ou cera de vela - É utilizada em torturas de forma 
que a parafina derretida, pingos de vela e até a cera de 
depilação sejam derramados sobre o submisso. O prazer está 
no contato com a cera quente sobre a pele. (SHAKTI. 2008; 
p.105; l.37-45) 

Privação sensória: Excitação proveniente de se estar privado 
de um ou mais dos sentidos: tato, audição, paladar, visão e 
olfato. Uma cena de privação completa seria: utilizar tampões 
de ouvido, colocar máscara ou algodão nas narinas, aplicar 
silver tape ou mordaça na boca, usar venda nos olhos e 
amarrando o submisso imobilizando-o principalmente pés e 
mãos. (SHAKTI. 2008; p.95; l.49-56; p.96, l.1-8) 

O BDSM20 sigla para Bondage Dominação Sadismo e Masoquismo, foi o 

tema central da minha recente produção de gravuras. Através da serigrafia 

mais uma vez percorri as etapas de produção da matriz e a repetição das 

impressões, exerci meu domínio dentro do meu próprio imaginário, afinal eu 

pessoalmente ainda não tive oportunidade de praticar nenhum dos fetiches, 

usei minhas próprias fotografias e também imagens que pesquisei na internet, 

que depois de passar por algumas edições, foram transformadas em desenhos, 

feitos diretamente no papel vegetal onde usando uma caneta nanquim ou 

marcadores permanentes, obtinha os fotolitos para o processo fotossensível 

que transforma a imagem em tela para a impressão de serigrafia.  

2.3.1 - Série: Curve-se 

Esta série é composta por dez monotipias (Impressão de um único exemplar), 

feitas através da sobreposição de várias imagens. (Figuras 47 a 51) 

 

20 Conjunto de comportamentos e necessidades sexuais entre parceiros adultos, comumente 
denominados “sadomasoquismo” ou “SM” e que tem como adeptos pessoas de todas as 
opções sexuais.” (SHAKTI. 2008. p.20, l.17-20) 
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Figura 47 - Curve-se I. Monotipia, 25x36 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e Curve-se II. 
Monotipia. 2018. Fotografia: Ilda santa Fé 

 

Figura 48 - Curve-se III. Monotipia, 25x36 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e Curve-se IV. 
Monotipia, 23x32 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

 

Figura 49 - Curve-se V. Monotipia, 23x32 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e Curve-se VI. 
Monotipia, 23x32 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 
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Figura 50 - Curve-se VII. Monotipia, 25x36 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e Curve-se VIII. 
Monotipia, 26x36 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

 

Figura 51 - Curve-se XI. Monotipia, 26x39 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e Curve-se X. 
Monotipia, 20,5x30 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

2.3.2 - Série: Dominação 

Composta por sete serigrafias, sendo cinco com tiragem de quatro 

cópias e duas com tiragem de cinco cópias, são cenas de dominação, feitas a 

partir de fotografias encontradas na internet e retratando sempre a dominadora 

subjugando ou humilhando seu escravo ou seu submisso. (Figuras 52 a 55) 
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Figura 52 - Controle. Serigrafia, tiragem 5 cópias, 15x20 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

 

Figura 53 - Dor. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 16x25 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e 
Humilhação. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 15x23 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 
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Figura 54 - Servil. Serigrafia, tiragem 5 cópias, 16x18 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé e 
Entrega. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 16x23 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

 

Figura 55 - Animalização. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 14x22 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa 
Fé e Submissão. Serigrafia, tiragem 4 cópias, 10x16 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 

2.3.3 - Série: Lady Víbora 

Para esta série de seis monotipias em que realizei uma sobreposição de 

serigrafia sobre texturas, obtidas com colagens e tinta aplicada com espátula 
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sobre o papel, obtive uma composição mista que transita entre pintura e 

gravura (Figura 56 a 58). 

 

Figura 56 - “Lady Víbora I”. Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé e “Lady Víbora II”. 

Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé 

 

Figura 57 - 0 “Lady Víbora III”. Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé e “Lady Víbora IV”. 
Monotipia. 2018. Fotografia: Ilda Santa Fé 
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Figura 58 - “Lady Víbora V”. Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé e “Lady Víbora VI”. 
Monotipia. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé 

2.3.4 - Série: Autoretrato 

Das fotografias feitas em um evento no qual eu vestia a personagem, 

foram produzidas sete serigrafias contando com duas tendo seis cópias; uma 

com sete cópias; uma com cinco cópias; uma com quatro cópias, uma com 

duas cópias e uma monotipia sendo cópia única (Figura 59 a 62) 
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Figura 59 - L.V. Autorretrato I. Serigrafia, tiragem: 6 cópias, 13x24 cm. 2018. Fotografia: Ilda 
Santa Fé e L.V.  Autorretrato II. Serigrafia, tiragem: 6 cópias, 15x25 cm. 2018. Fotografia: Ilda 
Santa Fé 

 

Figura 60 - L.V. Autorretrato III. Serigrafia, tiragem: 7 cópias, 14x25 cm. 2018. Fotografia: Ilda 
Santa Fé e L.V. Autorretrato IV. Serigrafia, Monotipia, 16x21 cm. 2018. Fotografia: Ilda Santa 
Fé 
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Figura 61 - L.V. Autorretrato V. Serigrafia, tiragem: 5 cópias, 13x22 cm. 2018. Fotografia: Ilda 
Santa Fé e L.V. Autorretrato VI. Serigrafia, tiragem: 4 cópias, 17x17 cm. 2018. Fotografia: Ilda 
Santa Fé 

 

Figura 62 - L.V. Autorretrato VII. Serigrafia, tiragem: 7 cópias, 17X17 cm. 2018. Fotografia: 
Ilda Santa Fé 
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CAPÍTULO 3 - A RAINHA REVELADA 

Ser uma dominadora é tentador, ter poder sobre outra pessoa é 

perigoso e exige muito cuidado embora seja possível punir severamente sem 

causar danos, é terrivelmente fácil manipular a mente de um submisso e o 

induzir a cometer loucuras.  

No final de 2018 conversei com um rapaz que se apresentava como um 

submisso cujo maior desejo era ser escravo doméstico de uma rainha, naquela 

ocasião ele não pertencia a nenhuma dona, por isso tivemos oportunidade de 

conversar por algum tempo, ele jovem, tinha pouco mais de 20 anos de idade, 

mas já acumulava certa experiência como submisso, pois praticava o fetiche 

desde sua adolescência e nossas conversas me trouxeram muitas informações 

como, por exemplo, a diferença entre submisso e escravo: um submisso vive 

aquele momento de submissão, mas passada a sessão, ele retorna para sua 

vida normal e embora possa existir um vínculo com uma senhora dominadora, 

ele irá manter a vida pessoal separada do fetiche; o escravo ao contrário 

sentirá necessidade de estar sob o domínio de sua senhora 24 horas por dia, 7 

dias por semana, embora venha a ter uma rotina normal de trabalho ou vida 

familiar, ele buscará formas de manter sua vida secreta o mais ativa possível, 

pois nutre a necessidade de pertencer a alguém que o controle em todos os 

aspectos da sua vida.  

Ele também relatou algumas de suas experiências pessoais para me 

explicar que, ao ter uma rainha, um escravo verdadeiro se torna tão devotado 

que se em algum momento, sua senhora ordenar que ele se afaste dos amigos 

ele obedecerá sem questionar, simplesmente por devoção. A fala a seguir foi 

resposta a uma pergunta que fiz sobre o que ele sentia após uma conversa em 

que eu criei uma cena ou uma sessão de controle e dominação, onde eu 

atuava como dominadora e ele como submisso: “Isso me assusta muito, pois, 

um sub é totalmente vulnerável ao seu dominador. Falo porque seria capaz de 

fazer loucuras.” (Falas de um admirador anônimo, via rede social; Facebook, 

2018) 
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3.1 - Vestindo a pele da serpente  

A deusa com serpentes não é pois uma arrogante 
provocadora; ela mostra seus seios oferecendo-os como frutos 
àqueles que a veneram. (FONTANEL. 1992; p.10; l.19-21) 

Num vídeo como tantos outros publicados todos os dias nas redes 

sociais. Uma jovem mulher muito sexy usando roupas de látex21: corset22, com 

meias, ligas e botas de salto alto. Em meados de 2017 para mim, vestir algo 

parecido estava totalmente fora do meu alcance, mas ainda assim, enviei uma 

cópia do vídeo (Figura 63) para o colega Luiz Ferreira que conforme eu já 

mencionei no capítulo 2, desenvolve sua pesquisa produzindo arte de consumo 

confeccionando trajes, que atende tanto o campo das artes quanto o público 

fetichista.  

Infelizmente eu soube que não seria possível que meu novo traje fosse 

feito exatamente igual ao do modelo que apresentei a ele, devido à dificuldade 

de encontrar no comércio local, o látex usado na confecção de alguns trajes 

para fetiche, mas poderia ser feito com um material muito utilizado como 

substituto, o vinil23. Na ocasião em que fiz essa encomenda eu ainda não 

imaginava que alguns meses depois esse seria o primeiro que iria fazer parte 

do guarda roupas da personagem e que o corset se tornaria minha peça 

favorita na criação da imagem visual da Lady Víbora (Figura 64). 

 

21 Látex: suco leitoso segregado por alguns vegetais que depois de tratado quimicamente dá o 
cauchu. material resultante desse suco, bastante usado pela indústria para a confecção de 
preservativos e outros produtos de borracha sintética. Disponível em: 
<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/l%C3%A1tex>(acessado em: 
04/04/2019) 
 
22  “Versão em francês da palavra espartilho, é uma peça do vestuário originada do corpete do 
século XV. É uma peça firme e endurecida graças à costura ou colagem de dois pedaços de 
linho. No começo, eram usados pedaços de barbatanas de baleia (busk) que garantem sua 
sustentação. Fechados nas costas por entrecruzamento de cadarços ou fitas em ilhós (furo 
redondo), apertavam tanto a cintura, que as mulheres mal respiravam.” Disponível em: 
<https://mondomoda.com.br/2011/09/28/corset-corselet-corpete>(acessado em: 04/04/2019) 
 
23 Tecido de poliéster, leve, com superfície lisa e aspecto brilhoso. Ideal para modelagens mais 
estruturadas. Disponível em: <https://www.tecidoskite.com.br/tecidos/198-vinil.html>(acessado 
em: 04/04/2019) 



101 

 

 

 

 

Figura 63 – Fonte desconhecida (infelizmente acredito que o vídeo tenha sido removido da 
página onde o vi anteriormente, sendo assim não posso citar sua origem). 

 

Figura 64 - Lady Víbora/Ilda Santa Fé, vestindo corset, top e acessórios confeccionados pelo 
artista visual Luiz Ferreira, 2018. Fotografia: Luiz ferreira 
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3.1.1 - Um breve relato histórico do corset 

O corset, palavra francesa que em português significa espartilho, uma 

das peças do vestuário feminino que mais me encanta, pela sua elegância e 

forte significado erótico e que tem sido amplamente usado por mulheres que 

desejam modelar a silhueta, ou apenas compor o visual. 

 A história do espartilho é anterior às cretenses que já usavam faixas que 

sustentavam os seios mantendo eles firmes. Fontanel aponta: “o vestuário das 

cretenses é o precursor da moda do século XX” (FONTANEL. 1992; p.10; l.14-

15). A “Deusa das Serpentes24” era tida como um ideal feminino, representada 

usando vestes com seios a mostra, porém, o uso de uma peça estruturada 

sustentava os seios da deusa nessas representações (Figura 65). 

 

Figura 65 - Deusas das Serpentes, 1000-1550 a.C., encontradas no Palácio de Cnossos, 
Museu Arqueológico de Heraklion, Creta, Grécia. Foto: Simone R. Martins. Disponível em: 
<https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/deusas-das-serpentes/>(acessado em: 
04/04/2019) 

Desde o final da Antiguidade greco-romana a moda passou por um 

período em que faixas eram usadas para comprimir os seios, posteriormente 

em algumas culturas, o corpo era ocultado em vestes amplas e longas. Nos 

 

24“As Deusas da Serpente é o nome comum dado a um tipo de figura que representa uma 
mulher segurando uma cobra em cada mão, como as que foram encontradas em sítios 
arqueológicos minoicos em Creta.” Disponível em: <https://www.historiadasartes.com/sala-dos-
professores/deusas-das-serpentes/>(acessado em:04/04/2019) 
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séculos XII e XIII o interesse em moldar a silhueta feminina retorna dando 

ênfase à magreza e a verticalidade conforme aponta Fontanel. O autor afirma 

que durante a Idade Média “as fantasias eróticas dos homens da época 

incluíam igualmente o arredondado de um ventre, a ponta de um pé ou 

torneado de uma perna.” (FONTANEL. 1992; p.17; l.11-13). 

 Atendendo a moda de roupas justas segundo Fontanel, os alfaiates 

sempre protegiam seus segredos de fabricação e que muitas vezes, as roupas 

exigiam costuras que eram feitas de manhã ao serem vestidas e desfeitas a 

noite quando se despiam.  

Cortavam diversos modelos ajustados ao corpo e amarrados 
na frente, atrás ou as vezes no lado: a cota, uma túnica com 
cordões na qual alguns historiadores de moda viram um 
antepassado do espartilho, o bliaud, espécie de corpete 
amarrado por trás ou pelo lado, apertando o busto como uma 
couraça e costurado a uma saia plissada, a sorquerie, uma 
cota muito ajustada e que se chamava também guarda-corpo 
ou corpete; o surcot, um colete enfiado por cima do vestido e 
amarrado. (FONTANEL. 1992. p.17; l.15-22) 

Conforme é apontado por Laver, ainda nesse período as mangas das 

vestes eram tão justas, que precisavam ser abotoadas na parte inferior 

enquanto sobre os vestidos usavam a côte-hardie, que acredito ser a mesma 

cota citada por Fontanel. Laver acrescenta: 

A partir de meados do século XIV era elegante usar a veste 
sem lados, um traje curioso com grandes aberturas laterais. A 
frente formava uma espécie de corpete endurecido conhecido 
como plackard. O efeito era o de uma espartilho apertado - 
uma das armas mais potentes da moda através dos tempos - 
que, pela primeira vez, começava a ser explorado. (LAVER. 
1989. p.64; l.17-22) 

Braga também cita a valorização da silhueta feminina que segundo ele 

delineava especialmente a parte superior dos vestidos que poderiam ser 

abotoados lateralmente: 

No século XII, por exemplo, a justeza localizada no corpete do 
vestido, ficando próximo do corpo e as saias, mais amplas, 
com panejamento mais volumosos até os pés. A silhueta 
predominante foi a manga e verticalizada, um eco à estética 
arquitetônica do período. (BRAGA. 2007.p.39; l.15-20) 



104 

 

 

 

Ao fim do século XVIII, as barbatanas de baleia se tornam a haste 

central da estruturação de corpetes, o busc. Nessa época, o corpete era mais 

flexível permitindo o uso de mais lâminas deixando o menos rígido. (Figura 66)  

Existem imagens na internet de corset de ferro do século XVI, estes 

corsets realmente existiram, mas não eram de uso fashion, eram ortopédicos 

que segundo Fontanel “eram reservadas, às mulheres vítimas de 

malformações.” (FONTANEL. 1992. p.27) 

 

Figura 66 - À esquerda corpete feito com hastes de barbatana de baleia e à direita corpete de 
ferro. Disponível em:<http://modahistorica.blogspot.com/2013/10/corset-peca-mais-controversa-
da.html>(acessadoem:04/04/2029) 

Por volta de 1795, a moda parisiense abandona os espartilhos, dando 

lugar a trajes cujos bustos eram sustentados por um corpinho de tecido. Mas 

reaparece depois, a princípio sem barbatana e coberto por veludo e cetim. 

Segundo Fontanel, “eternos vaivém da história, um desses novos modelos foi o 

corpete “‘a la Ninon”, trouxe de volta a barbatana, mas que era cortado bem 

curto, parando na altura da cintura.” (FONTANEL. 1992;  p.45) 

Ainda na década de 1790, as roupas abandonaram os exageros, 

bordados e panos excessivos, (Figura 67). Em Berlim durante o Império (1804-

1815) e a reestruturação (1815-1820) o espartilho reinou imponente e absoluto 

(Figura 68). Fontanel aponta: 

É a moda dos seios muito separados e obtém-se essa 
acrobacia mamária graças a um sofisticado sistema de 
barbatanas inventado pelo espartilheiro Leroy. Esses 
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espartilhos levam o nome “divórcios”. Com a Restauração o 
decote se aprofunda. A cintura antes situada bem embaixo dos 
seios, desce ao seu lugar normal, o que trouxe de volta o 
gosto pelas silhuetas finas e, por consequência, o uso de 
espartilhos ainda mais terríveis. (FONTANEL. 1992. p.47; l.13-
20) 

 

Figura 67 - Madame Tallien pintura de Louis David (1773-1835). Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madame_Tallien_by_Jacques-Louis_David.jpg> 
(acessado em: 04/04/2019) 

 

Figura 68 - Rose Caron, cantora, pintura de Auguste Toulmouche, 1828-1890 (Museu 
Carnavalet, Paris). Disponível em: <https://www.magnoliabox.com/products/portrait-of-the-
singer-rose-caron-42-59176173> (acessado em: 04/04/2019) 

Mangas bufantes, cintura fina e saia volumosa a crinolina requer um 

espartilho, que agora já é possível vestir sozinha graças a invenção dos 

ilhoses, que surgem por volta de 1828 e permite o uso de cordões, 
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posteriormente com a invenção da haste em duas partes, se torna mais fácil 

fechar o espartilho. 

Em 1840, o uso do espartilho que adquire formas mais pontudas e com 

cintura baixa e a crinolina davam a mulher uma aparência volumosa e inútil. 

Seu aspecto sedutor nada natural, esconde seu corpo sob um amontoado de 

tecidos cheios de babados e enfeites. Contudo ainda atiça o imaginário 

masculino como aponta Fontanel: “Atada, abotoada, cheia de colchetes e 

presilhas, ela se furta e se oferece ao mesmo tempo. Esse aparato de desfile 

esconde o corpo nu, máculo e branco como se espera.” (FONTANEL; 1992; 

p.52; l.13-19) 

De 1870 até 1914, o uso do espartilho continua comprimindo a silhueta 

(Figura 70), a partir de 1870 sofre novas alterações que também se estende ao 

uso da crinolina, que agora é reduzida, formando um volume traseiro das saias 

e ganhando o nome de Bustle ou anquinhas, o uso do corpete aliado a 

anquinha traseira, como Baga aponta, o afunilamento da cintura cria a 

chamada silhueta ampulheta: 

O ideal de beleza da mulher era o de ter aproximadamente 40 
cm de circunferência na cintura; para atingir tais proporções, 
algumas delas se submetiam às cirurgias para serrarem suas 
respectivas costelas flutuantes e poderem se apertar 
demasiadamente em seus espartilhos. (BRAGA; 2007; p.66; 
l.27-30) 

 

Figura 69 - Cintura afunilada e anquinha. Autor da imagem desconhecido. Disponível em: 
<https://amodaresumida.wordpress.com/tag/bustle/> (acessado em:04/04/2019) 
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O ano de 1900 é marcado por mais uma alteração na silhueta feminina, 

sendo uma continuidade dos padrões vigentes anteriormente conforme afirma 

Braga (BRAGA. 2007; p.64), aqui adquire diversos referenciais, para adquirir 

uma identidade própria (Figura 71). Fontanel aponta: “O ano de 1890 entoa o 

canto do cisne do espartilho que se alonga, se torce, explode em mil enfeites” 

(FONTANEL. 1992; p.81; l.6-7) 

 

Figura 70 - A cantora francesa Polaire, 1890. período de máximo afunilamento da cintura aliada 
ao uso de caldas nas saias. Disponível em: 
<http://liabastosmodaecultura.blogspot.com/2010/10/oi-pessoal-hoje-o-assunto-sera-
sobre.html> (acessado em: 04/04/2019) 

Com o início da Primeira Guerra Mundial e com a ida dos homens para 

os campos de batalha, as mulheres assumiram os postos de trabalho, o que 

exigiu trajes mais práticos, para atender as necessidades das mulheres que 

agora são trabalhadoras, as roupas íntimas passam por diversas aprimorações 

para garantir a sustentação dos seios, porém com liberdade dos movimentos. 

Os espartilhos começam a encolher segundo afirma Fontanel (FONTANEL. 

1992; p.104-), em 1926 o conceito de sutiã é definido e os fabricantes investem 

em modelos ajustáveis que apresentam um visual natural (Figura 71). 

Braga comenta: a funcionalidade era palavra chave, que associado à 

simplificação abria caminho para a mulher emancipada (BRAGA. 2007; p.72). 
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A cintura delineada retorna finalmente a partir dos anos 1940, obtida 

pelo uso de espartilhos leves, mas que em 1947 passa novamente por outra 

alteração significativa, nas criações do estilista Chistian Dior, que apresenta o 

estilo New look, que coloca a cintura de vespa no auge da moda (Figura 72). 

 

Figura 71 - Inovações tecnológicas, criação de fibras artificiais e de tecidos elásticos; (This 
illustration of the latest foundation garments appeared in The Delineator as early as March, 
1929). Disponível em: <https://witness2fashion.wordpress.com/tag/lastex/> (acessado 
em:04/04/2019) 

 

Figura 72 - Modelo de Chistian Dior (1905-1957). disponível em: 
<http://www.bettys.com.br/moda/anos-chiques/> (acessado em:04/04/2019) 
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Os seios femininos assumem destaque na moda de 1950, segundo 

Fontanel (FONTANEL. 1992; p.119), a estética das Pin Up está no auge 

juntamente com a cintura de vespa que ainda é obtida com o uso de 

espartilhos leves. 

 Nas décadas seguintes segue o aprimoramento das roupas íntimas, 

sempre visando conforto e elegância, porém sem a imposição do uso dos 

espartilhos, que ressurgem sempre como releitura nas criações dos estilistas 

de moda.  

Segundo o blog Moda de Subculturas25 os punks usavam uma 

underwear (traduzido do Inglês: roupas íntimas) como peça externa, o uso do 

corpete ou corsets (corset: termo que passarei a usar a partir desse ponto), 

como uma peça de estilo exteriorizada se deve em parte a influência 

subversiva da subcultura punk.  

A peça também foi usada por góticos e reinventada nos anos 
1980 por estilistas como Christian Lacroix, Vivienne 
Westwood, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier. Club Kids, 
garotas roqueiras e mais recentemente a cena heavy metal 
feminina e as cenas retrô e burlesca mantém a fama 
alternativa que a peça ganhou no fim do século XX. (Blog 
Moda de Subculturas) 

A cantora Madonna foi responsável por tirar a fama que o corpete 

carregava de opressivo da sexualidade, dando a ele status de sensualidade 

feminina agressiva. Não podemos deixar de citar a importância de Madonna na 

percepção popular/mainstream do corset a partir dos anos 1980 (Figura 73).  

Na década de 1990, Dita Von Teese resgata o estilo Pin Up o qual já a 

fascinava desde sua juventude, após um período em que trabalhou em uma 

loja de lingerie e após assumir o estilo Pin Up, ela se torna uma entertainer 

(traduzido do Inglês: animador), erótica com toques de arte burlesca sensual.  

 

25 Disponível em: <http://www.modadesubculturas.com.br/2013/03/uma-breve-historia-dos-
corsets-seus.html> (acessado em: 04/04/2019) 
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Se hoje as mulheres usam o corset externamente como peça 
de sensualização, de "poder" feminino, muito se deve à 
ousadia de Madonna e à nova imagem - menos underground e 
mais poderosa - que ela deu à peça para a cultura de massa 
nos anos 80. (Blog Moda de Subcultura) 

 

Figura 73 - Da esquerda para a direita: vestido de noiva do Video Music Awards (1984), da 
estilista Maripol; sutiâ cônico da turnê Blond Ambition (1990), de Jean Paul Gaultier; corpete da 
Reinvention Tour (2004) por Christian Lacroix (foto: Madonna.com/Reprodução /AP 
Photo/Armando Franca) Disponível em: 
<https://www.uai.com.br/app/noticia/musica/2013/04/24/noticias-musica,141849/madonna-faz-
exposicao-de-seus-figurinos-classicos-por-apenas-duas-hora.shtml>(acessado em: 
04/04/2019) 

O corset vive seu momento de revival desde meados da 
década passada, graças à outra artista: Dita von Teese. 
Embora Dita tenha um passado underground alternativo-
fetichista, ela mudou seu estilo pessoal quando foi abraçada 
pela cultura mainstream. Seus corsets mudaram de 
"sexualidade agressiva" para um status de feminilidade 
extrema, sensualidade e delicadeza. Essa nova imagem mais 
suavizada e feminina do corset atrai atualmente muitas 
mulheres e garotas que se identificam com o ideal feminino 
clássico de cintura fina, quadris largos, fragilidade e 
sensualidade. (Blog Moda de Subcultura) 

Corsets também são elementos que compõe o look de outras 

subculturas, como por exemplo, a moda26 gótica e steampunk27. 

 

26“A subcultura gótica (relacionada a Darkwave a ponto de ser assim chamada por alguns) 
como conhecemos atualmente, é um contexto artístico e comportamental que inclui literatura, 
música, cinema, artes plásticas e vestuário (entre outros), de forma que um elemento 
enriqueça o outro e multiplique-se. Pode-se dizer que sua origem ocorreu nos primeiros anos 
da década de 1980, mas suas influências iniciam-se no Romantismo do século XIX e passam 
pelo Modernismo, com o Imperialismo, Expressionismo e Surrealismo e Cabaret Culture, do 
século seguinte. Porém, a Geração Beatnick, inspirada na boêmia moderna, filosofica e 
artística francesa a partir de 1959 e posteriormente pelos escritores beats dos Estados Unidos, 
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3.1.2 - O look da Víbora 

Madonna, encarnação de um perfume-corpete feminino, 
transforma ao máximo imaginável o desejo de cada um: tornar-
se a coisa dos próprios sonhos. (CANEVACCI; 2008; p.56; 
l.22-24) 

 Conforme já foi mencionado no início deste capítulo, antes mesmo de 

conceber a personagem eu já havia encomendado meu primeiro corset, que 

chegou em minhas mãos somente quando Lady Víbora já existia nas redes 

sociais. 

Alguns meses depois, fui a uma festa religiosa dedicada à Linha 

Cigana28 (Egregora espiritual que atua na Umbanda29), que acontecia na Casa 

de oração Mãe Dulce, precisei me caracterizar conforme faziam os demais 

médiuns naquela casa em dias festivos. Considerando que os povos ciganos 

são conhecidos pelas cores que apreciam e a riqueza dos adornos, vasculhei 

meu guarda roupas em busca de peças que eu poderia compor minha 

caracterização. Após provar várias roupas, finalmente decidi usar o corset de 

vinil sobre roupas pretas e para completar um xale de crochê e rosas nos 

cabelos (Figura 74). Ao me olhar no espelho senti que havia encontrado algo 

 

é a influência mais recente e significativa da subcultura gótica/darkwave.” Disponível em: 
<http://www.spectrumgothic.com.br/gothic/subcultura/subcultura.htm> (acessado em: 
04/04/2019) 
 
27 “O gênero Steampunk tem sua origem no universo de ficção científica de autores pioneiros 
como Júlio Verne, H. P. Lovecraft e Mary Shelley que imaginaram, para o momento histórico 
que viviam, tecnologias muito à  frente de seu tempo. Há quem diga, ainda, que o filme Viagem 
à  Lua, de Georges Méliès, foi também uma das grandes inspirações do gênero, com seu 
imenso canhão capaz de catapultar uma nave espacial até a Lua. 
Hoje em dia, porém, a ideia central do Steampunk tem se expandido para além da Era 
Vitoriana, tomando liberdades poéticas e invadindo até mesmo cenários medievais, com forte 
influência dos gêneros de terror e fantasia, com tramas intrincadas repletas de sociedades 
secretas, mistérios e teorias conspiratórias.” Disponível em: 
<http://editoramorrobranco.com.br/wordpress/2016/09/15/mas-afinal-o-que-e-steampunk/> 
(acessado em: 04/04/2019) 
 
28 Entidades espirituais que atuam na Umbanda, que não são necessariamente espíritos de 
ciganos desencarnados, mas espíritos afins que atuam dentro de uma determinada falange se 
manifestando através da incorporação nos médiuns. 
29 Religião nascida no Brasil em 1908, cuja matiz africana também agrega o catolicismo, o 
espiritismo e a herança xamânica dos povos indígenas. 
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com que me identificava. Uma mistura de elementos de diversas épocas e 

culturas. 

 

Figura 74 - Festa da linha Cigana na Casa de oração Mãe Dulce, 2018. Fotografia: Maria das 
graças 

A primeira aparição pública vestindo a personagem aconteceu na 

ocasião da minha primeira exposição individual em junho de 2018, no Ruptura 

Cultural, local que conforme já foi citado é um espaço cultural alternativo. Para 

esta exposição selecionei diversas obras como esculturas, livros de artista, 

gravuras e pinturas, inclusive algumas obras que já estavam dentro do contexto 

da personagem. 

 Para este evento, ao preparar meu traje, mantive critérios parecidos aos 

que usei anteriormente ao me vestir para a festa cigana. Pesquisei na internet 
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alguns modelos que me inspiraram, como é o caso da estola de peles falsas, 

que reproduzi a partir de uma foto encontrada no pinterest30 (Figura 75). 

 

Figura 75 - Modelo que serviu como inspiração na montagem do primeiro look da lady Víbora 
Autor da imagem desconhecido. Disponível em: 
<https://br.pinterest.com/pin/608830443351270975/> (acessado em: 04/04/2019) 

Minha predileção pelo corset está sem dúvida intimamente relacionada 

ao fetiche, mas antes, eu já os apreciava, acredito que a ideia de um dia poder 

usar essa peça foi se construindo ao longo do tempo, afinal estamos todo o 

tempo recebendo informações de diversas fontes. 

Acredito que os elementos visuais, tem um papel significante sobre a 

nossa construção de imagens visuais, que se tornam fontes de inspiração ou 

necessidades urgentes, podendo ser discutidas dentro da cultura visual, 

conforme define Monteiro: 

 

30 O Pinterest é uma rede social de compartilhamento de imagens que está disponível tanto em 
versão web como em aplicativos para Windows Phone, iOS e Android. Também há extensões 
no Microsoft Edge e Chrome. É bastante utilizado por usuários que curtem dividir com outros 
internautas seus gostos na web – a culinária, a moda e o design, por exemplo. Disponível em: 
<https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/pinterest.html> (acessado em: 04/04/2019) 
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O termo cultura visual pode englobar uma variedade de formas 
de representação, desde as artes visuais e o cinema, até a 
televisão e a propaganda em geral, não se tende a pensar em 
cultura visual-as ciências, a justiça, a medicina, por exemplo. A 
cultura visual se ocupa da diversidade do universo de 
imagens. o conceito “cultura visual” foi introduzido no debate 
acadêmico como um novo foco de investigação e rapidamente 
tornou-se tema de uma discussão acalorada, embora ainda 
bastante incipiente no cenário acadêmico brasileiro. 
(MONTEIRO. 2008; p.131; l.14-27) 

Me identifico com Canevacci quando ele esclarece as relações entre 

cultura visual e  o corpo como um bodyscappe e location, que no contexto a 

que se refere, trata da análise do filme “Tokyo decadence”, onde existe um 

fetichismo no olhar-metrópole, que também pode ser aplicado no contexto Lady 

Víbora, afinal aqui o corpo juntamente com os acessórios que o adornam é alvo 

de fetiche, tornando-se um atrator que é um fetichismo visual, termo explicado 

por Canevacci: 

O corpo não é natural porque, em cada cultura e em cada 
indivíduo, o corpo é constantemente preenchido por sinais e 
símbolos. Não somente não há nada de normal no corpo, mas 
também a pele não é o seu limite: e quando a pele transpõe 
seus limites, ela se liga aos tecidos “orgânicos” da metrópole. 
Nesse sentido, o corpo não é apenas corporal. o corpo 
expandido em edifícios, coisas-objetos-mercadorias, imagens 
é aquilo que se entende aqui por fetichismo visual. 
(CANEVACCI. 2008; p.8-15) 

Já no espaço expositivo, ao vestir todas as peças do figurino e ser 

devidamente maquiada, e já no inevitável momento de me deixar ser vista, 

lembrando que pouco divulguei sobre o novo visual antecipadamente, por isso 

evidentemente seria natural os visitantes se surpreenderem, tudo isso me 

preocupava, procurei agir da forma mais natural possível, como se tudo aquilo 

fosse algo que já fizesse parte da minha rotina.  

Uma estratégia que adotei neste primeiro momento foi começar a uma 

sessão de fotos, diante da câmera eu consegui me soltar e poucos instantes 

depois eu já me sentia uma celebridade, penso que algo assim passava pela 

cabeça das pessoas que não me conheciam e estavam ali observando uma 

mulher vestida de maneira exótica, totalmente fora do contexto do evento. 
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Neste dia Lady Víbora (Figura 76), deixou de ser uma figura virtual e 

passa a ter carne e ossos, provocando agora, não somente os admiradores 

fetichistas mas também indivíduos comuns que certamente também guardam 

dentro de si uma personalidade oculta. 

 

Figura 76 - Produção do traje utilizando pelúcia felpuda para a confecção da estola, corset de 
vinil, colar indígena, bijouteria e crânio de galinha. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé e Traje 
completo para lady Víbora, durante a exposição ”Ilda Santa Fé” no Ruptura , 06/2018. 
Fotografia: Ana Iguana 

A segunda aparição pública foi alguns meses depois, ocasião na qual fui 

convidada juntamente com Adriana Mendonça a ministrar uma oficina de 

fanzine na unidade do Instituto Federal de Goiás que fica na cidade de 

Inhumas (GO). Nesta ocasião pediram para que eu estivesse caracterizada 

como de Lady Víbora, preparei um figurino aparentemente mais simples, que 

fosse possível vestir durante todo o dia. O tema da oficina era: “A questão da 

Mulher: uma contraposição entre oriente e ocidente em Persépolis”, durante a 

VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia (2018).  
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Penso que o vestuário extremamente feminino e sensual é um elemento que 

para algumas mulheres, pode ser explorado dentro das suas expectativas 

pessoais. Claro que é correto e devem ser respeitadas as tradições bem como 

a orientação religiosa de cada pessoa.  

O poder de sedução da mulher é inerente a sua natureza e independente da 

forma como ela se apresenta ou o que usa, seu sagrado feminino sempre está 

presente e pode ser acionado, conforme ela desejar. Cabe ao bom uso da 

criatividade encontrar formas de expressão apropriadas a cada caso. De 

acordo com Ostrower: 

O que caracteriza os processos intuitivos e os torna 
expressivos é a qualidade nova da percepção. É a maneira 
pela qual a intuição se interliga com os processos de 
percepção e nessa interligação reformula os dados 
circunstanciais, do mundo externo e interno, a um novo grau 
de especificidade estrutural, de dados circunstanciais tornam-
se dados significativos. (OSTROWER. 2010; p.57; l.2-7)  

Ainda seguindo as falas de Ostrower, essa característica que a 

percepção tem de envolver, aprender e conhecer o mundo externo, ao mesmo 

tempo em que o mundo interno. Deixa um lastro dentro de nossa experiência, 

vejo aqui fatores que corroboram para a validação do que eu tenho 

experienciado com este processo de construção, que na maioria das vezes é 

intuitivo e criativo ao mesmo tempo e vai deixando resquícios que vou 

agregando em minha própria vida. Ao mesmo tempo percebo que minhas 

experimentações com seus acertos e falhas vão sendo assimilados por 

pessoas do meu convívio e por pessoas que não estão tão próximas, mas que 

se inspiram e começam a promover pequenas mudanças em suas próprias 

vidas, seja no modo de vestir ou na atitude. 

 Para o traje usado durante este evento, procurei modelos de saias que 

fossem comportadas, mas que tivesse referência fetichista. O modelo escolhido 

foi uma com amarrações nas costas seguindo o mesmo estilo das amarrações 

do corset. Da mesma forma que procedi no primeiro traje, também fiz uma 

simulação utilizando uma manequim de plástico tamanho natural, onde pude 
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testar uma blusa sob um novo corpete que apresentou alguns problemas de 

moldagem e por isso ainda não foi usado em nenhuma composição. Também 

confeccionei um tipo de ombreiras imponentes com aplicação de penas, 

plumas e pedrarias.  

Houve algumas alterações na composição deste figurino devido as 

necessidades que surgiram no dia do evento, mas não afetou em nada o 

objetivo desejado que era uma Lady Víbora feminina, poderosa e enigmática. 

(Figura 77) 

 

Figura 77 - Traje para lady Víbora, usado durante a VII Semana de Educação, Ciência e 
Tecnologia (2018). Fotografia: Adriana Mendonça e Produção do traje utilizando penas de 
angola e plumas de aves, para a confecção das ombreiras, corset, bijouteria e crânio de 
galinha. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé 

Em outubro de 2018, realizei um ato performático caracterizada de Lady 

Víbora, era uma participação como convidada especial no evento 

Ciberpajelanças, no Ruptura cultural (Goiânia - GO). Para esta performance 

que aconteceu durante um intervalo do show performático da banda 
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Posthuman Tantra31, solicitei ao colega Luiz Ferreira que elaborasse um novo 

corset, o qual procurei não interferir quanto a escolha do modelo. Para cobrir os 

ombros escolhi uma pelúcia felpuda preta, que transformei em estola (Figura 

78), nos pés usei botas de cano e saltos altos. Mantive a mesma metodologia 

para a montagem do figurino, continuei utilizando um manequim para 

experimentar a composição das peças. 

Luiz ferreira optou por criar uma conjunto composto por corset e calça 

justa, ambos com estampa de cobra, a ideia aqui era dar a Lady Víbora um 

visual que sugerisse uma transformação da mulher em víbora (Figura 78). 

Visualmente o novo figurino criado, retoma as reflexões acerca do termo 

fetiche, palavra que em seu sentido comum, é apontado por Canevacci como 

uma evocação aos instintos obscuros de natureza “mágica animista sexual 

nunca definidos precisamente; pois favorece essas imprecisões ambíguas, na 

medida em que é do próprio fetichismo “indeferir” os limites.” (CANEVACCI; 

p.235; l.16-18 e p.236; l.1-2) 

 

31 O Posthuman Tantra pretende ser um casamento constante entre as criações artísticas em 
quadrinhos e outras mídias de Edgar Franco - baseadas na Aurora Pós-humana - a música 
eletrônica e a performance artística. Desde sua criação o projeto já participou de dezenas de 
compilações em três continentes e lançou álbuns em parceria com a banda francesa Melek-
tha, além dos CDs Pissing Nanorobots (Independente, 2004), Neocortex Plug-in (2007) e 
Transhuman Reconnection Ecstasy (2010) lançados pelo selo Suíço Legatus Records. A banda 
surgiu da necessidade intrínseca de pensar todos os aspectos relativos à “Aurora Pós-
humana”, universo ficcional multimídia criado para ambientar as criações artísticas 
transmidiáticas de Franco, das histórias em quadrinhos à instalação interativa. Disponível em: 
<http://ciberpaje.blogspot.com/p/posthuman-tantra.html>(acessado em: 04/04/2019) 
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Figura 78 - Produção do traje utilizando pelúcia felpuda para a confecção da estola, corset com 
estampa de cobra, bijouteria e crânio de galinha. 2018. Fotografia Ilda Santa Fé e Traje 
completo para lady Víbora, corset e calça confeccionados por Luiz Ferreira, e Traje completo 
para lady Víbora, corset e calça confeccionados por Luiz Ferreira, especialmente para 
performance durante as “Ciberpajelanças” no Ruptura Cultural, 2008. Fotografia: Paulo Ribeiro 

3.2 - Maquiagem: poder e sedução  

Pensar em maquiagem me faz recordar as palavras que ouvi certa vez 

de um professor indígena da nação karajá (Aruanã - GO), que ao explicar o 

verdadeiro propósito da pintura corporal, dizia que, ao pintar a pele o guerreiro 

está usando as figuras como uma proteção, contra as intenções negativas ou 

inveja dos inimigos. No momento em que dizia isso, ele olhou para mim e 

mencionou a cor dos meus cabelos, que naquela época ainda era colorido de 

vermelho intenso e disse que da mesma maneira, também essa estratégia de 

proteção servia para mim, afinal a cor exótica atraía o olhar do inimigo e assim 

desviava a negatividade que ele pudesse estar dirigindo a minha pessoa.  
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 Cito as palavras deste professor Karajá, pois entendo a pintura corporal 

indígena como uma forma de maquiagem tradicional de uma etnia. E penso 

que a maquiagem se torna uma arma de sedução, tanto quanto as pinturas 

corporais indígenas são pinturas de guerra. Ambas cumprem papéis 

específicos para cada propósito. 

A própria história da maquiagem que teve seu início na antiguidade 

cerca de 3.300 A.C. quando era costume pintar o corpo com barro, minerais e 

outros pigmentos da natureza, com o objetivo de assustar seus inimigos em 

campo de batalha ou como um ritual religioso em que reverenciavam seus 

deuses. Com o passar do tempo a pintura facial teve outro propósito, servindo 

como identificação étnica ou de hierarquia entre os guerreiros, segundo Nery, o 

uso da maquiagem teria sido uma invenção masculina: 

Utilizada inicialmente pelos guerreiros e caçadores primitivos 
com a finalidade de assustar os inimigos, de se camuflar ou de 
participar de cerimônias religiosas, essa forma de 
“maquiagem” serviu mais tarde para identificar também o 
grupo ao qual eles pertenciam. isso nos permite supor que o 
homem (e não a mulher) teria sido o “inventor” dessa arte. 
(NERY. 1997. p.17; l.10-15) 

No Egito Antigo devido ao clima rigoroso, era comum o uso de óleos 

aromáticos que protegem a pele dos efeitos do sol. Os cosméticos eram 

guardados em frascos de alabastro (12 cm de altura), (Figura 79).  

Os egípcios também desenvolveram pintura para os olhos, o khol 

(conhecido atualmente como kajal) de cor preta ou azul-escuro produzidos com 

compostos minerais. Segundo Nery, essa pintura era usada tanto por homens 

quanto por mulheres e crianças, teria sido também essa a origem do delineador 

que temos atualmente, este produto também era guardado em pequenos potes 

de alabastro (Figura 79). 
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Figura 79 - Radiografia de um frasco com cosmético egípcio mostrando, em branco, a 
importante quantidade de cosmético em pó conservado. Disponível em: 
<http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com/2011/10/historia-da-maquiagem-antigo-egito.html#> 
(acessado em: 04/04/2019) 
e Potes de alabastro, Potes de alabastro, concha natural e bastão para o preparo e aplicação 
do khol. Disponível em: <http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com/2011/10/historia-da-
maquiagem-antigo-egito.html#>(acessado em: 04/04/2019) 

O blog Boudoir da maquiagem faz a seguinte referência sobre os potes 

egípcios usados para guardar cosméticos: 

 “...foram lacrados com tela e continham galena em pó.” 
“...Estes eram fabricados com minerais esmagados ou 
amassados que eram misturados à água ou a um elemento 
oleoso. Assim como os unguentos, a maquiagem representava 
um papel no culto funerário. O bastão de metal possuía uma 
extremidade com um bojo que permitia aplicar o cosmético em 
torno dos olhos enquanto que a outra extremidade servia para 
misturar os ingredientes ou retirá-los. A concha permitia a 
preparação do cosmético. XVIII dinastia. Museu do Louvre. H: 
7.8 et 4 cm. (Blog - Boudoir da maquiagem) 

O khol amplamente utilizado no sul da Ásia, Oriente Médio, e outras 

partes da África, para os egípcios do período antigo também tinha outras 

finalidades, dentre elas: proteger os olhos do sol, de insetos e da poeira. Certa 

vez vi em um documentário sobre guepardos que a marcação preta abaixo da 

linha dos olhos tem a finalidade de proteger do sol (Figura 80), segundo as 

informações encontradas no blog RHINOAFRICA32, “são duas longas linhas 

pretas que começam dos olhos e se estendem até a boca, como duas lágrimas 

escuras.” A função dessas marcações é absorver a luz solar, assim, a 

 

32Dispnível em: <https://blog.rhinoafrica.com/pt/2018/01/30/guepardo-e-

leopardo/rhinoafrica>(acessado em: 04/04/2019) 
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capacidade de enxergar do felino não fica comprometida durante suas 

arrancadas. Acredito que os egípcios tenham se inspirado na natureza ao 

adotar esse artifício, afinal o Egito é um país situado em uma região desértica, 

ao nordeste do Continente Africano e assim como em todo o continente, recebe 

uma incidência solar muito intensa.  

Ainda sobre o uso do khol na maquiagem egípcia, conforme o modelo 

do traço típico nas esculturas (Figura 80) é possível identificar semelhança com 

a marcação das penas em torno dos olhos do falcão peregrino, ave símbolo do 

Egito (Figura 80), que na antiguidade era a representação do deus Hórus. Essa 

semelhança está diretamente ligada aos cultos religiosos, como descreve o 

artigo do blog Fascínio Egito: “Falcão, cuja vista é tão poderosa que é ele o 

único animal a poder fixar o Sol, é, por excelência, o animal de Hórus, o deus-

Sol. Já no período pré-dinástico os reis eram conhecidos como seguidores de 

Hórus.”  
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Figura 80 - Guepardo. Fotografia de autor não identificado. Disponível em: 
<http://www.1zoom.me/pt/wallpaper/438164/z931.7/>(acessado em: 04/04/2019). Busto da 
rainha Nefertiti. Disponível em: <http://makemecosmetics.com.br/blog/saiba-como-surgiu-
maquiagem/>(acessado em: 04/04/2019). Falcão peregrino. Disponível em: 
<http://animais.hi7.co/falcao-peregrino--a-ave-mais-veloz-do-mundo--
57a97a135e453.html>(acessado em: 04/04/2019) 

Além do khol outro item de uso cosmético que teria surgido no Egito é o 

batom, que era tradicionalmente usado como pigmento para realçar os lábios. 

Segundo a tradição oral, as mulheres pintavam a boca com a 
mesma cor dos seus lábios vaginais. Ao fazê-lo, queriam 
sinalizar que estavam disponíveis para o sexo. (A magia do 
Egito nº03; p.43; l.47-53) 

Durante o Império Romano apreciava-se a pele clara para as mulheres, 

por isso era comum o uso de pó de trigo ou de arroz sobre uma camada de 

gordura animal ou azeite de oliva, já os lábios eram realçados com corantes. 

Esse ritual de beleza é descrito pelo blog Boudoir da maquiagem da seguinte 

maneira:  
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Os romanos usavam antimônio pulverizado e cinzas escuras 
para desenhar as sobrancelhas e para ressaltar os olhos… 
Acentuavam a tez branca com giz ou chumbo branco. 
Entretanto esta matéria extraída do chumbo apresentava 
perigos para a saúde e Galiano, o célebre médico,  denunciou 
sua nocividade. Assim, desde o século II DC , o Khôl passou a 
substituir este produto e as faces passaram a ser maquiadas 
com amoras esmagadas e as têmporas com cremes 
coloridos… Vários  colorantes eram usados na confecção das 
sombras e blushes. Os pós eram misturados em pequenos 
recipientes. A substância de base era extraída da lã e, 
posteriormente, tingida. (Blog - Boudoir da maquiagem. < 
http://boudoirdamaquiagem.blogspot.com/>(acessadoem:04/04
/2019)) 

Na Idade Média, cosméticos eram reprovados pela Igreja Católica, 

conforme aponta Alves: “a mulher ideal devia ter a pele sempre e totalmente 

limpa e natural. Os argumentos eram que essas práticas de vaidade feminina 

criavam uma beleza artificial e incitavam o pecado e a luxúria” (ALVES. 2016; 

p.5; l.22-24).  

  Do século XI ao início do século XV diversos produtos chegavam na 

Europa vindos do Oriente graças às cruzadas, nessa fase, segundo Alves, ter 

uma pele clara e bochechas rosadas era sinônimo de riqueza  (ALVES. 2016; 

p.6).  

O uso de maquiagem mais pesada não era moda durante o 
início e meio do reinado Tudor, como por exemplo, o de 
Henrique VIII. Os perfumes eram populares em conjunto com a 
utilização de cremes e unguentos para amaciar a pele. Eles 
foram feitos a partir de ingredientes como cera de abelha, mel 
e óleo de semente de sésamo. Durante as Cruzadas, a Europa 
foi introduzida aos produtos cosméticos utilizados no Oriente 
Médio. Os perfumes mais populares eram produzidos a partir 
de flores como rosas, lírios e violetas. 

A maquiagem foi desenvolvida no Oriente Médio e começou a 
ser utilizada pelos antigos egípcios por volta de 3000 a.c. A 
maquiagem de olho usada no Oriente Médio concentrava-se 
em dar cor aos cílios, pálpebras e sobrancelhas. Um tipo de 
rouge feito de ocre vermelho foi usado para manchar os lábios 
e bochechas e uma forma de henna foi usada para pintar as 
unhas e tingir os cabelos. (Blog TUDOR BRASIL33) 

 

33 Disponível em: <https://tudorbrasil.com/2012/09/11/a-maquiagem-nos-tempos-
tudor/>(acessado em:04/04/2019) 



125 

 

 

 

 Entre 1533 a 1602 as mulheres inglesas seguiam os padrões de beleza 

ostentados pela rainha da Inglaterra Elizabeth I (Figura 81), pele muito pálida, 

cabelos claros com bochechas coradas e lábios vermelhos. 

A Rainha Elizabeth I passava um creme chamado ceruse 
veneziano, que era feito a partir de vinagre e chumbo branco 
(que hoje sabemos ser muito danoso à saúde e a longo prazo 
até letal) no rosto e nas mãos, também para reforçar o ideal 
pálido de beleza da época e manter seu status e imagem 
icônica de “Rainha Virgem” – o que explica a forte maquiagem 
branca vista em muitos de seus retratos. A aquisição de uma 
tez pálida era tão almejada, que algumas mulheres ricas 
chegavam a cortar-se para perder sangue e alcançar a 
desejada aparência pálida. O visual foi completado com um 
tipo de rouge caro feito de cochonilha para manchar as 
bochechas e os lábios. Madder* e vermelhão* também foram 
utilizados para alcançar tal efeito. O kohl foi usado para 
escurecer os cílios – outro elemento de maquiagem que foi 
importado do Oriente Médio durante as cruzadas. (blog 
TUDOR BRASIL) 

No Japão dos séculos XI ao XII a pele branca era extremamente 

valorizada, segundo afirma Alves, o pó-de-arroz inventado pelos chineses 

passou a ser usado pelos japoneses para uniformizar o tom da pele do rosto 

das mulheres, com o objetivo de se assemelhar às “bonecas de porcelana” 

(Figura 81).  

Ter a pele branca como a neve naquele período acabava por 
deixar todas as mulheres muito parecidas umas com as outras, 
dessa forma não despertariam ciúmes ou inveja de outras 
mulheres em relação aos seus homens. Porém as maquiagens 
mais fortes eram usadas pelas Gueixas, artistas de teatro, 
canto e dança. (ALVES. 2016; p.6; l.15-23).  
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Figura 81 - Retrato de Elizabeth I. Disponível em: https://tudorbrasil.com/2012/09/11/a-
maquiagem-nos-tempos-tudor/(acessado em:04/04/2019). Gueixas contemporâneas. 
Disponível em: <https://www.japaoemfoco.com/maquiagem-de-gueisha-aprenda-a-fazer/> 
(acessado em:04/04/2019) 

No Brasil a pintura corporal indígena que em algumas etnias envolve 

também a arte plumária, representa os elementos que estão a sua volta, 

principalmente os animais e é feita com pigmentos naturais, geralmente é 

usado o urucum34 para se obter a cor vermelha e uma mistura do jenipapo35 

com carvão para a cor preta (Figura 82). As representações gráficas variam de 

acordo com a ocasião: conforme aponta Nery, “... para as festas é uma, para 

as guerras é outra, e assim por diante” (NERY. 1997. p.17; l.20-22). 

 

34 O urucum é uma planta originária da América do Sul, mais especificamente da região 

amazônica. Seu nome popular tem origem na palavra tupi “uru-ku”, que significa “vermelho”. 
Disponível em: <https://www.portalsaofrancisco.com.br/alimentos/urucum> (acesssado em 
04/04/2019) 
 

35 Fruto do jenipapeiro da família das Rubiaceae, origem na América Tropical e Índia Ocidental. 
Fruta (baga) ovalóide de 8 a 12 cm. comprimento e 6 a 9 cm. de diâmetro, de cor escura e 
casca rugosa e murcha, com polpa marrom clara e numerosas sementes pardas e achatadas. 
Disponível em: <https://www.portalsaofrancisco.com.br/alimentos/jenipapo>(acessado 
em:04/04/2019) 
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Figura 82 - Pintura corporal kaiapó. Disponível em: 
<http://hemisphericinstitute.org/hemi/pt/enc05-oficinas/item/1418-enc05-kaiapobody-
painting>(acessado em:04/04/2019) 

A maquiagem contemporânea é o resultado da evolução em nível 

mundial do uso dos cosméticos, da década de 1920 até os anos 2000, a 

maquiagem passou por diversas alterações, mas sempre lado a lado com as 

tendências da moda vigente em cada período. Abaixo traço um breve relato 

desse período recente conforme aponta Alves (ALVES. 2016; p.6-9). 

-Anos 1920, em Paris o batom é embalado e vendido em tubos pela primeira 

vez. A tendência era olhos marcados contornados de preto e sobrancelhas 

muito delineadas. 

-Anos 1930, as sobrancelhas são bem depiladas e redesenhadas com traços 

de lápis. As sombras em pó para as pálpebras surgem em novas cores e os 

cílios eram curvados e cobertos com máscara de cílios, mas a boca 

permanecia com cor discreta. 

-Anos 1940, o efeito da guerra atinge os mercados de cosméticos, então o 

carvão se tornava sombra para as pálpebras e a graxa para botas serviam 
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como máscara de cílios e assim como na era vitoriana, as pétalas de rosas 

com álcool produziam um blush. 

-Anos 1950, com o fim da guerra a maquiagem volta ao mercado e o estilo 

agora é pele pálida, olhos delineados e lábios intensamente realçados. 

-Anos 1960, o público alvo nesse período eram as jovens e o uso de cores 

fortes e puras como o rosa-choque, dourado, verde, violeta e laranja eram 

tendência. 

-Anos 1970, pela primeira vez na história da maquiagem as mulheres se 

sentem livres para escolher seu próprio estilo. 

-Anos 1980, as mulheres intensificam os cuidados com o corpo e a aparência. 

Madonna se torna um ícone e marco dessa época cheia de brilho, olhos com 

sombras coloridas, lábios vermelhos e blush cor de tijolo. 

-Anos 1990, foi marcado pelo uso de piercings e tatuagens que compõe o estilo 

da época. 

-Anos 2000, a maquiagem se torna uma releitura de todas as décadas 

anteriores que, era adaptada ao estilo pessoal de cada mulher. 

Na década atual, com a tecnologia HD (do Inglês high-definition), o mercado 

estético passa por diversas transformações dentro da cosmetologia e também 

nas técnicas de maquiagem a serem aplicadas. Segundo Alves “... Valorizamos 

uma estética mais naturalista com foco nos cuidados com a pele pré-

maquiagem.” (ALVES. 2016; p.9; l.16-17) 

Ainda segundo Alves o atual acesso a tecnologias como a disponível em 

aparelhos celulares, televisores e computadores, requer uma maquiagem não 

apenas harmoniosa e bonita. Agora é indispensável ter uma compreensão do 

uso das cores, texturas, efeitos, iluminação, composição de produtos e 

visagismo.  
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3.2.1 - A face da Víbora 

...mas não tome a maquiagem como obrigação: faça com que 
ela vire uma deliciosa rotina… (pense o quanto é feminino ter 
luzes de camarim no banheiro, um estojo completo de pincéis 
na gaveta, batom e espelhinho na bolsa.).  (MOLINOS. 2003; 
p.14; l.3-5) 

Pessoalmente nunca me senti confortável com a pele do meu rosto, em 

minha juventude tive muitas espinhas devido ao excesso de oleosidade. Minha 

falta de conhecimento e de paciência me levou a prejudicar ainda mais minha 

pele, provocando marcas profundas que eu chamo de crateras.  

O uso de maquiagem não era algo que eu tivesse prática, na verdade 

até o ano de 2017, eu não conhecia nem o básico. Foi em um curso de 

automaquiagem, que participei em uma loja do grupo O Boticário36 que tive as 

informações que me deram o mínimo de técnica para começar os cuidados 

com minha pele.  

Após minhas primeiras aparições públicas vestindo a personagem, 

decidi aprender adequadamente me maquiar, pois, era necessário que eu 

mesma assumisse o controle do que eu esperava expressar através da pintura 

facial, segundo Molinos “a personalidade autoral costuma se definir por 

características que seguem por toda a vida. Pode ser uma sobrancelha fina, 

um batom vermelho, uma franja” (MOLINOS. 2003; p.20; l.6-8). 

 Molinos também afirma que não precisa encaixar uma nova máscara, 

afinal existem diversas possibilidades, que nos permitem desde amenizar o que 

nos incomoda até transformar nossa aparência totalmente, pessoalmente 

acredito que ambas as possibilidades são bem vindas, percebo a maquiagem 

como um instrumento que nos liberta daquilo que nos perturba em nossa 

aparência, ainda que por um breve período de tempo. (MOLINOS 1997; p.15; 

l.3) 

 

36 O Boticário é uma rede de franquias de cosméticos e perfumes brasileira. 
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Esta insegurança que eu ainda tinha referente à automaquiagem era 

sem dúvida a última barreira no meu processo de autoconstrução, assim, como 

parte desta investigação me inscrevi no curso “Básico de Maquiagem” (curso 

básico para maquiadores profissionais) oferecido pelo “Senac”37, minhas 

expectativas eram: me adaptar ao uso frequente da maquiagem e ao mesmo 

tempo atuar nesse campo profissionalmente, acredito que dessa maneira 

estarei sempre me policiando sendo forçada pela nova atividade profissional a 

estar sempre apresentável. Já nas primeiras aulas, pude desenvolver 

experimentações em croquis, e isso já é um elemento útil no processo criativo, 

pois além de treinar também é possível trabalhar novas idéias tendo o papel 

como suporte.  

Minha principal referência para maquiagem sempre foi a usada pelas Pin 

Ups, mas agora sabendo que o formato dos meus olhos não favorece este tipo 

de maquiagem, entendo que é possível me adaptar como uma serpente e 

encontrar um estilo que seja adequado ao meu biotipo e também case com o 

restante do visual que venho desenvolvendo. 

Segundo o blog Mundo Maquiado38, tudo no look das Pin-ups tem um 

padrão, inclusive a maquiagem, cujas características são: batom marcante 

(vermelhos, alaranjados e cor de rosa são tradicionais), delineador marcado 

estilo “gatinho” e cílios marcados. Dos itens descritos no artigo consultado 

neste blog, o batom vermelho já fazia parte da minha rotina, acredito que os 

cílios marcados  e a pele bem preparada com uma base de boa qualidade, 

contornos, blush e sombra preta ou outras cores escuras, já serão suficientes. 

Um rosto bem maquiado não significa que você tem de usar 
todos os recursos ao mesmo tempo: base, corretivo e pó, lápis 
de contorno, sombras, blush e batom. Cada movimento do 
pincel ou das pontas dos dedos produzem um determinado 
efeito, dependendo do caminho que você escolheu... 
(MOLINOS. 200;. p.45; l.2-7) 

 

37 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma instituição brasileira de educação 
profissional aberta a toda a sociedade.  
38Disponível em: <http://mundo-maquiado.blogspot.com/2013/08/maquiaguem-pin-
up.html>(acessado em:04/04/2019) 
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Para a caracterização de Lady Víbora, a princípio estarei valorizando os 

olhos usando sombra preta ou cores fortes como: roxo, azul escuro, marrom, 

vermelho escuro (Figura 83), que são as mais adequadas para olhos com 

pálpebras gordinhas e caídas como os meus. Vermelho é a cor que elegi para 

os lábios, porém tenho experimentado outras cores e vejo que é possível 

diversificar sem perder a minha identidade. O batom vermelho (Figura 83) é 

conhecido por ser a cor preferida de pessoas que demonstram segurança, 

autoconfiança e assertividade, todas essas são características que venho 

desenvolvendo com Lady Víbora ao longo da pesquisa. 

 

Figura 83 - Modelo de sombra para os olhos (smokey preto). Disponível em: 
<https://br.pinterest.com/pin/776519160728969998/>(acessado em:04/04/2019). Modelo de 
batom vermelho. Disponível em: 
<https://br.pinterest.com/pin/776378423238862401/>(acessado em:04/04/2019) 

Conforme já foi comentado no início deste tópico, ainda estou em 

processo de aprendizagem no que se refere à maquiagem, portanto neste 

momento o que apresento são imagens capturadas a partir de exercícios de 

automaquiagem. (figura 84)  
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Figura 84 - Exercícios de automaquiagem. 2018. (Fotografia Ilda Santa Fé) 

3.3 - Diário da serpente: onde tudo está escrito  

Pies para qué los quiero si tengo alas pa` volar. 1953. 
(KAHLO. 2010; p. 274) 

Fiz da escrita em cadernos de estudo e em diários de artista minha 

metodologia de pesquisa, que embora venham a se tornar objetos de arte, 

esses cadernos e diário, são para mim um repositório de registros e 

documentos do meu processo criativo e teórico.  
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Segundo Silveira o termo livro de artista designa “obra em forma de livro, 

inteiramente concebida pelo artista e que não se limita a trabalho de 

ilustração.” Ao mesmo tempo o livro de artista também é tido como Livro-

objeto, também citado por Silveira como “objeto tipográfico e/ou plástico 

formado por elementos de natureza e arranjos variados.” (SILVEIRA. 2008; 

p.25; l.17-20) 

A primeira inspiração de que me recordo a respeito de escritos e 

documentos trago do meu pai, que guardava em uma velha mala ao lado de 

sua cama, suas anotações, rezas, documentos, livros e cartas antigas. Hoje 

compreendo essa mala como um grande livro de artista que à sua maneira 

transformou a mente criativa daquela criança e depois adolescente que eu era, 

gravando em mim o respeito pelos conhecimentos que ali eram preservados. 

Da velha mala, pouco restou após o falecimento do meu pai, eu mesma fui 

responsável por partilhar seu conteúdo entre meus irmãos e sobrinhos, 

confiando a cada um deles algo com que se identificavam na esperança de que 

a memória fosse preservada.  

Das folhas soltas aos recortes, embalagens e pequenos objetos, vou 

construindo minhas memórias presas a grandes elos de metal que me 

permitem organizar, folhear e reorganizar conforme novos elementos vão 

surgindo. Para Silveira livros formados por coleção documental, como este meu 

diário e que partem de coletas que representam uma experiência vivencial, ou 

seja, elementos agregados que assumem o papel de souvenir, pois, esteve 

presente em uma situação real, são colecionados seguindo o caminho do 

acaso, ou segue uma norma específica de coleta.  

Silveira ainda cita a obra de Sas Colby (Figura 85) cujos livros de artista 

são construídos a partir de fotografias, embalagens, desenhos, entre outros, 

agregados num pequeno volume. Particularmente me interessei pelo trabalho 

desta artista a partir das leituras e apontamentos de Silveira (SILVEIRA. 2008; 

p.95; l.14-25), anteriormente me já me inspirava o diário de Frida Kahlo (Figura 

86), cujas anotações e desenhos me mostraram o valor da escrita, muitas 
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vezes rasurada, juntamente com ilustrações, ainda que sejam simples esboços, 

travam diálogos com a própria mente criativa.  

 

Figura 85 - Sas Colby - Um livro de aproximadamente 7 páginas, com: pintura em cera, 
costura, osso, botões e pedra e com tampa de madeira articulada. Disponível em: 
<https://www.sascolby.com/mixed-media?lightbox=dataItem-j6z4xgdt1>acessado 
dia:04/04/2019) 

 

Figura 86 - Páginas de: “El diario de Frida Kahlo - um íntimo autorretrato”. Fotografia: Ilda 
Santa Fé. 

Na graduação em artes visuais, eu já produzia livros de artista, no total 

foram três livros entre os anos de 2011 a 2013 que são: Grimoire, Livro dos 

Mortos e Caderno de Campo I. (Figuras 87, 88 e 89) 
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Figura 87 - Grimoire (Livro de Artista, contém um estudo de autorretratos envolvendo rituais 
mágicos) 2011. Fotografia: Ilda Santa Fé 

 

Figura 88 - Livro dos Mortos (Livro de Artista, compõe o processo criativo e manual prático de 

osteotécnica que foi aplicado nas obras tridimensionais que integram o universo ficcional criado 

por mim em 2013, ÃDNAURA).. 2012. Fotografia: Ilda Santa Fé 



136 

 

 

 

 

Figura 89 - Caderno de Campo I (Livro de Artista - integra o processo criativo de ÃDNAURA, 
universo ficcional desenvolvido em 2012) 2013. Fotografia: Ilda Santa Fé 

Estes primeiros trabalhos definiram o estilo de livro de artista que eu 

venho produzindo atualmente, agora não me prendo mais ao modelo de obra 

acabada também não me preocupo em produzir especificamente um objeto de 

arte, muito embora ao serem completados esses diários, constituem ao mesmo 

tempo objetos de arte e documento autobiográfico. 

O diário da serpente começou como um bloco de papéis onde eu 

procurava manter registros do processo de criação da Lady Víbora (algumas 

conversas com admiradores, fanzines, carimbos, coloração dos cabelos, 

figurino, maquiagem, citações importantes). Milani analisa e define a diferença 

entre autobiografia e diário, esta definição me inspira e embora sejam distintas, 

elas se complementam. 

Distingue a autobiografia do diário de maneira a conferir a 
primeira mais elevada. Ao mesmo tempo, insere tanto o diário 
como a correspondência na construção da obra autobiográfica, 
como documentos necessários para garantia da verdade do 
relato. A “inapreensibilidade” da verdade para a construção do 
relato e a forma como é estruturada, mesmo que a verdade do 
relato seja inapreensível, são questões que percorrem e 
concluem a obra. (MILANI. 2006; p. 29; l.16-22). 
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Nesta investigação, todas as etapas e poéticas passam pelo diário 

(Figura 90), desde as memórias, os fetichezines, as serigrafias, as pinturas, os 

objetos e principalmente as conversas virtuais com os admiradores submissos 

e a construção da personagem. Sem obrigatoriedade de ser um registro 

temporal ou um documento fidedigno, procurei fazer desse diário uma extensão 

da minha mente. Silveira define registro temporal e documentação da seguinte 

forma: 

O documento parece ser uma significativa unidade de 
representação de um evento, assumindo um papel de 
materializador do tempo histórico pessoal e social no livro de 
artista. Se o vestígio se propõe como uma “evidência”, o 
documento coloca-se como confirmação do fidedigno. 
(SILVEIRA. 2008. p.90; l.15 - 18) 

Do bloco de papéis à versão com capa de pelúcia que remete aos 

figurinos que já foram criados, estão registradas aleatoriamente diversas 

informações que não foram e não serão publicadas, mas que considerei 

valiosas e dignas de registro. 

Desenvolver cadernos ou diários de artista implica na criação de 

verdades questionáveis, Silveira (SILVEIRA. 2008; p.101; l.28) afirma que 

existem graus diferentes de veracidade nestes trabalhos e que é questionável a 

natureza ou o objetivo final da obra, a quem essas verdades devem servir? Ao 

pesquisador, como uma biografia ou ao público final como uma obra de arte? 

Ainda seguindo o raciocínio de Silveira, precisamos definir o nosso objetivo, se 

queremos a realidade ou a ficção.  
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Figura 90 - Páginas do diário da serpente. Fotografia: Ilda Santa Fé 
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Em meus escritos prezei pela escrita da realidade, seu caráter 

documental tem valor apenas para mim mesma, a verdade contida neste diário 

é irrelevante a qualquer outro indivíduo, embora a existência da personagem 

faça crer que tudo não passa de mera ficção. Pois é justamente por levar as 

pessoas a crerem em uma ficção que o ato de criar permite ao criador, 

liberdade e segurança para mapear as informações que se deseja construir em 

sua personalidade.  

 Escrever esse diário me colocou frente a frente comigo mesma e ao 

mesmo tempo estabeleceu espaço entre Ilda e Lady Víbora, um tipo de 

delimitação. Lady Víbora começou como um pensamento, ganhou um nome, 

se tornou uma personalidade virtual, percorreu páginas de fanzines, se 

consolidou e comoveu admiradores ao ter a imagem dos pés reproduzidos em 

aquarelas, foi transformada em gravura, ganhou roupas e acessórios reais, 

teve aparição pública e foi fotografada.  

Embora seja minha própria imagem e minha personagem autobiográfica, 

prefiro pensar que lady Víbora pode ser qualquer mulher, uma faceta oculta 

que cada mulher traz dentro de si, identidades secretas sem nomes, apenas 

um desejo de existir silenciado pela rudeza da vida e pelas imposições sociais 

e religiosas que tentam nos rotular e nos faz esquecer temporariamente quem 

somos: Rainhas, Senhoras, Ladyes, Dommes, Mestras e Deusas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta investigação é uma obra que estará em constante processo de 

construção, os conceitos que defendi aqui apresentados como verdadeiros 

podem ser repensados e redefinidos no futuro me apontando outros rumos, 

acredito que em uma obra que se faz gradativamente a partir da vivência do 

próprio artista, as ideias e sua criação estão sempre se reorganizando num 

processo contínuo que pode durar toda a sua vida. 

 Meu trabalho busca muito mais do que o auto aperfeiçoamento por meio 

de uma personagem ficcional, mesmo que eu tenha sido capaz de iniciar minha 

libertação dos estereótipos que estão sempre oprimindo o universo feminino, 

da mesma maneira pude dar liberdade à minha voz através dos fanzines, que 

em sua simplicidade autoral chegou à mão de pessoas as quais eu nem 

mesmo conheço, mas que de alguma forma também podem ter encontrado 

algo com que se identificaram, como na ocasião do lançamento do fetichezine 

“Adoração” quando uma senhora sexagenária passou longos minutos me 

falando sobre sua juventude e dos cuidados que sempre teve com os pés mas 

que foi na sua fase madura que pôde experimentar a sensação de ter os pés 

admirados e cobiçados por um homem que conheceu festa.  

Relatos como esse me deram ânimo para continuar sem me deixar 

abater pelo preconceito que tantas vezes vi no olhar das pessoas, muitos de 

meu próprio círculo de convivência. Em cada fetichezine sempre me coloquei 

como uma “Rainha” dominadora, mas também vi ali a representação de todas 

as mulheres que igualmente merecem ser reverenciadas e adoradas por seus 

parceiros. 

Como uma artista pude me aventurar nas diversas técnicas que amo, 

como a gravura, que me aproxima do trabalho colaborativo que acontece 

dentro do ateliê, ao estar reunida com os colegas do grupo “Ateliê Livre de 

Gravura”, esses momentos me propiciaram tanto aprendizado que eu mesma 

fui capaz de observar a evolução da minha produção em gravura, que antes 
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me parecia insignificante, mas que vejo como de extrema relevância dentro de 

todo o conjunto que foi essa pesquisa. 

Mesmo quando a produção teórica estava travada graças aos meus 

bloqueios criativos na escrita, foi na pintura que acalmei meus pensamentos e 

abri espaço junto aos admiradores, que me mostraram que não estariam ali 

apenas pelo fetiche, também apreciavam meu trabalho e da mesma forma se 

inspiraram naquelas cenas que eu representava. 

Embora algumas vezes a tensão e o estresse ainda insistiam em me 

desacreditar, foram esses mesmos submissos virtuais quem mais me 

motivaram em continuar com esta investigação. Algumas vezes até me 

surpreendendo com suas demonstrações de confiança na minha capacidade 

de criação, como esta gentil repreensão que recebi já na etapa final desta 

pesquisa em que um submisso virtual me relembrou como eu comecei e tudo o 

que consegui realizar conforme eu me propunha: 

Então, eu sou a prova viva que a Senhora é excepcional no 
que se propõe a fazer, e no quanto consegue encantar os 
outros. Quando começamos a conversa, a Senhora dizia não 
ter experiência em dominar, mas que tinha algumas vontades, 
e agora, já fez cena pública, já me deixa simplesmente maluco 
de vontade em servir cada vez mais. Falou que não tinha 
experiência podolatra, mas faz fotos incríveis, que todos amam 
e admiram. Demonstra ser incrivelmente poderosa. Por isso 
que digo, que a Senhora é excepcional no que se propõe a 
fazer. ( Submisso virtual anônimo, 2019 via Messenger) 

Durante esse percurso enfrentei momentos em que me julguei incapaz e 

estive muito próxima de desistir de tudo, inclusive mantive distânica da página 

e dos admiradores por um período, mas o próprio passar do tempo e os 

diversos colaboradores que sempre estiveram me apoiando me mostraram que 

nem sempre podemos exercer controle sobre nossa mente e que às vezes é 

necessário simplesmente deixar que tudo se acalme e nesta calma tudo se 

reorganiza nos mostrando a melhor direção. 
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