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RESUMO 
 

Esta dissertação apresenta uma narrativa (auto)biográfica de uma trajetória de vida e 
trabalho. Nele apresento-me como artista visual e diretora de projetos gráficos em 
formação continuada, refletindo, inicialmente, sobre registros visuais e memoriais que 
foram determinantes como fatores de identidade e construções do ver e do fazer 
artístico, e produzindo, ainda, desdobramentos críticos sobre como imagens e 
experiências de vida estiveram diretamente relacionadas a um olhar eurocêntrico e de 
origem patriarcal em meus ambientes de intimidade, trabalho e formação escolar e 
acadêmica. Revisito cenários, acontecimentos e experiências entre casa, escola, 
trabalho e produções. Intercambio diálogos que refletem lembranças de livros, 
relacionamentos e confrontos que foram determinantes para construção de meu olhar 
e de minha produção artística. Marcadores de diferença, principalmente gênero, são 
pontuados com muita entrega neste trabalho. Após este passeio por memórias e 
reflexões, revisito com auxílio do olhar da Cultura Visual a motivação que me levou a 
iniciar esta pesquisa: o lugar da criação e produção visual a partir de identidade, 
cultura e ambiente. Finalizo a narrativa (auto)biográfica compartilhando uma imagem 
de uma campanha produzida para representar um evento internacional de Teatro na 
cidade de Goiânia. Pela escrita, troco desafios, apresento impressões sobre os 
participantes da criação e minhas próprias sugestões e indagações diante das 
escolhas visuais e suas origens eurocêntricas e patriarcais impressas em meu olhar. 
O estudo visa convidar artistas, designers, publicitários e produtores de imagens a 
considerarem suas histórias de vida em suas criações. E, principalmente, a 
desenvolverem um olhar mais crítico que considere que os elementos visuais 
escolhidos fazem também parte de fatores culturais, relacionais e de ambiente e que 
não são em si determinantes: muitas vezes, apenas reforçam intensamente 
marcadores de diferença e discriminação social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
This dissertation presents a (self) biographical narrative of a life and work path. In it I 
present myself as a visual artist and director of graphic projects in continuous 
formation, inicialy reflecting on visual and memorial records that were determining 
factors of the identity and constructions of artistic viewpoints and action, and also 
producing critical developments on how images and life experiences were directly 
related to a Eurocentric and patriarchal perspective in my intimate environments, work 
and school and academic training.I revisit scenarios, events and experiences between 
home, school, work and productions. I exchange dialogues that reflect memories of 
books, relationships and confrontations that were decisive for the construction of my 
outlook on life and my artistic production. Markers for differences, mainly gender, are 
mentioned with a lot of commitment in this work. After this walk through memory lane 
and reflections, with the help of Visual Culture, the motivation that led me to start this 
research: I redeem the place of creation and visual production based on identity, 
culture and environment. I finish the (auto)biographical narrative by sharing an image 
of a campaign produced to represent an international theater event in the city of 
Goiânia. Through writing, I exchange challenges, I present opinions about the 
participants and my own suggestions and inquiries regarding the visual choices and 
their Eurocentric and patriarchal origins imprinted in my gaze. The study aims to invite 
artists, designers, advertisers and image producers to consider their life stories in their 
own creations. And, mainly, to develop a more critical perspective that takes into 
consideration the fact that the visual elements chosen are also part of cultural, 
relational and environmental factors and that are not in themselves crucial: many 
times, they only intensely reinforce markers of differences and social discrimination. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação propõe um percurso (auto)biográfico ao  reviver os caminhos 

de minha formação continuada enquanto artista visual, diretora de arte e fotógrafa. No 

trabalho aqui realizado, busco levantar histórias, ressignificando memórias tomadas 

como lugar da produção de subjetividades e da construção de identificações 

(VENSON; PEDRO, 2012). Trata-se de memórias que marcaram meu pensamento 

artístico desde a infância até a experiência de mercado e no trabalho como artista 

visual, diretora de projetos gráficos e de arte. Neste caminho, apresento temáticas e 

percepções culturais da formação de meu olhar – pensado aqui como parte do ato 

cultural do ver – e de aspectos subjetivos que marcam minhas identidades.  

Revisito também algumas propostas de experiências pedagógicas e de livros 

de ensino das artes que privilegiam alguns personagens com determinados perfis e 

marginalizam muitos outros. Neste aspecto, problematizo as implicações de um olhar 

eurocêntrico, muitas vezes presente na formação artística, e discuto os lugares de 

ausências no que diz respeito a outras subjetividades, especialmente aquelas que são 

de ordem do feminino. Busco abordar estes aspectos no que tange à minha trajetória 

de formação e de como isso se materializou em produções no design gráfico que 

realizei ao longo do tempo. Este é então um exercício de memória e de reflexão, que 

coloca em visibilidade questionamentos em torno de meu próprio caminho formativo, 

dialogando com memórias e experiências profissionais e acadêmicas que estiveram 

presentes ao longo de minha produção artística e acadêmica.  

Tal como notam alguns autores, a memória é também um jogo discursivo e  um 

construto possível através de determinadas referências culturais (VENSON; PEDRO, 

2012, p. 127). Estas referências que narro não são apenas lembranças dos atos 

vividos, mas propostas de reflexão dos fatos em seus contextos sociais e coletivos. 

 Para compor esse percurso narrativo de experiências e reflexões, apresento o 

capítulo 1, intitulado “Aspectos teóricos e metodológicos em torno da memória, 

(auto)biografia e da cultura visual”, com eixos teóricos e metodologia que moldaram 

minha pesquisa. Inicialmente, menciono o conceito e o lugar da memória no contexto 

de escrita e reflexão, desdobrando-se, em seguida, a relação da memória com a 

cultura visual, a escrita e a pesquisa (auto)biográfica, e contextualizando e 

relacionando ambos como diretrizes metodológicas e de fundamento para pesquisa. 

Neste contexto de apresentação da (auto)biografia e da cultura visual, mostro também 
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conceitos de identidade e marcadores de diferenças, que serão base metodológica 

para análise e reflexão de minha trajetória de relação com as imagens e como diretora 

de projetos visuais.  

O segundo capítulo, “Da casa para o mundo – o seu olhar melhora o meu”, 

expõe uma trajetória narrativa em que exploro memórias e lembranças de minha 

infância e que me direcionaram às Artes Visuais. Um ponto importante deste capítulo 

é a figura de meu pai. Rememoro sua presença em casa como artista plástico e minha 

curiosidade com os livros e tintas. A partir dessa narração, posso problematizar 

questões sociais e indicadores de diferenças, principalmente referente ao gênero e à 

visão eurocêntrica das visualidades. Recordo-me como meu olhar é construído e 

moldado por imagens e conceitos europeus e masculinos sobre imagem, identidade 

e artes. Assim, considero, neste capítulo, a validação do artista como masculino e 

homem branco, oriundo de minhas memórias de criança. 

O terceiro capítulo desta dissertação, “Teatro em cena e o recorte fotográfico”, 

se divide em dois tópicos. O primeiro, “Produções culturais – Teatro em cena”, 

rememora esse percurso narrativo de recolher partes e vivências de minha formação 

continuada em Artes Visuais e experiências na produção de eventos de peças de 

teatro e cinema, além de questões que também direcionaram meu olhar atual como 

artista visual. Segue ainda, nesta terceira parte, o segundo tópico: “Minha pequena 

história com a fotografia”. Neste, desperto para produzir imagens que fiz ao cursar 

fotografia profissional na Escola Canopus, com a professora Cidinha, em Goiânia, 

ainda antes de adentrar a universidade, e compartilho um pouco sobre minha relação 

com as imagens e a possibilidade de produzir, considerando o uso da câmera 

fotográfica. Retomo, também, questões de gênero na história da fotografia e minha 

perspectiva de validar minha criação. 

O quarto capítulo, “Artes e ofício”, se inicia com minha entrada no curso de 

Licenciatura em Artes Visuais, na Universidade Federal de Goiás, expondo minhas 

vivências e experiências acadêmicas em disciplinas e estágios. Ressalto o meu 

despertar com a licenciatura e com o primeiro contato com os conceitos da cultura 

visual e compartilho experiências, inquietações e uma base um pouco mais sólida 

para minha atuação no mercado de trabalho. Esta narrativa já se desdobra na 

segunda parte deste capítulo, em que o leitor poderá acompanhar minha presença 

como diretora de arte de projetos gráficos e os desafios de se vivenciar este ofício de 

uma maneira mais reflexiva. Apresento situações e imagens que ilustram projetos e a 
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definição da escolha de imagens, a partir de um contar reflexivo e, em alguns 

momentos, questionador. 

O último capítulo, “Imagem e identidade – reencontro com uma imagem 

produzida”, finaliza este percurso (auto)biográfico, considerando-se revisitar as 

bagagens e experiências expostas nos capítulos anteriores, reverberado na 

apresentação de um projeto gráfico. Este material se torna escopo para desenvolver 

uma reflexão sobre os agentes culturais, sociais e de ambiente influenciadores na 

escolha dos elementos visuais da imagem. Apresento memórias sobre os artistas 

integrantes do Grupo Sonhus, Teatro Ritual, que foram precursores do projeto de 

campanha apresentado, e o desdobramento de nossa relação de trabalho. Esses 

fatores são determinantes na elaboração do projeto e da imagem. Este capítulo, 

portanto, fecha os levantamentos e reflexões apresentados nos capítulos anteriores, 

posicionando arte e criação visual, em um contexto da cultura visual com um exemplo 

prático. 
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1 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS EM TORNO DA MEMÓRIA, DA 

AUTOBIOGRAFIA E DA CULTURA VISUAL 

 

1.1 MEANDROS DA MEMÓRIA: TRAJETÓRIAS PESSOAIS, PROFISSIONAIS E DE 

FORMAÇÃO 

 

O ato de memorar configura em si uma relação de poder (VENSON; PEDRO, 

2012, p. 126), uma vez que compartilho, por meio de minhas memórias, percepções 

e interpretações dos fatos que vivi. A realidade que exponho no contexto de pesquisa 

produz conhecimento direcionado por lembranças de situações vividas e de 

experiências em contextos culturais que são inevitavelmente coletivos. Trabalho com 

a memória como material de pesquisa para refletir e compreender a vida e o meu 

ofício, sendo um recurso para análise e escrita. Rememoro, também, alguns 

momentos e experiências de infância, juventude, formação e trabalho para, a partir 

destas lembranças, poder estabelecer reflexões de identidade, marcadores sociais e 

valores culturais. 

A memória, nesta pesquisa, é fonte de produção de conhecimento, tal como 

sugerem  Venson e Pedro (2012): 

 

Portanto, aquilo que entendemos como memória, e o próprio uso da memória 
como fonte de um conhecimento produzido, são práticas datadas e 
dimensionadas por relações de poder. Estamos entendendo relações de 
poder também como aparecem em Foucault: ¨instáveis e possíveis de 
reversibilidade, disputas, embates, jogos estratégicos pelos quais pessoas 
livres procuram se conduzir e determinar a conduta das outras¨ (VENSON; 
PEDRO, 2012, p. 127 apud FOUCAULT, 1988, 2003). 

 

 Cabe mencionar que esta pesquisa e a dissertação resultante se 

desenvolveram no Programa de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, da Faculdade de 

Artes da UFG, na linha de pesquisa "Culturas da Imagem e Processos de Mediação". 

Seguindo com algumas das dimensões de pesquisa e de análise presentes nesta 

linha, no campo da  mediação cultural, me propus a um desafio como produtora visual, 

ao narrar minhas percepções e meus desafios em contextos dinâmicos nas trocas de 

conhecimento. Processos de produção de identidade  e de subjetivação se 

desenharam ao longo da escrita e na análise não somente de minha trajetória de vida, 

mas também de imagens que foram produzidas por mim. Aproveitei para refletir sobre 
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as interlocuções entre parceiros e sujeitos que estiveram presentes em meus 

processos criativos ao longo dos anos e que são abarcados aqui.  

Realizei esse exercício por meio de um olhar retrospectivo, questionando 

alguns momentos de minha trajetória e buscando me debruçar justamente sobre as 

questões de subjetividade presentes em imagens produzidas para o mercado gráfico, 

contexto no qual atuei como diretora de arte por oito anos. Busquei, nesta empreitada, 

analisar os valores culturais e simbólicos da História da Arte e das imagens que 

estiveram presentes em minha formação não só acadêmica, mas também nos 

aprendizados informais e não formais marcantes em minha vida e em meu percurso 

escolar. Parti de minhas experiências e trocas profissionais, ao questionar uma 

pretensa falta de subjetividade que muitas vezes se celebra em certos meios 

profissionais e que acaba também se expressando em criações de imagens gráficas 

para produtos do mercado gráfico e publicitário.  

Posicionando hegemonias de poder e divisões sociais do ver e ser visto que 

podem ser identificadas nas propostas de imagens visuais que compartilho no fim do 

trabalho, a pesquisa e a resultante dissertação se tratam de um convite realizado à 

mim mesma e aos leitores para que possamos refletir sobre as os meandros do 

processo de criação e elaboração de projetos visuais, gráficos e publicitários. Deste 

modo, levarei em consideração as objeções e convenções profissionais com as quais 

me defrontei, as histórias de vida de cada produtor e/ou artista envolvido ao longo de 

meu processo formativo, e como essas dimensões se relacionam com a cultura, os 

meios e os modos de aprendizagem ao longo da formação profissional, familiar e 

educacional de sujeitos ao longo de suas trajetórias. Por meio deste exercício, 

questiono-me sobre as bases nas quais estão sustentadas algumas estruturas de 

visualidades da minha própria formação. Trata-se de heranças de uma dimensão 

política colonizadora presentes em nossas culturas, ainda no modo de ocupação da 

terra e nos modos operantes de ser, viver e ser visto nas sociedades ocidentais 

modernas e contemporâneas, como no Brasil.  

Os projetos gráficos rememorados, nesta narrativa, para compreensão de 

identidade de quem cria, não foram elaborados apenas por mim. Eles tiveram também 

a participação de artistas, designers, donos de indústrias e representantes comerciais 

e profissionais de marketing e publicidade envolvidos na definição dos elementos 

visuais presentes nas imagens. Por isso, relato questões coletivas de mercado e 

criação e considero o ambiente, a formação e, principalmente, os interesses 
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condutores do mercado que auxiliaram a definir as imagens. Mesmo que o mercado 

seja o direcionador desses diálogos internos de criação, este trabalho busca 

questionar alguns marcadores de diferenças e identidade que estiveram ocultos na 

elaboração das imagens. Para isso, parti de minha própria história de vida, convidando 

outros artistas, designers e publicitários para considerarem as subjetividades nos 

diálogos de criação.  

Pretendo problematizar, em torno de minha trajetória, o que Anamaria Marcon 

Venson e Joana Maria Pedro chamam de “modos de subjetivação”. O conceito, que 

aqui é utilizado na acepção do filósofo Foucault, sugere uma série de perguntas 

quando se pensa nos desejos, caminhos e nas escolhas profissionais e de formação 

trilhados pelos indivíduos. 

 

Através de quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu como ser de 
desejo? Foucault parte desta pergunta para analisar práticas pelas quais as 
individuais foram levadas a prestar atenção a si próprias, a se decifrar, a se 
reconhecer e se confessar como sujeitas de desejo, estabelecendo de si para 
consigo uma certa relação que lhes permite descobrir no desejo, a verdade 
de seu ser  (VENSON; PEDRO, 2012, p. 127 apud FOUCAULT, 1988, 2003). 

 

Acredito na construção e na contribuição de histórias, de narrativas como 

demarcadores de formação e conhecimento, no vínculo, no acesso à subjetividade e 

na abertura que as histórias de vida podem induzir na autorreflexão, seja ela pessoal, 

profissional ou ambas. O que pretendo aqui é, então, um exercício que visa a se 

apresentar como um ato de revisitar de histórias vividas nos ambientes profissionais 

que habitei – e como uma possibilidade de ressignificar minha história de vida, 

analisando e refletindo fatos e ações que foram significativas neste processo de 

construção de minha subjetividade e das identidades, ao longo do caminho.  

Parto de um olhar que abarca a motivação de pesquisadores que questionam 

seus próprios processos de criação. Neste processo, busco valorizar também a 

postura de pesquisadores e criadores como sujeitos de desejo, que também se 

predispõem a conhecer as possíveis verdades que pulsam em si, sendo elas também 

eixos condutores de criação. Mesmo que eu esteja presente no instante preciso da 

criação, considero que as escolhas visuais não são aleatórias e fazem parte de uma 

trajetória de formação continuada, com a "presença oculta" dos ambientes sociais, 

profissionais e pessoais nos quais eu participei ao longo de meu percurso de vida. 

Como esta dissertação se inicia com uma narrativa (auto)biográfica, busco revisitar, 
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pelo exercício da memória, locais de muita importância para minha formação como 

artista visual, como: a casa de meu pai, seus quadros e livros de História da Arte; o 

espaço cultural do teatro e seus bastidores, onde tive rápida passagem profissional; 

a Escola de Fotografia Canopus e meu percurso de aprendizado nela; por fim, a 

relação de mercado com o design gráfico, no qual me estabeleci como profissional 

liberal. Todos esses contextos têm um eixo em comum: as imagens. Por isso, busco 

realizar um levantamento de imagens gráficas já produzidas com alguns parceiros.  

Dentre as imagens escolhidas, selecionei e escolhi um projeto muito 

significativo da minha trajetória pessoal e que marcou, neste itinerário, alguns 

aspectos de minha identidade profissional, expressando também aspectos da cultura 

na qual me insiro e do projeto coletivo em que eu estava envolvida na época. 

Refletindo sobre esse projeto gráfico e de arte, em específico, pude desenvolver uma 

análise das questões e reflexões que levantei ao longo dessa narrativa. Busquei 

realizar uma breve análise sobre essas produções, em que se evidenciaram os 

porquês das escolhas e dos elementos visuais em suas construções, posicionando 

questionamentos em torno das dinâmicas de mercado e relações com outros 

produtores de imagens.  

Para me aprofundar nos questionamentos de identidade e de produção, parti 

de algumas reflexões que o campo da  da cultura visual nos proporciona enquanto 

componentes e pontos de partida para nossos relacionamentos com as imagens: o 

que estas imagens dizem de mim? Ao nos questionarmos sobre o fundo cultural 

presente nas imagens e nas nossas percepções em torno destas, podemos talvez 

chegar a respostas que não trazem apenas questões individuais como afirmativas, 

revelando como  a cultura e as alteridades se relacionam para formar estas 

percepções. A partir desses questionamentos, caminho pela perspectiva das 

visualidades, em que a educação em torno das linguagens visuais e do nosso 

repertório cultural se faz necessária para compreendermos também nossa relação 

com as interfaces da vida cotidiana. Fernando Hernández (2011) afirma que:  

 
Isso significa considerar que as imagens e outras representações visuais são 
portadoras e mediadoras de significados e posições discursivas que 
contribuem para pensar o mundo e para pensarmos nós mesmos como 
sujeitos. Em suma, fixam a realidade de como olhar e nos efeitos que têm em 
cada um ao ser visto por essas imagens (HERNÁNDEZ, 2011, p. 33). 
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Com esse movimento de retorno ao sujeito, que é predicado, levanto vínculos 

em torno de saberes e poderes que permeiam as imagens selecionadas, refletindo 

mais profundamente acerca de contextos e ambientes, criações e reflexões que foram 

participativos nesse processo de construção de imagética. Então, a pesquisa poderá 

vislumbrar desafios para o currículo de formação de alunos e professores em arte e 

educação e também para a formação de design e direção de arte. A seguir, pretendo 

discorrer sobre a necessidade de se considerar uma metodologia que posicione as 

imagens contemporâneas como subjetivas e dinâmicas, deixando que assumam um 

lugar de representações visuais dos indivíduos consumidores. O campo da cultura 

visual engloba essa pesquisa com seus questionamentos,  auxiliando a entender os 

lugares que as visualidades ocupam na vida cotidiana.  

 

1.2 DEBATES METODOLÓGICOS NOS PERCURSOS (AUTO)BIOGRÁFICOS E DA 

CULTURA VISUAL  

  

A escrita narrativa como escolha de linguagem e como processo de pesquisa 

fundamenta nesta dissertação a possibilidade que tenho de estabelecer vínculos 

reflexivos sobre posicionamentos em situações cotidianas no trabalho e na vida. 

Considero aqui que estamos constantemente a nos autobiografar e, logo, “narrar a 

própria vida é uma ação espontânea” (PASSEGGI, 2010). Trata-se do desafio de 

(auto)biografar uma trajetória de relacionamento direto e mutável com uma produção 

pessoal e participativa de imagens. Através deste percurso, não apenas respondo, 

mas problematizo, ainda mais, questões que surgiram no trabalho cotidiano que 

desenvolvi em minha trajetória profissional, principalmente. O objeto de pesquisa que 

apresento nesta narrativa vem do desejo de me conhecer como produtora e 

consumidora de imagens – uma prossumidora, como sugere Leonardo Charréu 

(2016).  

Essa forma de se posicionar em pesquisa por meio da (auto)biografia segue 

um percurso histórico que reivindica a subjetividade.  

 

Este é o aspecto que aos olhos dos pesquisadores se mostrou esquecido ou 
mesmo relegado nos tratamentos anteriores e que por isso passou a se 
mostrar promissor para realimentar novos desenvolvimentos teóricos nessa 
área, que se encontrava quase paralisada diante do acúmulo de problemas 
e do desgaste causado pela ineficácia dos instrumentos de que dispunha até 
então. A subjetividade passa a se constituir, assim, na ideia nuclear, vale 
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dizer, no próprio conceito articulador de novas formulações teóricas e das 
propostas que realimentam a área a partir dessa viragem (BUENO, 2002, 
p.13).  

 

Belmira Oliveira Bueno (2002) destaca a presença da subjetividade no contexto 

da pesquisa, principalmente por um olhar que posiciona a presença da pessoa do 

professor em estudo. É uma abordagem que vincula o sujeito a um contexto de 

conhecimento, formação e escolhas na troca de conhecimento. A dimensão do 

comportamento humano como agente de formação dialoga com esse mesmo corpo 

humano em constante formação. Com Bueno (2002), identifico que a reivindicação da 

subjetividade no pensamento científico e de pesquisa esclarece contextos nos quais 

globalizar e generalizar os fatos não mais abarcavam o pensamento de análise. Com 

as mudanças sociais e estruturais dos últimos séculos, os métodos de investigação 

antigos, baseados apenas na ciência objetiva, não mais cabem no modo de produzir 

conhecimentos dentro e fora das universidades. Esse giro se apresenta em uma 

mudança conceitual que ganha força principalmente nas ciências humanas, 

considerando-se complexos culturais como marcadores que não definem 

regularidades e situações estáveis como eixos de análise. Bueno (2002) destaca esse 

pensamento: 

 

Ora, são transformações desta ordem que, pondo em questões os 
pressupostos da ciência clássica no âmbito das novas ciências físicas e 
biológicas, contribuíram para alimentar certas resistências aos métodos e 
modelos mais tradicionais de investigação que já haviam aflorado no interior 
das várias ciências humanas. Desse modo, o interesse pelo estudo dos 
aspectos subjetivos envolvidos na vida dos atores sociais não se apresenta 
como preocupação específica da área da educação, pois tal como se tentou 
indicar nos parágrafos anteriores, esse interesse é a expressão de um 
movimento mais geral, que diz respeito às mudanças paradigmáticas e às 
rupturas que se operam no âmbito das ciências sociais no decorrer do século 
XX  (BUENO, 2002, p. 14). 
 

O estudo (auto)biográfico ressaltado nesta pesquisa como metodologia e eixo 

de escrita se fez presente na educação a partir do século XIX, que se reverbera com 

o ato biográfico como alternativa sociológica e renovação metodológica, capaz de 

solucionar questões sobre a crítica às objetividades. Segundo Santos e Garms (2014) 

foi uma forma de incorporar a compreensão do cotidiano e de suas complexidades e 

dificuldades nos estudos e pesquisas realizados. Para levantar materiais que se 

sobressaem e se relacionam a essas compreensões pessoais como método na 

pesquisa, utilizei a memória e a narrativa de minha trajetória. Por meio desta, agrego 
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materiais gráficos e referenciais teóricos que me auxiliam no direcionamento do 

pensamento criativo e reflexivo das ações vivenciadas.  

A subjetividade narrativa é aqui meu objeto de conhecimento e 

autoconhecimento em pesquisa que foi desenvolvida ao longo do mestrado. Por meio 

desta, busquei observar as relações humanas e dinâmicas de trocas, fazeres e 

poderes, para compreender identidades em jogo. Não pretendo reduzir um contexto 

social e cultural à minha análise de experiências e histórico de vida, mas compreendo 

que, como sujeito em contexto, parte do vivo, pode ser reflexo de um pensamento 

coletivo que esteve presente ao longo de minha formação escolar e estrutural. Outra 

parte decorre de subjetividades pessoais de minha própria história familiar e 

sentimental/emocional. Essas complexidades cabem dentro de uma pesquisa 

narrativa (auto)biográfica, que não são redutíveis a estruturas individuais, mas que se 

cruzam e criam intersecções nas vivências em contextos comuns do coletivo. Quando 

narro minha história em pesquisa, narro junto uma parte de relações e formas de ser 

e ver que se configuraram no espaço físico, mental e formativo de minha vida.  

Como metodologia de pesquisa, abordo o método (auto)biográfico por dois 

pontos que Santos e Garms (2014) destacam também no trabalho de formação de 

professores: a formação do sujeito e o ponto de vista do formador/pesquisador. Como 

diretora de arte de projetos gráficos, minhas formações acadêmica, pessoal, familiar 

e regional são aspectos que influenciam as formas como penso e desenvolvo um 

projeto visual. E, como pesquisadora, sou também formadora de pensamento, 

reflexão e condução de conceitos culturais.  

Na criação de imagens, transito constantemente entre as dinâmicas de 

formação e de formadora, como professora que fui e ainda sou. Não estou pronta. Em 

cada novo projeto, uma nova transição, uma nova relação. A criação, para mim, 

envolve afeto. O vínculo com o tema e o sentido e o contato com o mundo interior e 

as formas de ver e ser se reverberam nas imagens. Estas, ao circularem, despertam 

no outro sujeito suas próprias bagagens, ambições, visões e aflições. Somos como 

uma grande caixa, com diversas repartições que se inter-relacionam a todo o 

momento. Isso se desenvolve de um modo que, muitas vezes, nem percebemos. Ao 

ver uma imagem com cores, formas e gestos, vejo o que se vincula à minha história 

e à minha identidade social e cultural. Como pesquisa (auto)biográfica, busquei 

compreender e posicionar essa compreensão de mim como sujeito, que é cultural, e 
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como formadora, nesse mesmo contexto de intersecção nas relações de vida. 

Gostaria de considerar esta reflexão de Santos e Garmsi (2014) sobre o assunto: 

 
Sobre o processo de formação do sujeito, o que particularmente interessa a 
este trabalho, o uso da metodologia de investigação de natureza biográfica 
mostra que a construção da biografia narrativa não é uma narrativa de vida, 
tal como resultaria da narração de uma história de vida considerada em sua 
globalidade. É o fruto de um processo de reflexão parcial, a meio caminho do 
percurso seguido pelo sujeito no decorrer da vida. Cada etapa desse percurso 
se constitui tanto no fim de uma interrogação como é o ponto de partida de 
outra. O trabalho com narrativas autobiográficas implica a forte participação 
do indivíduo que, por sua vez, se compromete com o processo de reflexão, 
orientado pelo seu interesse, e que o leva a definir e a compreender seu 
processo de formação (SANTOS; GARMS, 2014, p. 4099). 

 

Esse método valoriza a forma como os sujeitos experimentam o mundo, 

(SANTOS; GARMS, 2014), e este experimento é o que me dá a dimensão e a 

compreensão de ser parte da realidade que vivencio. Às vezes me questiono se o 

caminho que sigo tem valor ou nutre algo de valor em minha realidade. Ter um lugar 

é pertencer a um contexto que não é apenas físico e local, mas que também preenche 

a existência e nos auxilia a nos compreender como seres humanos. O que compartilho 

neste trabalho é parte do que experimento como parte de mim mesma.  

O processo de (auto)biografar, para mim, não é apenas narrar aleatoriedades 

que legitimem a pesquisa, mas é também um processo que me auxilia a me 

compreender como parte de um todo que se altera em contextos diversos da vida 

cotidiana. Trata-se de um exercício para entender essa mesma complexidade nas 

mudanças externas que podem me mover internamente, à medida que estou disposta 

a refletir e pesquisar sobre as minhas partes que mais se relacionam com esse todo. 

O que vejo é sempre um recorte do que sou neste momento. Compreender as 

possibilidades desse ser, a cada momento, é exercício de formação para mim. 

Portanto, não pretendo separar o pessoal do profissional. Este é um convite que 

reforça que seres humanos que criam e produzem são os mesmos que sentem, 

julgam a si mesmos e aos outros e experimentam a vida compartilhada. Eu significo 

minha experiência vivida quando a narro e permito ao leitor que dê novo significado 

quando ele lê, de acordo com suas próprias histórias e com o que gera vínculo e afeto. 

Nesse jogo de intersecções, nos consolidamos em formação constante.  

 
As experiências narradas pelos outros são significativas na compreensão da 
realidade, pois o ouvinte/leitor experimenta, simultaneamente com um certo 
distanciamento emocional e com uma certa proximidade, uma identificação 
com a história relatada. É justamente nesse processo de identificação que se 
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pode encontrar o potencial educativo das narrativas, pois as histórias 
possuem imagens, mitos e metáforas de cunho moral que contribuem para 
nosso desenvolvimento como seres humanos (SANTOS; GARMS, p. 4101, 
2014). 

 

Posicionando esse potencial educativo apresentado por Santos e Garmsi, 

propus realizar a pesquisa narrativa na metodologia (auto)biográfica como uma 

possibilidade consistente de produzir saberes por afetos e histórias. É para mim um 

instrumento de investigação nesta pesquisa e uma aposta em gerar vínculos com os 

leitores, como uma oportunidade de conduzir também à reflexão de suas histórias.  

Dessa forma, é uma narrativa de trajetórias, uma classificação de pesquisa 

narrativa indicada por Santos e Garms (2014), que se constitui em uma oportunidade 

para que os professores reflitam sobre sua vida e sua carreira. Esse tipo de narrativa 

incorpora todos os outros tipos de narrativas, uma vez que estimula o professor a 

refletir sobre seu passado e a se projetar no futuro (SANTOS; GARMS, 2014, p. 4103). 

Mesmo não se tratando de uma pesquisa diretamente relacionada ao ato de licenciar, 

ainda considero os mesmos parâmetros de reflexão trazidos pelos autores para se 

compreender a criação artística. Ao narrar a minha trajetória, posso, como 

profissional, identificar experiências profissionais, pessoais e artísticas, que foram a 

lente para minhas criações de imagens, refletindo sobre o ato vivenciado e as 

questões do meio ao qual faço parte, que foram formadoras de minhas escolhas 

visuais.  

Desde o ano de 2010 venho me estabelecendo no mercado de trabalho com 

criação e direção de imagens gráficas, como profissional liberal, junto a um sócio, meu 

cônjuge Artur Oliveira Reis, e também de outros parceiros(as) – desenhistas e artistas. 

Neste período, produzimos marcas, embalagens de produtos alimentícios e de 

cosméticos, identidades visuais e campanhas para projetos culturais. Neste fluxo de 

produções constantes e que segue uma dinâmica muito rápida do mercado 

contemporâneo, começaram a surgir alguns questionamentos e problemáticas 

internas. Partimos de um desejo pessoal em questionar os valores culturais nas 

imagens produzidas e de buscar, então, por traços de identidade que se expressam 

ali. Além disso, visibilizar também marcadores culturais que poderiam também se 

ressaltar através da análise proporcionada por meio de pesquisa (auto)biográfica. 

Neste campo de investigações, a escrita narrativa autobiográfica se apresentou como 

metodologia de pesquisa. Essa narrativa visou a incorporar uma experiência de 
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memória e de autoanálise em torno dos processos já vivenciados, narrados e 

analisados.   

Essa dissertação é, então, um modo de desenvolver essas reflexões na escrita 

narrativa, se tratando de um convite à reflexão na ação quando se é um produtor 

visual, seja no caso de artistas, designers ou criadores(as) visuais. Também é um 

convite para a escrita que delineia percursos, revisita trajetórias e explora novas 

perspectivas. A criação de um projeto gráfico ou de um desenho industrial – como 

algumas universidades no Brasil adotam como nomenclatura – envolve alguns 

elementos que são tradicionais e hegemônicos em sua elaboração, como, por 

exemplo, a divisão de forma, conteúdo e conceito. Esta dinâmica compreensiva de 

trabalho presente no campo incorpora também escolha das cores, dos tipos gráficos 

(letras), das fotografias, das ilustrações, dentre outros elementos, que se 

fundamentam em uma certa concepção compreendida no campo como “harmonia 

estética” – concepção que irei discutir um pouco mais neste trabalho ao longo dos 

próximos capítulos.  

Nesse exercício de busca da imagem desejada nos projetos gráficos, 

consideramos como eixo fundamental para a criação o possível reconhecimento ou 

agrupamento de receptores(as) que irão se relacionar mais diretamente com as 

imagens produzidas. Navegando por este circuito de forma e conteúdo, percebi que, 

em muitos processos criativos que eu vinha vivenciando com parceiros de trabalho, 

não nos questionávamos sobre valores e critérios subjetivos que direcionavam nossas 

criações. Isto é, como nossas identidades e relações com nossos pertencimentos de 

gênero, etnia, raça e nossas sexualidades ocultas poderiam (ou não) influenciar os 

tipos de desenhos que desenvolvíamos. Não refletíamos sobre crenças e heranças 

em torno das maneiras de ver e de sermos vistos. Percebi que faltava um 

direcionamento de maior compromisso com questionamentos de certas lógicas 

cotidianas e em torno de escolhas visuais presentes nos projetos que tinham, como 

objetivo último, uma ampla circulação no mercado. 

A questão da identidade é um eixo de fundamental importância no 

desenvolvimento desta pesquisa. É um valor condutor e norteador que me motivou a 

produzir e a investir nas narrativas visuais que eu mesma desenvolvia. Foi a partir de 

questionamentos muito íntimos surgidos no campo profissional que decidi buscar 

compreender mais sobre meus processos de identidade, que são também motores 

para a produção de imagens e que acabam por produzir e reproduzir valores culturais 
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que ficam muitas vezes ocultos, numa certa dimensão do inconsciente. Os conceitos 

de identidade que destaco partem do processo sociológico de descentralização do 

sujeito Estes são abordados pelo pesquisador do campo dos estudos culturais Stuart 

Hall (2005), ao notar que esta descentralização decorre de um processo histórico em 

que as identidades modernas se fragmentam na modernidade tardia, baseadas na 

desagregação e no deslocamento da vida. É a partir desse fator que construímos uma 

ideia em torno das dinâmicas que estão envolvidas na construção das identidade no 

mundo contemporâneo.  

 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo ¨imaginário¨ ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre ¨em 
processo¨, sempre ¨sendo formada¨ (HALL, 2005, p. 38). 

 

Nessa escrita narrativa, sou esse sujeito em constante formação, que  se pensa 

como um sujeito em processo de vir a ser, fluxo no qual a ideia de uma identidade fixa 

e consolidada, já existente no momento de nascimento, não se aplica. Considero-me, 

assim, neste exercício, uma sujeita incompleta, que se constrói incessantemente 

através de autoanálise e reflexão, buscando compreender esse percurso do individual 

ao coletivo, muito mais do que validar ou finalizar uma ideia fixa de ser e estar.  

A ideia da incompletude da identidade em constante desenvolvimento conduz 

à percepção de eixos e pontos importantes de reflexão sobre a minha formação. 

Quando pontuo, em histórias de vida, temas e complexidades sociais que considero 

terem consolidado certas formas de ver e ser não as considero finalizadas. Eu as vejo 

como pontos de partida que conduziram e conduzem a algumas escolhas e que 

também se moldam a cada nova vivência ou experiência. Isso se postula com 

bastante presença na questão de gênero, que será discutida com mais atenção 

durante a narrativa.  

Pensando nesses trânsitos presentes na construção de identidades, o 

pesquisador do campo da educação Tomaz Tadeu da Silva nota que a questão 

poderia ser problematizada em dois movimentos: de um lado estão aqueles processos 

que tendem a fixar e a estabilizar a identidade, e de outro os processos que tendem 

a subvertê-la e a desestabilizá-la (SILVA, 2011, p. 4). É nessa discussão – em alguns 

casos velada e silenciada e em outros mais amplamente debatida – que disputas de 

poder também se apresentam e se configuram de modos específicos para produzir 
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certas identificações. Os processos de resistência se apresentam como formas de 

contestação e, em alguns momentos, também de  manutenção do que já foi moldado 

nas interfaces das relações de poder. No exemplo citado pelo autor, podemos notar 

de forma mais evidente estes jogos de poder quando nos debruçamos sobre as 

disputas sempre presentes para constituição das  identidades nacionais. 

 
Os mitos fundadores que tendem a fixar as identidades nacionais são, assim, 
um exemplo importante do Essencialismo Cultural. Embora aparentemente 
baseados em argumentos (biológicos, as tentativas de fixação da identidade 
que apelam para a natureza não são menos culturais). Basear a inferiorização 
das mulheres ou de certos grupos “raciais” ou étnicos por alguma suposta 
característica natural ou biológica não é simplesmente um “erro” científico, mas 
a demonstração da imposição de uma eloquente grade cultural sobre uma 

natureza que em si mesma é, – culturalmente falando – silenciada (SILVA, 

2011, p. 4). 

 

As lembranças e memórias que revisito,  reposicionadas em reflexão e análise 

ao longo da dissertação, vão de encontro a essa natureza que por muito tempo 

determinou o lugar do outro em suas vivências culturais, principalmente no que diz 

respeito à posição que as mulheres ocupam no mundo do trabalho e na vida 

doméstica cotidiana. Quando criança, ao me perceber como menina, nos meandros 

daquilo que era pensado como específico do gênero feminino, naturalmente já fui 

convidada a habitar um lugar muito particular, nas possíveis formas de me ver e de 

me expressar. Quando Tomaz Tadeu cita a natureza biológica como justificativa e 

interpretação de inferioridade de gênero ou etnia, apresenta argumentos que buscam 

resistir às ideias de identidades com divisões de marcadores sociais muito rígidos e 

fixados. De um modo amplo, na pesquisa que aqui desenvolvi, procurei não entender 

esses marcadores de gênero de uma forma fixa, buscando desnaturalizar e 

desconstruir estes princípios – tidos como fixos, em uma visão que é por vezes muito 

essencialista – na análise de minha trajetória de vida.  

Uma vez que as complexidades discursivas e a dúvida presentes na realidade 

contemporânea determinam o trânsito constante e não mais as definições rígidas, as 

mulheres não necessitam serem entendidas  como um único grupo de gênero (ou 

mesmo a ideia em torno da categoria mulher, tal como se fosse um conceito monolítico 

em si mesmo).  

Parto aqui, então, de uma concepção que questiona certas dicotomias e 

atribuições que são comumente associadas ao gênero feminino, pensando nas 

possibilidades de subversão destas identidades de gênero para poder comunicar 
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angústias que estiveram presentes em variados ambientes de trabalho nos quais 

circulei. E, ainda, como eu pude, ao longo do meu trajeto, e aqui na dissertação, 

ressignificar meu pertencimento e o modo como eu entendia e entendo minha 

identidade de gênero enquanto mulher. Nesta posição, em minha identidade, como 

mulher, tive contato e frequentava um meio profissional predominantemente 

masculino e precisava lidar diariamente com certas lógicas machistas e misóginas em 

ambientes laborais de produção gráfica e de arte no mercado publicitário.  

Percebi, com o tempo, que cada tipo de profissão impõe, de certa forma, 

características de identidade que são muitas vezes atribuídas, em sua grande maioria, 

às especialidades ditas "mais profissionais", e que estas são, muitas vezes, 

associadas ao gênero masculino. Isso me parece brotar nas estruturas de formações 

acadêmicas e na maneira como se entende e se qualifica um "bom profissional", 

quase sempre entendido e identificado com a figura mais "genérica" de homem, 

branco, cisgênero e heterossexual. Como estudantes, professores e profissionais, em 

geral, vamos nos agrupando em “tribos” e, aos poucos, exercendo os mesmos ritos, 

vestes parecidas, formas de se expressar e de determinar prioridades na vida. 

Trabalhar durante alguns anos com criadores visuais, principalmente designers 

gráficos, fez-me perceber ritos dessa comunidade que me pareciam limitantes ao 

próprio processo criativo. Por algum momento, pensei em me basear na influência 

americana que os cursos de formação de Design Gráfico têm no Brasil. Pode ser esse 

um dos fatores, mas me parece ainda que isso desencadeou uma visão que, no meu 

caso, rodeou muito o trabalho na interpretação que cada grupo de criação tinha sobre 

seu público-alvo.  

Criamos uma espécie de identidade para o público de cada projeto que seria 

criado e colocamos essa possibilidade de identidade quase como uma visão de 

vínculo à concepção de determinismo natural, como se todos fossem agir ou reagir da 

mesma forma – como um único indivíduo ou uma ideia preconcebida de como um 

público em específico se comportaria. Esse foi um dos pontos que me levou a produzir 

esta pesquisa. Desejei, em análises que realizei aqui, perguntar-me e também 

questionar este campo: será que um público-alvo é um único “público”? Venho 

percebendo que a pesquisa me desloca para além do receptor de nossas imagens, 

mas me retorna a mim mesma. Quem recebe tem sua história e suas memórias. A 

possibilidade que tenho é de ressignificar quais histórias eu possa contar e que, de 

alguma maneira, elas toquem as histórias dos outros, tentando problematizar e evitar 
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os precessos de discriminação, marginalização e produção de relações de poder 

desiguais em nossas culturas. 

Julgo que, a partir desses questionamentos, um compromisso social e político 

surgiu em torno de se averiguar quais valores e atributos estéticos nossas imagens 

poderiam manter em circulação. Comecei a olhar para imagens já produzidas e a me 

perguntar sobre como questões de gênero, hegemonias, tradições colonizadoras do 

olhar e certas padronizações étnicas e de classes apareciam nestas imagens. E, 

ainda, como elas mantinham certas hegemonias e reforçavam ou rechaçavam certas 

convenções sociais de discriminação e preconceito. Angustiei-me ao encontrar tantos 

fatores e indicadores destes poderes culturais que permanecem, ainda com esforço, 

mais contemporâneos e, ao contrário, muito presentes nestes meios profissionais. 

Desta forma, passo a questionar a identidade e o lugar destas imagens. No meu 

movimento retrospectivo, percebi ainda, em alguns processos de retorno às imagens 

produzidas, a relevância do ver como ato social, de estabelecer reflexões sobre 

visualidades e histórias de vida, de considerar que minhas escolhas por imagens e 

por elementos que constroem estas representações são também oriundas das 

maneiras como me posiciono em meu contexto cultural e do exercício de autoanálise 

que uma pesquisa autobiográfica proporciona.  

O discurso que então estava apenas fixado em forma e conteúdo e que, de 

certo modo, é uma herança modernista na produção visual ocidental, produziu em 

mim um sentimento de questionamento e também de desafio. Constituiu-se, assim, 

um convite ao navegar por itinerários de formação de vida, buscando nos entremeios 

de subjetividades as razões para que certas convenções sejam mais prevalentes do 

que outras no fazer de tantos criadores visuais. É um desafio da linguagem narrativa 

estabelecido que se sustenta como pesquisa, com base nos estudos da cultura visual 

(MARTINS, 2011), considerando-se o ambiente e a cultura como importantes fatores 

influenciadores, construtores e fortalecedores de identidade. Esse campo posiciona 

as práticas do ver como experiências sociais que acontecem em contextos 

particulares/específicos e que estão alicerçados em experiências vividas que se 

situam histórica e culturalmente (MARTINS, 2011). 

 Os estudos da cultura visual surgem de uma arena aberta de pesquisas, no 

campo das visualidades, que dialogam com a subjetividade, o simbólico e a cultura, 

como centro dos debates contemporâneos sobre as experiências do ver. Destarte, 

trazem novas discussões para o campo das Artes Visuais, da História da Arte e da 
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hegemonia das imagens e acolhem as imagens cotidianas, midiáticas, a cultura 

popular, o cinema e a fotografia, para as discussões de construção de sentido, 

dialogando diretamente com o meio e suas diversas identidades.  

Esse campo de pesquisa questiona a hegemonia quase absoluta que  a 

produção de arte mais institucionalizada tem no mundo das imagens e  em meio aos 

variados produtos da indústria cultural, dando ênfase à interpretação das imagens que 

são relativas às experiências culturais e simbólicas de cada sujeito em seus meios 

coletivos. Os argumentos para se estabelecer diálogo com as imagens partem de 

pressupostos teóricos que estão abertos a experimentar as relações de subjetividades 

presentes na vida pública e privada. Nas dinâmicas teóricas e metodológicas do 

campo da cultura visual, somos levados a elaborar perguntas e questionamentos 

sobre os aspectos naturalizados presentes no modo como nos relacionamos com as 

imagens. Numa análise como a que se estabelece aqui, em minha dissertação, 

surgem indagações que lanço a mim mesma e à minha própria produção visual no 

campo do design e da direção de arte, tal como: o que estas imagens dizem de mim? 

Acredito que neste trabalho – que se desafia a estabelecer uma busca por identidade 

em um relacionamento crítico com as imagens produzidas e com o fazer artístico – a 

(auto)biografia, o fato biográfico intencional (PASSEGGI, 2010) e a cultura visual 

(MARTINS, 2011) dialogam de maneira muito formativa para produzir um tipo de 

conhecimento que é localizado em minha própria história individual. No entanto, diz 

respeito também a um contexto mais amplo cultural de formação e de relação com as 

imagens em contexto brasileiro. 

Considerando-se o olhar que estabeleço como agente desta pesquisa, 

posicionar-me como prossumidora (CHARRÉU, 2016) foi fundamental, neste caminho 

de retorno e reflexão sobre a construção narrativa. Segundo Charréu (2016), é: 

 
nesse quadro que surge um novo ator social que deixa de depender de muitos 
dos fatores externos para se dar a conhecer, emergindo nele, uma nova figura 
tão instigante quanto desafiante. Referimo-nos ao prosumidor (nos textos 
anglo-saxónicos surge como prosumer) termo lançado por Alvin Toffler 
(1984) e que significa uma junção de produtor com consumidor (CHARRÉU, 
2016, p. 277). 

 

Utilizei a (auto)biografia como corpo de pesquisa para me posicionar como 

produtora e consumidora de produtos. Comecei em busca do desejo de encontrar, 

nas imagens, as subjetividades que não são apenas minhas, mas também são 

pertencentes a um ambiente cultural do qual faço parte. O movimento (auto)biográfico 
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ganha presença no Brasil principalmente no campo da educação e, segundo 

pesquisadores da área, foi na década de 90 que as pesquisas deram força ao 

movimento. 

 
As pesquisas educacionais sobre escrita de si nos processos de formação e 
profissionalização docente expandem-se, no Brasil, a partir dos anos 1990 na 
sequência do que se pode denominar de “a virada biográfica em educação”, 
(PASSEGGI; SOUZA; VICENTINI, 2011, p. 370).  
 

As histórias de vida se tornam eixo importante para refletir e compreender a 

profissão e os desafios docentes e representam a maneira como os professores 

vivenciam os processos de formação no decorrer de sua existência e privilegiam a 

reflexão sobre as experiências vividas no magistério (PASSEGGI; SOUZA; 

VICENTINI, 2011). A partir de 2000, a pesquisa (auto)biográfica ganhou intersecções 

em abordagens, ampliando também as comunicações e discussões docentes, e 

presenças em congressos e eventos nacionais e internacionais no país. Isso abriu 

campo ainda mais para dialogar a educação e a formação de professores com outras 

áreas que passam a buscar histórias de si e narrativas como possibilidades de ampliar 

o conhecimento dos desafios da profissão e da pesquisa. Pesquisadores buscam suas 

percepções e compreensões em torno de suas experiências em atuação, e a 

(auto)biografia se apresenta como um campo propício, estabelecendo  diálogos e 

proporcionando  reflexões. 

 
Nessa perspectiva, não se trata de encontrar nas escritas de si uma “verdade” 
preexistente ao ato de biografar, mas de estudar como os indivíduos dão forma 
à suas experiências e sentido ao que antes não tinha, como constroem a 
consciência histórica de si e de suas aprendizagens nos territórios que habitam 
e são por eles habitados, mediante o processos de biografização (PASSEGGI; 
SOUZA; VICENTINI, 2011, p. 371). 

 

Territórios, ambientes e experiências cabem nos estudos de investigação de 

indivíduos que são agentes e pacientes, ao mesmo tempo que nas ações em 

educação e em outros campos profissionais.  

É por meio desses fatores de pesquisa que esta dissertação propõe uma 

produção narrativa, apontando, em seus aspectos (auto)biográficos, o modo como eu 

possa refletir sobre questões subjetivas na produção de imagens de criadores 

(artistas, designers, principalmente). Estes são, consequentemente, consumidores 

também de suas criações. Utilizarei como escopo para análise do projeto a 

interpretação de vivências próprias e coletivas com o exercício de criações visuais no 
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mercado dinâmico da cultura visual local, iniciando com um percurso (auto)biográfico 

de formação com as imagens. 

No ato da criação, essas imagens foram elaboradas para se comunicarem 

diretamente com observadores/consumidores, em um sistema capitalista 

contemporâneo. Escolhi um projeto visual para compor a trajetória da pesquisa, 

produzido entre os anos de 2010 a 2016. Para definir essas escolhas, foi necessário 

passar por uma seleção que considerou os parceiros envolvidos em cada criação, as 

possíveis histórias e as interfaces que problematizam a criação destas imagens.  Além 

disso, levaram-se em conta suas possibilidades em suscitar reflexões em torno de 

minha trajetória, identidade e cultura, em minha incursão pelo mercado e ambiente 

profissional publicitário. Tratam de materiais gráficos, como projetos de embalagens 

e cartazes de eventos culturais, contendo fotografias e outros elementos gráficos 

sobre os quais discorrerei nos últimos capítulos do trabalho.  

A narrativa se desenvolverá pela perspectiva da experiência vivida, em que 

procuro levantar questionamentos e promover reflexões sobre a cultura das imagens 

– a relação com o meio em que elas foram produzidas. E, ainda, principalmente sobre 

metodologias de ensino da arte e educação que, em muitas instâncias, se baseiam 

em grades curriculares modernistas (MARTINS, 2007). Isso ocorre no que diz respeito 

ao relacionamento que estabelecemos com as imagens, considerando-se ainda as 

incertezas na comunicação possível com os observadores aos quais essas imagens 

são destinadas. Ademais, a proposta do projeto é também compartilhar 

questionamentos sobre a necessidade de deslocamentos no olhar dos próprios 

produtores. O intuito é compreender que suas escolhas por imagens específicas das 

suas criações são parte de suas histórias de vida e carregam em si significações  

políticas, sociais e subjetivas que se  vinculam a contextos coletivos mais amplos. 

Esse posicionamento metodológico ao qual me reporto sobre as imagens se 

vincula a um processo de mudanças históricas no direito ao olhar e nas práticas do 

ver, que logo atingiram discursos contemporâneos na Arte e na Educação. Envolve, 

também, questionamentos da arte como mercadoria e mercadoria como arte. 

Heartney (2002) afirma que a estética moderna toma novos discursos sobre a figura 

do observador e do produtor de imagens. Por meio dessas imagens, segundo o autor, 

articulam-se relacionamentos e valores da cultura de massa e se experiencia uma 

dinâmica na qual a aura da imagem não apresenta centralidade nem seu valor de 

promoção. Suas distribuições e possibilidades de acesso fortalecem a nova sociedade 
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cada vez mais industrial e tecnológica. As imagens, então, ganham novas 

perspectivas de pesquisa, e o direito de olhar se modela em novos percursos de 

biopoder, tal como observa Nicolas Mirzoeff (2016). Aos poucos, os sentidos destas 

imagens se tornam mais culturais e coletivos do que submetidos à exclusividade da 

identidade do artista, e a subjetividade da produção visual passa a ser considerada 

como importante fator de articulação social e de identidade cultural. Para que eu 

pudesse compreender um pouco melhor este lugar das imagens que se relacionam 

em lugares de biopoder e perspectivas culturais, busquei no pesquisador Jonathan 

Crary (2015) uma visão histórica desse processo. 

O pesquisador Jonathan Crary (2015) retrata essa mudança do observador e 

do direito ao olhar que, se moldam sob grande impacto, de acordo com as novas 

estruturações de relações humanas urbanas do começo do século XIX. No começo 

do século XIX, houve uma radical transformação na concepção do observador – em 

uma variedade de práticas sociais e domínios do saber (CRARY, 2015, p. 17). 

Considero, nesta pesquisa, as técnicas do ver como oriundas dessa dinâmica da 

modernidade, que gerou mudanças nas representações do visual e que, hoje, na 

contemporaneidade, se modelam cada vez mais pelos aparatos tecnológicos. A 

velocidade com que produzimos e descartamos imagens e a abrangência de suas 

reprodutibilidades e compartilhamentos implicam pensarmos em novas demandas 

sociais e sobre o relacionamento cotidiano que estabelecemos com elas. Como 

metodologia na pesquisa e ao longo da escrita da dissertação, utilizei de  minha 

imersão (auto)biográfica para compreender melhor meu lugar como pesquisadora e 

produtora de imagens. A cultura visual me fornece, nesta pesquisa, uma lente 

dinâmica inserida nos contextos locais e sociais e nos embates culturais de meu 

ambiente familiar, escolar e de trabalho. Ela me dá um suporte crítico e reflexivo para 

com as imagens, retirando destas o ¨poder¨ e a vigência de serem determinantes, e 

as posiciona em um lugar também de história e de memória. Com essa lente para ver 

as imagens, eu me equiparo da metodologia (auto)biográfica para costurar as 

problemáticas que narro durante este trabalho e das memórias que embarco a partir 

dos próximos capítulos. 
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2 DA CASA PARA O MUNDO – O SEU OLHAR MELHORA O MEU 

 

 Para percorrer caminhos (auto)biográficos e refletir sobre as visualidades que 

fazem parte de minha construção de identidade, retorno inicialmente à casa de meus 

pais. Faço uma visita em minhas memórias e com elas caminho por alguns cômodos, 

procurando afetos e sensações com os quais eu possa tomar partido de análise. 

Procuro as imagens, atenta aos pensamentos, e crio novamente os cenários dos 

acontecimentos, como uma cineasta que elabora e vivencia em sua própria mente o 

roteiro criado. Caminho por essas memórias "vestida" de mim como criança, mas com 

a análise de uma pesquisadora, que agora não somente sente e rememora o presente 

vivido, mas revisita e reflete. E, procurando por entre cômodos, gavetas e objetos, 

com olhar atento e seletivo, encontro e me atenho às primeiras referências que tive 

de obras de arte.  

É nesse percurso, ao  revisitar as lembranças do passado, que o exercício de 

memória se estabelece na dissertação como eixo que costura temáticas e posiciona 

reflexões. Para compreender melhor a memória em pesquisa, trago a ideia de 

narrativas orais de Albert (2005).  

 

Uma História Oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes 
para o estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX, 
após a invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas 
gravadas com indivíduos que participaram de, ou testemunharam 
acontecimentos e conjunturas do passado e do presente (ALBERT, 2005, p. 
155). 

 

No entendimento histórico, no campo das ciências sociais e qualitativas, a 

história oral se estabeleceu com mais presença nos estudos acadêmicos e se 

fortaleceu na análise das pesquisas gravadas ou escritas diante de uma coleta de 

dados de campo com indivíduos colaboradores dos projetos. Para uma análise 

narrativa e autobiográfica, a história oral se desloca do campo do ouvir o outro para o 

ouvir a si e se estabelece na busca da autoescuta e da autointerpretação do fato 

escrito, resgatado pela memória do autor, que é pesquisador e narrador. Ganha-se, 

então, um corpo não mais de oralidade, mas uma presença silenciosa do observador 

e pesquisador que se recolhe em suas memórias como um navegante que procura 

atentamente pelos possíveis pousos para seu navio. Essas ilhas íntimas podem 

representar pensamentos diversos que se fixam em algumas emoções registradas no 

momento da ação lembrada. Ganharam força, também, no exercício de memória, pois 
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se estabeleceram com força em um canto de nossa mente. O ato de narrar em 

autobiografia me retira da escuta do outro e me posiciona em minhas possíveis 

autoescutas íntimas. Nestas, eu reencontro cenários nos quais, como pesquisadora, 

posso analisar e me posicionar com a intenção de ressignificar este espaços e 

memórias e também saber que a minha experiência teve suas bagagens culturais, 

mas não foi experiência isolada em si mesma. É, portanto, um ato histórico, social e 

cultural. Nas lembranças, o ambiente, os espaços e as emoções se apresentam com 

pesos que se intercalam na representação do significado que cada experiência teve 

na constituição de minha formação continuada como indivíduo, artista e produtora 

visual em meios profissionais do mercado publicitário. 

Enquanto o pesquisador  que realiza a investigação em torno da história oral 

analisa os fatos e seleciona as importâncias e ocorrências para sua pesquisa, o 

observador autobiográfico faz o mesmo, só que, neste caso, em acervo de  memórias. 

Estas se intercalam entre profundas e superficiais, selecionando fatos que considera 

importantes para a constituição da reflexão e o direcionamento da pesquisa. E, assim 

como na história oral se faz uso de elementos que estimulem a memória do 

entrevistado para que possa compartilhar os interesses da pesquisa, eu também 

delineio minhas imagens, meus desenhos e meus parceiros de trabalho. O objetivo é 

revisitar os aspectos que dizem respeito à minha subjetividade e aos meus processos 

de construção de identidade, que acredito guiarem este empreendimento na pesquisa 

realizada e na dissertação que aqui apresento. Esses elementos auxiliam a destacar 

memórias, como citado abaixo: 

 
A pesquisa auto-biográfica – Histórias de vida, Biografias, Auto-biografias e 
Memórias – não obstante se utilize de diversas fontes, tais como narrativas, 
histórias oral, fotos, vídeos, filmes, diários, documentos em geral, 
reconhecendo-se dependente da memória. Esta, é o componente essencial 
na característica do(a) narrador(a) com que o pesquisador trabalha para 
poder (re)construir elementos de análise que possam auxiliá-lo na 
compreensão de determinado objeto de estudo (ABRAHÃO, 2003, p. 80). 

 

Segundo Antoinette Errante (2000), as narrativas de história são também 

narrativas de identidade. Quando retorno à minha infância, buscando marcadores que 

me confrontam e me estimulam a buscar o campo das Artes Visuais como formação, 

construo circuitos de minha própria identidade. E, à medida que também rememoro 

pessoas e ambientes que marcaram as experiências, vou delineando também 

identidades culturais e sociais. Considero, então, a todo o instante, importante 
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questionar: o que essas memórias trazem para a pesquisa e representam para mim? 

Representam minha história de formação e minha identidade como pesquisadora e 

artista visual, pois também foram as precursoras da construção de imagens gráficas 

e campanhas de mercado que realizei e dirigi em meu trabalho como diretora de arte. 

Por meio delas, comuniquei uma parte dessa história e do meu ambiente social e 

cultural.  

É a pesquisa narrativa que, direcionada a uma postura (auto)biográfica, relata 

também uma perspectiva grupal, uma vez que a identidade é constituída em um 

ambiente cultural. De alguma maneira, as narrativas contam de possibilidades de 

afetos e de conexões. Acredito que, ao ouvir a história de outro, poderei experimentar 

minha própria história por uma nova perspectiva e, então, sintetizar conhecimento de 

si e do entorno. A professora e pesquisadora brasileira Maria Helena Menna Barreto 

Abrahão (2003), destaca pontos para esta reflexão; 

 
Comungamos com Moita (1995) que considera a pesquisa autobiográfica a 
metodologia com potencialidades de diálogo entre o individual e o 
sociocultural, pois "põe em evidência o modo como cada pessoa mobiliza 
seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma 
à sua identidade, num diálogo com os seus contextos" (p.113), razão pela 
qual os estudos autobiográficos podem ser entendidos como referentes a 
vidas inseridas em um sistema em que a pluralidade de expectativas e de 
memórias é o corolário da existência de uma pluralidade de mundos e de uma 
pluralidade de tempos sociais. (ABRAHÃO, 2003, p. 81). 

 
Quando rememoro minhas experiências de infância e juventude na pesquisa, 

construindo uma linha do tempo de conexões e experimentações de mundo, 

compartilho de uma visão íntima que é sociocultural. Representa esta metodologia de 

potencialidades entre o invidual e osconhecimentos e valores que dão forma à 

identidade. Os detalhes e a profundidade deste compartilhamento perpassam minha 

própria possibilidade de acesso, memória e compreensão crítica do fato vivido. Para 

isso, eu seleciono temáticas para direcionar as imagens mentais e memoriais. Estas, 

por sua vez, se intercalam de maneira não linear nos seguintes pontos: identidade e 

gênero e demais marcadores de diferenças; relação com as Artes Visuais; formação 

e escolha profissional; Arte e Vida e ambiente e cultura. É uma forma de investigação 

que transita entre o eu que narra e o ambiente do fato ocorrido, refletindo valores da 

própria trajetória que transitam entre passado, presente e futuro. 

Com esse trabalho de memória, pretendo compartilhar a possibilidade de 

ressignificar novas ações e escolhas futuras. Esse ressignificar os fatos narrados 
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indica que, ao trabalharmos com memória, estamos conscientes de que tentamos 

capturar o fato, reconstruído por uma memória seletiva, intencional ou não 

(ABRAHÃO, 2003).  

A memória nessa pesquisa se estabelece como uma abordagem de seleção de 

fatos importantes e marcadores dos agentes da pesquisa. No caso da (auto)biografia, 

acompanha as expectativas e vivências do narrador-pesquisador, selecionadas como 

delineadoras de um corpo de vivências e impactos em sua experiência de vida. A 

lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa 

disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual 

(ABRAHÃO, 2003). A narrativa destaca e valoriza a realidade experimentada. O fato 

real, neste caso, é o vivenciado, e as impressões e compreensões que foram geradas 

a partir dessa vivência constituem a identidade formada. Quando em memória revisito 

o fato, tenho a oportunidade de elaborar nova possibilidade de realidade a ele. Assim, 

memória elabora conhecimento. 

 
O fato de reconhecermos e aceitarmos a construtividade da memória como 
percepções pessoais da "realidade", que é ressignificada ao longo das 
trajetórias de vida, em virtude de novas vivências e, mesmo, da perspectiva 
tridimensional do tempo narrativo, a que já nos referimos, não elide que, na 
interpretação das informações, também lhes imprimimos sentido, 
fundamentadas no todo dos elementos de que dispomos, pela triangulação 
do conteúdo das narrativas com o de outras fontes: documentos, narrativas 
de outras pessoas, etc. (ABRAHÃO, 2003, p. 93). 

 

Estou me posicionando como uma pesquisadora (auto)biográfica, que busca 

sua trajetória de formação em Artes Visuais. Para me entender como artista, busco 

compreender primeiro as localidades e os ambientes que me influenciaram e deram 

corpo à minha bagagem cultural, formando-me como pessoa e criadora. Por isso, 

utilizo de um olhar de caçadora, atenta às imagens que aparecem na memória e 

também às cores e sensações que elas me trazem. Enquanto procuro, alguns 

desenhos caem ao chão de minhas imagens mentais. Fixo-me neles, embasados na 

memória, e então ampliei um pouco mais a lente e me aproximo de um quadro onde 

folhas de recortes de revista se sobressaem em camadas de pequenos papéis, com 

linhas e formas. 

Sempre ao lado de um cavalete, com uma tela de pintura riscada, pintada ou 

em branco, espero para esta ser preenchida por um olhar que seleciona e pinta. 

Encontrei também alguns livros, um cheiro muito forte de tinta, pedaços de panos 

jeans e uma garrafa térmica com água quente para o chimarrão. Não importa se em 
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Porto Alegre, minha cidade natal, estivesse frio ou calor, os objetivos eram sempre os 

mesmos. Nessa busca caçadora, um desenho de cavalo me salta à frente, como se 

galopasse em meus pensamentos e, então, associo-o aos pampas, à vegetação 

predominante do Rio Grande do Sul. Existe uma mão grossa, dedos largos e ásperos, 

com camadas coloridas de tinta. Eram eles que conduziam o percurso do cavalo, 

modelavam, ajustavam, apagavam e delineavam este animal que, em meus 

pensamentos, foi tão bem representado.  

Vez ou outra encontro nas imagens mentais rostos de homens brancos, com 

suas barbas grossas e seus olhares brilhantes. Essas fisionomias repelem o contato 

imediato e me afastam de um possível diálogo. E então fica frio, e o inverno chega em 

meus afetos de lembrança. A casa está mais escura, as mãos que conduzem o 

cenário principal estão mais grossas, e a tela principal se apresenta mais carregada 

de tinta. Encontro agora a fase nítida de meu pai, como o artista que constrói todo 

este cenário que eu acompanho na memória. Seu olhar disperso e seus gestos lentos 

trazem clareza do caminho que busco na pesquisa. Me sinto mais segura em 

continuar a reflexão, pensando em cultura e identidade social e cultural que se 

reverberam em minha formação individual. 

 Nas linhas dessas lembranças, encontro o que é precioso para o percurso de 

pesquisa: valores culturais e aprendizados relacionados e caracterizados por visões 

de mundo preestabelecidas em contextos socioculturais. Percebo com mais clareza 

que a maneira como me relaciono com imagens – como as criou e às consumo – está 

imersa nas formas de construção do meu pensamento eurocêntrico – como uma 

mulher brasileira. Então, nada muda essa maneira de ver – não sofre alterações, 

contrastes e desgastes. Recordo-me, neste instante, de Cecília Meireles, que também 

acompanhava meu percurso na graduação e minha monografia de conclusão de 

curso, quando penso na fisiologia do olhar e nas visualidades de se ver e ver o outro: 

 
Mapa de anatomia: o Olho 

  
O Olho é uma espécie de globo, 
é um pequeno planeta 
com pinturas do lado de fora. 
Muitas pinturas: 
azuis, verdes, amarelas. 
É um globo brilhante: 
parece de cristal, 
é como um aquário com plantas 
finamente desenhadas: algas, sargaços, 
miniaturas marinhas, areias, rochas, naufrágios e peixes de ouro. 
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 Mas por dentro há outras pinturas, 
que não se vêem: 
umas são imagens do mundo, 
outras são inventadas. 
  
O Olho é um teatro por dentro. 
  
E às vezes, sejam atores, sejam cenas, 
e às vezes, sejam imagens, sejam ausências, 
formam, no Olho, lágrimas. 

 

  

Mas por dentro há outras pinturas… E estas pinturas podem passar muito 

despercebidas quando não compreendemos quais imagens foram base para nossas 

telas visuais íntimas. O exercício de memória e reintegração de fatos da vida que 

marcaram minhas visualidades e minha formação como artista visual dá corpo para 

localizar-me no momento presente.  

Quando visitei na infância o cheiro da tinta fresca das telas de meu pai, também 

senti a presença das influências de imagens e de referências do que é ser 

indivíduo/artista. Lembro-me da presença de tantas cores, misturadas sobre camadas 

grossas em tecidos recortados que limpavam os pincéis, representando, para mim, 

dias de trabalho artístico. É uma memória de inflexibilidade no tecido duro, em 

camadas, e de inflexibilidade nas possibilidades de ser artista. As mãos de meu pai 

me passavam a sensação de rigidez na profissão e, nelas, não sobrava espaço para 

que eu percebesse as linhas das curvas. Os desenhos taparam as expressões 

corporais, e aquele corpo pouco se movia. Ficava horas fixo em frente à tela, como 

se esperasse uma resposta dela. Vez ou outra, quando eu acordava, remetia-me aos 

fundos da casa, onde existia um velho pano cobrindo uma grande tela sobre um 

cavalete.  

Essa lembrança tem um ar de mistério, um perfil que eu buscaria compreender 

ainda com Walter Benjamim, muito mais tarde, na minha formação acadêmica na 

UFG, na busca da aura do artista. Compreendo eu que, de acordo com os livros lidos 

e estudados por meu pai e os artistas que tiveram como referência, ele ainda buscava 

um perfil artístico e um estilo de ser e criar que primava por um tom misterioso. Era 

uma possibilidade de incompreensão do mundo externo e de entrega profunda em 

diálogo íntimo com a tela, como se pudesse fundir-se, naquele instante, a partir do 

meu olhar. Essa marca de identidade de artista percorreu minha memória e identidade 

por toda a vida, sem que eu percebesse com clareza. Por algum motivo dessa 

formação pessoal e cultural, eu compreendi e gravei como verdade que o artista 



37 

 

sempre teria certa dificuldade de se relacionar com o meio externo. Isso porque, em 

conexão com suas ideias mentais e suas emoções mais íntimas, ele deveria expressar 

um potencial visual em profundidade escondido em seu íntimo. Essa intimidade e 

profundidade não poderia ser muito compreendida pelo meio externo. Em conexão 

com esse ideal artístico, ainda carregava a ideia de que, como profissional, esse 

homem (pois a mulher nem contava em meus arquivos visuais de infância) ainda teria 

dificuldades de se posicionar, pois ele também não poderia trocar sua inspiração por 

um pedido ou direcionamento comercial.  

Essas imagens e histórias de artistas que ouvi durante grande parte de minha 

trajetória elaboraram: um pensamento conflituoso em minha identidade; um conjunto 

de angústias entre poder ser ou não um ser que compartilha e que experimenta a 

realidade com o coletivo; um profissional que sente, experimenta o sentimento e 

compartilha, mas que não é compreendido, em contrapartida, com a ideia de um 

profissional que deseja participar do contexto sociocultural, contribuindo com suas 

impressões e compreensões da vida.  

Por muito tempo, me vi experimentando memórias de angústia sobre ser artista, 

principalmente pela imagem que se contrastava entre isolamento e partilha social. Eu 

ficava dias em uma única pintura, escondendo as formas escolhidas para a obra e 

também o novo pensamento que queria saltar intensamente às imagens. Cobria, 

então, as telas, enquanto estavam em execução, e esse processo durava o tempo 

que cada obra pedisse. Não se podia retirar o pano e deixar que a tela respirasse, até 

que o pintor retornasse. Ele preservava a imagem de ser compartilhada até que ela 

estivesse, segundo ele, madura o bastante para enfrentar os olhares do mundo. 

Todavia, muitas não se finalizaram: tinta sobre tinta, e nada. Um desenho, contudo, 

poderia virar outro, e um início poderia não ter fim.  

Muitas vezes eu via aquele homem pelo arquétipo do artista incompreendido, 

e ele contava da angústia de não conseguir finalizar em uma imagem, de concluir, de 

alguma forma, alguns de seus mundos inventados. Um silêncio profundo às vezes 

percorria as paredes da casa, até que minha mãe chegasse e a vida externa aos 

pensamentos de meu pai habitasse novamente nosso lar. As cores de sua tela 

costumavam ser fortes, e eu me perdia em suas formas e linhas. Era como na Figura 

1, em que Ariel Ferreira (meu pai) percorre o lúdico para expressar a cultura popular 

do boi. 
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Figura 1 – Pintura sobre acrílico (Ariel Ferreira, 2001) 

Fonte: arquivos da autora (2007). 
 

Com o tempo, além de gostar do cheiro das tintas e das formas das imagens 

que habitavam minha casa, comecei também a explorar suas estantes de livros de 

arte. Sinto ainda o cheiro dos livros guardados, aquele aroma peculiar. Era um 

universo lúdico em relação à minha vida cotidiana. Nos livros, conheci artistas, os 

chamados grandes artistas da História da Arte. Tive meu primeiro contato com a 

leitura sobre movimentos artísticos e mudanças de perspectivas históricas, sociais e 

culturais que as imagens de História da Arte acompanhavam, da sua forma, naquelas 

páginas. Não percebia com clareza, mas os pintores eram sempre homens, brancos, 

senhores de seus dilemas artísticos e sociais. Suas imagens eram vistas por uma 

perspectiva da mudança social mundial, o que caracterizava uma imersão para novos 

valores. Não me recordo de, em um primeiro contato, ver a fotografia ou o desenho 

da face de uma artista mulher. Não me lembro de uma história de infância em que o 

gênero feminino percorresse os dilemas da História da Arte –  isso veio depois, na 

juventude, somente com as imagens de Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, do 

movimento modernista, e de Frida Kahlo, nas pequenas páginas sobre Arte Latino-

Americana na escola. 

Lembro-me do corpo de mulheres, silhuetas, olhares, choros, fortes expressões 

retratadas nas pinturas e esculturas. Foi assim que eu vi a mulher e, sem perceber, 

quis me ver, pois acreditei que eu poderia ser quem pintava, quem direcionava, quem 

confrontava. Grande parte dos livros em minha casa era de pintura. Nas imagens, as 

mulheres eram praticamente todas brancas. Mulheres negras ou de pele avermelhada 

eram vistas apenas em imagens de contextos coloniais e dominados por homens 

brancos. Não me recordo ao certo como eu via essas imagens coloniais; só tenho em 
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memória a sensação de estas representarem um contexto de vida exótico e 

diferenciado do meu. Afinal, eu não conseguia fazer conexões reais com minha 

realidade quando criança. Enquanto as imagens com mulheres brancas eram 

retratadas em corpos cobertos, com roupas longas, antigas, ou nuas, posturas de 

cenários pareciam ser produzidos pelo artista. As negras e indígenas se 

apresentavam para contar as histórias de comunidades exotizadas em vestes e 

costumes. Eu, como uma mulher branca, gerenciei as informações de não ser a artista 

e não ser retratada em contextos históricos exotizados de uma vida diferente da 

possibilidade da minha cultura.  

Os artistas eram homens brancos, maduros, de expressões fortes, feituras 

semelhantes, dilemas comuns em cada época, com impulso de expressão da vida. 

Eram os protagonistas de suas próprias histórias de vida, não os mesmos homens, 

mas de igual ascendência. Não me perguntei onde estavam as expressões visuais 

dos homens negros, com feições diferentes. Até porque, eles apareciam em muitas 

telas dos livros de História da Arte, também sob formas delineadas e corpos que 

serviam ao trabalho braçal, administrado pelo homem branco. A história dos homens 

negros já havia sido contada para mim por meio do olhar dos homens brancos. Os 

corpos de pele mais escura, suas expressões e seus hábitos já haviam sido 

delineados pelos contadores brancos, e eu, como criança, achava que estava 

conhecendo, então, a cultura do mundo. 

Eram personagens às vezes muito bem desenhados em suas linhas, curvas e 

contrastes, com fortes expressões, por meio das quais os pintores acreditavam contar 

bem a história destes homens negros. Para uma menina/criança, tudo parecia muito 

estável, uma vez que as imagens das telas dos artistas dos livros de meu pai se 

comunicavam perfeitamente com as aulas de História e de História da Arte na escola. 

Sobre as mulheres (negras ou brancas) também era fácil não haver muitos 

questionamentos, só uma dúvida ou outra, que poderia parecer bobagem de criança, 

afinal, se a figura do artista já era do homem branco, por que pensar em homem negro 

ou mulheres diversas nesse papel? Em minha casa, já tinha concretamente a 

comprovação deste estereótipo: um artista – um homem branco em suas expressões 

da vida. Pintar era coisa de homem, e artista era o branco – o homem que questionaria 

as diretrizes da vida, criadas e concretizadas na história, por outros homens de iguais 

semelhanças e fisionomias. 
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Marcou-me muito, nessa época, uma parte dos livros que, linearmente, na 

história da Arte, estava dedicada para a Arte Cristã, do período histórico conhecido 

como Idade Média no Ocidente. Pela janela dos livros, eu, como criança, estava 

aprendendo sobre a história do mundo, por intermédio da arte, e ainda estava tendo 

a possibilidade de conhecer as expressões artísticas do povo desta Terra, em cada 

fase do desenvolvimento da humanidade. Essas expressões universalistas da visão 

da vida formaram meus pensamentos iniciais sobre ela. Entenda-me, leitor, sob o tom 

irônico de uma mulher branca que está revivendo a leitura das memórias de uma 

menina branca, que nasceu em uma região do Brasil, onde ainda é muito comum 

expressar-se com muito vigor e certo orgulho diante de sua ascendência europeia, 

seja ela qual for.  

Mesmo sabendo que em minha ascendência familiar paterna existe uma 

ancestralidade indígena, e que a mãe de minha avó era uma mulher negra, as 

principais expressões que minha memória consegue acessar ainda são de ter algum 

benefício para o Brasil, a ascendência europeia – uma visão claramente colonizadora 

que marcou minha formação de base em casa e na escola. Aqui cabem então algumas 

observações muito importantes de Ella Shohat e Robert Stam (2006), em sua obra 

Crítica da imagem eurocêntrica. Nesta, os autores problematizam o mito do ocidente 

como uma construção histórica e fictícia, baseada em mitos e fantasias (SHOHAT; 

STAM, 2006).  

 
Uma versão idealizada do Ocidente organiza o conhecimento de modo 
lisonjeiro para o imaginário eurocêntrico. A ciência e a tecnologia são em 
gerais, vistas como ocidentais. Do ponto de vista da teoria, presume-se que 
toda a teoria seja ocidental, e que movimentos como o feminismo e a 
desconstrução, onde quer que eles surjam, sejam ocidentais. Trata-se de 
uma visão que relaciona o Ocidente ao refinamento teórico da “mente”, e o 
não-ocidental à matéria-prima bruta do “corpo” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 
39). 

 

Considerando-se essa ordem do imaginário eurocêntrico, do qual recebi e 

acredito que grande parte dos nativos de meu país recebeu também a educação de 

formação básica, posiciono também, nesta análise, uma visão da História da Arte sob 

essa mesma perspectiva. O Globo de Meireles, em suas fantasias internas, também 

tem imagens desta origem, de uma história contada sob um ponto de vista de domínio 

e da potência colonizadora. Historicamente, a colonização reforça esse olhar e 

formula essa educação com uma perspectiva ideológica em vigor ainda no século XIX, 

de que o colonizador tinha supremacia, era mais evoluído e tinha mais progresso se 
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comparado ao colonizado. Era um posicionamento de refinamento de pensamento, e 

sua racionalidade civilizatória justificava os atos de domínio coloniais, naturalizando-

se, então, uma cultura fundamentada nesse discurso totalitário de mundo. Passei a 

ler os desafios e dilemas das experiências culturais e sociais, com a lente apenas 

voltada para um recorte que ampliava a imagem como toda a tela. Posiciono minha 

herança educacional e minha localidade cultural como decorrentes dessa visão 

idealizada do ocidente e como uma imagem do mundo, que se utiliza desta lupa 

europeia para se inter-relacionar e produzir conhecimento, o processo criativo e o 

fazer artísticos que tomavam como partido também esta visão colonial. 

 Nas imagens da Arte Medieval do período da Idade Média, que, quando 

menina, eu entendia como um momento histórico de supremacia da política cristã no 

“mundo”, e não apenas em um recorte deste, recordo-me de telas que me eram 

angustiantes, como a imagem apresentada na Figura 2, que representa com 

naturalidade e recorrência um valor religioso e hegemônico de uma supremacia 

cultural baseada em violência.  

 

Figura 2 – Pintura medieval do século XIV, retratando a tortura e a execução de 
bruxas nas fogueiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://seguindopassoshistoria.blogspot.com/2015/10/. 
 

Faces distorcidas, olhares sem profundidade e contextos de violência 

apareciam de forma bem naturalizada em imagens que vi com recorrência nos livros. 

http://seguindopassoshistoria.blogspot.com/2015/10/
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Em algumas, as mulheres eram bem presentes, com seus mantos de santa e virgem 

ou com corpos subjugados em condenações dos olhares masculinos e sacros. Não 

entendo em que profundidade ainda estas imagens percorrem minha visão de mundo, 

mas percebo que deve, em mim, haver um esforço muito grande para não cair 

autopunição em qualquer deslize cotidiano. Foram tão habituais esses tipos de 

imagens nas páginas dos livros que eu tinha em casa que se tornaram naturalizadas 

em minhas visualidades. Não me recordo de, nessas imagens, presenciar homens e 

mulheres negros(as). Recordo-me de um mundo branco e dividido, no qual se 

condena e no qual se é facilmente condenado. 

Essas imagens, vistas hoje, reforçam de maneira muito natural o movimento 

histórico de caça às bruxas, retratado na obra Calibã e a Bruxa, de Silvia Federici 

(2017). Segundo a autora, a perseguição do feminino e a repressão das mulheres, 

com subordinação aos homens, dentro da conjuntura social da Europa – que se 

reverberou nos movimentos coloniais na repressão também existente nas colônias – 

reforçam a organização capitalista do trabalho: “[…] a caça às bruxas foi usada como 

um instrumento de colonização […]” (FEDERICI, 2017, p. 12). Nessa época em que 

folheavam esses livros de arte, não se compreendia o que era ser mulher nessa 

tradição, mas se formava pelas diretrizes que eram ali preconizadas.  

 

É na luta antifeudal que encontramos o primeiro indício na história europeia 
da existência das raízes de um movimento de mulheres que se opunha à 
ordem estabelecida e contribuía para a construção de modelos alternativos 
da vida comunal. A luta contra o poder feudal produziu também as primeiras 
tentativas organizadas de desafiar as normas sexuais dominantes e de 
estabelecer relações mais igualitárias entre homens e mulheres. Combinadas 
à recusa do trabalho servil e das relações comerciais, estas formas 
conscientes de transgressão social construíram uma poderosa alternativa 
não só ao feudalismo, mas também à ordem capitalista que estava 
substituindo o feudalismo, demonstrando que outro mundo era possível, o 
que nos encoraja a perguntar por que ele não se desenvolveu. (FEDERICI, 
2017, p. 45). 

 
O processo de luta antifeudal (o qual não me lembro de ver retratado nos 

quadros tradicionais) também corresponde a um movimento histórico e cultural do 

modo como as mulheres alteram certas posições sociais e econômicas – mesmo que 

não remuneradas, como atividades domésticas, por exemplo. Não ver mulheres 

artistas nos livros de arte faz parte também de um contexto de resistência a esse 

processo de luta antifeudal. As questões etnocêntricas e coloniais são norteadoras 

para reforçarem um estilo de vida patriarcal e uma história do Brasil completamente 
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subjugada por uma colonização europeia de um vasto território. Reforçam, também,  

como esse processo de colonização das crenças e dos costumes teve influências em 

nossos modos de vida na atualidade. Mas este também ainda pode ser um movimento 

de pesquisa feminista que direciona seu olhar a partir de uma base eurocêntrica na 

leitura das trajetórias.  

Reconhecer esse processo histórico da constituição cultural de desigualdade 

de gênero na identidade nacional é um convite para se buscar o lugar e as falas mais 

subordinadas e ocultas. Nem mesmo a caça às bruxas pode ter considerado, e iniciar 

em uma perspectiva ocidental, nesse movimento reforçado, no período medieval, mas 

que se especificou na desconsideração de saberes e experiências do feminino de 

comunidades nativas brasileiras e da América Latina. Frascesca Gargallo Celentani 

apresenta essa presença esquecida até mesmo na luta feminista: 

 
Las mujeres de los pueblos indígenas de Abya Yala generan desde sus 
comunidades conocimientos sobre su lugar como mujeres con presencia, voz 
y protagonismo en el mundo. Esta acción es en parte autónoma de los 
proyectos de liberación femenina, en particular de aquellos que le fueron 
expropiados al movimiento feminista por los estados y los organismos 
internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales y las 
transnacionales agroindustriales, médicas, jurídicas y educativas (las 
asísllamadas políticas públicas con enfoque de género). Y en parte es fruto 
de una histórica alianza que, más allálde la institución de políticas racistas 
para separarlas, las indígenas, blancas y esclavizadas de origen africano 
construyeron desde la época colonial para resistir el odio criminal contra las 
mujeres, organizado por los hombres de la primera modernidad en América, 
con aportes de todos los patriarcados que se intersecaron en el continente 
(CELETANI, 2014, p. 29). 
 

Gargallo direciona uma inquietação na possibilidade de se construir 

pensamentos e soluções que partam de uma perspectiva não ocidental ou não 

colonial. As mulheres indígenas são fontes para essa proposta por estarem às 

margens de uma sociedade de origem do ideal europeu e branco.  

Quando li as posições de Gargallo para essa pesquisa sobre um feminismo 

tradicional e, de certa forma, generalizador, que partia de um ponto de vista de um 

grupo de mulheres específicas, senti-me aflita. Isso porque eu sou uma mulher 

branca, de família tradicional materna e paterna gaúcha. Por ter sido criada em um 

espaço onde se consideravam descedências europeias e com uma avó que falava 

palavras em polaco, em casa, para nos fazer rir, me senti ocupando um espaço de 

voz muito restrito para falar de feminismo e comecei a refletir sobre tempos de escola. 

Eu, uma menina loira, branca, que em grande parte das aulas sentava na frente e 
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buscava profunda aprovação dos professores, tentava destaque por boas notas, bons 

trabalhos e pela necessidade de transparecer uma disciplina diante da estrutura geral 

da escola. Vejo, hoje, uma postura de muita autorrepressão. Eu criava e mantinha 

personagens femininos em cada fase e os sustentava por certa rigidez no ato de ser, 

principalmente com pessoas mais velhas do que eu. E, assustadoramente, nesse 

mergulho da memória, não me recordo de ter amigas e colegas mais íntimas negras. 

Cursei as fases primária e secundária em colégio conveniado, em um bairro que era 

razoavelmente periférico, na cidade de Goiânia-GO. Da pré-alfabetização, cursada 

em Porto Alegre, recordo-me muito pouco, com alguns flashes de memória muito 

sutis. Quando navego pelos pensamentos, uma cena apenas se fixa:  

“A professora do Jardim I havia proposto um desenho para a turma fazer. Cada 

aluno que finalizasse seu desenho poderia sair para o recreio. Eu tinha muita pressa 

para ir brincar. A pressa me fez fazer o desenho mais rápido que pude e o entreguei 

constrangida, pois eu mesma o havia achado feio. Saí. Quando retornei à sala, uma 

colega estava entregando seu desenho. Em minha memória, ele preenchia toda a 

folha em branco, com cores diversas e uma árvore carregada com flores e frutos. 

Quando a vi entregando o desenho, me senti profundamente angustiada pelo desenho 

que eu havia feito. A professora, no mesmo instante, fez um grande elogio à colega, 

afirmando que ela era uma artista, e seu desenho, o mais belo. Recordo-me que senti 

raiva e tristeza ao mesmo tempo, de sentar na cadeira e de chorar escondido. Dobrei 

meu desenho que havia sido devolvido somente com uma estrelinha (e não três) e o 

joguei no lixo. Será que a filha de um artista deveria ser artista?  

Nas séries seguintes, pedi ajuda a meu pai para fazer trabalhos de artes 

diversas vezes. Realmente eu não acreditava na minha capacidade de elaborar algo 

significativo o bastante. Tudo que eu fazia, em termos artísticos, eu comparava com 

o que meu pai fazia. Meu desenho não se aproximava da qualidade, precisão e do 

preenchimento do desenho do meu pai, na feira de ciências, nos moldes de argila, 

pinturas e desenhos. Acho que eu tinha medo até da possibilidade de tentar e de ter 

a confirmação de que realmente eu não seria uma boa artista, ou tão boa quanto ele. 

Acho que até hoje eu não tentei o bastante. Sozinha e confiante, faltou entrega nesses 

filtros de autojulgamento. Em Goiânia, as dinâmicas iam se alternando a cada nova 

série colegial. Contudo, algumas identidades prevaleciam: uma postura rígida, a 

dificuldade de demonstrar vontades de irresponsabilidade, preguiça ou falta de 

vontade com afazeres da escola e muito medo do julgamento dos professores. Não 
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consigo identificar exatamente como esse perfil se constituiu e, conversando com 

algumas mulheres, é comum a fala de “não poder”. Não poder falar muito, não poder 

correr, não poder demonstrar certas vontades ou emoções. É uma perturbação que 

me ocorreu neste trabalho e percebi que talvez eu tenha convivido, grande parte de 

minha vida, com perfis de meninas e mulheres parecidos com o meu. Isso me levou 

a fragmentar-me na escola em certos grupos de identidade que reuniram meninas 

com histórias relativamente semelhantes às minhas. Tenho pouquíssimas imagens de 

colegas negras em sala de aula durante todos esses anos e nenhuma de colega 

indígena. Somente na universidade e no mercado de trabalho é que esses perfis se 

alteraram e passei a conviver mais assiduamente com mulheres que experimentaram 

certas realidades mais diferentes do que a minha”.  

Havia, sim, imagens de povos indígenas nos livros de arte de meu pai. Porém, 

das que me recordo, sempre estavam associadas a algum tipo de dominação colonial, 

como é o caso da Figura 3, que representa a primeira missa no Brasil, pelo pintor 

brasileiro Victor Meirelles. Lembro-me desta imagem em alguns livros que retratavam 

a história da arte e a história do Brasil na minha formação básica. Uma imagem na 

qual toda a minha atenção permanecia no ponto de descanso do olho, onde havia 

uma grande cruz. Essa imagem era sustentada pela figura de um homem branco, 

representado em vestes de sacerdote. Mais próximo dele, havia, ainda, homens 

brancos vestidos com vestes tradicionais de seus credos e cultura. E, então, a tela se 

marginalizou por homens nativos – indígenas –, pelo chão, pelas árvores e folhagens. 

Homens e mulheres nus pareciam curiosos quanto ao rito branco. 
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Figura 3 – Primeira missa no Brasil (Victor Meirelles, 1861) 

  

 

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes. 

 

A missa, como perspectiva de dominação cultural, era fundamentada em um 

pensamento religioso que sustenta a dualidade entre dominador e dominado. 

Percorrer essas memórias não é apenas um exercício de imagens e influências para 

minha formação como artista visual, mas também uma busca por identificar quais 

valores e diretrizes estão presentes nas formações destas imagens, tanto na escola 

tradicional como na educação cultural cotidiana e nas próprias imagens que produzi 

e produzo.  

É um exercício de pensar que as imagens que crio e o olhar com o qual me 

relaciono com elas em meu cotidiano não estão imunes aos contextos culturais que 

as guiaram, em minha formação de base. Estão, sim, incorporadas nos processos 

históricos de formação e de reforço de valor em um olhar hegemônico unilateral da 

vida. Se a primeira imagem da comunidade indígena com a qual tive contato quando 

criança foi pela retratação da necessidade de colonização e catequização, 

provavelmente para essa criança ficam distantes a sua autoimagem e as 

possibilidades de identificação com uma base cultural indígena. Reconhecer tais 

imagens pode ser um movimento de aproximação e de entendimento para, quem 

sabe, modificar o estado das coisas.  
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Recordo-me de ser reprimida por minha mãe quando passava em frente à TV, 

e ela estava sintonizada em algum filme em que era retratada uma cena mais íntima 

entre os atores. Meu olhar era reprimido quando o corpo nu de uma mulher era 

apresentado na televisão de casa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me aproximava 

do ateliê de meu pai, os mesmos corpos nus estavam sendo desenhados e delineados 

por suas mãos, mesmo que esses corpos agora estivessem com formas que 

seguissem algum estilo artístico que os retiravam de um lugar de realismo.  

Ainda assim eu via corpos femininos. Gosto de revisitar essa memória e 

acompanhar também Bell Hooks (1992) quando se pensa sobre espectadoras negras. 

É uma sensação semelhante sobre o olhar reprimido e, é claro, cada uma em suas 

proporções devidas, considerando que eu, como mulher branca, não vivencio as 

mesmas dificuldades enfrentadas por uma pessoa negra, de um corpo racializado 

como negro e feminino e que sofre com os processo de descriminação e fetichização. 

 
O “olhar” sempre foi político na minha vida. Imagine o terror que a criança 
sente quando, após repetidas punições, vem a entender que o olhar pode ser 
perigoso. A criança que aprendeu tão bem a olhar para o outro lado quando 
preciso. No entanto, quando punida, os pais lhe dizem: “Olhe para mim 
quando falo com você!”. Só que a criança tem medo de olhar. Tem medo, 
mas é fascinada pelo olhar. Há poder em olhar (HOOKS, 1992, p. 2). 

 

 
Há poder em olhar, e Bell Hooks ainda problematiza esse poder demarcando 

fatores históricos que estavam sendo apresentados nas imagens que eu via nos livros 

de arte: “Fiquei impressionada quando li nas aulas de história pela primeira vez que 

os donos de escravo brancos (homens, mulheres e crianças) puniam os negros 

escravizados por olha” (HOOKS, 1992, p. 3). A presença do olhar exerce poder. 

Quando Hooks relembra que homens e mulheres negros poderiam ser punidos por 

homens e mulheres brancas somente por olhar, dou-me conta do poder muito 

intrínseco presente nas representações e repressões do ver, isto é, do poder que as 

imagens e o olhar detêm. Neste ponto, Mirzoeff (2016) destaca, nas complexidades 

das visualidades, a seguinte pergunta: quem tem direito a olhar? Esse direito, segundo 

o pesquisador, é uma posição social que envolve relações globais de poder. Esse 

direito é a possibilidade da tomada de decisões de questões políticas e econômicas 

que mantêm subjugados e dominadores em estruturas coloniais e pós-coloniais. O 

direito a olhar é reivindicado pelo autor, considerando-se a vida em uma estrutura 

cultural de biopoder que é assumida pela autoridade e por regimes de separação.  
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Desta forma, visualizar é produzir visualidade, ou seja, é fazer os processos 
da história perceptíveis à autoridade. Esta visualização era atributo exclusivo 
do Herói. A visualidade era considerada masculina, em tensão com o direito 
a olhar que tem sido descrito em diferentes situações como feminino, lésbico, 
queer, ou trans (MIRZOEFF, 2016, p. 747). 

 
 

Mirzoeff aponta as visualidades em uma perspectiva muito precisa, ligada 

diretamente aos regimes de domínio e poder. O poder do olhar de Bell Hooks pode 

se comunicar muito bem com esta visão, e as imagens dos livros de arte das quais 

me lembro, na infância, hoje reforçam essa estrutura social. 

As imagens não carregam nada, sendo elas inanimadas, representações, 

desenhos expressados por seus criadores, sejam eles quais forem. A relação que 

estabelecemos ao criar e a história que desejamos contar darão percurso e serão os 

indicadores para que os receptores se relacionem com elas a partir de sua cultura e 

de sua visualidade. A maioria dos negros era representada por artistas 

brancos/homens brancos. A história da arte reforçava a história do etnocentrismo para 

qualquer criança que começasse a aprender sobre a história do Brasil na escola. 

Revisitando essas reflexões para essa dissertação, comecei a refletir um pouco sobre 

o Ser/Artista e então perguntei um dia para meu principal interlocutor: “Pai, o que é 

ser artista para você?”. 

Meu pai disse: “Ser artista é levar alimento para alma e sentimento de 

contestação sobre a vida” (Ariel Ferreira). Se, para meu pai, poder levar alimento para 

a alma é o que legitima um homem ou mulher como artista, me pergunto quem 

realmente pode se alimentar desta forma e que espaços sociais e históricos delimitam 

possibilidades de almas que se alimentam. Não perguntei ao meu pai o que ele 

entendia por alma, mas a imagino como a expressão mais natural do Ser, que na vida 

social tem limites para Ser e viver. Recordo-me novamente de Mirzoeff (2016) nessa 

reflexão, quando o autor compartilha a reflexão: “Quem tem o direito a ver?”. 

Ainda trilhando lembranças de infância, passando páginas de livros e revistas, 

encontrei na memória um artista brasileiro negro: Aleijadinho. Meu pai fazia grandes 

reverências a este artista, e me recordo de ler, em alguns destes livros, que ele era “o 

maior nome do Barroco”. Poderia vir a ser, talvez, uma superação dos paradigmas de 

colonização que marcam a nossa compreensão da arte realizada no Brasil? Do 

homem negro sem civilização que, em sua superação, se igualou ao homem branco? 

E agora, ele, então, quem sabe, poderia ter um espaço ou lugar de destaque nas 



49 

 

páginas da história da arte? Não tenho a intenção de explorar filosoficamente quais 

as diretrizes sociopolíticas que permitem, em uma visão eurocêntrica das imagens, 

dar espaço a Aleijadinho. Apenas tento construir a trajetória de minha formação como 

artista visual, a partir de uma visão de mundo que era marcadamente eurocêntrica e 

baseada em valores masculinos que, talvez, em alguma das matrizes presentes no 

campo da história da arte, tenham incluído a produção de Aleijadinho. Considero que 

em alguns momentos eu realmente acreditei que os melhores artistas eram os 

europeus e desconfiei de Aleijadinho em meus pensamentos. Eram muitas referências 

contra apenas uma novidade.  

Por meio desse viés, pego-me refletindo com quais intenções esse homem 

branco supremo abre espaço histórico para um artista negro do barroco brasileiro. 

Considero que foi um acordo de grande extensão cultural e global, direcionado por 

um pensamento europeu de um regime “universal” da vida, como compartilham 

Shohat e Stam (2006): 

 
A novidade do colonialismo europeu foi seu alcance global, sua filiação com 
instituições do poder mundial, além de seu modo imperativo – uma tentativa 
de submeter o mundo a um regime único e “universal” da verdade e do poder. 
O colonialismo é o etnocentrismo armado, institucionalizado e globalizado 
(SHOHAT; STAM, 2006, p. 41). 

 

Esses eram os arquivos de meu pai e, nestes, as obras de Aleijadinho eram 

belas, com suas rebuscadas esculturas, formas e arquiteturas em ouro. Aprendi, 

então, a nobreza desse minério que justificava com muita perspicácia o próprio 

colonialismo europeu. Ainda em páginas passadas desse universo de pinturas, com 

um pouco de escultura e arquitetura, os anos também foram passando. Em mim, 

brotaram uma vontade e uma curiosidade de experimentar os pincéis, impulso tímido, 

quieto e escondido. No início, não gostava muito de apresentar a meu pai as imagens 

que eu produzia e me recordo de uma constante sensação de que nada se 

aproximava do que ele fazia. Afinal, a partir do Renascimento da história da arte, havia 

presenciado tantas imagens, formas, perspectivas e cores nobres e belas, todas de 

artistas com seus impulsos da vida, que parecia muito distante a possibilidade de sair 

algo de valor de minhas mãos. Os livros, muito silenciosos e atentos, através de suas 

imagens, ensinaram para a criança que eu era a pureza da tradição da arte e os limites 

de ser artista na tradição ocidental. 
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Hoje, narrando esse projeto e experimentando as sensações da lembrança de 

estar em minha casa de infância, me vejo com dúvidas sobre meu próprio papel nas 

artes visuais. Penso que talvez essa força de querer desenhar e me expressar por 

meio das imagens possam ter sido uma vontade imensa de adquirir o mesmo valor de 

meu pai. Eu olhava para ele com admiração, principalmente quando eu não 

compreendia nada do que ele havia pintado. Nesse momento, então, o achava mais 

superior ainda, por não conseguir acompanhar a grandiosidade que eu achava que 

brotava de seus pensamentos. Aos poucos, talvez, eu tenha tentado reivindicar um 

espaço nessa falta de espaço, nas brechas onde não havia compreensão ou 

comunicação. Ainda penso que eu possa ter feito meus primeiros desenhos como 

uma forma de me comunicar com ele, e pode ainda ter sido uma maneira de fugir do 

feminino que eu não queria ver. 

Em muitas noites de pintura de meu pai, minha mãe assumia os deveres da 

casa. Quase todas as refeições sempre foram feitas em casa e por minha mãe. 

Lembro-me do frio do inverno úmido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao fim 

do dia, me recordo da imagem de meu pai tomando chimarrão, desenhando e 

pintando, e da imagem de minha mãe lavando roupas no tanque do fundo de um 

apartamento térreo, pendurando-as no corredor da casa, pois não podiam ficar 

expostas à umidade. Quando penso nessa imagem, ainda vejo minha mãe cansada 

e insatisfeita e a cena de meu pai imerso nas telas, como se estivesse dentro de um 

filme. Era como se, naquele instante, eles não habitassem o mesmo plano ou a 

mesma vida. 

Esse filme se repetia entre todas as jantas e a limpeza da cozinha após o jantar, 

até o momento em que passei a contribuir com minha mãe e com os afazeres do lar, 

em um mesmo clima de insatisfação e angústia que eu via nela. Ainda no Sul, eu era 

filha única, e nossa situação financeira era muito instável, necessitando de auxílio 

mensal de minha avó materna. Esta era outra figura feminina muito forte em minha 

criação, que representa a imagem de uma mulher que faz o que tem que ser feito, 

independente do quanto isso a possa machucar ou não. 

Creio que eu não achava o lugar de minha mãe e avó agradável. Não me 

passava ludicidade, não havia uma produção a se orgulhar, e eu a associei ao 

cansaço e à insatisfação. Minha mãe se alimentava ao fazer todos os deveres da casa 

após chegar do trabalho, com a fala recorrente de que meu pai pintava muito bem, 

mas de que nada adiantava, pois as telas nunca saíam de casa. Essa era outra crença 
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em meu lar: a posição do artista social e comercial. A casa tinha muitas telas, que dela 

nunca saíram, a não ser para acompanharem a mudança para outra casa. Um trânsito 

constante, sem pausa. Até hoje não sei se meu pai gostaria mesmo de compartilhar 

seus trabalhos, pois os discursos sobre essa posição eram tão confusos que se 

perderam em minha memória. Ainda penso que, por algum instante, me prendi nas 

perspectivas de expôr ao mercado algo que viesse da memória dele e de dizer que 

não queria a mesma postura de minha mãe.  

É difícil dizer isso à minha mãe, que lê este trabalho, que viveu esses invernos 

e que muitas vezes disse que não era tão boa como o esposo. Mas essa mãe é a 

mesma de muitas gerações que apenas reproduziram papéis sociais já 

preestabelecidos e ensinados a elas mesmas. Aprendi a ouvir muito de minha mãe 

que meu pai era melhor que ela. Este melhor caberia em espaços culturais diversos, 

em lugares que ela recebeu, em sua criação e que reproduziu em sua ação. 

Lembrando de meus pais, em meu lar, penso o quanto o masculino em nossas 

histórias possa ter tido espaço para viver o que era de seu universo íntimo de 

produção, enquanto o feminino vem de uma tradição de estar refém de sustentar e 

manter o que é coletivo da família, em primeiro lugar. Só então, se sobrasse espaço, 

poderia experimentar investir em algo para si. Pensar nisso me faz querer olhar 

diferente para minha mãe, pois a angústia de vê-la sentir pode ter sido a mesma que 

que experimentei em casa por diversos momentos, quando fui morar com meu 

companheiro.  

Quando comecei a fazer meus primeiros desenhos em telas pequenas dadas 

por meu pai, senti-me violada por este artista. No entanto, ele não gostava de ensinar 

e me deixava livre. Acreditava que eu deveria ter espaço para me expressar e fazer 

os desenhos da forma como eu quisesse. Então, me vi presa sem medida, pensando 

se o que eu fazia tinha algum valor estético ou não. Confusa em reivindicar um espaço, 

não soube como me enquadrar neste e comecei a esconder o que fazia. Caí em 

corredores de pensamentos que hoje leio como refém da ideia de beleza e de 

correspondência do meio (pertencimento). 

Há a necessidade de uma estética hegemônica, de uma classificação do belo 

como status quo – uma estética do: adequado, dever, correto e então, “agradável”, e 

então, belo (MIRZOEFF, 2016). E também sobre o artista que, em seu tempo, não era 

correspondido pelo meio. Ainda assim, esse artista tinha seu gênero e sua cor de pele 

e, através destes, marcou percursos para história. Sem que eu tivesse consciência, 



52 

 

parecia-me que eu não poderia me encaixar nesse universo que me encantava. Para 

mim, nessa história, não cabia o “dom”, afinal, ele já fora concedido pela história da 

arte para o homem branco e, mesmo que branca eu seja, meu gênero, sendo eu uma 

mulher, soava-me como um elemento limitador nas comparações que fazia, 

baseando-me em referências universais.  

Caberiam, talvez, pensava eu, algumas superações que buscassem por 

enquadramentos de mulheres que conseguiram atuar como homens, já que este se 

tratava de um universo tão masculino. Para mim, caberia um intercâmbio entre a 

apreciação das obras e do exercício de ser "apreciada", tal como as mulheres 

representadas em muitas das obras presentes nos livros de meu pai. Ainda assim, 

teimosa entre linhas e tintas, delineei meus primeiros traços visuais. Eu percebia, em 

mim mesma, uma certa resistência e achava difícil gostar do que eu produzia, 

principalmente se eu comparasse com os experimentos artísticos de meu pai. Mas, 

ainda assim, esse ímpeto de descoberta me impulsionou a explorar o universo das 

imagens de origem europeia, buscando uma na formação acadêmica, como depois 

aconteceu.   

A questão do etnocentrismo é tão demarcada nesse aspecto da produção do 

conhecimento como associação com a divisão de mundo ocidental e "oriental" que, 

até para que possamos escrever sobre ele, trago referência de autores de países que 

atuaram como potências colonizadoras, mesmo escrevendo em um país que foi 

colonizado, como o Brasil. Shohat e Stam (2006) são norte-americanos (mesmo que, 

no caso da autora, seja de origem imigrante, com familiares provindos do Oriente 

Médio) –, sendo os Estados Unidos, hoje, uma das potências de exploração 

econômica em relação ao restante do mundo. Trata-se de uma referência em minha 

pesquisa, pois sua forma de colocar esta visão e de sistematizar este pensamento 

foram também de grande importância para a problematização de meu próprio 

pensamento acadêmico e crítico sobre a imagem eurocêntrica. São pesquisadores e 

referências para pensarmos sobre esses processos de colonização. Em contrapartida, 

Shohat é também, como dito antes,  além de pesquisadora, uma mulher que produz 

conhecimento em um contexto masculino (a própria academia) –  o que já abre uma 

perspectiva maior sobre o espaço possível de mulheres ocuparem papéis mais 

relevantes em perspectivas acadêmicas –, de ascendência árabe e que trabalha com 

pesquisas sobre guerras culturais e questões judaico-árabes.  
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Mantenho essa escolha por autores que são referências em suas pesquisas e 

críticas, considerando a importância de seus trabalhos para o pensamento 

contemporâneo em torno desses processos de vida. Mas, ainda assim, tento 

intercalar, na pesquisa, o pensamento de escritores latino-americanos(as) e de 

mulheres, sejam elas de qualquer nação. Afinal, a visão de supremacia dos valores 

masculinos e também etnocêntrica tomou a vida em toda sua potência histórica, 

econômica e militar, em suas diversas instâncias e localidades e em uma perspectiva 

global. Esta característica também antropológica da visão de mundo que coloca uma 

cultura com seus valores e modelos como padrão e centro a ser seguida e refletida, 

hostiliza arranjos de vida e de pensamento de muitas histórias sociais que não tivemos 

a oportunidade de conhecer. O antropólogo brasileiro Everardo Rocha (1984) 

fundamenta melhor essa reflexão: 

 
Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado 
como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos 
nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No 
plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; 
no plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. 
Perguntar sobre o que é etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno 
onde se misturam tanto elementos intelectuais e racionais quanto elementos 
emocionais e afetivos. No etnocentrismo, estes dois planos do espírito 
humano – sentimento e pensamento – vão juntos compondo um fenômeno 
não apenas fortemente arraigado na história das sociedades como também 
facilmente encontrável no dia-a-dia das nossas vidas (ROCHA, 1984, p. 5). 
 

 

 Considero que aprendi a ver e criar imagens por uma visão etnocêntrica que 

foi a base de minha formação educacional e cultural. Sentimentos e pensamentos 

tinham um ponto de partida, assim como minhas memórias relativas ao mundo da arte 

tinham como ponto de partida as imagens e a imaginação europeias. As primeiras 

criações e os impulsos de desenhos também tinham essa origem. Posso, agora, em 

retrospecto, afirmar tal coisa com mais clareza, algo que marca muito do 

empreendimento reflexivo que estou buscando construir através deste texto. 

Uma grande justificativa etnocêntrica, base e também justificativa nos 

processos de colonização agrupa e separa o colonizador/civilizado do grupo 

"selvagem" que seria colonizado. É uma ideologia salvacionista, que provinha de um 

viés tradicionalmente religioso, associada à fé cristã, baseada em um pensamento de 

barbárie e superproteção daqueles considerados menos desenvolvidos do que nós. A 

sociedade do “outro” é atrasada, assim como o espaço de natureza. São os 

selvagens, os bárbaros (ROCHA, 1984, p. 6). E, ainda neste raciocínio de Rocha 
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(1984), o selvagem é o que vem da floresta, da selva que lembra, de alguma maneira, 

a vida animal. O “outro” é o “aquém” ou o “além”, nunca o “igual” ao “eu” (ROCHA, 

1984, p. 6).  

Talvez por isso, penso eu, homens negros e mulheres brancas ou negras não 

se apresentavam nos livros que eu folheava, nem como autores, nem como fazedores 

de grandes histórias. Estes, por sua vez, ainda tinham suas vidas, costumes e culturas 

associados ao que era considerado no ocidente como selvagerias e que, por isso, 

precisavam ser “domesticados”. Cada um, em suas instâncias e em seus grupos 

"selvagens", quanto mais distantes do olhar eurocêntrico estivessem, mais domados 

precisavam ser. É claro que, então, uma mulher branca que atuasse com normalidade 

nesse contexto de civilidade branco/colonizador não receberia a domesticação que 

uma mulher negra estava sujeita, pois, neste contexto, a negra era considerada 

advinda de um grupo de maior selvageria, diante da visão do colonizador. O 

etnocentrismo e o eurocentrismo têm suas camadas de constituição histórica e, por 

meio destas, a história da arte também foi relatando a história da dominação europeia 

sobre outras culturas e civilizações, reforçando sua própria história. 

 “Em relação ao meu lugar no mundo – na vida, assim como na literatura, meu 

sentimento básico era que eu estava fora do centro” (PAMUK, 2007, p. 22). Assim 

como no ensaio do Turco de Orhan Pamuk, A maleta de meu pai, eu me sentia em 

relação à possibilidade de ser uma artista. Estava fora do centro e, na história da arte, 

este centro representava o homem europeu dos livros. Como menina, como brasileira, 

restaria a mim apenas alguns rabiscos de brincadeira e iniciei-me nestes estudos e 

experimentações mesmo assim.  

Tenho a lembrança de querer construir meu próprio tecido jeans com camadas 

grossas de tintas. Para isso eu teria que pintar muito e, assim, disputar as diversas 

espessuras de pincéis com meu pai. Mas as telas eram difíceis de se conseguir e, 

como eu estava apenas “brincando de pintar”, sobravam-me alguns tecidos claros 

preparados para a tinta e papéis grossos. Vez ou outra uma pequena telinha era 

construída por meu pai. Lembro-me de querer montar meu próprio espaço de "artista", 

colocar alguns recortes de revista como inspiração e delinear algumas páginas dos 

livros de períodos artísticos. Mas nada fluiu muito bem até que eu me soltasse e 

fizesse qualquer desenho que as minhas mãos livres quisessem guiar. Recordo-me 

de como meu pai me orientou a pegar “corretamente” no pincel, como misturar a tinta 

acrílica com a quantidade adequada de água, de como lavar e guardar seus pincéis e 
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de como tudo isso tinha um espaço de sacralidade e preciosidade em minha casa. 

Contudo, isso nunca interferiu na escolha dos desenhos ou de alguma possível 

técnica de pintura.   

 Outra memória forte nessa fase era a figura de minha mãe nesse espaço que 

se apresenta novamente nas memórias. Sempre desconfiada e distante dos 

desenhos, sua fala mais comum era: “eu não sou artista, nunca soube desenhar nada. 

Isso não é para mim”. Talvez ela realmente não se interessasse pelo universo das 

artes, mas sempre pareceu haver algo mais profundo. Era o mesmo sentimento que 

eu tentava reivindicar, uma mistura de não pertencimento com uma sensação de não 

ter escolha. A escolha, no caso dela, creio que não era de ser ou não artista, mas de 

poder fazer algo também para ela, de ter o tempo de investir em algo que pudesse 

expressar seu dom como ser humano, e não somente como mulher.  

Essa expressão ficava na lembrança e na angústia de seu aparente não 

pertencimento, no modo como ela não parecia fazer parte daqueles momentos.  

Minha mãe foi cursar uma universidade dois anos após eu ter ingressado nas 

Artes Visuais. Fez Pedagogia e só então vi uma energia diferente sendo expressa em 

seu corpo e em sua fala, a presença de ter um lugar para si e nele poder me expressar 

de uma forma que era dela. Entendi que quando ela recorrentemente dizia em casa 

que não poderia desenhar por não saber desenhar, parecia estar buscando um lugar 

para si, e não um lugar de artista. Parece que, após essa nova força de experimentar 

uma profissão que ela escolheu para si, eu também tive um pouco mais de espaço 

para questionar a escolha de minha própria profissão. Talvez nós duas, como 

mulheres, buscamos um espaço no lar que reverbera nossa importância como 

indivíduos em expressão social. 

Remeto-me novamente às reflexões de Gargallo, que questiona um feminismo 

concebido com fundamentos da Era Moderna, baseados em uma perspectiva racista 

e universalista de um sujeito mulher, e percebo que minha mãe, mesmo sendo mulher 

de pele branca, sofreu discriminações que vivenciava de uma forma não consciente. 

Era um processo de rejeição e de recusa muito íntimo, associado ao fato de ela ser 

do gênero que, para muitos, não poderia ter talento para as "coisas de arte", em um 

país que acolhe como certos e belos a arte e os fazeres artísticos. Estes são 

entendidos hegemonicamente e quando são provindos de outros países 

colonizadores, como de  países europeus e/ou dos Estados Unidos.  



56 

 

Se, na época, morávamos no Sul do Brasil, pergunto-me onde estavam os 

fazeres culturais e populares mais característicos dos povos dessa região e quais 

destes fazeres preservavam a criatividade e a presença feminina em sua livre 

manifestação. Não cheguei a conhecê-los antes de me mudar para o centro do Brasil. 

Penso ainda: quantas mulheres já não acreditaram nas sucessivas gerações, tal como 

se estivessem impossibilitadas de executarem ou de se manifestarem pela expressão 

artística? E quantas, mesmo resistindo à falta de espaço naturalizado, apareceram 

muito sutilmente "apoiadas" por uma benevolência masculina, por assim dizer, que 

muito poderia possibilitar alguma abertura de espaço para estas mulheres.  

Distanciamo-nos dessa aculturação da vida de ser mulher da cultura nativa e 

dos afazeres femininos do Brasil antes da colonização. Aos poucos, passamos a 

vivenciar o cotidiano, cada vez mais como se essa história anterior não fizesse parte. 

O próprio feminismo eurocêntrico, por ter sua base de pensamento nessa estruturação 

da vida já colonizada, muitas vezes não consegue abarcar outros afazeres e 

necessidades femininas que não são genéricas a ele. Gargallo me remete ao contato 

com a terra, com o céu, com as plantas e as águas, destacando uma expressão 

feminina que os livros de história da arte talvez nunca teriam a possibilidade de 

retratar. Afinal, a arte indígena era mesmo arte?  

 
Aún sin percatarnos de ello, la mayoría de las mujeres que nos hemos 
educado en las ciudades y desde una organización social que hace 
descender su laicidad de un ordenamiento cristiano del mundo (un acta de 
nacimiento que se parece a una fe de bautizo, un certificado de matrimonio 
que garantiza la monogamia heterosexual obligatoria, etcétera), pensamos 
como fundamentales o básicas la centralidad y supremacía sobre la 
naturaleza de un ser humano escindido entre un cuerpo máquina y un alma 
racional (Descartes), la primacía de lo útil (Locke), la autonomía ética 
individual (Kant), la igualdad intelectual con el hombre (Madame Roland) y la 
trascendencia existencial mediante la economía, el trabajo y las decisiones 
individuales (CELETANI,  2014, p. 18). 

 
 Nessas memórias, em nenhum momento descarto as contribuições do 

pensamento feminista para os estudos acadêmicos e para a formação de um novo 

pensar sobre gênero na história ocidental. Simone de Beauvoir será referência para a 

compreensão de fatores sociais, filosóficos e culturais que reforçam a compreensão 

da permanência da mulher em uma perspectiva de submissão e desigualdade. 

Contudo, considerando-se a nacionalidade brasileira como um país Abya Yala (termo 

que representa a América que foi colonizada por Colombo), pretendo exercitar o 

pensamento de confirmar presença em nossa história nativa e ouvir mulheres nativas, 
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com seus saberes que foram perdidos com a colonização. Nesta perspectiva, o 

feminino que não pode ser artista pela visão retratada europeia, pois não tem o dom 

divino, é uma mulher cristã, branca, que sofreu também uma formação cultural que 

domou e ajustou saberes antigos da Europa pré-cristã. 

Ainda nessa história de trajetória mais linear de minha formação, sou uma 

menina que agora está de mudança do Sul do país para o Centro-Oeste. Nasci na 

cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e toda minha família paterna 

mais próxima habitava a região metropolitana de Porto Alegre. A família materna ainda 

se dispersava também pelo interior do estado, nas cidades de Camaquã, Arambaré e 

Rio Grande, ao Sul do Rio Grande do Sul. É uma região da qual até hoje não conheço 

muito da história, considerando que, ainda na infância, me mudei para o Centro-Oeste. 

Morei em minha cidade natal até completar os 7 anos. A mudança foi brusca, 

intensa. Meu avô materno morava na cidade de Goiânia, no Centro-Oeste do país, e 

minha mãe dizia querer se aproximar dele. Ao mesmo tempo, ela e meu pai quiseram 

experimentar uma vida financeiramente diferente, considerando-se que, nesse tempo, 

o custo de vida em Porto Alegre era mais alto. 

Tenho na memória um sotaque forte do Sul, algumas comidas muito 

tradicionais nas reuniões de família, como o churrasco, e o uso do chimarrão, uma 

bebida quente, feita a partir da erva-mate, tomada no início e no fim do dia. O clima 

no Sul do Brasil tinha suas estações mais definidas: um inverno com temperaturas 

bastante frias, se comparadas com o restante do Brasil, e um verão muito úmido – 

época em que íamos com facilidade para as cidades mais litorâneas. A vegetação é 

bem plana, com predomínio dos pampas.  

Na minha família, temos uma característica forte da cultura italiana e polonesa 

por parte materna, além da indígena e uruguaia, da parte paterna. Os avós da minha 

avó materna vieram, como imigrantes, da Polônia, em época de muita pobreza, e 

habitavam algumas regiões do interior do Rio Grande do Sul e Paraná. Ela conta que 

sua avó materna não falava português em casa e era comum sua mãe conversar em 

polonês. Ainda no início da migração, tentavam permanecer juntos, como uma 

pequena comunidade, em que os pais casavam seus filhos com poloneses ou 

descendentes. Mas isso logo se perdeu, e eles se misturaram. Geralmente 

trabalhavam nas lavouras e moravam na zona rural. Minha avó materna, quando 

criança, foi para a cidade morar na casa de amigos da família para concluir seus 
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estudos do ensino fundamental. Quando eu nasci, todos já moravam nas cidades, o 

que me manteve, durante a infância, no Sul, distante da zona rural. 

Tudo muda visualmente, inclusive as telas de meu pai. Com 7 anos, ainda filha 

única (minha irmã nasceu na cidade de Goiânia), meus pais percorrem uma jornada 

de experimentar novas possibilidades, de viver a vida de classe média baixa no Sul 

do Brasil. Tenho um branco em alguns pontos da memória a respeito dessa mudança. 

Em certas situações, me recordo mais das fotografias que contam das vivências do 

que de minhas próprias lembranças. Pelo chamado de uma cidade nova e planejada, 

com um valor econômico mais acessível do que o de Porto Alegre, partimos para a 

morada em Goiânia. Foi uma viagem de carro conduzida por meu avô materno, que 

já morava na cidade e foi nos buscar. Ele havia se mudado para Goiânia anos antes, 

logo após um programa criado pelo governo brasileiro de baratear as terras do Centro-

Oeste e convidar os agricultores do Sul e Sudeste para nelas habitarem.  

Meu avô veio, nesse fluxo de migração, trabalhar com plantação. Os negócios 

não fluíram muito bem, e suas referências administrativas eram poucas, mesmo que 

seu ímpeto e sua disponibilidade para o trabalho fossem fortes. Então, se estabeleceu 

em Goiânia e montou uma pizzaria, toda decorada com arranjos e artesanatos que 

lembravam o Sul. Tinha orgulho de falar que era de lá. Um mesmo orgulho cultural 

que eu presenciava em alguns parentes mais velhos em relação a suas ascendências 

europeias. Posso então ir construindo, nesta narrativa, uma performance de 

colonizações diversas, presentes em microcapilarização de hegemonias de povos que 

pensam ser superiores a outros, até mesmo dentro do próprio país. Ainda não 

compreendo quais foram os reais impactos em minha formação individual o fato de 

que minha família tenha imigrado para o Centro-Oeste. Só sei que o movimento da 

vida me pediu nova adaptação climática (o que foi ótimo, pois o inverno no Sul me 

trazia enfermidades recorrentes) de fala, expressão, corpo e movimento.  

 Para uma criança, eu parecia estar adaptada ao novo espaço. Distanciei-me 

um pouco do contato com a arte, pois meu pai, focado em seu novo trabalho na nova 

cidade, também se distanciou. Alguns anos depois ele retornou com grande força à 

sua conexão com os pincéis. Nas primeiras novas telas em Goiânia, apareceu um 

certo encantamento com o novo espaço e ambiente cultural e social. Meu pai se 

tornou curioso com a cultura popular das festas tradicionais do interior de Goiás, como 

as Cavalhadas e a Procissão do Fogaréu. Começou a retratar, de acordo com o seu 
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olhar e suas formas, os efeitos que as imagens desses movimentos culturais geram 

em seus fluxos de pensamento, como é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Pintura sobre acrílico (Ariel Ferreira, 2000) 

Fonte: arquivos da autora (2005). 

 
Comecei a ver mais cores em suas telas. Tenho a lembrança de poucas telas 

coloridas e vivas enquanto estávamos no Sul. As formas tortuosas e mais tropicais de 

Goiás pareceram despertar em meu pai mais vivacidade nas tinturas. As telas 

passaram a ter mais bois, mais cores, mais formas, uma diversidade visual 

contrastante. Eu gostava desse novo movimento dele e me encantavam os mistérios 

desse novo espaço.  Foi nessa nova zona de contrastes que me permitiu testar um 

pouco mais a possibilidade de desenhar. Ganhei então, de meu pai, minha primeira 

caixa de giz pastel e descobri que com ela eu poderia executar, silenciosamente e 

sem chamar muita atenção, as formas visuais que começavam a me agradar.  

Nesse movimento, me desliguei um pouco dos livros de arte e comecei a ter 

contato com novas expressões artísticas que ilustravam minhas experiências 

migratórias e que pareciam fugir um pouco do protocolo curricular de minha escola e 

dos livros de minha casa. Por algum tempo pareceu uma ação libertadora, pois não 

ter mais somente referências de uma estética da arte tão bela e rebuscada me deu 

espaço para novos respiros. Porém, eu ainda estava imersa em uma grande galeria 

de arte, em minha própria casa. Só que, nessa galeria íntima, havia me esquecido de 

deixar espaços para que os quadros pudessem respirar. Estes começaram a ser 
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posicionados um ao lado do outro, grandes, pequenos, desalinhados. Minha casa, 

com o tempo, foi se tornando a galeria e o depósito dos quadros de meu pai: paredes 

da sala, dos quartos, da cozinha e até do banheiro. Por onde eu caminhava havia 

cores, formas e conteúdo das visões daquele homem. 

 Fui sutilmente me distanciando desse universo primeiro do campo das artes. 

Minha referência ainda era muito masculina para ele e mantive, em silêncio, meus 

traços. Eu ainda não conhecia mulheres que me guiassem em suas cores e fui 

percebendo cada vez mais que minha tradição familiar exigia de mim/menina/mulher 

outras demandas em tempos extra. Então, passei a buscar fora novas experiências 

artísticas, com a intenção de suprir demandas íntimas de dilemas ocultos.   
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3 TEATRO EM CENA E O RECORTE FOTOGRÁFICO 

 

3.1 PRODUÇÕES CULTURAIS – TEATRO EM CENA 

 

Meu cotidiano em Goiânia foi seguindo percursos naturais entre escola e 

comunidade. Uma pintura, vez ou outra, uma peça de teatro, uma apresentação 

musical e algumas viagens ao interior de Goiás para visitar cidades turísticas e 

tradicionais da cultura popular, como Pirenópolis e Goiás Velho. Esse movimento foi 

formador de minha identidade local e referências e significados para mim. Ao fim do 

ensino médio, pronta para decidir a faculdade, retornei anseios e dilemas sobre arte, 

Ser-artista e possibilidades de mercado. Sem saber ainda que percurso seguir no 

vestibular e perdida entre a pressão de escolher uma profissão que fosse 

economicamente aceitável e outras profissões que fossem como uma resistência em 

servir as minhas vontades mais íntimas e referências de casa, fui em busca de novas 

vivências que pudessem dar rumos para minha escolha. Finalizei o ensino médio e, 

enquanto fazia alguns meses de cursinho pré-vestibular, me angustiava em torno das 

dúvidas de qual caminho seguir.  

O cenário cultural da cidade despertou em mim novas possibilidades de me 

comunicar com minha própria criatividade e iniciou um despertar em relação às 

possibilidades artísticas e ao que ser arte. Em tempos de busca e dúvidas sobre ser 

artista, apareceu-me um novo encanto visual. Foi quando comecei a ter contato com 

o campo artístico do teatro e de eventos de produção. 

 
Desde o início no século XX, no mundo ocidental, alguns discursos e projetos 
artísticos têm se articulado no sentido de colocar em cheque os parâmetros 
modernistas do mundo da arte. Esses processos se intensificaram nas 
últimas décadas desse século turbulento, quando se instauraram dúvidas 
mais profundas do ponto de vista conceitual e formal, e em alguns casos 
questionando, mesmo, as redes de vínculos sociais nas quais se inserem 
práticas e trabalhos artísticos (MARTINS, 2016, p. 185). 

 

Fui percebendo que o teatro é uma prática muito antiga nas experiências de 

comunidades humanas. Suas manifestações e suas narrativas compartilham 

experiências da vida e de interpretações possíveis que vamos elaborando sobre ela. 

Fui percebendo, por estas expressões, os possíveis compartilhamentos narrativos, o 

contato espiritual e o registro de histórias de culturas diversas. Em nossa história 

ocidental, tive um registro mais demarcado de referências do teatro na Grécia como 
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uma das Belas Artes. Ainda assim, não me lembro de ver nada sobre o teatro nos 

livros da escola ou nos materiais artísticos de meu pai. Para mim, era uma arte um 

pouco marginalizada que se articula tentando ganhar espaço, legitimidade e voz, em 

suas inserções enquanto prática artística. Fui me criando nesse espaço. 

Em 2008, ocorreu, com sede principal no Teatro Goiânia, no centro da cidade, 

o Festival Goiânia em Cena – Festival Internacional de Artes Cênicas. Na época, era 

o principal festival de artes cênicas de Goiânia.  Um evento da Secretaria Municipal 

da Cultura de Goiás, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, contando 

com o patrocínio da CAIXA, FUNARTE e o apoio da AGEPEL – Agência Goiana de 

Cultura Pedro Ludovico Teixeira. 

 

Festival de Artes Cênicas que promove a aproximação das três linguagens 
cênicas, o teatro, a dança e o circo, proporcionando uma visão panorâmica 
da produção das artes cênicas em âmbito regional e nacional. (Fonte: portal 
Goiânia em Cena 2008 –  
https://www.goiania.go.gov.br/shtml/cultura/goianiaemcena/2008/apresentac
ao.shtml ) 

 

Iniciei uma nova jornada visual, agora registrada pelas longas e vermelhas 

cortinas do teatro. Ainda sinto um frio na barriga quando me lembro dos primeiros 

festivais em que trabalhei. Olhar para as cortinas vermelhas fechadas era excitante, 

vibrante, e um tom de desafio, curiosidade e falta de ar tomava meu corpo. Atenta aos 

interlocutores lúdicos e aos cenários diversificados, estava, mais uma vez, 

observando variadas e novas visualidades que, agora, se intercambiam entre o que 

poderia ser visto em cena e o escuro e oculto da produção – os bastidores, e eu estava 

neles, escondida atrás das cenas. Eram chamados relacionados a eventos culturais 

e artísticos e tinham suas demandas específicas na cidade, ainda que na cena estes 

eventos ainda fossem poucos se comparados aos circuitos artísticos de outras 

cidades.  

Atuei como auxiliar na produção de alguns desses eventos e encarei esse 

exercício como uma experimentação, tal como o desafio de conhecer esses espaços 

e suas possibilidades no campo amplo da atuação artística. Os principais eventos que 

presenciei, como o Festival Goiânia em Cena, foram regidos também por funcionários 

públicos do Centro Cultural Goiânia Ouro, que são contratados pela Secretaria de 

Cultura. Como os festivais, em sua maioria, na época, eram aprovados por leis de 

incentivo à cultura, a própria equipe abria editais para contratação de outras pessoas 

para produção e apoio. Eu fui uma destas em 2008 e 2009. Acompanhei artistas no 

https://www.goiania.go.gov.br/shtml/cultura/goianiaemcena/2008/apresentacao.shtml
https://www.goiania.go.gov.br/shtml/cultura/goianiaemcena/2008/apresentacao.shtml
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traslado entre hotel, restaurantes e teatros de apresentação, além de participar na 

organização de entregas de prêmios e auxílio com cenários. Um sujeito que se 

assume como apoio de produção em festivais culturais é como uma carta coringa. Ele 

não tem definições muito específicas e apenas auxilia na manutenção e execução de 

todo o evento. 

Essa atividade geral e não especializada me trouxe um contato com o universo 

cênico por diversos ângulos que um evento do porte poderia oferecer. Foram 

significativos contatos com atores e produtores, cenários e comissão de imprensa, 

definição de prêmios e necessidades burocráticas de prestações de contas. Uma 

visão geral dos agentes em cena e uma construção de minhas próprias visualidades 

no cenário de minhas subjetividades. Eu estava imersa com artistas diversos que 

produziam imagens com seus corpos expressivos, as variadas luzes dos cenários e 

os específicos áudios no palco de teatro.  

Dessa experiência carreguei bagagens que aos poucos foram delineando um 

pouco mais minhas escolhas estéticas e lugares de atuação na vida. Neste cenário vi 

homens e mulheres percorrendo espaços dinâmicos da cena, e grupos feministas 

apresentaram suas propostas e peças que contavam histórias mais tradicionais da 

cultura ocidental. 

Foi com bagagens dessa experiência iniciada em 2008 que fui convidada pela 

organizadora do evento Goiânia em Cena, a produtora cultural Marci Dornelas, a 

retornar, em 2009, ao mesmo festival. Porém, neste novo ano, trabalhei como 

produtora em sua equipe mais direta. Aprendi ainda mais a ver o trabalho minucioso 

de alguns grupos de teatro que se entregavam em seus projetos de feitorias visuais e 

as dificuldades de financiamento para a produção de cenários e histórias que queriam 

ser contadas por estes artistas. Produtores de imagens, que eram atores de teatros 

que eu vi, criavam cenários e histórias que despertavam campos de sentidos 

diferentes nos espectadores. Entendi que, naquela perspectiva, o artista também era 

um coringa. Com o pouco financiamento que tinham, os atores tinham que ser seus 

próprios produtores, elaborar as peças, construir cenários, costurar, arquitetar, 

administrar e divulgar. Era possível, então, de deixar que sentimentos, valores e 

visões de mundo fossem expostos em cenários diversos do festival, que trazia grupos 

nacionais e internacionais para suas apresentações, ainda que, por histórias de uma 

herança eurocêntrica de mundo, com o teatro ampliei um pouco a percepção de 

possíveis diversidades culturais. A Figura 5 é, para mim, uma lembrança muito 
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acolhedora desses desafios e experiências no cenário mais lúdico que consigo 

acessar de minhas memórias. A produção de teatro é, também para mim, a ilustração 

de um espaço e tempo de afetividades e possibilidades de experimentar a criação na 

vida cotidiana, pela vida que existe no corpo e na mente do homem. 

Penso em meu processo autobiográfico de caminho à Faculdade de Artes 

Visuais, licenciatura, na UFG e, ainda, para a direção de projetos gráficos como um 

percurso de formação continuada. As telas de meu pai em casa, os eventos de teatro 

e a formação com a fotografia (que abordarei em outros trechos seguintes deste 

trabalho) constituíram vozes e imagens na dimensão de meu percurso atual. A Figura 

5 se apresenta como uma memória desta visitação (auto)biográfica de formação. 

Nela, está a equipe de produção do festival Goiânia em Cena de 2008. 

 

Figura 5 – Festival Goiânia em Cena (2008) 

 

           

Fonte: arquivos da autora (2008). 
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3.2 MINHA PEQUENA HISTÓRIA COM A FOTOGRAFIA 

 

Figura 6 – Dimantina/MG (Mariana Magri, 2011) 

 

Fonte: arquivos da autora (2011). 

 

Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho (ou de 
um aparelho munido de fotógrafo) estará observando um movimento de caça. 
O antiquíssimo gesto de um caçador paleolítico que persegue a caça na 
tundra. Com a diferença de que o fotógrafo não se movimenta em pradaria 
aberta, mas na floresta densa da cultura (FLUSSER, 2011, p. 43). 
 

 

Com a imagem retratada na Figura 6, inicio nova fase desta narrativa, um 

movimento visual e de experiências que me aproximou de um campo artístico 

trazendo desafios e janelas em meus pensamentos sobre arte e vida. No ano de 2008, 

eu não apenas me lancei aos bastidores dos palcos de teatro, mas também, comecei 
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um movimento buscador do ambiente de caça pela fotografia –  referindo-me a 

Flusser.  

Relacionar-me com a fotografia foi como lançar-me em uma nova época de 

minhas experiências visuais. Neste campo senti eu que havia possibilidade de 

delinear algumas curvas diferentes e ser a agente de meu próprios desenhos de luz. 

Um início certamente romântico entre conquista de territórios visuais e manuseio de 

artefatos. Um dos fatores mais marcantes desse exercício de memória foi revisitar a 

imagem da minha professora de formação Cidinha Torres.  

Encontrei minha primeira referência concreta artística feminina: uma fotógrafa 

e professora que vivenciou o universo das imagens fotográficas durante toda sua vida 

profissional. Cidinha rompia em mim duas informações muito marcantes: Obra de Arte 

– poderia a fotografia ser obra de arte? E Mulher Artista – poderiam também as 

mulheres serem artistas? Estas perguntas me rondavam nesta época. Cidinha era 

formada em Artes Plásticas, depois retornou para a Universidade Federal de Goiás e 

cursou Artes Visuais Licenciatura para poder ministrar suas aulas de formação de 

fotografia profissional. Até este momento já havia conhecido nos livros algumas 

mulheres artistas, porém somente artistas plásticas. A fotografia abriu um espaço em 

meu pensamento para elaborar uma maneira de arte mais integrada ao mercado 

dinâmico de trabalho contemporâneo, e isso me deu liberdade para arriscar meus 

fazeres artísticos.   

Minhas primeiras imagens fotográficas ainda foram feitas associadas ao teatro. 

Quando trabalhei nas produções teatrais estive muito atenta aos fotógrafos que, de 

maneira muito silenciosa, atuavam nos espetáculos. Homens e mulheres de preto, 

discretos em seus trajes e ameaçadores em seus grandes equipamentos, espreitavam 

as cenas, os movimentos, as luzes, e percorriam os palcos em passos 

minuciosamente largos, para que não perdessem o instante da cena e, ao mesmo 

tempo, completamente silenciosos, para que também não atrapalhassem esse 

cenário. Eram solitários na execução de seus trabalhos, pois o foco era preciso, e 

nada externo poderia lhes tirar o ato da execução de suas imagens.  

Regiam sua própria orquestra, formada por uma diversidade inconstante de 

cliques e de construção de imagens. Eles também eram atores, aqueles não 

aplaudidos, mas que também traiam aplausos ao registrarem a relação entre plateia 

e palco. Registravam uma narrativa, e seus olhares seriam, em algum momento, 

também construtores das narrativas após a apresentação, pois suas imagens 
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contariam a história do evento a partir de seus recortes, de suas escolhas e de suas 

prioridades. Senti um afã em direção à fotografia, nestas vivências em contato com 

estes espaços, algo que depois se tornou decisivo nesta trajetória de imagens visuais.  

Então, surgiu-me a oportunidade de iniciar um curso de formação com a 

professora Cidinha Torres, em Goiânia. Minha primeira dificuldade não foi o conteúdo, 

mas sim o manuseio do misterioso equipamento. A câmera fotográfica sempre fora 

artefato de muita curiosidade, um aparelho lúdico que não me parecia apenas captar 

o que o olhar via, mas trazer uma surpresa para este olhar – o recorte de tempo. A 

mente e o pensamento me parecem constantes em seus trânsitos e velozes no 

movimento, mas o clique da máquina fotográfica, não apresentava a mesma agilidade. 

Então, ele faz uma certa pausa, para que a mente possa ver uma daquelas imagens 

recorrentes em suas inconstâncias e velocidades. Ainda seguindo a caça com Flusser 

(2011, p. 43), “a selva consiste de objetos culturais, portanto de objetos que contêm 

intenções determinadas”. Minhas primeiras selvas foram às ruas da cidade, seus 

projetos arquitetônicos e peças de teatro, o que me retornava aos bastidores dos 

palcos, agora, tendo como diretora uma professora que dirigia minhas cenas.  

Flusser (2011) não é um pesquisador com perspectiva da imagem relativa ao 

pensamento cultural e antropológico da cultura visual e não posiciona a imagem 

necessariamente como relativa às histórias de vida narradas. Contudo, ele é o 

caçador que me auxiliou a compreender meu próprio ato fotográfico, o pesquisador 

criador de contextos filosóficos que me induziu a poetizar a minha fotografia. Flusser 

(2011) se apresenta nesta narrativa como um professor, também, que me instigou a 

brincar com minha imagem fotográfica, apenas um meio para dialogar entre meus 

pensamentos de memória e minha identidade artística, e não para fortalecer o 

discurso das visualidades e imagens por uma perspectiva da cultura visual. 

Cidinha era uma “figura” da velha guarda da fotografia goiana. Começou seus 

percursos com a câmera analógica e, com a velocidade dos movimentos tecnológicos 

contemporâneos, teve de ir ajustando seus próprios fazeres artísticos e suas maneiras 

de ministrar as aulas. Trabalhou e trabalha no cenário cultural e de formação, sempre 

com a câmera e seu olhar sob o domínio das mãos. Cidinha Torres foi uma 

intermediária para minha imersão em um novo mundo de pertencimento em torno do 

fazer artístico. Uma professora inspiradora, pois, para mim, foi a educadora do jardim 

de infância como artista visual.  



68 

 

Em minha memória, Cidinha faz parte dos anseios que deram origem à esta 

pesquisa. Convido seu olhar para passear com o meu por esta escrita como 

colaboradora em um próximo capítulo, pois acredito que suas contribuições, seus 

posicionamentos políticos com o fazer artístico e sua experiência como educadora 

são de grande referência para as problemáticas desta narrativa. Sua produção visual 

representa um intercâmbio de formação de fotógrafos amadores e profissionais que 

hoje também atuam na cidade de Goiânia. Os valores e as subjetividades que a 

professora administra em suas aulas também são responsáveis por olhares que 

produzem imagens diversas e, para essa pesquisa, em particular, uma das peças de 

comunicação que será apresentada mais a frente. Esta tem como imagem central uma 

fotografia de peça de teatro que realizei sob condução e orientação de Cidinha no 

curso de formação que ela ministrou e do qual participei. Sua presença é marcante, e 

sua contribuição em meus projetos visuais é de grande importância.  

Pretendo, então, estabelecer diálogo aberto com a educadora e fotógrafa, 

pensando em sua mediação e visão sobre as diversidades que existem entre a forma, 

o conteúdo e as subjetividades de visualidades que podemos encontrar em suas obras 

fotográficas. Sua identidade e história de vida também são recursos reflexivos para 

esta narrativa. É um ato da visão, um ato de educação e um diálogo reflexivo entre a 

minha e a sua trajetória. 

 
Figura 7 – Cidinha Torres e Marci Dornelas recebendo, em 2014, diploma de Honra ao 

Mérito na Câmara Municipal de Goiânia  
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Fonte: arquivos da autora (2014). 
 
 

Não apenas fotografei com Cidinha, mas também acompanhei por alguns 

meses seu trabalho na escola Canopus. Fui convidada pela professora para auxiliar 

os trabalhos da escola: organizar questões das aulas, frequências de alunos e grupos 

de fotografia ao ar livre. Além de participar com ela da organização de exposições de 

trabalhos de alunos, atividade que a escola fazia em parceria com o Museu de Arte 

de Goiânia e com o Parque Bosque dos Buritis, suas exposições de alunos 

aconteciam em um espaço ao ar livre no Museu.  

Essas memórias também me levam para um lugar de reencontro com os livros 

clássicos – só que agora da história da fotografia. Foram poucos, pois as aulas eram 

mais focadas em uma fotografia prática, na técnica dos equipamentos e na dinâmica 

em grupo, mas aprendemos alguns nomes tradicionais da história da fotografia. Não 

posso deixar de retornar para as considerações iniciais deste capítulo e colocar esta 

história em seu lugar de olhar cultural e visualidades. Para melhor compreensão deste 

local que reivindico em minha própria identidade de história da arte, agora amplio a 

problematização de gênero, pertencimento e hegemonia cultural para a fotografia 

também.  

Segundo Teresa Laurestis, os estudos feministas, em seu início, se pautaram 

no conceito de gênero como diferença sexual. Porém, não cabe mais nas pautas 
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contemporâneas uma divisão tão linear e que pareça dar conta de um todo masculino 

e um todo feminino único. O gênero então passa a ser pontuado por Teresa, como 

uma representação: “A representação do gênero é a sua construção – o que não 

significa que não tenha implicações concretas ou reais, tanto sociais, quanto 

subjetivas na vida material das pessoas. Muito pelo contrário” (LAURETIS,  1994, p. 

209), que está inserida em diversidades culturais distintas e que tem suas demandas 

específicas. No mais, essa ideia muito genérica do feminino, por exemplo, já é uma 

visão de perspectiva do olhar patriarcal segundo a pesquisadora. Trata-se de um olhar 

que pontua a diferença a partir do masculino e de seu ponto de vista. Assim, também 

não é possível considerar demandas diversas dos estudos feministas. Analisar a falta 

de presença da mulher como autora de obras de arte, de fotografias, e demais artes, 

e ainda, como referência de estudos, é apenas um ponto de partida para esta crítica. 

Neste percurso, ainda cabe pensar o feminino em sua diversidade e suas 

necessidades também fora da visão ocidental e da imagem eurocêntrica.  

 

A construção do gênero vem se efetuando hoje no mesmo ritmo de tempos 
passados, como da era vitoriana, por exemplo. E ela continua a ocorrer não 

só onde se espera que aconteça – na mídia, nas escolas públicas e 

particulares, nos tribunais, na família nuclear, extensa ou monoparental – em 

resumo, naquilo que  Louis Althusser denominou “aparelhos ideológicos do 
Estado”. A construção do gênero também se faz, embora de forma menos 
óbvia, na academia, na comunidade intelectual, nas práticas artísticas de 
vanguarda, nas teorias radicais, e até mesmo de forma bastante marcada, no 
feminismo (LAURETIS, 1994, p. 209). 

 
Quando penso na falta de espaço das mulheres nos livros em que tive contato, 

penso a partir da possibilidade de meu acesso, a partir de demandas que são 

representações subjetivas de minhas trajetórias. Quando uma mulher negra pensa e 

reivindica esta experiência, ela o faz por outras demandas subjetivas de seus 

cotidianos. Do mesmo jeito uma mulher indígena, uma de classe financeira alta e outra 

de classe financeira baixa, assim como uma que vivenciou uma infância na zona rural, 

poderão ter suas demandas muito diferentes de outras de zona urbana. Este 

pensamento de um feminismo que se amplie do clássico e abarque setores de 

situações, problemãos e necessidades de cada grupo e identidade feminina em suas 

diversidades sociais e este trabalho convidam, então, mulheres diversas a pensarem 

em suas demandas no universo amplo das imagens. E, mais, a pensarem como as 

imagens as representam e como se sentem com estas representações. 
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Quando retorno para a escola Canopus, não percorro apenas com o olhar 

feminista e caminho também em busca de um relacionamento mais sincero e crítico 

com as imagens sobre a cultura que representam. Busco compreender que a minha 

formação estava também influenciada por um olhar eurocêntrico – retomando aqui o 

argumento de Ella Shohat e Robert Stam. Muitas vezes eu notava que algumas 

experiências visuais ficavam na margem das referências ou não eram contempladas 

com a devida importância e que outras referências não ocidentais também acabam 

ocupando esta posição um tanto marginal.  

Segundo Ella Shohat e Robert Stam, neste livro citado, bastante influenciados 

por Edward Said, e afirmam que o “Ocidente, assim como sua contrapartida oriental, 

é uma construção fictícia baseada em mitos e fantasias” (SOHAT; STAM, 2006, p. 37). 

Esta construção da qual os autores falam denota um mundo fragmentado e sem 

intercâmbios – que não sejam por domínio dos que triunfam sobre os demais –, 

apagando de nossa construção filosófica de pensamento e da vida a possibilidade de 

ambos, ocidente e oriente, serem espaços de formação mista.  

O mais crítico desse percurso para este projeto é observar que os produtores 

de imagens, sejamos artistas, designers, publicitários(as), as elaboramos por este 

olhar fragmentado, que é decorrente de um triunfo de domínio. E podemos, então, a 

cada projeto visual, reforçar e demarcar novamente este discurso triunfalista do 

Ocidente (Europa) sem que percebamos, não acolhendo demandas e necessidades 

que são demarcadas em nossa nação, seguindo então rótulos e formas de criar, 

comunicar, se expressar e buscar identidade, que estão, em parte, fora de nós. 

Na escola Canopus havia um corredor retangular após a porta de entrada, com 

paredes brancas e duas molduras de cada lado. Cada uma delas, com tamanho 

semelhante a uma folha A3, continha fotografias em preto e branco. As imagens 

sempre cativaram meu olhar inexperiente com imagens fotográficas. Havia em todas 

um forte contraste do preto e branco e, em algumas, a presença de marcantes e 

profundos olhares que me chamavam a atenção. Logo, elas nos foram apresentadas 

nas aulas de fotografia e conheci pela primeira vez o fotógrafo brasileiro Sebastião 

Salgado, através, principalmente, da Figura 9, que estava impressa e emoldurada em 

vidro na parede do corredor da escola. Em 2015, fui a uma exposição de Sebastião 

Salgado, chamada “Gênese”. Muitas imagens eram divididas em setores temáticos 

pela curadoria da exposição, sempre em preto e branco. Muitas fotografias de sua 

trajetória representam situações muito críticas de situações decorrentes da 
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desigualdade social e das dificuldades de sobrevivência de algumas comunidades, 

muitas delas exploradas como mão de obra quase que escrava. Outras retratavam 

migrações e pobreza extrema, e, outras, culturas de comunidades nativas de regiões 

diversas. Hoje penso no que este homem incorporou destes espaços em que atuou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Garimpeiro e policial militar no Garimpo de Serra Pelada (Sebastião 
Salgado, 1980) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: fotografia da imagem exposta na escola de Canopus de Fotografia (2009).  
 

Um homem branco, apesar de brasileiro, com seus fortes traços de 

ascendência europeia, com um objeto imponente em mãos, como é a câmera 

fotográfica. Um estranho a todos estes lugares, muitas vezes inóspitos, aos quais ele 
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percorria em sua caça visual. Fico imaginando quais impactos, quais impressões e 

quais sensações Sebastião imprimiu nos contextos com os quais ele se aventurou na 

caça fotográfica. Afinal, ele era um elemento extra nestes contextos, uma nova peça, 

com possíveis interferências no cotidiano, muitas vezes sofrido e que ele mesmo 

registra.  

Essas imagens nos deram a oportunidade de ter algum mínimo contato, mesmo 

que por um recorte, com realidades diversas e situações extremas de comunidades. 

Sebastião compartilha sua exposição por todo o Brasil. Por outro lado, penso ainda 

em como as visualidades e o direito a ver se exprimem em cada ação social nossa. 

Vemos histórias contadas por olhares que não são de quem vive essas histórias. Nós, 

produtores visuais, corremos o risco constantemente de produzirmos imagens de 

questões e temáticas, sujeitos e  problemáticas externas a nós, contando, assim, 

narrativas e elaborando possíveis verdades sobre elas, sem muitas vezes nos 

questionarmos sobre nosso lugar e nosso olhar nessas situações.   

Os enquadramentos, os recortes e as escolhas de Sebastião fazem parte, 

claro, de sua experiência de visão nessas situações, e não necessariamente 

representam a história destes contextos. Com esse exemplo, reflito sobre quantas 

histórias são sempre contadas e compartilhadas por olhares externos a elas mesmas 

e que, com o tempo, são tomadas como verdades. Poucos têm o direito de ver, e 

poucos ainda têm o direito a produzir e compartilhar suas imagens. Sebastião é um 

homem branco, fazendo seu trabalho de registro em comunidades.  

Não questiono sua posição como fotógrafo nem sua contribuição como artista, 

mas sim a relação que estabelecemos com os possíveis aparecimentos nos campos 

das visualidades. Por exemplo, se uma mulher negra, de uma das comunidades 

africanas aos quais Sebastião fotografou, por algum instante, quisesse contar a 

história de sua região, os conflitos e dores de sua comunidade, a partir de seu olhar 

interno e não de um olhar “intruso”, será que ela teria este espaço? Será que a 

veríamos e ouviríamos as histórias de suas imagens? E será que estas mesmas 

imagens teriam repercussão como um documento e um testemunho vivido sobre sua 

comunidade?  

Considero apenas que, como produtores de imagens, precisamos estar atentos 

sobre quais locais ocupamos, pois estes podem ser muito representativos das 

imagens que contamos. Estas imagens e estas visualidades são subjetividades 

também de nossos campos de atuação, e não a verdade sobre as questões externas 
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relatadas. E, ainda, em cada imagem que elaboramos, reforçamos naturalmente 

valores e símbolos sociais, ainda mais considerando-se um campo de tanta 

diversidade e possibilidades de produções visuais como o que habitamos atualmente. 

Produtores diversos de imagens ganham corpo e compartilhamentos devido a 

avanços tecnológicos que, por um lado, permitem cada vez mais acesso. 

 A cultura visual é um campo de pesquisa que acolhe bem as reflexões sobre 

essas demandas e experiências visuais do espaço contemporâneo sem distinções 

rígidas em torno de valores sobre imagens clássicas e imagens populares e de mídia. 

Ê um campo de reflexão acadêmica que busca adentrar em um terreno de crítica, 

dúvidas e questionamentos diante do que estas dizem de seus produtores, contextos, 

espaços, vidas e relacionamentos, sejam políticos, ideológicos, sociais e econômicos. 

 
Num contexto sócio-histórico cujas transformações têm a marca de uma 
velocidade cada vez mais vertiginosa, supostamente inédita na saga humana 
desde que se têm as notícias mais antigas, as tecnologias de imagem e os 
fluxos imagéticos vêm assumindo regiões cada vez mais nucleares na 
produção e veiculação de informações, na conformação de imaginários, 
identidades, ideologias, no estabelecimento de vínculos e relações, na 
conformação de novos padrões de comunidades. A própria noção de arte – 
de ascendência europeia, disseminada como se universal fosse, sem sê-lo, 
de fato – requer uma revisão crítica, capaz de redimensioná-la, efetivamente, 
em termos das demandas contemporâneas. O mundo da arte é – nunca 
deixou de ser – prenhe de tensões e conflitos, como, de resto, é o mundo 
social, em todos os seus níveis de produção material e simbólica (MARTINS, 
2016, p. 178). 

 

A cultura visual preenche lacunas das faltas de imagens não oriundas da 

história da arte tradicional nos livros de arte de minha casa e das escolas primárias e 

secundárias. Com seu posicionamento sobre as imagens como parte da cultura e 

como intercâmbios entre valores objetivos e subjetivos, a fotografia, por exemplo, 

poderia ser retratada e analisada com seus devidos questionamentos em presença 

histórica e diálogos contemporâneos.  

Retornando para as memórias da Escola Canopus, após ter revivido contextos 

com Sebastião Salgado, me lembro de outro homem branco estudado como 

referência na tradição da história da fotografia. Dele, havia também imagens na escola 

e na capa de revistas técnicas sobre fotografia. Recordo-me de ter curiosidade pelos 

movimentos e pelas velocidades dos desenhos de suas imagens. Tinha um nome que, 

na época, eu não me arriscava à pronúncia, afinal, não era latino, não era brasileiro, 

mas era referência para nós “daqui” sabermos fotografar. Apreciava-me também a 

profundidade de campo (termo que fui apresentada em aula) e ficava imaginando por 
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vezes as histórias que estavam sendo narradas pelas imagens. Descobri então que o 

fotógrafo que "eu  namorava" através de suas imagens – principalmente a imagem 

apresentada na Figura 9 – era considerado por alguns ocidentais como o pai do 

fotojornalismo – o francês Henri Cartier-Bresson.  

 

Em que consiste a reportagem fotográfica? Às vezes uma foto única cuja 
forma possua rigor e riqueza suficientes, e cujo conteúdo tenha bastante 
ressonância, pode bastar a si mesma; mas isto raramente é dado; os 
elementos do tema que fazem brotar a centelha frequentemente são 
esparsos; a gente não tem o direito de reuni-los à força, encená-los seria uma 
trapaça: daí a utilidade da reportagem; a página reunirá os elementos 
complementares repartidos em várias fotografias (BRESSON, 2015, p. 17).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 – Fotografia de Henri Cartier-Bresson (1098) 

 

 

Fonte: http://popliteral.com/br/henri-cartier-bresson-1908-2004-trabalhos-
fotos-e-biografia. 
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Henri Cartier-Bresson e Sebastião Salgado foram os dois únicos fotógrafos que 

me recordo de estudar como referências na história da fotografia. Considerando que 

as aulas na Canopus eram muito técnicas, era um Curso Básico de Fotografia, 

estudávamos mais a teoria prática de luz e sombra, profundidade de campo, posição 

e enquadramentos, velocidades e medidas de luz. Começamos com alguns 

experimentos nas câmeras analógicas da professora Cidinha e logo passamos a 

experimentar com  as câmeras profissionais contemporâneas.  

Realizei minhas primeiras produções fotográficas com uma câmera Canon 

digital, emprestada de um amigo do grupo de estudos. Nas aulas, tivemos orientações 

técnicas que são básicas e caras à história da fotografia. Mas, o que mais marcou 

minha trajetória de produção visual neste percurso não foram os pontos focais, as 

regulagens de velocidade e as profundidades de campo, mas o olhar de cada 

fotógrafo. Éramos uma turma diversificada, tanto em idade como em termos de gênero 

e em relação aos objetivos que cada um e uma tinham com a fotografia. Acompanhei 

duas turmas seguidas com Cidinha e percebi que algumas pessoas buscavam a 

formação em fotografia profissional básica, como possibilidade de atuarem em algum 

campo de demanda de mercado – muitos em eventos, como casamento e grandes 

festas, e outros em mercado de produtos.  

Outras pessoas buscavam a fotografia relatando estarem em uma fase da vida 

que precisava ser preenchida por algo novo. Tinham na fotografia uma possibilidade 

“terapêutica” de se relacionarem como a vida e com a descoberta artística de 

pertencerem a um espaço muito contemporâneo, que é o das imagens. Para ambos, 

a premissa de expressarem suas vontades de construir imagens que lhes fossem de 

apreço e beleza era a conquista. Suas subjetividades eram acolhidas nas aulas de 

Cidinha e, com elas, seus olhares objetivos em torno das estruturas sociais 

pertencentes. As aulas eram coletivas, e o conteúdo compartilhado era o mesmo. 

Porém, as imagens produzidas, sempre muito diversas, adquiriam uma forma que era 

influenciada pelas bagagens de vida e as experiências pessoais de cada fotógrafo e 

expressam ocultamente os anseios, as afinidades e os instantes do momento em que 

cada indivíduo segurava sua câmera.  

Essas aulas foram momentos de descobertas em que pude retirar alguns véus 

que cobriam minhas limitações por produzir imagens e explorar minhas referências 

sobre “ser artista” e sobre as artes visuais. E “[…] nesse cenário, algumas perguntas 
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fazem-se presentes: o que é arte legitimada? Quem a produz, quem a legítima? A 

partir de que critérios, com as chancelas?” (MARTINS, 2016, p. 178). Ainda não sabia 

se podia considerar minhas imagens fotográficas um produto artístico, talvez, uma 

arte que não fosse legitimada, mas me sentia confortável com o tom irreverente de 

Cidinha ao conduzir e inspirar nossas produções e pela paixão que tinha diante da 

fotografia. Afinal, queríamos fazer parte dos universos das imagens que nos tomam 

de assalto cada vez mais em nossos cotidianos conjuntos. “Em primeiro lugar existem 

à nossa volta muito mais imagens que solicitam a nossa atenção” (SONTAG, 2004). 

Imagens publicitárias, mídias interativas, fotografias cotidianas e pessoais, revistas, 

televisão, cartazes em lanchonetes, todas imagens, em grande parte, fotográficas. 

Nossa respiração era quase que visual e queríamos atuar nesse contexto como 

produtores, e não somente consumidores.  

Aos poucos, estabeleci relações entre meu olhar, o corpo que segura a câmera, 

considerando minha corporeidade como parte do processo de fotografar e o próprio 

objeto. Esta relação ficou mais íntima e emancipada quando adquiri meu próprio 

equipamento: uma máquina fotográfica NIKON D3000. E então o arquivo de imagens 

e os testes de composições cresceram cada vez mais. Ainda no curso, Cidinha 

realizava grupos de extensão para a Cidade de Goiás Velho ou para a Cidade de 

Pirenópolis, ambas no estado de Goiás.  

Fazíamos práticas de fotos de arquitetura das cidades e de outros conteúdos 

estabelecidos e guiados pela instrutora. A Figura 10 me é muito cara. Recordo-me do 

tempo que fiquei namorando as curvas de ambas as arquiteturas: a casa antiga e a 

igreja. Percorria suas vigas, marcas do tempo, mofo, tijolos. Eu buscava um recorte, 

pretendia preencher todo o espaço de minha lente com as linhas mais bem ajustadas 

possíveis e fiz alguns testes, até que, finalizadas estas formas, senti-me contente com 

a imagem. 

 

Figura 10 – Cidade de Goiás/GO (Mariana Magri, 2008) 



78 

 

 
Fonte: arquivos da autora (2008). 

 

Nesse percurso de formação com a fotografia, fiz um retorno ao mistério dos 

palcos de apresentações teatrais, agora, assumindo o perfil de um novo personagem, 

sujeito ator de passos silenciosos e equipamento nas mãos, que tenta ser oculto ao 

público e fiel aos atores: o contador de histórias, que tem como escrita suas imagens 

e, como lápis, sua câmera. Consegui liberação para estagiar fazendo fotografias de 

peças de teatro no espaço Cultural Goiânia Ouro e em algumas apresentações de 

eventos ou festivais no Teatro Goiânia. Alguns desafios muitas vezes me pareciam 

impossíveis de serem driblados neste momento. Como a fotografia é, por muitos, 

considerada o ato de desenhar com a luz, me vi com a dificuldade de aceitar que em 

algumas peças de teatro a luz era tão escassa que produzia imagens que não 

acolhiam meus valores e que contemplavam meu próprio julgamento estético. Eu 

acompanhava intensamente os spots de luz, como um caçador atento. 

Cada cor que se modifica, saindo do papel celofane que cobria as lâmpadas, 

eu rapidamente mudava a medida de luz na máquina e, neste instante de mudança, 

muitas vezes perdia o movimento delicado do ator em cena. Era uma caça em que a 

luz sempre vencia o meu olhar, até que tive de aprender a ceder um pouco mais a ela, 

permitir que ela me guiasse por seu percurso e que eu me permitisse explorar novos 

campos estéticos. Deixei que a luz desenhasse a minha técnica e que as minhas 
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escolhas se permitissem modificar-se em contexto. Foi um exercício de entrega para 

a câmera, para a luz e em consonância com os atores e suas histórias. 

Abaixo ilustro um exemplo desse trabalho de fotografia: uma fotografia de 

Teatro do Grupo Sonhus, realizada em 2008, da apresentação da peça Travessia II. 

 

Figura 11  – Travessia II, Grupo Sonhus. Festival de Teatro Goiânia em Cena (2008) 

 

Fonte: arquivos da autora (2008). 

 

“Travessia” é um poema corporal. O corpo que é morada de toda a vida. É 
impreciso expressar rastros por onde passamos. Um corpo que evoca 
ancestralidade é preciso. Uma canoa de papel é imprecisa, vulnerável como 
a vida. Completar a travessia é preciso. Infinito não é preciso. Meu coração 
não contenta: o porto, não! (http://teatroritual.com/espetaculos/travessia-
kanu-shi/) 

 

Foram percursos e práticas artísticas com a fotografia decisivos para minha 

trajetória como observadora e produtora de imagens. O lúdico e os imaginários visuais 

se tornam campos em minhas memórias e futuras pesquisas. O meu olhar tentava se 

alterar mesmo que pouco fosse, a cada nova experiência, elaborando repertórios que 

me conduziram com mais certeza à Faculdade de Artes Visuais, licenciatura, na UFG, 

no ano de 2009. 

Na Universidade, em um projeto de estágio docência, atuando dentro da escola 

com alunos, retornei à fotografia. Relato em meu trabalho final de conclusão de curso 

o exercício fotográfico como veículo pedagógico para nos aproximarmos dos alunos 

do 9º ano do Colégio Militar Vasco dos Reis, no qual estagiei com a colega e 

http://teatroritual.com/espetaculos/travessia-kanu-shi/
http://teatroritual.com/espetaculos/travessia-kanu-shi/
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professora de Artes Visuais Angélica Rodrigues. Este projeto, intitulado “Narrativas 

Autobiográficas e Autoetnográficas: reflexões sobre os repertórios artísticos de um 

professor em formação”, teve como orientação o professor e pesquisador Raimundo 

Martins e foi concluído no ano de 2013, na mesma Faculdade de Artes da 

Universidade Federal de Goiás, onde hoje curso este programa de pós-graduação. 

Foi meu primeiro desafio com a escrita narrativa, porém, por uma pesquisa mais 

autoetnográfica do que autobiográfica. Relatamos, eu e minha companheira de 

pesquisa, Angélica Rodrigues, questões que nos desafiaram durante a formação 

acadêmica, destacando a formação de professores em artes visuais, projetos de 

estágio acadêmico e currículo, tendo como base a cultura visual. Trouxemos também, 

em perspectiva de histórias de vida, relatos de nossas escolhas pessoais no campo 

das artes, fotografia e visualidades. 

Percebemos que, quando falávamos do uso de produção de imagens através 

de fotos, despertamos um entusiasmo peculiar nos alunos, uma vez que a fotografia 

já era viável em seus cotidianos, acabava tornando-se uma possibilidade artística para 

nosso trabalho. A partir do exercício fotográfico, executamos uma atividade e uma 

exposição na escola. Como exemplo, apresento a Figura 12 abaixo, como registro de 

um trabalho dos alunos da escola que parodiaram questões urbanas com a fotografia. 

 

 

Figura 12 – Fotografia Ana Karoline (aluna do 9º ano do Colégio Militar Polivalente 
Modelo Vasco dos Reis, 2011) 
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Fonte: arquivo do TCC da autora (2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ARTES E OFÍCIO 
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4.1 FACULDADE DE ARTES VISUAIS (FAV) 

 

Em 2009, após esse percurso com os projetos culturais e a fotografia, 

compreendi que eu deveria prestar vestibular para concorrer a uma vaga no curso de 

Artes Visuais. Eu ainda precisava explorar, vivenciar, sentir e compreender melhor 

esse campo das imagens que tanto me intrigava e nutria meus cotidianos diversos. 

Foi uma decisão um pouco instável. Não sabia o que iria encontrar, nem como eu 

poderia realmente trabalhar a partir dessa imersão acadêmica, mas, ainda assim, 

lancei-me à caça. Na época, para o processo seletivo eu deveria escolher o curso de 

primeira, segunda e terceira opções. Tinha a possibilidade de escolher Artes Visuais, 

bacharel em Artes Plásticas e Artes Visuais, licenciatura. Em meu primeiro 

preenchimento, escolhi como primeira opção Artes Plásticas. Mas, antes de finalizar 

a data de inscrição, troquei para licenciatura, após uma “conversa de cursinho” com 

uma amiga. Pareceu-me que a licenciatura seria capaz de ampliar minhas 

possibilidades de atuação no mercado, uma vez que eu não me considerava artista e 

nem tinha a coragem de me posicionar como tal. Muitas dúvidas ainda me rondavam, 

mas fazer parte da universidade pública pelo campo artístico era uma imagem muito 

interessante para minha identidade pessoal.  

Ingressei na Faculdade de Artes Visuais da UFG com a modalidade licenciatura 

em março de 2019. Vindo desse percurso de imersão com as visualidades, queria 

compreender melhor o universo da arte, produção e sociedade. Estava inicialmente 

em busca de perceber como acontecem as relações entre produção, “circulação e 

relação com o público, no âmbito das artes, atualmente?” (MARTINS,  2016, p. 184). 

Nesta busca, algumas dúvidas foram surgindo a respeito da arte contemporânea, e 

os questionamentos sobre o que é arte foram cada vez mais marcantes. 

 
Desde o início no século XX, no mundo ocidental, alguns discursos e projetos 
artísticos têm se articulado no sentido de colocar em cheque os parâmetros 
modernistas do mundo da arte. Esses processos se intensificaram nas 
últimas décadas desse século turbulento, quando se instauraram dúvidas 
mais profundas do ponto de vista conceitual e formal, e em alguns casos 
questionando, mesmo, as redes de vínculos sociais nas quais se inserem 
práticas e trabalhos artístico. Múltiplos fatores concorreram para o xeque-
mate às possíveis certezas quanto à natureza da obra de arte e as várias 
dimensões do mundo onde ela circula: transformações nas tecnologias da 
imagem e da informação, grandes migrações, globalização da economia, 

questões ambientais, guerras, entre outros. A discussão – que não é nova – 

sobre o deslocamento do foco do objeto para o processo foi acrescida pela 
necessidade de se questionar a noção de obra de arte, os projetos artísticos 
no contexto das dinâmicas sociais, as dissensões binomiais que 
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compreendem, por exemplo, arte e artesanato, cultura erudita e cultura 
popular…Nas discussões decorrentes, entrecruzam-se, inevitáveis, campos 
de conhecimento, linguagens, pensares, fazeres, técnicas e matérias 
(MARTINS, 2016, p. 185). 

 

Nesse dinâmico campo de pesquisa das imagens e da arte, na perspectiva 

ocidental contemporânea, tive, por um tempo, questionamentos íntimos diante da 

possibilidade de produzir arte e de ser artista – ainda tendo como primeiro referencial 

a imagem de meu pai. A cada nova disciplina realizada no programa de graduação, 

novas incertezas se instalavam. Algumas destas se referiam à tradição da obra de 

arte e à sua hegemonia quando, por exemplo, retomava a história da arte e as 

disciplinas desse conteúdo. Outras também eram alimentadas pelos questionamentos 

de arte e vida, que incorporavam, nas minhas reflexões, as conexões com as imagens 

do dia a dia, da cultura popular e da publicidade, para se pensar o contexto das 

imagens contemporâneas. As disciplinas que se articulavam nos contextos de arte e 

educação me desafiaram a ter um olhar mais integrador e amplo das relações 

artísticas e da construção de conhecimento nesse campo. E foi assim que, aos 

poucos, me aproximei da cultura visual, da arte e educação e da educação da cultura 

visual.  

Lembro-me dos primeiros anos na universidade, dos conteúdos e das 

experiências com a produção artística, que desafiaram minha percepção sobre o belo 

e a estética. Nas aulas de desenho e escultura, eu, ainda com minhas incertezas, 

recorria a meu pai, buscando alguma referência que legitimasse a minha produção. 

Os seus conselhos e o seu olhar ainda me geravam dúvidas sobre como meus 

resultados deveriam ser nesta nova jornada profissional e de formação continuada.  

Sentia que eu não conseguia me entregar completamente ao desafio da 

produção. Eu ainda não me sentia validada por mim mesma e não considerava meu 

processo de criação como algo consistente. Tinha ainda uma visão da produção 

artística por meio da comparação com a técnica ou com o consenso dos estilos da 

história da arte e do belo, em paradigmas muito relacionados aos das imagens 

eurocêntricas, presentes em vários momentos de minha formação acadêmica. Este 

condicionamento fez com que, por muito tempo, meu olhar não conseguisse 

reconhecer as imagens e as produções das regiões que não eram hegemônicas em 

termos de produção imagética. Isto é, que não estivessem contempladas no conjunto 

de imagens e obras priorizadas na história da arte ocidental. Como citam Shotat e 
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Stam (2006), eu não reconhecia a América Latina e as heranças desses países como 

parte de minha identidade cultural, pois, nessa América colonizada, nossos hábitos 

têm fortes referências europeias, e não das culturas anteriores à colonização. 

 

Às vezes o Ocidente exclui a América Latina, o que não deixa de ser 
surpreendente, pois a maioria dos países latino-americanos, 
independentemente de suas heranças étnicas, está localizada no hemisfério 
ocidental, tem um idioma europeu como principal língua e vive em sociedades 
onde hábitos europeus permanecem hegemônicos (SHOHAT; STAM, 2006, 
p. 38). 

 

 Pensando em América Latina, me recordo de cursar uma única disciplina no 

plano pedagógico do curso de Artes Visuais que abordava esse assunto e algumas 

referências do muralismo mexicano, da arte colombiana e alguns outros artistas de 

destaque. No que tocava à arte brasileira, no contexto de história da arte, era 

inicialmente uma referência ao Barroco, de origem europeia, e ao modernismo, na 

disciplina sobre arte moderna, bem contextualizados por estarem sendo produzidos 

no Brasil e por rem referências culturais do país. Ainda assim, suas bases estéticas, 

seus discursos e técnicas buscaram referência nos mesmos movimentos que estavam 

ocorrendo na Europa (sempre uma América eurocêntrica). Ainda assim, esse 

eurocentrismo pode ser questionado em sua hegemonia de cultura e produção, tendo 

referências históricas de cultura, produções e artefatos do mundo, que chamou de 

Oriente,  como na citação a seguir: 

 
A arte ocidental sempre fez empréstimos e foi transformada pela arte não-
ocidental: alguns exemplos são a influência moura na poesia cortês, 
influência africana na pintura modernista, o impacto das formas asiáticas (o 
kabuki, o teatro Nô, o teatro de Bali, a escrita ideográfica) sobre o teatro e 
cinema europeus, assim como a influência das formas de danças 
africanizadas sobre coreógrafos como Martha Graham e George Balanchine  
(SHOHAT; STAM, 2006, p. 38). 

 

 Considerando um contexto do programa de Arte e Cultura Visual, que acolhe a 

base curricular do curso de Artes Visuais, licenciatura, as aulas de ateliê também 

tentavam, por vezes, desafiar meu olhar eurocêntrico e da história das imagens que 

conheci com meu pai. O que mais me lembro desse desafio era baseado no tema: 

arte e vida – a arte tem de fazer parte, tem que estar presente em nosso cotidiano. 

Essa relação traz sentido. Nossas produções nos convidavam a isso. Os conceitos e 

o fazer direcionavam o produto final. Recordo-me de bons desafios nesse sentido, 

que exercitaram meu olhar para buscar referências em minhas histórias de vida. 
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 Paralelamente às aulas que buscavam referência no fazer artístico e na história 

da arte, tínhamos muitas disciplinas que tratavam da arte e da educação. E foram 

estas que realmente alteraram e arranharam meus antigos conceitos sobre imagem e 

arte. Arte e vida, segundo essas disciplinas, precisavam ser vivenciadas, e as relações 

entre fazer e aprender ganharam o olhar da cultura e da visualidade, incorporando as 

subjetividades dos participantes. Era um novo contexto de estudo para mim, um novo 

percurso de conhecimento.  

Refleti sobre os fazeres artísticos que se cruzam epistemologicamente em uma 

perspectiva que incorpora as subjetividades a partir da cultura. Lembrar, pensar e 

narrar sobre o fato vivido tendem a influenciar as futuras práticas como artistas e 

docentes em artes visuais. 

 O aprendizado e seus desafios foram, nesse contexto, orientados em suas 

diversidades de ambiente, gênero, grupos sociais e cultura, e a escola foi observada 

como um destes espaços: 

 
[…] existem outras instituições que educam e a escola, que esteve 
acostumada a ser filha única, agora tem irmãos, tem que compartilhar e ter 
algo interessante para dizer, porque, caso contrário, ninguém vai escutá-la” 
(Baccega, 1998, p. 14). Essa ideia me permite articular a expansão, 
disseminação alargamento daquilo que pode ser considerado objeto ou 
manifestação cultural a ser trabalhado na escola, com a evidência de que a 
escola precisa compartilhar e investir numa aprendizagem colaborativa, pois 
seus papéis e funções também se transformaram, distanciando-a da ideia de 
‘guarda’ e ‘detentora’ de saberes e fazeres a serem preservados e 
transmitidos (TOURINHO, 2011, p. 119). 
 

 

Foi por esse caminho, orientada por Irene Tourinho, que percorri as paredes 

das escolas nas disciplinas de estágio-docência. Mas, antes disso, ainda com esta 

mesma professora e pesquisadora, em sala de aula, em uma de suas disciplinas, tive 

alguns desafios que me tiraram do lugar comum da educação e da forma de construir 

conhecimento. Foi uma tessitura entre memória e experiências de vida, uma proposta 

para se compreender arte e educação por meio da visão dos questionamentos da 

cultura visual. Considerando o educando como protagonista do fazer/aprender, foi 

proposto que eu buscasse objetos da vida, que fizessem conexão com nossa 

experiência e refletissem a escolha que tomamos em estudar o campo das imagens 

e das artes visuais. “Ao refletir sobre o que já sabemos, tem início um exercício de 

memória e invenção” (TOURINHO, 2008, p. 73).  
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Produzimos e compartilhamos saberes, a partir de nossas referências íntimas, 

e nossos cotidianos foram alicerces deste aprendizado. Nessa formação, fomos 

conduzidas a questionar valores tradicionais das imagens hegemônicas, não como 

uma forma de rompimento, mas com a compreensão do contexto de vida. A que 

servem e para quem servem? E, ainda, fomos instigados a pensar nas imagens e na 

arte como possibilidades de aprendizado que fazem conexão com a vida cotidiana e 

com o tempo atual: 

 

Nesse cenário, as ideias de vazamento e rachadura são produtivas. Quando 
falo “vazamento”, refiro-me tanto ao lugar onde ele ocorre como naquilo que 
vaza. O contexto, ponto de convergência e divergência de ações, lembranças 
e sonhos, traz vazamentos que, por analogia, vinculo não apenas a lugares 
escolares e a sujeitos que ali se encontram, mas também a saberes e fazeres 
que se instalam e atravessam os encontros educativos (TOURINHO, 2011, 
p.120). 

 
Essa formação que incorpora as rachaduras e os vazamentos nos contextos 

de saber-aprender deu base para o exercício de memória deste trabalho, que objetiva 

reconhecer subjetividades, identidade e questões culturais nas imagens que produzo. 

E, ainda, refletir e questionar a forma dinâmica, mecânica e mercadológica de se 

produzir materiais de design gráfico, muitas vezes sem pensar exatamente que estão 

reforçando valores, signos e experiências de identidade cultural. Esse processo 

representa um “jogo entre memória e invenção que organizamos, reconstruímos e 

qualificamos nossas experiências” (TOURINHO, 2008, p. 73).  

A licenciatura em Artes Visuais também me desafiou a ter conhecimento de 

planejamento de aula e relacionamento com a troca de saberes. A formação em Artes 

Visuais, licenciatura, me permitiu, através das experiências com estágios e pesquisas, 

vivenciar espaços de aprendizado, propondo ações educativas e dinâmicas 

pedagógicas que envolvem o ensino e a aprendizagem de arte, junto às experiências 

estéticas, e a reflexão da identidade. As primeiras vivências com educação não foram 

distantes do sentimento de medo e insegurança e percebi, por meio destas, a 

responsabilidade das pequenas intervenções que propomos para um grupo de alunos. 

O meu movimento como arte-educadora em cada proposta de estágio tinha bagagens, 

saberes e conceitos de minha experiência e relação com a vida. Compartilhar essa 

visualidade, essa linguagem e essa produção, ao abrir espaço para os demarcadores 

de valores dos meus receptores, era um desafio constante. 
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Nessas descobertas e vivências entre disciplinas e estágios, tive meus 

primeiros contatos com o campo e os conceitos da cultura visual, focando os estudos 

na arte e na educação. No programa de pós-graduação que participo, pude entender 

melhor os primeiros estudos da cultura visual da graduação e compreender a 

dimensão de sua atuação, por meio da disciplina Teorias da Arte e da Cultura Visual, 

ministrada pela Professora Dra. Alice Martins, no primeiro semestre de 2018. 

Rememorar esse primeiro contato do período da graduação indica alguns 

sentimentos de estranhamento e incertezas. Compreender e retomar o campo de 

estudos da cultura visual foi uma lente para que eu pudesse observar as imagens que 

crio hoje diante de seus processos sociais. Aos poucos foi possível também fazer 

conexões mais compreensivas sobre a trajetória e a leitura que eu fazia da história da 

arte. O desafio para compreender o espaço epistemológico desse campo de estudo 

estava, talvez, na herança de linearidade de estudos e de disciplinas que eu tinha 

como referência. A cultura visual se estabelece em um local que rompe com minha 

leitura cartesiana e homogênea da divisão das disciplinas. Ao compreender as 

possibilidades de estudos, com as imagens do cotidiano e da vida, que esse campo 

de estudos me possibilitou, incorporei a contemporaneidade em meus processos de 

saberes. As imagens de publicidade, fotografias de revistas, filmes e rotulagem de 

produtos passaram a ser materiais de estudos e se tornaram, também, materiais de 

novos questionamentos, novos espaços e novas expressões visuais e artísticas.  

O primeiro conceito que permeei nesse estudo era o vínculo com várias 

disciplinas e campos de saberes (quando se vem de uma formação cartesiana, com 

ensino médio focado em uma prova de vestibular, conteúdos que nascem de diversas 

conexões geram, no mínimo, um certo estranhamento). Representa um modo de 

conceber e reconhecer o conhecimento e sua formação, um pouco diferente da forma 

de pensar herdada da rígida ciência do conhecimento ocidental. Foi naquela disciplina 

da pós-graduação pude retomar com mais clareza essa formação epistemológica da 

cultura visual: 

 

Do ponto de vista das redes de forças e disputas, de referência teórico-
metodológicos, de parâmetros para estabelecer zonas do conhecimento, ou 
do exercício de conhecer, nas últimas décadas, a cultura visual vem se 
instituindo como campo de fronteiras difusas, demarcado muito mais por 
esboços inacabados, referências dialogais (por vezes vociferações) do que 
propriamente por marcos conceituais precisos, delineadores, que possam 
resultar em alguma instalação minimamente confortável. Filiada aos Estudos 
Culturais, estabelece estreita relação com as discussões decorrentes da 
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chamada virada cultural, ou cultural turn, quando as análises econômicas, 
políticas e sociais enveredaram rumo as interpretações culturais (MARTINS, 
2016, p. 177).  

  

Revivo esses conceitos que, em minha graduação, ainda eram muito novos. 

Foi a partir destes que incorporei, em minhas possibilidades de repertório artístico, a 

cultura popular, o olhar para minha identidade cultural, e pude abraçar a fotografia 

com mais confiança. Respaldada e acolhida por esses estudos das visualidades, foi 

possível que, em meu principal projeto de estágio docente, na graduação, eu pudesse 

executar um projeto com fotografia com alunos do 9º ano do Colégio Militar Polivalente 

Vasco dos Reis. Essa iniciativa foi melhor retratada em meu projeto de conclusão do 

curso da graduação. 

Com minha colega de curso Angélica Rodrigues, acompanhei algumas aulas 

de Artes Visuais da professora de Artes do 9º ano da escola. Angélica e eu tivemos a 

liberdade, dada pela professora, de propor uma ação pedagógica para um dos 

trabalhos semestrais da turma. Confiantes e respaldadas nos estudos dos artefatos 

visuais e da conexão arte-vida como propulsora da construção de conhecimento e da 

troca de saberes, relacionamos cotidiano com aprendizado. Com os conhecimentos 

de cultura visual, tivemos bagagem e trajetória para abrir as brechas da história da 

arte e confiar aos estudantes a possibilidade de criar arte com as tecnologias de seu 

dia a dia. 

Essa ação se iniciou com algumas aulas, em que apresentamos para a turma 

um conteúdo reduzido sobre a fotografia. Hoje, revivendo essa memória e retomando 

um exercício reflexivo de ação, percebo como fomos ainda muito influenciadas por um 

olhar um tanto colonizador, influindo, com nossos direcionamentos, nos olhares 

daqueles alunos. Parece-me, agora, em retrospecto, que fomos completamente fiéis 

ao olhar eurocêntrico da estética. Mesmo trabalhando com a fotografia e propondo 

aos alunos uma produção com uso da câmera de celulares e dos percursos da cidade 

e de locais de seus cotidianos como cenário, nossa história da fotografia era a história 

do homem branco europeu. Apresentamos um conteúdo breve sobre a história da 

fotografia e alguns exemplos de fotógrafos. Lembro-me do retorno aos conteúdos 

inspiradores da Canopus Escola de Fotografia, que existe ainda, em Goiânia. É uma 

das escolas de fotografias mais tradicionais da cidade e foi criada por Cidinha Torres. 

Então, não nos faltaram fotógrafos da imagem eurocêntrica que, algumas vezes, 
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direcionaram, em minha percepção, um certo olhar colonizador da estética, da vida e 

do ver.  

Com uma percepção nada minuciosa é possível, de imediato, perceber a falta 

de figuras femininas e de um cenário latino-americano na produção de fotografia 

contemporânea. No contexto de nossa intervenção na escola, Eu e Angélica 

estávamos aliadas e partimos de referências artísticas que tínhamos tido em nossa 

formação acadêmica, buscando compartilhar um pouco do conteúdo técnico da 

fotografia profissional básica, como contrastes, alinhamento dos objetos na tela e 

profundidade de campo. Trata-se de um conhecimento mais técnico e cartesiano das 

escolas modernistas de arte e de fotografia que direciona os olhares com objetivos 

estéticos finais. Como iniciantes nos projetos pedagógicos de arte e educação, eu e 

Angélica Rodrigues tivemos muito aprendizado como retorno provindo daquela 

iniciativa na escola.  

O acolhimento da professora Viviane Bolba no Colégio Militar Vasco dos Reis 

foi de fundamental importância para a entrega e a confiança na ação. A figura do(a) 

professor(a) sempre acompanha minha trajetória de vida, com muito critério e 

admiração. O conhecimento disciplinar que desenvolvemos era baseado nos 

preceitos da educação da cultura visual que acompanhávamos em sala de aula, com 

textos fundamentados principalmente nos pesquisadores: Fernando Hernández, 

Raimundo Martins, Irene Tourinho e Marilda de Oliveira. Esses nomes foram as bases 

para se pensar nos primeiros projetos pedagógicos.  

 
Tal perspectiva que vai além de experiências de apreciação, de prazer 
estético ou de consumo que a cultura visual pode proporcionar, suscita uma 
compreensão critica do papel das práticas sociais do olhar e da 
representação visual, de suas funções sociais e das relações de poder às 
quais se vincula (HERNÁNDEZ, 2007, p. 41). 

 

Esse trabalho é uma teia de conexões e reencontros que me levam para além 

de um exercício de memória e questionamentos como artista visual e me permite uma 

formação e invenção da vida com a possibilidade de trajetória. Retornar ao projeto 

pedagógico elaborado para a turma do 9º ano do Colégio Militar é um exercício de 

reinventar também minhas escolhas atuais como artista visual. As primeiras relações 

com os alunos foram muito entusiasmantes e inusitadas. Eu e Angélica percebemos 

que, quando falávamos do uso de produção de imagens através de fotos, 

despertamos neles, também, certo entusiasmo. Eles poderiam produzir imagens a 
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partir de seus artefatos mais cotidianos, as câmeras de celular, e deixar suas marcas 

artísticas a partir de algo que lhes era familiar. Representam, para mim, as marcas e 

os rastros humanos que identificamos como identidades culturais e os fazeres de cada 

época, como contextualiza o professor Raimundo Martins. 

 
Os seres humanos, por onde passam, vivem ou habitam, deixaram marcas e 
rastros. Essas marcas e rastros, resultado da atividade humana, geram 
diferenças, valores e práticas culturais historicamente situados 
caracterizando os fazeres de determinado período ou época (MARTINS,  
2011, p. 19). 

  

Percebemos que “os fazeres”, segundo o professor e pesquisador Raimundo 

Martins, de nossos alunos de estágio curricular, seriam uma proposta de produção 

visual por meio de imagens fotográficas. Nosso projeto pedagógico deveria 

acompanhar um projeto que já fazia parte do currículo semestral da professora. Neste, 

os alunos deveriam fazer paródias sobre o trânsito de Goiânia através de música, 

poesia etc., para um concurso que abrangia várias escolas. Após essas paródias 

escritas, propomos que eles fizessem outras sobre esse mesmo trânsito e sobre as 

ruas, porém, agora, trabalhando com imagens fotográficas, e não mais com a escrita. 

Estas poderiam ser feitas com celulares e seriam em grupos de, em média, cinco 

estudantes.  

O resultado foi mais enriquecedor do que esperávamos. Como uma de nossas 

primeiras ações pedagógicas, acreditamos que, mesmo com um rápido envolvimento 

com a turma, conseguimos despertar curiosidades relacionando arte e vida. 

Percebemos que muitos alunos produziram fotos muito semelhantes com os exemplos 

que levamos para sala de aula, o que despertou mais ainda a reflexão diante do 

repertório de um professor em sala de aula e da responsabilidade diante das 

visualidades que ele reforça.  

Os alunos tomaram como referência o trânsito das cidades, o trânsito de 

pessoas, de imagens etc. Integraram-se aos outdoors com interações gráficas e 

contextos históricos. Nesta proposta pedagógica, percebemos que muitos grupos de 

alunos levaram como resultado de seus trabalhos imagens muito parecidas com as 

que apresentamos em sala de aula.  

Observa-se, nas Figuras 14 e 16, o resultado da produção dos estudantes 

relacionando os repertórios de imagens que levamos ao projeto. Nas Figuras 15 e 17 

é possível perceber a relação e a intenção de aproximação com as técnicas 
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fotográficas apresentadas como exemplos e estudos nas aulas teóricas. Mesmo 

sendo feitas por celulares e em cenários que fizessem parte do cotidiano dos alunos, 

recriaram-se nas imagens as interpretações que lhes levamos.  

 
Figuras 13 e 14 – Resultados dos trabalhos fotográficos dos estudantes relacionados 
às propostas que levamos. Figura 13 –  A proposta; Figura 14 – O trabalho fotográfico 

do estudante 

   
 Fonte: arquivos da autora (2011). 

 
 
Figuras 15 e 16 – Resultados dos trabalhos fotográficos dos estudantes relacionados 

às propostas que levamos. Figura 15 – A proposta 2; Figura 16 – O trabalho 
fotográfico do estudante 2 

 

   
Fonte: arquivos da autora (2011). 
 

 

 Esse trabalho perpetuou em uma exposição coletiva da turma no próprio 

colégio, em um dos salões de entrada, em um artigo sobre esses procedimentos da 

cultura visual e da fotografia, aproximando o fazer artístico e o cotidiano na cidade. 

 
O fazer artístico é uma prática social e culturalmente instituída que gera 
significados e, através de circulação/exposição pública, torna possíveis 
articulações simbólicas de conhecimento. Esse modo de abordar as práticas 
artísticas derruba, ou fragiliza barreiras conceituais dogmaticamente 
construídas no Ocidente, que separam objetos “artísticos” de outros objetos 
que também promovem processos de produção, de conhecimento e 
aprendizagem simbólicos (MARTINS, 2011, p.19). 
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Quando retorno a estes processos coletivos de fazeres artísticos com alunos, 

me recordo sobre o quanto o espaço das escolas pode vir a ser desafiador para: o 

processo de desenvolvimento artístico; o tempo de uma aula; o conteúdo exigido pelo 

plano político pedagógico da escola e até mesmo a estrutura cotidiana das aulas. Eu 

e Angélica éramos “intrusas” no cotidiano daqueles alunos do 9º ano. Quando 

chegamos, trouxemos conosco a possibilidade de algo “novo”: uma nova imagem, 

novas professoras, uma nova proposta. Logo, essa experiência foi acolhida e 

compartilhada na escola, mas, assim que retornamos para a universidade, a turma 

também se recolheu em seus dias habituais de rotina na escola. Ela visitou conteúdos 

preestabelecidos em uma dinâmica de períodos de disciplinas que, muitas vezes, não 

oferece espaço suficiente para o desenvolvimento de um conteúdo.  

Outra coisa me faz questionar e escrever esse projeto, revisitando essas 

memórias: a responsabilidade da forma como um(a) professor(a) compartilha um 

conteúdo. Pergunto-me quais memórias e intenções sobre imagens e fotografias 

esses alunos irão adquirir. As referências que compartilhamos foram as mesmas com 

as quais tivemos contato. Perpetuamos uma cultura, um saber que, em sua relação 

social e individual, inevitavelmente reforçou formas de ver e ser, isto é, de estar e 

compreender o mundo. Reforçaram-se o lugar do artista e de quem pode ser um 

“grande” artista, saberes e lugares de quem os detém com mais propriedade e a 

autoridade para produzir e falar sobre arte e imagens. Nós compartilhamos 

conhecimento recebido de nossa cultura, sem muitos questionamentos, reforçando, 

com eles, valores e identidades que por muitas vezes são discriminatórios e 

separatistas. Eu e Angélica, tomadas por essas reflexões sobre o papel do professor 

de Artes Visuais no ensino formal e informal e diante da possibilidade de reflexão na 

ação, elaboramos, juntas, nosso projeto final de conclusão de curso:  

 

Decidimos fazer um recorte destacando temáticas que atualmente vem sendo 
discutidas com grande importância, sobre a ação e atuação do professor 
como pesquisador reflexivo, sobre a reflexão na ação do professor, e ainda, 
a formação de repertórios artísticos para professores em formação. Essas 
temáticas nos influenciam em posicionamentos e pensamentos mais críticos, 
dos nossos olhares até então construídos sobre a imagem do professor de 
educação básica e a identidade docente que construímos em nos 
gradativamente ao longo da vida (MAGRI; RODRIGUES, 2011, p. 14). 
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 Decidimos compartilhar nosso percurso de formação em Artes Visuais, 

licenciatura, pontuando os principais eventos que marcaram nosso percurso. Tivemos 

o primeiro contato com as pesquisas autoetnográficas e (auto)biográficas. E, muito 

imaturamente, nos aventuramos nessa escrita narrativa que permeou uma pesquisa 

(auto)biográfica e autoetnográfica. Isso me deu base metodológica para prosseguir 

nessa linha de pesquisa com o atual projeto. Tivemos o apoio imediato de nossa 

Profa. Dra. Alice Fátima Martins, que compartilhou conosco as primeiras leituras de 

(auto)etnografia e nos auxiliou a vinculá-las ao contexto da arte e da educação. 

Confesso que muitas vezes me senti em uma bricolagem sem modulação, e as 

molduras do meu projeto ainda precisavam ser construídas. O objetivo principal foi a 

reflexão na ação, o chamado para que um professor em formação pudesse avaliar 

suas próprias ações e recriar sobre estas significados e questionamentos:  

 
A autoetnografia pode ser considerada como método de pesquisa podendo 
inspirar a bricolagem metodológica do pesquisador em prática artística” 
(FORTIN, 2009, p. 83). Apresenta estudos decorrentes da própria etnografia 
traçando uma análise de observação de vivências que são influenciadas 
diretamente pelo meio em que o sujeito em estudo está inserido. Surge de 
questionamentos da sociologia ao divergir da etnografia, quando novos 
autores indagam sobre a postura do pesquisador “colonialista” diante do fato 
pesquisado (MAGRI; RODRIGUES, 2011, p. 14). 

 

 Vivenciar esses percursos que revisitaram minha graduação e pontuaram os 

questionamentos sobre um professor de Artes Visuais direcionou minhas visualidades 

para o futuro trabalho como diretora de arte de projetos gráficos. Como as indagações 

sobre a cultura visual diante do fazer artístico e suas chamadas para as imagens do 

cotidiano como análise e reflexão de identidade e cultura foram base para minha 

formação, foi com estas que adentrei o mercado gráfico e me perturbei nas produções 

coletivas com as quais viria a trabalhar.  

 Ainda no início de nosso projeto de final de curso, por motivos internos da 

própria academia, tivemos uma mudança de orientação. Da professora Dra. Alice 

Fátima Martins, que até hoje detém minha admiração profunda como uma ativista dos 

saberes, passamos para orientação do Prof. Dr. Raimundo Martins. O trabalho 

começou a ganhar voos a cada nova escrita. Lembro-me muito bem das reuniões 

matinais no gabinete do professor Raimundo, que era também diretor da Faculdade 

de Artes. Eram longas manhãs reflexivas, nas quais ele lia conosco qualquer frase 

complexa e desconcertante que tentávamos elaborar e dizia muito calmamente: 

“Como você me narraria este fato de forma simples”?  



94 

 

Respondíamos e prestávamos muita atenção ao que ele nos dizia: “Escreva 

desta forma, escreva simples, para que todos possam entender”. Ainda percorro essa 

dificuldade. Minha herança da educação diante do conhecimento cientificista me 

conduzia a acreditar que uma linguagem rebuscada e complexa seria o ideal na 

academia, talvez acessível a muitos poucos e até confusa para o escritor. Essa era 

uma crença, uma forma cultural de me ver e me relacionar com a academia. Considero 

que essas manhãs de orientação deixaram para minha formação um saber muito mais 

amplo do que o referido ao projeto. Aprendi a maestria e a delicadeza do compartilhar 

e reconheci também a sutileza de quando Raimundo percebia que não conseguíamos 

ir além.  

Ele, pacientemente, conduzia um fluxo aberto para a criatividade da escrita. Eu, 

que já buscava referências diversas no papel do professor, tive a oportunidade de 

coletar em minhas memórias o papel de um educador que nos orienta não somente 

para o trabalho, mas para a vida. Arte e vida se relacionavam bem em nossos 

encontros, e o cotidiano e a experiência foram nossos pilares de pesquisa. Considero 

que este projeto de mestrado só foi possível com o trabalho e a minuciosa presença 

de Dr. Raimundo Martins e da Dra. Alice Fátima Martins, que ficarão em minhas 

memórias como referências de educadores da vida.  

Finalizamos esse percurso de formação com a apresentação final do TCC em 

uma terça-feira, em que vários colegas também apresentariam seus projetos finais. 

Com o coração apertado e acelerado, apresentamos nosso percurso de formação e 

os motivos pelos quais o estávamos pesquisando. Alice e Raimundo permaneciam 

sérios e concentrados na banca. Após as observações finais e as pontuações, 

encerrei um ciclo de graduação com a vontade de continuar a pesquisa e o contato 

com a academia, mas logo a vida me chamou para outras demandas do cotidiano. 

 

4.2 DESIGN GRÁFICO E VIDA 

 

Ainda no percurso da graduação, acompanhando meu companheiro de vida e 

de trabalho Artur Reis, iniciei o trabalho de produzir identidades visuais e marcas para 

empresas comerciais. Artur cursava, até então, Design Gráfico, na Faculdade de 

Ensino Técnico do Senac Goiás. Começamos, juntos, a elaborar imagens que 

atendessem demandas recorrentes de profissionais do mercado goiano, entre eles 

lojas, produtos alimentícios, indústrias e projetos culturais. Eram materiais de 
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campanhas promocionais, embalagens, marcas e identidades visuais, uma demanda 

bem comum da área do design gráfico.  

A formação superior de Artur tinha como característica ser um curso técnico, 

focado no aprendizado do manuseio dos programas de criação de imagens pelo 

computador (pacote Adobe e, ainda, na época, Corel Draw), nas perspectivas e 

necessidades atuais de mercado que as campanhas e logos pudessem atender. A 

grade curricular tinha como perspectiva preparar, em curto tempo, os alunos para o 

mercado de trabalho. 

Minha formação de base na graduação tinha sido, como narrei antes, de  

caráter mais pedagógico e reflexivo, centrada na relação com as imagens pelas 

visualidades, pela identidade cultural e pela mediação do ensino-aprendizagem. 

Procuramos pela adaptação das demandas cotidianas, tentamos conciliar ambas as 

visões e formações a partir da execução e do relacionamento com imagens e nos 

incorporamos ao mercado de trabalho. Fizemos parceria com outros produtores de 

imagens, designers gráficos e de interiores, fotógrafos, artistas plásticos, atores e 

equipes de marketing. 

Nesse período, retomei o exercício de experimentar minhas propostas pessoais 

artísticas. De alguma forma, troquei na memória a imagem do homem artista e criador, 

assumida por meu pai, pela imagem de meu companheiro, como o novo detentor do 

fazer artístico. As fotografias urbanas e de teatro não tinham mais espaço nas 

demandas de casa, estudos e trabalho. A câmera passou a ser usada apenas para 

fotografar imagens de produtos para serem usadas nas embalagens de produtos, 

principalmente embalagens de alimentos.  

Até hoje essa câmera resiste ao tempo em meu armário, e eu ainda planejo 

assaltá-la para caçar imagens e as rearticular em outros projetos futuros. Na criação, 

aos poucos, cada um assumiu seu espaço em acordos ocultos que se tornaram a 

função particular de cada um no trabalho. Esses acordos não eram velados e 

conscientes, mas também não eram inocentes. Decorriam novamente de uma 

perspectiva da vida e do fazer humano que, em minha cultura, se esbarravam em 

gênero e lugar de fala. Como Artur tinha formação técnica e domínio dos programas, 

e eu as reflexões sobre o relacionamento com imagens, mediações e identidade, ele 

assumiu a criação, e eu a direção dos projetos. Sinto que não foi somente uma escolha 

influenciada pelo tipo e pela formação acadêmica que cada um de nós tinha tido. Hoje, 

revivendo esse percurso, percebo que realmente eu não me sentia segura e tranquila 



96 

 

no lugar do artista, de quem realmente criava. As definições e decisões em longas 

reuniões com clientes e o pensamento estratégico sobre o rumo que as imagens 

criadas deveriam seguir me soavam mais confortáveis, apesar de eu assumir, em 

nosso lugar profissional, o contato com o cliente, a definição do projeto e a 

organização dos elementos visuais. A expressão da fala era masculina. Em longas 

reuniões para definições de projetos, a depender da equipe de vendedores em 

grandes indústrias de alimentos, eu tinha dificuldade imensa de me expressar e, mais 

ainda, de assumir uma criação, pois eu não me sentia capaz o bastante. Era como se 

o que eu pudesse criar visualmente fosse sempre refém de possível questionamento. 

Contudo, o material criado por Artur, seguido de definições visuais orientadas por mim, 

após reunião, era possível de ser fechado como projeto final e aprovado. Sinto que 

não queria, mas me escondia em bastidores, ainda. 

O primeiro caminho que percorremos foi da escolha por permanecermos como 

profissionais autônomos. Isso gerou, naturalmente, uma possível sensação de 

desconforto e insegurança financeira diante do modelo atual de trabalho social. 

Pesquisamos agências de publicidade e propaganda e estúdios de design em 

Goiânia. Um padrão de baixo valor de mercado, baixo salário e desvalorização do 

profissional que trabalha na área de design eram naturais. Conhecemos amigos e 

parceiros formados e com especializações que, trabalhando de segunda a sábado, 

tinham suas carteiras assinadas com um valor que não cobre despesas totais de suas 

necessidades de transporte, refeições e moradia. Uma dinâmica muito comum  entre 

vários deles era pegar “trabalho extra” durante as madrugadas. O que se torna uma 

prática recorrente nessa área é algo que, de acordo com nossa percepção, minha e 

de Artur, retirava a qualidade e o valor do projeto criado e a possibilidade de uma mais 

aprofundada pesquisa na criação destes projetos.  

Outra coisa que percebemos, ao conversarmos com amigos e visitarmos 

agências, é que existia um modelo profissional muito comum que colocava o designer 

(ou os desenhistas) muitas vezes isolado da negociação do projeto. Por exemplo: o 

vendedor ou o gerente de marketing se encontra em reuniões com o cliente ou o 

contratante. Nestas, muitas questões são pontuadas sobre a necessidade do trabalho 

e sobre como as imagens poderiam auxiliar seus objetivos comerciais ou ideológicos. 

Em muitos casos, não é comum que o designer participe destes encontros. Quando a 

demanda chega para que ele ou ela a realize, naturalmente pode haver formas 
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diversas de ser repassadas e pensadas, de acordo com o captador de cliente, isto é, 

a pessoa que teve o primeiro e mais próximo contato com a clientela.  

Como consequência dessa falta de contato direto entre o profissional criativo e 

o contratante de prestação de serviço, o projeto criado poderia não comunicar 

diretamente com a demanda. O material acabava por precisar de diversas refações e 

poderia se perder, com dificuldades de ser finalizado. As refações nessa área 

representam as diversas alterações que são necessárias em um projeto gráfico para 

que ele corresponda ao objetivo final proposto. Porém, elas circulam entre as 

necessidades da comunicação visual e a circulação do mercado, e também entre as 

visões e formações estéticas do profissional e do cliente. Observando de “dentro” 

essas questões comuns, resolvemos manter um círculo de profissionais parceiros e 

trabalhar como autônomos sob demanda de projetos. Posicionamo-nos como 

prestadores de serviço de soluções visuais para demandas de comércio e indústria, 

com uma pequena rede de colaboradores que convidamos para trabalhos, de acordo 

com as demandas. 

Essa foi uma primeira grande decisão profissional que confrontava ainda os 

meus discursos e estudos da cultura visual e da arte e educação, criando algumas 

fissuras e rachaduras. Com o tempo e a dinâmica acelerada do mercado 

contemporâneo, entramos em um ritmo de trabalho e de produções visuais que me 

colocavam em espaço de maiores questionamentos, em períodos muito encurtados 

para possíveis reflexões na ação. Neste processo, eu e Artur conhecemos uma família 

que estava montando um projeto de indústria de frutas desidratadas no interior de 

Goiás, na cidade Abadia, próxima da capital goiana. Fomos convidados para elaborar 

a marca, a identidade visual da indústria e todos os projetos visuais para as 

embalagens de produtos que seriam fabricados lá.  
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Figura 17 – Imagem das embalagens de frutas desidratadas da marca Voinha (2011) 

Fonte: arquivos da autora (2011). 

 

Por meio da Figura 17, compartilho a imagem ilustrativa do projeto gráfico de 

embalagens para frutas desidratadas da indústria de alimentos Voinha. Para 

elaboração deste projeto, tivemos uma equipe de três designers: Artur Reis, Jarlis 

Ramalho e eu. O dono da indústria, Fernando Sampaio, sua filha e sócia, Júlia 

Sampaio, e alguns engenheiros de alimentos que entravam e saíam constantemente 

da indústria foram vozes participantes e também definidoras da identidade. Foi o 

primeiro projeto de embalagem meu e de Artur. Ficamos bastante inseguros, 

considerando-se a responsabilidade de elaborar uma imagem que abarcasse todas 

as normativas dos engenheiros e que auxiliasse nas vendas e não tivesse nenhum 

erro de impressão. Consideramos, ainda, que embalagens desse tipo são impressas 

em um sistema de bobina de filme plástico e cotadas por quilo. Para a única impressão 

de um produto é dispensado um valor inicial muito alto para a indústria, e o lucro vem 

da quantidade de vendas. 

Nessa linha de produtos apresentada na imagem, iniciamos o projeto com três 

embalagens: abacaxi desidratado, banana desidratada e mix de frutas. Foram 

elaboradas algumas ideias iniciais, todas refutadas pelos donos da indústria. Em 

algumas delas, ele considerou o projeto muito sem vida ou sofisticado para o público. 

Então, foi definido que deveria haver, em destaque, no centro da embalagem, uma 
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imagem fotográfica da fruta principal do produto, para que não houvesse muita dúvida 

no consumidor. E, ainda ao lado da fruta in natura, deveríamos colocar pequenas 

imagens fotográficas da fruta desidratada, o que o consumidor encontraria ao abrir o 

pacote. Trabalhamos com uma embalagem predominantemente de fundo branco, 

para destacar as cores do centro e dar volume para as fotografias das frutas. As cores 

predominantes foram definidas apenas considerando-se uma paleta de cores que se 

aproximasse do sabor da fruta, ou da própria cor predominante que ela teria. 

 A empresa se chamava Voinha Indústria e Comércio de Alimentos (Voinha hoje 

não existe mais, pois a empresa teve falência por falta de planejamento financeiro). 

Trabalhar nesse projeto com a Voinha nos desafiou em várias questões profissionais. 

Foi a partir dela que comecei a perceber que grande parte da teoria dos estudos do 

design gráfico e das artes visuais no mercado de criação pode ser conduzida, 

orientada e determinada pela supremacia das “vendas” – o valor da produção do 

produto, o valor de mercado e o valor dos concorrentes. Isso significa elaborar um 

produto que tenha valor competitivo em seu meio e que cative o consumidor.  

Nessa empresa, o departamento que conduziu uma dinâmica de trabalho 

industrial, dentro das experiências que tivemos, foi sempre o das vendas – o 

representante comercial era o orientador das necessidades do produto em nossas 

longas reuniões. Para muitas destas, eles vinham de São Paulo, pois, segundo os 

donos e gerentes, eles tinham uma visão mais globalizada das necessidades de 

mercado. A cidade de São Paulo, neste momento, se tornou para mim o mesmo 

arquétipo da Europa colonizadora. Só que, agora, mais internamente, dentro do 

mesmo país, esta cidade conduzia e colonizava a dinâmica de mercado e o produto 

de minha cidade. Ouvi muito dos migrantes sobre como deveriam ser as imagens de 

embalagens que iríamos projetar, quais as tendências de mercado e o que o 

consumidor preferia. Esses posicionamentos muitas vezes eram muito deterministas 

e hegemônicos das visualidades nacionais, considerando-se uma criação e 

sustentação de desejos de mercado. Seus discursos pareciam muito bem acolhidos 

e aceitos pelos donos das indústrias, pois o objetivo era sempre vender mais, e eles 

se posicionavam como quem tinha a solução para essa dinâmica de capital.  

Dois princípios eram fortes: o lucro para a indústria e sua permanência nas 

prateleiras de mercado. Em longas e muitas vezes desgastadas reuniões na Voinha 

e em demais indústrias de alimentos que trabalhamos, percebemos que, para uma 

marca entrar em uma gôndola de supermercado, primeiro ela pode ter que pagar um 
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tributo muito alto. É como comprar um espaço na prateleira. Ela precisa também fazer 

um grande esforço para se manter, uma vez que, se sua distribuição não corresponde 

ao fluxo dinâmico de entrada e saída de produtos, ela será então substituída por outra. 

O preço precisa ser competitivo, e sua imagem deve, segundo os vendedores, seduzir 

os olhos dos compradores.  

Em muitas reuniões coletivas, esses olhos e esses compradores eram 

classificados em agrupamentos baseados em uma superficial classificação de 

distribuição financeira: classe baixa, classe média e classe alta, ou gênero e faixas 

etárias específicas. Experimentamos, então, uma linguagem de distribuição que 

classificava indivíduos por seus “valores” econômicos ou mesmo por outras categorias 

genéricas. Isso me parecia bem recorrente na linguagem industrial e mercadológica. 

Em muitas reuniões, recebemos as seguintes “ordens”: fazer um desenho de 

embalagem que seja sedutor para o público-alvo que queremos atingir e fazer um 

desenho em que a classe econômica para a qual desejamos vender escolha o nosso 

produto ao invés do concorrente.  

Outro agravante que deixava a equipe de produção e de vendas muito aflita era 

o chamado shelf life do produto. Esse termo representa o tempo que o produto pode 

ficar em uma embalagem sem “perder” a qualidade ou sem que suas principais 

propriedades de consumo sejam prejudicadas. Isso aumenta a pressão das vendas 

em manter o alto fluxo de giro do consumo, caso um produto tenha baixo shelf life. É 

um fator muito importante, algo que acaba direcionando projetos e sua distribuição, 

principalmente no mercado de alimentos industrializados.  

É possível perceber que grande parte dos ingredientes é de uma função 

específica para manter a permanência do produto em gôndolas sem que deteriore. A 

natureza da vida orgânica é testada e desafiada pela indústria de alimentos e pela 

química que se utiliza da tecnologia para lançar cada vez mais produtos que durem 

mais. Por mais que um alimento tenha uma grande quantidade de aditivos químicos, 

este ainda é vendido com linguagens visuais e escritas que amenizem e disfarcem 

suas moléculas não orgânicas. Isso coloca os engenheiros de alimentos também em 

teste constante, atentos principalmente sobre quais químicas e quais conservantes 

irão incorporar nos alimentos para mantê-los mais tempo em uma embalagem. Por 

isso, o papel da engenharia de alimentos me pareceu fundamental nestas indústrias. 

No que corresponde à equipe de criação da imagem das embalagens, todos esses 

fatores são repassados com a missão de uma bela arte que, por um lado, possa inibir 
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o excesso químico e, por outro, cativar a vontade de consumo. Essa bela arte (termo 

que ouvi em várias reuniões em indústrias diferentes) corresponde a valores 

homogêneos e muito superficiais da estética. Vivenciei, em nosso trabalho, pouco 

tempo e espaço para se pensar sobre identidade, valores discriminadores e questões 

de gênero nesses processos. O importante é vender. É uma cadeia cíclica. Existem 

altos investimentos em uma indústria, mesmo no caso das empresas de pequeno 

porte. Há uma fileira de funcionários que precisam ser pagos todo o mês, com suas 

carteiras assinadas com diversos tipos de salários, de acordo com suas funções 

específicas, além de outros muitos e diversificados profissionais envolvidos, 

investindo tempo e dinheiro.  

Essa é a linguagem desse capital e a necessidade de mantê-lo a qualquer 

custo, um jogo de estimular constantemente a comprar e a vender e algo que rege a 

dinâmica de uma estética de dominação que me parece premeditada. O consumo é, 

portanto, o ponto de partida e o objetivo da chegada.  

Experimentando essas memórias, me recordo de presenciar, em algumas 

reuniões, o posicionamento de homens que utilizavam fotos de meninas brancas e 

belas para chamar a atenção do consumidor. Em outras, foi pontuada também, com 

muita naturalidade pela equipe de vendas e marketing, a seguinte afirmação: “coloque 

também uma imagem de uma pessoa negra no folder, pois isso hoje ajudar a vender, 

está na moda”. 

As bases do pensamento, da realidade e da vivência desse tipo de trabalho 

parece considerar todo o campo das visualidades como uma dinâmica de mercadorias 

constantes. Os representantes de vendas perseguiam, com seus olhos de águia, os 

concorrentes de seus produtos. Os que percebiam que estavam tendo melhores 

vendas, tentavam copiar. Então, seus produtos, a matéria-prima e o desenho seguiam 

valores dos que vendiam mais, mantendo uma cadeia visual que reforça valores e 

símbolos culturais arquitetados por dinâmicas maiores. Eu, particularmente, tive 

pouco espaço e muito pouca maturidade para incorporar nesses processos as 

reflexões e as bagagens que eu carregava dos questionamentos diante das 

visualidades. A pressão diante da venda e dos custos industriais tomava o fluxo e 

conduzia os fatores determinantes dos produtos.  

Outra questão de gênero que me era bastante incômoda – sempre presente 

em minha empreitada neste campo e assombrando meus anseios profissionais – era 

o perfil empresarial bastante masculino deste universo e que se refletia nas reuniões. 
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Participei de diversos encontros para definir produtos e imagens que, diante de sete 

ou oito pessoas, em uma mesa, havia uma (eu) ou duas mulheres. Com a presença 

dos representantes de vendas de outros estados, como de São Paulo, por exemplo, 

era comum uma expressão mais agressiva, competitiva e consumista da fala. Não 

havia muito espaço para o que consideravam um possível posicionamento da 

expressão feminina. Eu estava na mesa de reuniões, pois, junto a Artur, eu compunha 

um trabalho que era considerado necessário para a venda dos produtos. Eu, Mariana, 

mulher branca, tinha que fazer muito esforço e gastar muita energia para participar do 

fluxo das falas e ser minimamente ouvida nestes encontros.  

Muitas vezes me perdi entre o feminino e masculino, imaginando ser necessário 

o uso de uma expressão masculinizada, pois não estava sabendo me posicionar de 

outra forma, talvez, de uma forma que fosse mais adequada para aquelas situações. 

As mulheres negras, quando presentes nas indústrias, estavam trabalhando em 

outras instâncias e nos processos internos dos trabalhos cotidianos de um contexto 

profissional como este. Serviam café, faziam almoço para todos os funcionários e 

trabalhavam internamente nos produtos de venda. A fala era masculina, a expressão 

era de competição, e o consumo era o fio condutor dos valores do trabalho. 

Algumas questões definiam mais diretamente nosso trabalho como designers 

e nosso processo criativo. Entre elas, as já citadas anteriormente: o produto deve ser 

sedutor e vender, estimular o consumidor a querer cada vez mais. Estes são termos 

muito usados nas conversas entre variados agentes de vendas e de marketing para 

manipulação das imagens. Temos como uma das principais características do fazer 

profissional a ideia de sedução, um atributo profissional que eu ouvi ser muito 

priorizado e estudado nos cursos de marketing. Esta seria uma boa condição para se 

relacionar produto e consumidor. Para isso, muitas vezes tínhamos de seguir o fluxo 

das imagens que já estavam em vigor e que tinham certa supremacia a partir dos 

efeitos que, pretensamente, teriam no fluxo de vendas. Não se pode inovar a ponto 

de não se comunicar com o meio, e não se pode ser tão igual a ponto de não se 

destacar nas gôndolas dos supermercados, digamos assim.  

São desafios conversados e compartilhados nas reuniões de definição de 

imagens e produto de uma forma muito objetivada. Não se consideravam fatores mais 

subjetivos da criação, a dinâmica das relações interpessoais e, como eu notava, os 

marcadores sociais que definiam o modo de estar e de ser no mundo das pessoas 

envolvidas nesses processos de criação imagética. Eu entendia que era como se 
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houvesse uma fórmula pré-definida que buscava tornar a imagem carregada de certos 

valores e atributos considerados atrativos, mas que muitas vezes partiam de 

concepções muito fechadas, algumas vezes estereotipadas e, em muitos casos, 

preconceituosas sobre certos públicos-alvo de consumo. O pressuposto era de que, 

se tivéssemos o domínio dessa fórmula, teríamos sucesso no projeto em questão.  

Acredito que esse aspecto mais cartesiano, muito utilizado nas criações de 

design gráfico, decorre das escolas modernistas de arte no ocidente e da influência 

das experimentações da Bauhaus na constituição do design contemporâneo. Estas 

influências tiveram forte influência na  constituição do campo profissional e são os 

alicerces e a base dos estudos de design gráfico. Estes influenciaram, por exemplo,  

a formação de Artur que, na Faculdade Senac de Tecnologia, estudava essas 

referências como base para sua atuação  profissional. Em paralelo com as Artes 

Visuais e a Cultura Visual, acabei estudando e lendo alguns livros mais técnicos de 

design para acompanhar um pouco melhor as criações das quais eu participava. 

 Outro ponto definidor dos projetos visuais de embalagens de produtos eram as 

normativas e regras que provinham de engenheiros de alimentos associados ao órgão 

nacional fiscalizador de produtos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). A Anvisa é responsável, além de outras atribuições, pelas conferências de 

todas as informações contidas em embalagens de produtos alimentícios. Esse órgão 

fiscaliza se os ingredientes, as tabelas nutricionais e os dizeres sobre o alimento estão 

de acordo com o que o produto contém. Como lei, é necessário que, antes de uma 

embalagem de produtos ir para as prateleiras de vendas, com seus produtos em seu 

interior, ela deve passar pelo crivo da Anvisa, para que seja fiscalizada. Este órgão irá 

analisar todas as informações descritas na imagem e compará-las com os códigos 

normativos que indicam o que deve ou não "aparecer" na imagem presente do lado 

externo da embalagem. Existe uma sequência de quais informações obrigatórias 

devam aparecer na frente de uma embalagem e outras que são estipuladas para o 

verso.  

A normativa por meio da qual trabalha a Anvisa é de que a embalagem não 

produza ou induza enganos quando o consumidor tiver seu primeiro contato e defina 

pela compra de um produto em contato com sua embalagem. Porém, em alguns 

casos, as leis que normatizam a ação da Anvisa não deixam muito claro para o 

consumidor algumas informações de marketing e propaganda. Por exemplo, dizeres 

como “produto natural e saudável” podem se encaixar em algumas possíveis 
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normativas, mesmo sendo alimentos industrializados e não completamente naturais. 

Seguimos, então, certa cartilha de informações repassada pelos(as) engenheiros(as) 

de alimentos de cada indústria. Após todos esses indicativos definidores de uma 

imagem para um produto, retornamos para nossos escritórios e estúdios "criativos" e 

desenvolvemos os projetos. O interessante é que o ato da criação das imagens parece 

ser o de liberdade, similar à liberdade que tem um artista. Mas, após uma série de 

indicativos, normas, limitações e obrigações, é uma imagem elaborada por diversos 

pensadores visuais, e não somente por uma única pessoa criadora.  

 Como minha formação era em Artes Visuais, licenciatura, com uma bagagem 

mais discursiva e focada em troca de saberes, eu criava pouco nos programas de 

design. Trabalhei dirigindo os projetos, resguardando para que eles fossem fiéis aos 

seus objetivos e cumprissem suas demandas (de mercado e consumo). Participava 

das reuniões anotando todas as falas importantes e registrando todas as possíveis 

demandas para os projetos. Acompanhava a criação do Artur e de outros parceiros, 

identificando as necessidades de cada imagem criada, sua fidelidade ao projeto e às 

necessidades do produto e trabalhava na apresentação final e defesa do projeto visual 

criado. A defesa ainda me era um desafio quando o público era extremamente 

masculino e competitivo e me sentia tal como se minha voz  não soasse com toda a 

certeza e firmeza devidas, de que talvez não tivesse tanto valor quanto a de um 

designer homem.  

Por outro lado, eu também tive certa dificuldade de me afirmar como designer. 

A questão normativa da academia sempre foi muito marcante e limitadora para mim, 

como profissional. Por mais que eu, muitas vezes, dominasse todo o conteúdo e a 

dinâmica gráfica de um projeto, não ser graduada em design gráfico me limitava a 

assumir esse título. Titulação para mim não correspondia a um aspecto da profissão, 

mas da formação. Mesmo estando presente em todas as reuniões dos projetos 

gráficos que executamos, em todas as defesas e em todos os desafios, não me 

considerava designer e, hoje, ainda tenho dificuldade de assumir essa identidade 

profissional. O que me moveu a buscar por uma  formação acadêmica adicional, 

buscando elaborar um projeto de mestrado, foram, em grande parte, os 

questionamentos que eu vivia em meu próprio cotidiano profissional.  

Grande parte (quase todos) dos livros de design gráfico que estudamos para a 

elaboração dos projetos era de autores norte-americanos. Diante de minha 

experiência prática e não acadêmica, percebi que o design gráfico brasileiro é 
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colonizado pela visão americana da profissão, com alguma exceção em torno das 

influências europeias que sofreu a partir da Bauhaus, que também influenciou o 

design gráfico americano (perdoem-me os profissionais formados na área se estou 

sendo limitada neste julgamento).  

Autores como Ellen Lupton e Timothy Samara eram referências para nossas 

criações, e Artur leu um livro de Timothy  na graduação, Ensopado de Design Gráfico, 

no qual o autor apresenta ingredientes visuais e técnicas e receitas de layout como 

uma receita de bolo. É uma forma prática e objetiva de auxiliar designers na condução 

e criação de seus projetos. A técnica é priorizada, e gostávamos de pensar que, 

quando estamos diante de um projeto visual, todas as possibilidades são possíveis. 

As imagens estão na mente primeiro, e as cores e formas são várias para se trabalhar, 

mas quase sempre criávamos algo parecido com o que já existe. Por quê?  

A seguir, a Figura 18 ilustra o conteúdo de psicologia das cores com base na 

cultura ocidental, do livro Ensopado de Design Gráfico, de Timothy Samara. O autor 

usa as cores de acordo com características que, de certa forma considera pouco 

universais e hegemônicas. Por exemplo, a cor vermelha é referida na ilustração 

quando há a intenção de despertar estímulo, excitação, fome, raiva, violência, sangue, 

biologia. São propostas de uso das cores das imagens com objetivos específicos.   

Figura 18 – Psicologia das cores (Timothy Samara, 2010) 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: arquivos da autora (2010). 
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Compreendo a orientação do autor em estabelecer uma normativa de uso 

dentro da profissão, principalmente quando consideramos a necessidade de que a 

imagem se relacione com a cultura e o mercado. Porém, segundo minha experiência, 

essas questões foram pouco problematizadas ou pensadas como classificações de 

uma cultura específica ou para determinada situação, ao invés de serem consideradas 

regras absolutas de identidades gerais. 

Se as cores claras representaram, muitas vezes, o que é bom, limpo, novo e 

arejado, e as cores escuras o que é pesado, talvez sujo e antigo, são apenas algumas 

representações culturais geralmente ocidentais que podem ser bastante subjetiva. E 

elas, muitas vezes, não têm espaço para serem pensadas nos prazos de criação e na 

pressão das vendas. Talvez até tenham, mas exige do designer, do artista, esta 

percepção e reinvenção de possibilidades. Exige-se uma atenção mais plena e uma 

permanência em questionar-se e responsabilizar-se como profissional.   

As imagens que criamos no período de oito anos de trabalho como profissionais 

liberais e o contato mais presente na indústria de alimentos, como em Voinha 

(Abadia), Trigostoso (Abadia), Casa Garcia (Goiânia), Granobom (Nerópolis), Moinho 

Mattos (Nerópolis) etc., reforçaram nossos valores culturais e de identidade. As cores, 

as formas e as fotografias – apesar de, em muitas defesas de projetos, termos 

aprendido que eram escolhas somente objetivas, dentro de fórmulas e estratégias – 

se comunicavam por meio de nossas subjetividades. Se, por exemplo, a embalagem 

era para um pão integral e leve para ser estimulado a ser consumido no café da 

manhã, usamos, em seu desenho, elementos e imagens que acreditávamos, diante 

de nossos valores, estimular o observador na direção desta experiência. As imagens, 

por si só, não carregam atributos e  valores.  

Somos nós, humanos, que criamos e interpretamos essas imagens a partir de 

nossos valores culturais e de nossos pertencimentos e posições identitárias. E, de 

acordo com a cultura nacional, as classes sociais e os grupos étnicos, existem alguns 

valores e visualidades comuns, assim como para homens e mulheres. São setores de 

identidades e de visualidades, um questionamento e uma abordagem que a cultura 

visual me permite adentrar como pesquisa. É o lugar das imagens problematizadas 

no contexto em que se aplicam, dialogando com a intenção que cada uma destas 

imagens reforça como identidade.  

A seguir, apresento a imagem do projeto de pães integrais da marca VITA 

Integral, para a indústria Trigostoso, fruto de um trabalho de design de embalagem. 
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Figura 19 – Imagem do projeto Vita Integral para pães  
integrais da indústria Trigostoso (2013) 

 
Fonte: arquivos da autora (2013). 

 
 

Elaboramos esse projeto e tivemos como foco específico o mote de “seduzir” 

um público-alvo quase homogêneo, podendo ainda despertar imagens, ideais e 

sensações diversas em cada observador que, como qualquer pessoa ou grupo, está 

aberto para as mais variadas interpretações. O que me incomodava em alguns 

momentos de minha trajetória profissional no campo da comunicação social foi 

perceber que eu também continuava, intensamente, participando deste estado de 

coisas – fosse em minha participação, na entrega aos discursos econômicos, criando 

em grupo. Isto é, criava imagens que reforçavam discriminações e certa ideologia em 

torno de uma dinâmica de vida contemporânea, baseada em um cotidiano que 

incentivava o consumismo e as relações de poder e dominância econômica, que são 

bastante injustas.  
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Nossas embalagens, contudo, não tinham o poder de ditar essas visualidades 

culturais, mas simplesmente reforçavam, como se fossem o “natural da vida 

moderna”. Comecei a questionar, em alguns momentos (acredito que devido à minha 

base de formação com a cultura visual), as justificativas que usávamos para a defesa 

de uma imagem criada por nós e os discursos de valores homogeneizados que eram 

atribuídos a estas nos contextos de trabalho. Era recorrente a percepção de um 

agrupamento social que deveria buscar e encontrar identidade nos mesmos valores 

estéticos que estávamos reforçando, através de nossas criações visuais.  

Parecia evidente, como a pele clara e a família feliz heterogênea, a supremacia 

do consumo como elemento importante, com as diferenças e a submissão de um 

gênero ao outro, constantemente reforçadas em alguns desses projetos. Essas 

imagens reforçavam uma visão muito unitária do mundo e de suas relações sociais, 

com uma classificação muito superficial, em minha visão, mas que que eu presenciava 

e, de certo modo, tomava parte, pois eu trabalhava a partir desses pressupostos, que 

permeiam a indústria de produção gráfica no contexto da comunicação social de 

massa contemporânea.  

A manipulação das imagens para que sirvam a fins muito específicos muitas 

vezes me incomodava. Abaixo, segue a imagem (Figura 20) de um projeto visual de 

embalagem que eu e Artur elaboramos para a indústria de Cosméticos BIOCAP, de 

Trindade/GO. Este projeto foi um dos que escolhi para, em um próximo capítulo, 

buscar reflexões sobre valores e identidades culturais com os parceiros que 

participaram de sua criação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Figura 20 – Imagem do projeto Nós 2, Biocap (2016) 

Fonte: arquivos da autora. 
 
 

Segundo Mitchell (2006) é nesse contexto de questionamentos sobre nossas 

formas de ver e se relacionar com imagens contemporâneas que a educação da 

cultura visual atua como pesquisa e metodologia de ensino. É por meio desses 

estudos sobre imagens que esse projeto problematiza a própria estética modernista 

ditadora de muitos “sim e não” em projetos visuais. 

Segundo Charréu (2016), precisamos conhecer e estudar esse novo ator do 

cenário social e identificarmos as diversas relações que os prosumidores estabelecem 

com seus meios. Deste modo, inicio, então, uma reflexão ao me colocar na condição 

de produtora de imagens, como autora prosumidora que cria imagens para um 

determinado “público-alvo” (como se caracteriza no design gráfico), parte do meu 

campo de atuação no trabalho cotidiano. Essa reflexão passa pelas incertezas da 

estética da criação, na qual conceitos, formas e cores são culturais e estabelecem 

relações profundas com o meio. 

Meu olhar é testemunha de minhas criações, um ampliador do meu corpo no 

mundo. Sou produtora e diretora de imagens gráficas e dirijo principalmente projetos 

de embalagens de produtos que irão para gôndolas de supermercados. Desta 

maneira, considero que, quando criamos uma imagem de consumo, que irá circular 
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em ambientes de experiências cada vez mais visuais, esperamos que existirá a 

vontade do outro, o desejo do outro (CHARRÉU, 2016), sobre nossa intencionalidade 

na imagem.  

Meu questionamento maior como prosumidora da reflexão proposta por 

Charréu (2016) é pensar que este outro possa ser eu mesma, a autora do produto e 

primeira consumidora da imagem. Acredito que a educação da cultura visual possa 

problematizar ainda mais alguns desses questionamentos dos novos prosumidores 

de imagens, uma vez que ressalta as reflexões sobre visualidades (MARTINS, 2011), 

como atuantes na formação de sentido. 

Nesta pesquisa, pretendo ainda partir do pressuposto de que uma educação 

que inclua práticas de reflexão e integração mais críticas com as imagens geraria 

produtores mais conscientes de suas relações íntimas com seus projetos. Assim, 

coloco a educação da cultura visual como condutora para compreender a relação que 

estabelecemos com imagens geradas e consumidas na mesma instância.  

Os caminhos que me trouxeram a esta pesquisa de cunho (auto)biográfico 

foram cunhados das reflexões e angústias que experimentei como diretora de arte, 

principalmente de projetos de embalagem. As imagens finais sempre me pareciam 

“de acordo” com a demanda exigida pelo nosso contratante e parceiro comercial, mas 

muitas vezes geravam em mim profundos questionamentos. Como eles não foram 

possíveis de serem compartilhados e vivenciados em meu trabalho, decidi 

compartilhá-los para que mais artistas, designers e pensadores visuais pudessem, 

comigo, refletir sobre isso.  

Algumas perguntas que fiz foram: Para quem nossas imagens são produzidas? 

Quem tem o direito de vê-las e ainda de consumi-las nas prateleiras de mercado? 

Quais valores eu acredito que estão incorporados nessas imagens? E quais as minhas 

visualidades e pertencimentos? Não busco respostas finais, busco uma teia de 

reflexões. 
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5 IMAGEM E IDENTIDADE – REENCONTRO COM UMA IMAGEM PRODUZIDA 

 

 Como indicado no início deste projeto, escolho, dentro de minha trajetória como 

diretora de criação de projetos gráficos, duas imagens que refletem aspectos e 

experiências narradas durante toda a pesquisa. A escolha dessas imagens se deu 

primeiramente pelas possíveis relações que estabeleci com o grupo de pessoas 

envolvidas. Essas relações representam lugares de identidade, desconfortos e  

diálogos de mercado. Também são imagens que representam pontos importantes em 

minha carreira como diretora, novas parcerias e retornos aos lugares de fala (como a 

primeira imagem) e desconfortos e questionamentos da própria produção (como na 

segunda imagem).  

 Apresento abaixo essas imagens como uma abordagem para reviver esse 

processo, agora como uma pesquisadora que já apresentou, nos capítulos anteriores, 

diversos marcadores e indicadores de uma experiência com imagens e identidade. A 

abordagem é livre, reflexiva e mantém o carácter (auto)biográfico de escrita, relatando 

pontos de memória à medida que destaca reflexões e questionamentos.   
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Figura 21 – Imagem da Bienal do Teatro Físico (2013) 

 

  
Fonte: arquivo da autora (2013). 

 

A primeira imagem escolhida para essa experiência de revisitar imagens 

produzidas foi o cartaz na Figura 21. 
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Essa imagem representa, no exercício de memória desse projeto, duas zonas 

de pertencimentos: a vontade que eu tinha de retornar ao trabalho e o contato com a 

cultura em Goiânia e a experiência de participar de um edital e ter um projeto escolhido 

como vencedora.  

Em 2013, o grupo de Teatro Grupo Sonhus, com sede em um centro cultural 

chamado Espaço Sonhus, localizado no tradicional Colégio Lyceu, em Goiânia, lançou 

um edital, cujo prêmio seria o Prêmio Bienal para o Design Gráfico 2013, direcionado 

para artistas e designers. Todos os participantes deveriam enviar propostas para a 

construção da identidade visual da Bienal do Teatro Físico – 8º Encontro de Atores 

Criadores, que foi um projeto cunhado pelo próprio grupo e que teve como temática 

de diálogo e expressão a mímica, o clown e o oriental.  

Esse festival era fruto da aprovação de um outro edital de Lei de Incentivo à 

Cultura, aberto pela Secretaria da Cultura de Goiás, chamado Lei Goyazes. Todo o 

projeto enviado e aprovado pela lei foi elaborado pelo Grupo Sonhus, que cedia 

financiamento para a execução da proposta da Bienal.  

O Grupo Sonhus era composto, na época, por quatro artistas, professores e 

pesquisadores de teatro que viviam uma dinâmica intensa em seu ofício. Eles 

elaboravam projetos para leis de incentivo à cultura, escreviam, dirigiam e 

apresentavam suas peças, criavam eventos culturais no Espaço Sonhus e em outros 

centros culturais da cidade e cuidavam da administração do próprio espaço. Os 

recursos eram poucos, o trabalho era intenso, mas eles “viviam o teatro”. Nando Reis, 

Pablo Angelino, Jô de Oliveira e Ilka Portela já haviam se tornado uma família quando 

eu os conheci. Principalmente os três primeiros, que viviam um posicionamento social 

e cultural para se afirmarem como uma família a três, um relacionamento íntimo regido 

por carinho, cuidado e muito trabalho em comum. Nando, Pablo e Jô eram uma 

família. Se uniram e, juntos, gestaram Benjamin, que nasceu acompanhando o 

movimento dos palcos e da criação. Benjamin se referia a Pablo e Nando como pai. 

Era um menino com dois pais e uma mãe. O que mais me chamava a atenção é que 

ele se parecia com ambos os pais. Talvez fosse a força da energia e sintonia 

envolvida. 

Lembro-me que, quando adentrei o Espaço Sonhus pela primeira vez, senti um 

frio na barriga, uma emoção forte de estar retornando ao ambiente cultural. Percebi 

que eu havia me perdido um pouco nas indústrias e no mercado, locais de trabalho 

que, para mim, carregavam certa frieza, dificuldade de expressão e me deixavam em 
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um lugar de fala sempre ¨atrás¨ da presença de Artur – meu companheiro. Considero 

que foi emocionante. Havia algo pulsando em mim e era o ¨ar¨ do teatro, do palco e 

da cultura, de produzir, visualmente, algo que fizesse meus sentidos vibrarem um 

pouco mais.  

O primeiro integrante que conheci foi Nando, diretor do Grupo Sonhus. Ele tinha 

uma sobrecarga para manter a fluidez de toda a rotina intensa de trabalho. Iniciava, 

geralmente, às 8h, entre a administração e manutenção do espaço, e finalizava na 

madrugada, em dias de eventos, apresentações e ensaios. Estávamos eu e Artur. 

Naquela época, eu ainda me escondia atrás de Artur porque carregava a  dificuldade 

de me expressar em meio a reuniões com vendedores e donos de indústrias e 

comércio. Isso me causava dilemas íntimos por SER de uma forma que não me 

agradava e que não me fazia ser ouvida; simplesmente abria espaço para Artur 

conduzir a fala. Vivi por muitos anos no trabalho com essa sensação e essa briga 

interior. Sinto que me libertei quando tive meu próprio lugar, construído como 

professora de Yoga em 2016, e que me permitia me expressar.  

Nando nos recebeu muito comemorativo, pois havíamos ganhado o prêmio da 

capa e identidade do festival. Logo os outros integrantes chegaram à reunião e 

mantivemo-nos por um tempo juntos, discutindo como seria todo o trabalho de criação 

do festival, envolvendo todos os materiais da campanha em conformidade com os 

artistas e as apresentações envolvidos. Artur e eu acabamos assumindo uma 

participação para além do design na Bienal do Teatro Físico. Elaboramos todos os 

materiais impressos e digitais a partir da identidade visual apresentada no cartaz, mas 

também auxiliamos o grupo na concretização do projeto com filmagens, fotografias e 

dinâmica cotidiana de realização nos dias do evento.  

Aproximamo-nos daquela família de três (quatro, com Benjamim) e tive a 

espera, várias vezes, da possibilidade de uma estrutura social que abarcasse a 

diversidade da escolha por meio do amor e do afeto. Lembro-me de comentar com 

Artur que Benjamin me parecia uma criança que provavelmente experimentaria o 

mundo por uma lente muito mais ampla do que imaginava que a minha podia captar. 

Contudo, sabia também que ele poderia enfrentar dificuldades diante de preconceitos 

sociais devido à sua estrutura familiar ser ¨diferente¨ das dos demais colegas futuros.  

A Bienal aconteceu. Estivemos todos imensamente envolvidos para fazer 

acontecer. O Espaço Sonhus teve um bom público diante de sua capacidade, e Artur 

e eu assumimos também algumas filmagens e fotos. No segundo dia do evento, me 
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recordo de estar na sala administrativa, descarregando minha máquina de fotografia, 

quando recebi uma ligação de minha mãe dizendo que meu avô, que já estava na UTI 

há alguns dias, havia falecido. Naquele instante senti uma mistura de sentimentos que 

não sei explicar exatamente quais foram. Porém, o que mais me marcou estava ligado 

ao trabalho. Talvez eu tenha me culpado por ter sentido mais angústia por ter de dizer 

a Nando que eu teria que me ausentar para ir ao velório de meu avô do que a tristeza 

da perda. Hoje acredito que tenhamos um ¨buraco¨ na crença do trabalho que não é 

associado à vida. Uma brecha bem marcada que coloca o trabalho e o ofício numa 

posição pesada, de medo e responsabilidade, capaz de nublar outras possibilidades 

do sentir. Eu queria estar na presença de meus familiares naquele instante, mas, ao 

mesmo tempo, não queria me ausentar de meu compromisso com o grupo, mesmo 

sabendo que havia outra pessoa que podia fazer as imagens fotográficas que eu 

estava fazendo. Pode ser que essa decisão também tenha vindo do medo de perder 

meu lugar temporário naquele grupo. Ou, ainda, um medo de desagradar e de deixar 

um espaço sem minha presença. Todos tinham um um olhar e experiências 

particulares de trabalho muito particulares, e eu tive de optar, mesmo que confusa e 

instável. Eu fui, e a Bienal aconteceu normalmente sem mim. 

Após o evento, o grupo que precisava de uma equipe para cuidar do design e 

dos materiais dos outros eventos e projetos do Espaço Sonhus nos convidou para 

trabalhar com eles. A questão financeira sempre foi muito difícil nesse cenário cultural 

para os integrantes do espaço. Eles dependiam de projetos aprovados por lei e de 

contratos temporários com a Secretaria da Educação, por serem também professores 

de teatro no Colégio Lyceu. Até mesmo o espaço cultural dentro da escola sofreu 

instabilidades de gestão política.  

Para assumirmos o design gráfico do Espaço Sonhus foi preciso fazer um 

contrato na Secretaria da Educação em meu nome. Tínhamos que cumprir uma carga 

horária determinada no espaço, e Artur era um ¨fora da lei¨. Na verdade éramos uma 

equipe de dois que recebia apenas por um, mas tínhamos um acordo interno com o 

grupo e uma forma de trabalhar. Eu participava das reuniões, anotava o que era 

necessário, fazia os esboços e as pesquisas. Artur sempre dominou os programas de 

criação e finalização dos projetos que seriam concretizados. Aos poucos, a dinâmica 

do Espaço Sonhus foi tomando uma proporção muito grande, e o tempo de dedicação 

era imenso. Os projetos, portfólios, livros e a agenda semanal para o Colégio Lyceu 

passaram a consumir todo nosso tempo, e o retorno financeiro não era suficiente para 
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as despesas básicas. Na encruzilhada de não conseguirmos tempo para adquirir 

como autônomos novos projetos gráficos que auxiliassem o sustento e o trabalho com 

o grupo, tivemos que nos retirar em breve da equipe e continuar nossa jornada de 

captação de novos projetos gráficos na indústria e no comércio. Foi um rompimento 

com a conformidade e compreensão das partes, mas de desagradável finalização, 

pois ainda muita coisa poderia ser realizada por meio de nossa parceria. A 

inflexibilidade de termos que estar no espaço para produzir os materiais (eu tinha que 

¨bater ponto¨) nos limitava a captar novos projetos fora do espaço. Mantivemos 

contato por um tempo, acompanhando alguns eventos e peças do grupo, mas logo a 

vida nos conduziu a outros fluxos, e novamente me afastei, com intensidade, do 

cenário cultural.  

 Enquanto narro essa lembrança, tenho a percepção de que a vivi há muito 

tempo. Parece que minha vida pessoal e profissional se desdobrou de maneira tão 

intensa por outras vivências que a Mariana do Grupo Sonhus me parece muito 

distante da Mariana que digita esta narrativa.  

 Ainda no início desta escrita auto(biográfica), procurei a equipe do Grupo 

Sonhus. Entrei em contato com ela e fui até o espaço para contar que estaria presente 

nas memórias de minha narrativa. O espaço estava mais vazio do que o comum. Ilka 

Portela já não mais fazia parte da equipe, que agora contava com uma nova 

integrante: Lorrana Flores. Encontrei-me com Pablo e Jô na sala de reuniões. Senti 

um frio na barriga novamente ao adentrar o espaço depois de tanto tempo. Perguntei 

sobre Nando. Pablo relatou que eles tiveram problemas políticos com o espaço e que, 

pelo fato de o Espaço Sonhus se estabelecer dentro de um colégio estadual tradicional 

da cidade, sua autonomia quanto a espaço público ficava refém de alguns acordos 

políticos. O grupo passava por pressões do atual governo com a possibilidade de se 

perder o espaço. Nando havia se mudado temporariamente para os EUA, para estudar 

teatro e se reorganizar diante da pressão do ocorrido. Jô e Pablo tentavam manter ao 

máximo as atividades de aulas de teatro com os alunos da escola e possíveis eventos 

abertos ao público. Um dos acordos propostos pelo Grupo Sonhus para sua 

manutenção no Colégio Lyceu era ofertar aulas regulares para os alunos do ensino 

médio. No geral eu apresentei ao grupo minha proposta de trabalho de mestrado, 

considerando a presença do grupo em minha escrita e sua importância em meu 

processo profissional. Eu tinha admiração pelo grupo quando eu e Artur fomos 

convidados a participar dele e ainda me sinto muito grata pela oportunidade. Jô e 
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Pablo se apresentaram com alegria diante da possibilidade de estarem presentes em 

mais um trabalho universitário, e senti um retorno muito acolhedor da equipe. 

Consegui falar rapidamente com Nando por aplicativos de rede social, e ele se colocou 

à minha disposição, caso eu precisasse de algo.  

 

O edital 

 

O Grupo Sonhus lançou o edital para o Prêmio da Bienal do Teatro Físico e 

percebeu a necessidade de um olhar externo ao dele para ampliar a comunicação do 

visual do espaço a partir deste evento. Foi o primeiro evento internacional lançado 

pelo grupo e, certamente, haveria grupos de algumas localidades diferentes, como da 

Itália e da Argentina. Era um evento muito especial para o grupo, e todos estavam 

muito envolvidos na sua realização. O edital indicava basicamente que cada 

participante, sendo artista, designer ou publicitário, deveria enviar a proposta de um 

projeto visual em tamanho A3, em formato de cartaz. Nesse projeto, deveriam ser 

apresentadas uma marca e uma ideia de identidade visual para serem desdobradas 

em todos os demais materiais do evento. Inscrevemo-nos (eu e Artur), e a proposta 

foi enviada no nome de Artur (que era quem geralmente executava as imagens). Na 

época, eu e o Artur tínhamos uma “logo” que não tinha registro de marca e estávamos 

acostumados a nos apresentar como pessoas físicas – profissionais liberais que 

trabalhavam em parceria com outros produtores de imagens, de acordo com a 

necessidade de cada projeto. 

Nesse edital havia normas e critérios a serem seguidos que correspondiam à 

temática do evento. Um conjunto de observações e condições estéticas também foi 

direcionado para a elaboração da imagem.  

Os critérios da avaliação propostos no edital foram:  

● Adequação a metas e conceitos de comunicação exigidos para o projeto; 

● adequação da linguagem dirigida ao público-alvo; 

● viabilidade técnica; 

● originalidade e ineditismo; 

● adequação com os padrões de apresentação exigidos pelo regulamento. 

Esses critérios seriam avaliados pela própria equipe do Grupo Sonhus, e seus 

olhares, suas histórias e suas perspectivas visuais seriam os determinantes da 

avaliação, conduzidos pelos critérios elaborados por eles próprios. 
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A partir dos critérios de seleção, já é possível analisar alguns aspectos que 

conduzem esta pesquisa no ponto de relacionamento com as imagens desde a 

identidade, a arte e a vida. Questões subjetivas como originalidade e ineditismo são 

culturais, assim como a própria visão dos artistas do sistema de seleção. 

Consideremos então que as imagens produzidas e selecionadas no projeto tiveram 

olhares específicos e bagagens dos produtores e dos integrantes do Grupo Sonhus, 

e que sua aplicabilidade como comunicação com o público já vem dessa leitura, que 

é pessoal e subjetiva. 

Para a elaboração da imagem a ser apresentada no cartaz, eu e Artur nos 

recordamos que havíamos assistido algumas peças de teatro do Grupo Sonhus em 

anos anteriores. Uma, especificamente, foi uma apresentação bem poética e sem uso 

da fala, apenas com a expressão corporal, e eu havia feito fotografias para um evento 

de teatro no qual a peça estava inclusa. Era uma apresentação de teatro físico – 

corpos falantes que conduzem a narrativa com suas expressões, desconsiderando o 

uso da fala para apresentação. Revisitei meus arquivos de imagens fotográficas da 

época, narradas em um capítulo anterior, em que eu fotografei peças de teatro.  

A construção da imagem partiu da ideia do corpo como performance, como 

eixo de condução do olhar na comunicação do evento. Escolhemos uma fotografia da 

peça: “Travessia II”, que realizei em 2009, no Teatro Goiânia (principal teatro da 

cidade), em um festival chamado: Festival Nacional de Teatro. Nesta imagem, havia 

Nando em movimento corporal, apresentado em parte da peça. Ele estava deitado 

sobre as costas e fez quase um movimento de balanço com o corpo, no exato 

momento da imagem. Para mim e Artur, a imagem tinha uma forte presença de 

linguagem corporal, e achamos interessante trabalhar com os membros da equipe no 

material. Isso porque consideramos que eles tinham estudos sobre a técnica de teatro, 

que era a temática do festival, e que “Travessia” era uma peça originada destes 

estudos. 

 Nós adaptamos a imagem e, em rabiscos no papel, antes de Artur ir para o 

computador, analisamos os critérios, lemos algumas vezes o edital e imaginamos 

Nando caindo no centro do cartaz, ao invés de se mover no chão. Isso nos pareceu 

trazer um aspecto mais lúdico à proposta de imagem. 

 A escolha pela apropriação da fotografia considera que a temática do evento 

tinha um enfoque específico em atores criadores e no corpo, como temática. E, ainda, 

que grande parte das peças teatrais do evento seria pelo uso da linguagem mímica e 
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da performance corporal. O corpo que se apoiava no chão, na imagem inicial, ganhou 

então expressividade de maior movimento quando foi recortado e solto no espaço de 

fundo branco do cartaz – um espaço infinito. 

 Considerando-se as bagagens estéticas de minha formação continuada com 

as imagens que representam um contexto social, político e cultural, é possível ainda 

levantar algumas questões mais complexas de identidade. A primeira é que, mesmo 

que o corpo do ator em cena seja o do próprio artista, não poderia deixar de observar 

que sua pele masculina é de uma herança de hegemonia branca e que pareceu, em 

contextos de estética europeia, que influenciou o grupo a considerar a perfeita 

harmonia do corpo de Nando, com as manchas em tons amarelados e que se 

elaboram como ouro. 

A própria definição da preciosidade dos tons de ouro nos faz questionar as vias 

de tradições, não apenas do mineral precioso, mas também de contextos de 

exploração e trabalho escravo que mantiveram distribuições de classe bem precisas 

no contexto nacional. Além disso, estas cores foram escolhas propositais, 

considerando-se um corpo claro, que se desenrola no centro do cartaz diante de um 

embaraço lúdico de manchas, que lembram  a aquarela, o envolve e sustenta sua 

descida. A escolha pelas cores verde e amarelo representava, de alguma forma, na 

elaboração do projeto, as cores do país que ofereceu o evento: o Brasil. Optamos por 

desdobrar o amarelo dourado em um pouco de verde, em toda a identidade visual do 

evento. 

Hoje me questiono também se a forma como essas cores foram trabalhadas 

apenas não reforçou um cartaz lúdico, de hegemonia branca, do corpo masculino e 

da limpeza e clareza de um país que busca, muitas vezes, identidade em unidades, e 

não em sua diversidade cultural. E que, ainda, há uma herança visual de design muito 

arraigada aos padrões europeus e norte-americanos, como disciplinas ofertadas em 

escolas, centros de formação e universidades. Na época não nos questionamos sobre 

qualquer um desses aspectos. Consideramos pouco, em nossas discussões sobre 

identidade dos projetos, uma possibilidade de pesquisa que não fosse baseada em 

tudo que já havíamos recebido como ¨bom e belo¨. 

Existe um ato político nas escolhas de imagens que produzimos, pois elas, a 

todo o momento, podem ou não reforçar uma trajetória estética da exclusão e da 

dissociação. Não considero aqui a definição de que imagens devem ou não ser 

repercutidas em meios de comunicação diversificados, mas sim uma provocação de 
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que nossos olhares e discursos sobre o belo e o harmônico são oriundos de uma 

herança cultural específica de pertencimento histórico. Então, penso ser preciso que, 

como artistas, designers e comunicadores visuais, façamos leituras de nossas 

próprias imagens, levando-se em conta seus aspectos de herança, identidades que 

possam reforçar discriminações raciais, de gênero e de lugar de fala. 

Produzir o cartaz da Bienal do Teatro Físico em conjunto com o Grupo Sonhus 

me pareceu inicialmente uma oportunidade de romper algumas barreiras muito rígidas 

preestabelecidas na comunicação visual. A primeira delas é oriunda do lugar de fala 

como mulher, diferente das reuniões das quais eu estava habituada, em que eu tinha 

de fazer ¨muita força¨ para ter um tom de fala ou de expressão corporal que fosse 

masculinizado para obter presença. Com o Grupo Sonhus eu encontrei um lugar de 

participação que não era tão definido ou limitado por gênero, e isso me deixou 

confortável. Perceber que neles, como casal, como família, como grupo, havia 

hierarquias, porém não definidas apenas em marcadores de gênero, me deu uma 

nova expressão. Talvez por isso também eu tentei persistir mais um tempo com o 

grupo, mesmo diante das dificuldades financeiras que nos abarcavam 

constantemente.  

Este trabalho também despertou em mim o lugar da pesquisa. Quando finalizei 

minha graduação, já tinha planos de investir na pós-graduação. Sempre me interessei 

pela leitura, pela pesquisa, pela identidade de ser professor, mas talvez a timidez 

inicial de falar em público, munida de um contexto educacional muito sistematizado, 

plantou em mim mais dúvidas e receios do que certezas. No entanto, em meus 

cadernos de planejamentos iniciais de cada semestre, havia sempre um tópico que 

dizia: escrever meu pré-projeto de mestrado. 

Ao adentrar o mercado de trabalho para obter o sustento, me afastei um pouco 

das leituras e dos embates sobre arte e educação que me abarcavam os pensamentos 

durante a graduação. Todavia, logo, em contato com o Grupo Sonhus, este lugar 

obteve novo adubo. Jô, Ilka, Nando e Pablo eram também pesquisadores, professores 

e estavam em processos de pós-graduação. Jô, Ilka e Pablo, na UFG, em Goiânia, e 

Nando, em Uberlândia. Suas pesquisas adentravam suas peças de teatro, e suas 

peças serviam de material de estudo para suas pesquisas. E, como educadores, 

atuam em um contexto mais dinâmico e informal (apesar de trabalharem no Colégio 

Lyceu em Goiânia, com contato com a Prefeitura de Educação). Suas aulas eram 
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dinâmicas, envolviam o contexto de pesquisa e aconteciam no Teatro Sonhus, e não 

em salas de aula tradicionais da escola.  

Essa experiência fez brotar em mim novamente a semente da pesquisa e 

considero que esse contato foi fundamental para a realização deste trabalho que 

desenvolvo hoje. Valeu-me como experiência do meu feminino, de um lugar de 

expressão íntima também, onde pude revisitar anseios e visões de mundo, guardados 

de mim mesma. Também me valeu como atributo e gancho para retornar ao item da 

minha agenda de afazeres e tarefas semestrais que se destacava por:  escrever o 

pré-projeto de mestrado. 
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CONCLUSÃO – ESTAÇÕES 

 

 Quero valer-me desse espaço (auto)biográfico final para expressar o próprio 

processo de relacionamento e entrega na escrita desta dissertação.  

 Velejei por estações íntimas na categoria de escritora desta dissertação. 

Percorri verões em minhas memórias de infância. Desabrochando ações e relações 

tão íntimas e emocionais que plantaram em meu coração atual uma semente de auto 

amor por me ver em meu próprio processo inoscente de sentir e ser. 

 Nesta viagem, pousei em outonos memoriais com muitos ventos em minhas 

jornadas com as artes cênicas e com a fotografia. Senti os tons escuros dos palcos 

de teatro. O silêncio, as luzes direcionadas, as expressões dos personagens e as ruas 

das cidades, alimentaram meu olhar por detrás da câmera fotográfica. Foi uma pausa 

em meus voôs para interiorizar minha arte. 

 Mais profundamente adentrei nas gavetas de memória de meus invernos 

acadêmicos. Silenciei-me do mundo antigo e aprofundei-me nos aprendizados de Arte 

e Educação e no novo mundo que brotou em meus sentidos mais íntimos a partir de 

todo o conhecimento gerado e nutrido pela formação universitária. 

 Com esta nova bagagem de conhecimento, experiência e reflexões profundas, 

renasci em uma primavera florida em projetos e trabalhos a partir de meu saber 

constituído. Pude então rememorar o compartilhar da criação e direção de arte e todos 

os desafios, angústias e identidades que despertou em mim. 

 Por quatro estações, narrei o meu fazer em Ser, e os contextos sociais e 

culturais que nutriram e adubaram cada uma delas neste processo de formação 

continuada. 

 Por algum tempo, ser aceita em um processo seletivo de mestrado em uma 

universidade federal me pareceu um sonho daqueles que se concretizam. Ao mesmo 

tempo, distante de mim, ganhou corpo e se tornou minha vida, com intensidade. Assim 

que fui aprovada, me mudei para perto da universidade. Quis retomar o processo 

completo de ser aluno novamente, porém, no lugar de pesquisadora, com aprendizado 

constante e a possibilidade de definir uma fala em escrita. No primeiro semestre, me 

matriculei nas disciplinas orientadas por meu orientador, no curso de francês ofertado 

pelo Centro de Línguas da Faculdade de Letras, e no Grupo de Pesquisa da minha 

linha de pesquisa, que incorporava alunos do mestrado e doutorado. Eu vi a 

universidade novamente de uma perspectiva mais madura, de diálogos e trocas. 
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Conheci outros projetos e outras falas que, em diversos lugares, tinham intersecções 

com as minhas próprias. O segundo semestre do primeiro ano de universidade se 

desdobrou de maneira parecida. Mas, como minha vida parece me assaltar com 

alguns pontos cíclicos intensos, paralelos ao mestrado, uma profissão que eu já vinha 

investindo há alguns anos começou a ganhar proporções relevantes em minha vida.  

 Escrevi a maior parte dessa dissertação no primeiro ano de pós-graduação, no 

momento em que eu estava imersa nos eventos do Congresso Internacional de 

Pesquisa (auto)biográfica, realizado na Cidade de São Paulo, em 2018, e com o II 

Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, realizado também em 

2018, na Faculdade de Artes da Universidade Federal de Goiás, local deste programa 

de pós-graduação, onde estou inserida neste projeto. O envolvimento com minhas 

memórias foi intenso e teve atritos quando em contato com os referenciais teóricos e 

bibliográficos. Diante deste trabalho, acredito que narrar a vida é também um ato de 

criação, de recriar a vida. E, neste embate psíquico, também de ressignificar valores 

e critérios sociais e culturais em minha experiência pessoal, confesso ter me perdido 

de mim mesma.  

O grande desafio dessa fase em que revivi as histórias com meu pai, com a 

fotografia, com o teatro e com a graduação se apresentou entre narrar, documentar e 

validar. Em alguns instantes, percebia-me adentrando memórias mais profundas, até 

mesmo sentimentos e emoções. Eu os percebi constantemente e me questionei se 

caberiam em uma pesquisa de pós-graduação. Quanto mais eu lia sobre 

(auto)biografia, mais crescia em mim dois dilemas que sempre se encontravam e 

mesclavam rumo ao fim: a importância da validação de uma pesquisa (auto)biográfica 

como conteúdo que represente um significado para demais pesquisadores e 

profissionais e que não se prenda a uma experiência apenas e profundamente 

pessoal, e a importância do ato narrado como experiência de vida, como trajetória na 

qual os atritos e os registros se tornam perdidos. Constantemente quis compartilhar 

meus registros, mas acredito ainda ter estado enrijecida por um corpo psíquico que 

direcionava meus pensamentos a uma rigidez na expressão. Não quis que este 

projeto não tivesse validade para os demais profissionais ou pesquisadores e, ao 

mesmo tempo, não queria um manual de registros teóricos que me cansasse ao ser 

lido.  

Por isso, considero que narrar seja um exercício árduo. Falar de mim mesma 

me ocasionou desafios de romper a própria imagem do eu. E, nestes espaços de me 



124 

 

reviver nas experiências narradas, sei que me recriei em várias situações, pois, hoje, 

a Mariana que narra não é a mesma que vive. Quando relembro, recrio a partir do que 

vejo da vida hoje. Assim, narrar é também inventar para mim e, em alguns instantes, 

tive certo cansaço ao adentrar algumas memórias que eu não sabia mais em quais 

espaços elas me preenchiam. Tive que fechar os olhos e me aprofundar em lugares 

que talvez eu nem quisesse narrar, mas que me deram corpo para dialogar com 

questões de gênero e identidade cultural. Fico feliz por ter compartilhado esses 

lugares que não tinham espaço em nenhum outro espaço social que eu habitava. 

Sinto, no fim desta escrita, que posso compartilhar uma experiência de mim mesma e 

que eu não sabia que me preenchia tanto. Percebi que esta tem mais corpo ainda em 

diversas outras pesquisas que tive que visitar enquanto narrava sobre mim. 

Algumas casas internas de minha trajetória como produtora de imagens ainda 

estão com janelas fechadas, mas sinto um vento suave adentrando nas que já foram 

abertas e que ele parece me dar oxigênio para continuar.  

Durante essa escrita, senti-me muito preenchida ao compartilhar a presença 

de meu pai em minha escolha profissional. Ele me apresentou para o universo das 

artes (eu só conhecia o dele) e despertou este campo em mim, quando eu quis me 

conhecer mais nesses estudos e escolhi as Artes Visuais como minha graduação. Foi 

de uma leveza libertadora compartilhar as impressões que eu tinha da presença dele 

em minha trajetória, mas também foi conturbado, em alguns momentos, relatar a 

minha presença nessa relação. Hoje, percebo que veio desta relação, principalmente, 

a minha dificuldade de me posicionar como artista, um termo que não considerei, em 

nenhum momento, como profissional. Meu pai já ocupava o lugar do artista em meu 

quebra-cabeça mental e não cabia mais ninguém neste. Por isso talvez foi mais fácil 

narrar as impressões que eu tinha dele e do universo artístico que o rodeava do que 

a minha própria presença neste cenário. Eu me vi pouco pela imagem dele e muito o 

vi. 

Falar sobre a minha relação com o teatro e com a fotografia, mesmo que breve, 

pareceu de uma propriedade mais presente para mim. Sinto que foi um período em 

que escolhi um pouco mais os cenários do percurso de minha vida. Os cheiros dos 

palcos de teatro, os jogos de luz e a experiência do lúdico incorporaram em meu livro 

da vida acolhimento em um lugar que eu buscava preenchimento. Isso ocorreu 

principalmente por trás da câmera fotográfica, onde eu encontrei uma parte de mim 

que eu buscava construir. Vivi, por um período, a intensidade desse relacionamento. 
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Foi também um espaço de reconhecimento de profissionais que me marcaram. 

Pessoas que, com suas maneiras de ser e estar no ambiente do teatro, da fotografia 

e da cultura, deixaram para mim uma mensagem de criação, ação e constância na 

escolha de integrar arte e vida. Foi um período que, com certeza, fortaleceu minha 

escolha por cursar Artes Visuais, só não sabia ainda que seria licenciatura. Foi 

realmente acolhedor retomar esta fase em minha memória. Ainda, neste momento, ao 

escrever a conclusão desta dissertação, sinto que deixei algo nesta fase que ainda 

não consegui revisitar. Há uma parte de mim lá e, por meio desta sensação, também 

reporto a este projeto uma possibilidade de autoconhecimento. Quando escrevo sobre 

mim, eu me reinvento, reinvento a vida e aprendo com as partes que ficaram perdidas. 

Talvez seja por isso que histórias podem ser maneiras ancestrais de compartilhar 

conhecimento. Contando uma história, eu posso reviver o passado no presente, a 

partir da leitura que estabeleço neste novo momento. E, se por afeto, a minha história 

se conectar com a de quem me lê ou ouve, ela servirá também para reintegrar outras 

partes perdidas, além das minhas. 

Quando, nesta pesquisa, adentrei na universidade, novamente em minha 

graduação, senti uma intensidade de informação. Realmente pesou em mim um 

caráter mais descritivo, analítico e que precisasse se firmar nos suportes conceituais. 

Compreendo a necessidade da consistência de uma escrita que se fortalece em 

pesquisa e conceitos, e a graduação narrada foi meu espaço de escrita que me 

lembrava a todo instante sobre a importância de Ser social e da presença cultural. 

Despertaram-se em mim novamente meus embates sobre a arte e a educação, que 

tanto me cativaram quando tive o primeiro contato. Estes me confrontaram na imagem 

de ser professor, do educador e da mulher que compartilha, divide e aprende 

ensinando. Esse lugar ainda me é muito caro: o lugar do professor. Quando escolhi 

licenciatura, tive medo de atuar em sala de aula. Sinto um frio na barriga sempre que 

penso em uma sala lotada de alunos esperando minha presença. Em alguns 

momentos do curso, questionei a escolha da licenciatura, pensando em minha 

atuação concreta a partir dela. As dúvidas minavam logo que eu me defrontava com 

alguma aula ou conteúdo referente à grade da Cultura Visual, Arte e Educação e 

Licenciatura. Eu retornava para casa com a certeza de que havia feito a escolha certa. 

Só ainda não sabia se aplicaria todo esse aprendizado, em sala de aula, sob a forma 

de ensino formal ou não. 
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Revivi todos esses espaços, sentindo momentos de fluidez tanto na escrita 

quanto na performance de narrar para mim mesma. Em outros momentos, senti o 

bloqueio, a dúvida em expressar-me e o limite de meu próprio conhecimento sobre o 

tema e os conceitos posicionados. A presença do grupo de estudos da linha de 

pesquisa “Mediação em Arte e Cultura Visual” foi fundamental nesse processo de 

escrita e pesquisa, coordenado pelo professor e pesquisador Dr. Raimundo Martins, 

com a presença e orientação do professor e pesquisador Dr. Glauco Ferreira. Não 

poderia ter desenvolvido esse processo sem me lembrar desses professores e de 

todos os colegas que participaram deste grupo. Pesquisadores que, assim como eu, 

compartilharam seus processos e sucessos, suas dúvidas e dificuldades e, ao ouvi-

los, pude me orientar mais diante de meu próprio processo de escrita. Amigos que 

estiveram disponíveis para me auxiliar com pequenas dúvidas, indicação de leituras, 

pesquisas e referenciais teóricos. Eu, sendo a mais nova integrante do grupo, 

considero que recebi muito mais deles do que pude compartilhar. Sempre que eu me 

reportar a este trabalho, lembrarei com profundo agradecimento da Mirna Anaquiri, do 

Rogério Flori, Pedro Angélica Rodrigues, da Clícia Coelho e do Ronne Dias. Alguns 

outros colegas passaram também por esse processo, mas os nomes acima citados 

receberam o mérito por cada tempo de auxílio e presença que eu recebi. Esses 

encontros não foram apenas um grupo de estudo, mas representaram um grupo que 

orientou sobre como ser pesquisador, adentrando espaços de ética e profundo 

respeito ao ato e à ação. Essa orientação sobre não apenas como ser profissional em 

pesquisa, mas Ser humano integrado, responsável e cordial, é um mérito que sempre 

reportarei ao professor Raimundo Martins, e esta minha admiração vem da 

graduação. Recordo-me de algumas poucas aulas em que ele, com seu tom preciso 

e suave de compartilhar conteúdo, nos introduziu à cultura visual, sempre cauteloso, 

reflexivo e cuidadoso com as palavras e as expressões suaves dos gestos das mãos. 

É um homem que, do tanto que sabe, compartilha o quanto pode ser absorvido por 

quem o escuta. Tenho a sensação de que este é o dom de ensinar. Não é o tamanho 

do seu saber, mas a qualidade do seu compartilhar, e acredito que ela acontece na 

escuta do outro. É preciso se reportar ao outro para compreender o que pode ser 

compartilhado e entregue a ele. O respeito, o tempo e o trabalho em grupo, que 

integram e unem é o que levo de Raimundo Martins comigo. Mais do que a cultura 

visual, ele marcou minha trajetória como professor, que eu reconheço como educador 

para a vida, e não como conteudista.  
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Com o auxílio desses participantes, amigos e colaboradores de minha escrita, 

segui desenvolvendo os primeiros capítulos, oscilando entre a intensidade e a pausa 

para reformulações e bibliografias. Foi então que novamente minha vida iniciou o 

delinear de um novo ciclo profissional e de estudos, ainda entre os diálogos com a 

arte e a cultura visual.  

Em 2018, fui apresentada à prática de Yoga por algumas amigas que 

trabalhavam comigo com terapias complementares (Magnestismo, Reiki, 

Cromoterapia e etc). Esse percurso paralelo à minha trajetória como produtora de 

imagens não foi narrado neste projeto, pois não cabia na temática inserida como 

proposta de reflexão. Contudo, cabe como citação, nesta conclusão. Após um primeiro 

contato com o Yoga, iniciei estudos teóricos e práticos em uma escola de formação 

de professores em São Paulo – SP. Esta formação teve duração de um ano 

consecutivo, incluindo filosofia e prática e estágios para ministrar aulas. Assim que 

iniciei meus estágios, comecei a prática como professora de Yoga. Na medida em que 

eu mantinha minhas práticas matinais individuais diárias, eu me fortalecia ao 

compartilhar o que eu estava aprendendo, aperfeiçoando-me cada vez mais nesta 

troca. O Yoga é uma filosofia da Índia antiga e está registrado nos livros Vedas, 

antigas escrituras escritas em sânscrito original. Representa um manual para estilo de 

vida e mostra reflexões éticas, sociais, espirituais e de autocuidado com o corpo e 

com a mente. É uma forma de expressão do Yoga que tem sido muito difundida no 

Ocidente, a prática de Asanas e Pranayamas (posturas e movimentos corporais e 

exercícios de respiração). Geralmente essas práticas são estruturadas em estilos de 

aulas diferentes, em que se trabalha corpo e mente.  

Iniciei melhor minha vida com o Yoga em 2016 e, quando iniciei esse projeto 

de pesquisa, já vinha mantendo minha prática de Yoga diariamente como um hábito 

de vida. Junto à prática pessoal, eu já vinha ministrando aulas como profissional liberal 

em um espaço de terapia e psicologia em Goiânia chamado Espaço Enteléquia. Com 

turmas regulares, eu conciliava toda essa imersão e pesquisa com as aulas de Yoga 

em grupo. Este caminho foi se estendendo por novos cursos, imersões e vivências. 

Cada vez mais fui me afastando da prática de mercado com design gráfico, e, 

naturalmente, Artur, meu companheiro e parceiro de trabalho, foi também se 

reinventando em seu fazer como designer e em suas novas parcerias. Em janeiro de 

2019, passei o ano novo (virada de ano) em um retiro budista, na cidade de Brasília, 

para treinar novas técnicas de praticar meditação (concentração mental). Retornei 
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com um impulso forte de escrita narrativa devido a questões pessoais que foram 

vivenciadas e experimentadas neste retiro. No entanto, logo meu corpo acadêmico foi 

se esfriando, e as terapias foram ganhando mais presença em minha vida pessoal, 

pois minha escrita (auto)biográfica se posicionou em relatar, rememorar e ressignificar 

vivências e experiências do passado. Só que, paralela a essas memórias, minha 

trajetória de vida presente vinha ganhando força por caminhos independentes de meu 

trabalho como artista visual e diretora de arte. 

Ainda em 2019, iniciei uma formação como terapeuta Ayurveda (medicina da 

Antiga Índia), conhecida como “a ciência da longevidade”. Ayurveda acompanha muito 

bem a prática de Yoga como umterapeuta Ayurveda filosofia para manutenção da 

saúde e orientação de estilo de vida. Ainda estou em formação e, à medida que a 

Ayurveda foi sendo escopo para meu trabalho com Yoga e que eu iniciei atendimentos 

com esta terapia, a escrita final desse projeto se tornou muito instável.  

A sensação foi recorrente de um ciclo inacabado, e esta escrita passou a 

representar, para mim, um processo de compreensão de trajetória e de uma história 

de vida que eu havia escolhido por um contexto de inserção. Uma vida toda de 

dedicação ao olhar artístico passou a despertar em mim a semente do trabalho 

holístico, da saúde alternativa e complementar. A intensidade com a qual eu passei a 

vivenciar esta imersão de trabalho e mudança no estilo de vida com Yoga e Ayurveda 

gerou, em certos momentos, atrito com o relato da pesquisa acadêmica. Senti-me 

muito perdida sobre como dar manutenção a ambos os contextos, que eram intensos 

para mim, principalmente considerando que representavam a ação e a reflexão de 

mim mesma em atuação na vida.  

Enquanto eu respirava profundamente, fazendo ajustes da rotina que 

intercalava o projeto de pesquisa aos estudos e às práticas de Yoga e Ayurveda, fui 

tomada de assalto por um momento pandêmico coletivo. Ainda no 1º semestre de 

2020, o mundo passou a receber exponencialmente os efeitos e impactos de um vírus 

chamado Coronavírus. Uma mutação de um vírus gripal que assumiu proporções 

alarmantes em um contexto de saúde pública, causando a morte de milhares de 

pessoas, em diversos países, além de debilitar muitos outros com seu impacto na 

saúde dos pulmões e na imunidade física. Com a presença da doença COVID-19, 

causada por esse vírus, vários lugares do mundo pausaram suas atividades e 

relações sociais. Comércio, universidades, parques, centros culturais, mercados e etc. 

foram fechados. A economia global vem sofrendo mudanças e impactos devido a este 
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quadro de isolamento social e de saúde pública e privada. Esse momento pandêmico 

afetou também a finalização de minha escrita (auto)biográfica. Nesse instante de 

escrita da conclusão do projeto, ainda vivemos esse quadro de instabilidades e 

incertezas. Particularmente, esse momento me afetou financeiramente, pois tive que 

pausar todas as minhas aulas de yoga presenciais e adaptar algumas ao modelo on-

line, com um número reduzido de alunos.  

Por outro lado, tive de iniciar atendimentos de terapia Ayurveda on-line, focada 

principalmente em reeducação alimentar, dicas de estilo de vida e medicação 

fitoterápica. Com essa nova demanda, tive que imergir mais ainda no estudo da 

terapia Ayurveda, inciando um curso on-line de Fitoterapia Ayurvédica. Esse processo 

de trabalho e estudos se impactou com as pressões e incertezas do momento, 

ilustradas, muitas vezes, por certa confusão mental e dificuldade de administração do 

tempo diante do isolamento e de tantos novos fatores. 

 A Universidade Federal de Goiás e as demais universidades federais tivera 

suas atividades suspensas por um tempo e, junto a esse quadro, tive uma nova 

dificuldade de enfrentamento com a finalização de minha escrita. 

 Após ajustes, readaptações de rotina e compreensão de meu estilo de vida e 

de meu trabalho no quadro pandêmico, consegui organizar meu tempo de estudo e 

escrita para retomar a escrita (auto)biográfica. Considero, entretanto, que este 

movimento foi possível devido à participação firme e compreensiva de meu orientador, 

Dr. Glauco Ferreira. Finalizo esta escrita considerando que este projeto foi 

fundamental em minha vida para compreender o quanto as pessoas e, principalmente, 

os professores que eu tive contato, foram agentes do despertar de meu próprio 

desenvolvimento. Cada pessoa citada e lembrada em minha trajetória percebo que foi 

um feixe de luz que guiou as minhas escolhas e forneceu escopo para que estas 

pudessem ser consolidadas e experimentadas. Glauco Ferreira foi um orientador que 

me forneceu ânimo e continuidade em cada encontro e despertou em mim a 

compreensão e o acolhimento dos enfrentamentos, porém, fundamentados em uma 

capacidade de inspirar a continuar. Agradeço sua presença, seu tempo e sua forma 

de conduzir as experiências. Cada vez que me encontrei com ele, tive a certeza de 

que eu poderia continuar com tranquilidade esta etapa para, então, construir novas. 

 (Auto)biografar-me foi, acima de tudo, recriar-me. Foi dar molde para um 

personagem de mim mesma que já existia, porém, que ainda não tinha vida. Recriei 

minha história contando memórias, olhei para as pessoas que trajaram a vida comigo 
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e honrei essa passagem. Percebi que realmente não fiz nada sozinha e me preparei 

para, acima de tudo, continuar essa nova história profissional que, a partir de agora, 

tem nas artes e na cultura visual uma forma de olhar a vida. Carrego, em minha mala, 

o compartilhar, o olhar do professor, o criar questionando a diversidade e os lugares 

de discriminação para atuar como professora de Yoga, como terapeuta Ayurveda e 

como professora de cursos sobre saúde integral e estilo de vida. O que a mediação 

me proporcionou, em aspecto de reflexão, considero aplicar não em uma profissão, 

mas na forma de ser e ver a vida. O que a cultura visual e as artes me deram nesses 

anos todos de vivência e estudos foi conhecer a mim mesma e o ambiente que habito 

e ser presente nessa relação constante entre o dentro e o fora. Esta dissertação 

representa um marco muito importante, não somente das reflexões sociais e culturais 

exploradas e refletidas no trabalho, mas também da importância de se ver atuando 

em contextos coletivos. Questionar-se, nesses contextos, representa uma passagem, 

um ciclo, uma possibilidade de trajetar uma vida com mais reflexão em toda escolha 

de ação. 
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