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Somos la performance que nos habita 
en la selfie coolture 

Omar Rincón

Profesor Titular, Universidad de los Andes, Colombia
orincon@uniandes.edu.co

Perdimos los cuerpos físicos, fuimos pantallitas, nos con-
vertimos en protagonistas de nuestro propio show, en espec-
tadores del sí mismo puesto en pantalla. El virus comprobó 
que somos un avatar, un meme, un sticker, un fake. Nos que-
damos sin cuerpo, fuimos pantalla: cuerpo digital: un rostro, 
un fondo, una extimidad (Sibilia, 2008)1. Y en el 2020 llegó 
el virus, nos obligó a las pantallitas, nos convirtió en prisio-
neros de nuestro yo digital. El virus fue autoritarismo puro 
y duro. Legitimó el reino de la vigilancia gubernamental, 
policial, de las marcas. Y todo gracias a la mirada del nuevo 
dios: el algoritmo; de la nueva biblia: el big data; de las nue-
vas iglesias: la más grande y aberrante Facebook/Whats app/
Instagram; la tribalizante y negacionista de Google/youtube; 
las no-humanas Amazon, Microsoft, Apple, Netflix, Disney...  

1  Sibilia, Paula, 2008, La intimidad como espectáculo, Buenos Aires, FCE.

mailto:orincon@uniandes.edu.co
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En lo poco que nos damos cuenta, ya que de la manipula-
ción y negocio de las empresas de tecnología poco sabemos, 
la pandemia nos convirtió en performers digitales de zoom y 
pantallas similares. El crítico cultural Jorge Carrión lo escri-
bió2 “la imagen de la cuadrícula de rostros de Zoom resume 
lo que somos en estos momentos: una colmena infinita y 
virtual”. Y se pregunta “¿Será la multipantalla la estética que 
defina el inicio de nuestro siglo?”. Intuye que el siglo XXI 
apenas comenzó con este virus que nos tocó en destino. Y 
esto es así porque lo de las pantallitas digitales es una nue-
va estética, política y poética porque expresa “la ausencia de 
protagonismos individuales, una geometría sin privilegios. 
Zoom Video, al margen de un par de opciones cosméticas, 
carece de filtros, es decir, de formas de singularización. Su 
estética es maoísta, uniforme (…) la gran plataforma de re-
presentación de esta pandemia no permite la diferenciación 
estética entre reuniones de trabajo y celebraciones con ami-
gos, entre ensayos de orquesta y conciertos en directo, entre 
cibersexo y funerales”. Zoom promete una estética igualita-
ria: un cuadrito para cada uno, la diferencia estará en la cone-
xión a internet y la singularidad de cada performance: en el 
cómo mostrar la cara, el dejar ver  o no el espacio íntimo, el 
ser un cuadrito negro como la muerte. Pantallas en negrito, 
estudiantes/amores/colegas invisibles, desconexión vital en 
la supuesta conexión total.  

2 Carrión, Jorge, 2020, “Las estéticas de la pandemia”, NYT en Español, Mayo 
9, 2020, https://www.nytimes.com/es/2020/05/09/espanol/opinion/zoom-
coronavirus.html 

https://www.nytimes.com/es/2020/05/09/espanol/opinion/zoom-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/es/2020/05/09/espanol/opinion/zoom-coronavirus.html
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Este tiempo del virus fue perfecto para que el humo di-
gital se volviera realidad. Nos querían a todos en casa y 
digital-dependientes. Y se logró. Nos vendían que para qué 
maestros, sitios reales y derechos laborales si todos en casa 
podemos trabajar, educarnos, emprender, sexuar y ser felices. 
Y esta Cosa que nos está pasando lo logró: Todos estamos en 
casa trabajando, educando, emprendiendo, amando y (se su-
pone) siendo felices. Triunfó el internet, las empresas vende-
doras de tecnología y la propuesta de autoritarismo político. 
La nueva genialidad es la educación, el amor, el trabajo en 
cuadritos, en fragmentos, en pantallitas. 

Y lo creímos, lo compramos o nos tocó estar y ser en estas 
pantallitas. Por eso, todos intentamos convertirnos en enun-
ciadores de pantallitas y redes digitales. Y todos fracasamos 
siendo youtubers o instagramers o tiktokeros… o perfor-
mers de zoom. Intentamos ser pensadores Instagram, provee-
dores de videojuego y divertidos de tik tok. Lo intentamos, 
pero fracasamos. A lo más que llegamos fue a ser gozadores 
de memes, stickers y emoticons...  

La vida on line, virtual, remota, digital o como se le llame 
tuvo su oportunidad de oro, y la perdió. Se fracasó porque no 
se entendió lo más elemental que enseña lo digital: no son 
los aparatos, las conexiones, las herramientas, la clave está en 
otro modo de gestionar e intervenir los saberes y los conoci-
mientos: los cuerpos en ese ritual de lo común: somos socie-
dad, no la tecnología. Queda claro que los mundos digitales 
de redes, aplicaciones y videojuegos son ese nuevo público- 
-íntimo, ese del divertirse y ritualizar subjetividades, pero no 
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es para educarse, amarse y humanizar. Para eso, los animales 
humanos prefieren eso viejo llamado escuela, calle, plaza, ter-
ritorio: eso jurásico llamado encuentros, cuerpos, joda, baile, 
sexo, músicas, drogas y amistad. Volvimos a recordar que la 
vida es, siempre ha sido, socialización, juego, encuentro, mar-
car el cuerpo y ensuciar la mente: performar la vida. 

¡Lo digital no son los aparatos, es la experiencia, el vivir! 
Por eso, sería bueno recuperar a Baricco, el escritor que ha 
ensayado las más bellas teorías sobre lo digital, quien nos dijo 
en The Game (2019)3 que habitábamos una revolución digital 
que se caracteriza porque todos los procesos vitales seguían la 
lógica videojuego, que el oráculo se llama Google y que los 
mediadores llamados curas, periodistas, intelectuales, padres y 
profesores fueron reemplazados por el algoritmo.  Y, lo más 
importante, esto es una nueva experiencia cultural, una con-
dición distinto de producir sentidos, otro modo de habitar y 
experimentar la vida.  

¿Cómo comprendernos en esa experiencia de ser pantallas, 
likes, clics, memes, sctikers? ¿Cómo es esa experiencia de 
“poner el cuerpo” en pantallas? ¿Cómo podemos hacer sen-
tido de lo que hacemos ahí en lo digital?

Este libro “Performances da Recepção” organizado 
por Lara Satler, Ricardo Pavan y Vânia de Oliveira nos plan-
tean una sugestiva idea: asumamos que los ciudadanos “habi-
tamos” las redes como la expresión de una performatividad 
del yo. No vayamos al mensaje ni a los sentidos, compren-
damos la experiencia de poner el cuerpo en lo digital, en 

3 Baricco, Alessandro, 2019, The Game, Barcelona, Anagrama.
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lo mediático, en las pantallas porque somos la performance 
“made in” en nuestros consumos. La sociedad capitalista nos 
propone que ser es tener un estilo, y que el estilo de vida lo 
construimos en los consumos y lo expresamos activamente 
en las redes digitales.

(ii)

Y estamos aquí en “Performances da Recepção”. Y 
estamos en otra cosa: la mirada ya no va al espectáculo y los 
artistas, cambiamos el foco para mirar a la gente. Interesa 
comprender los modos como los ciudadanos le ponemos el 
cuerpo a nuestros consumos, los actuamos y los incluimos en 
nuestro estilo de vida. La performatividad en los consumos es 
posible de estudiar porque expresa modos concretos de po-
ner el cuerpo, prácticas rituales de los espacios y los tiempos, 
recuperar las conversaciones que nacen de las obras y objetos 
consumidos, producir estilos de vida para estar en el colecti-
vo. Ya en el espacio-tiempo digital, en el poner el cuerpo en 
ese espacio público de las pantallas, la performance expresa 
y constituyen el yo y el self: ese espectáculo infinito de la 
cultura de la selfie: yo soy mis consumos (yopitalismo), mi self 
es mi estilo de vida (coolture4). 

Y esto es así porque una de las mutaciones significativas 
producidas por las redes digitales y los teléfonos inteligentes 
es que los ciudadanos hemos devenido “el espectáculo”, se 

4 Rincón, Omar, 2018, La coolture, Revista Anfibia http://revistaanfibia.com/en-
sayo/la-coolture/ 

http://revistaanfibia.com/ensayo/la-coolture/
http://revistaanfibia.com/ensayo/la-coolture/
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nos exige y requiere hacer parte del mensaje, ser el mensaje: 
un espejo donde nos miramos para ser. 

Aquí, me interesan dos aspectos acerca de estas nuevas 
articulaciones en el consumo: 

Uno, los lenguajes digitales y de internet son nuevas formas de 
escribir. El maestro Jesús Martín-Babero5 nos contó que el 
internet NO es una revolución de la distribución (a lo Gu-
temberg: una biblia idéntica para todo el mundo), sino de la 
escritura (aprendemos otros lenguajes, gramáticas, dramatur-
gías del contar). Y esa nueva escritura es oralvisual: se hace co-
sas con imágenes (emoticons, stickers, memes, usos gráficos 
de las letras) que no ilustran o argumentan, sino que oralizan, 
cuentan en modo de historias. Entonces, el sujeto social se 
puede vislumbrar como un “escritor” de sus sentidos y estilos 
de vida desde, con y en lo digital.

Dos, si lo anterior es plausible, los consumos construyen mo-
dos de ser en público. Por lo tanto, es posible “comprender” las 
interacciones de los sujetos sociales en las redes como un 
“poner el cuerpo” en el nuevo público ese de lo digital, eso 
que llamó Paula Sibilia, extimidad: ese nuevo público que 
enuncia desde un yo cotidiano. Entonces, si queremos saber 
del ciudadano podemos entrar a comprender sus modos de 
“poner el cuerpo” en las redes.

Así podemos llegar a concebir al ciudadano como alguien 
que al “escribir” e “inscribirse” en lo digital, pone el cuerpo 
y sus modos de constituirse sujeto, en ese público de likes, 
clic y tendencia. Y esto es así porque el ciudadano en lo di-

5 Martín-Barbero, Jesús, 2018, Pensar desde el sur, Bogotá, Fes Comunicación.
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gital deja de ser audiencia o usuario para convertirse en fan6: 
o sus modos de performar en sus consumos: vestirlos, criticar-
los, imaginarlos, intervenirlos. Un fan es un consumidor que 
pone el cuerpo en lo que fanatiza: lo performa, activa sus 
pensares, sentires y propuestas.

En este contexto, el espacio digital se puede “mirar” como 
un campo del espectáculo del yo, actuación de estilos de vida 
y construcción de colectivos. Inspirados en Martín-Barbero7, 
las autores de este libro nos invitan a comprender las media-
ciones (esa articulación entre los movimientos de lo popular, 
lo industrial y lo político) como una performance: una ac-
ción donde el ciudadano actúa sus consumos, pone el cuerpo 
a sus sentidos e interviene lo común digital. 

Se interesan por las performances mediadas como una 
entrada para comprender “ese nosotros que venimos sien-
do”, ese nosotros des-corporalizado por lo digital, pero ab-
solutamente cuerpo en saberes, emocionalidades, sentires. Lo 
paradójico está en que en el poner el cuerpo digital no ole-
mos; apenas vemos; poco sabemos; hablamos mucho, pero sin 
consecuencias; oímos poco por estar dando clic, deslizando el 
dedo por la pantalla o proporcionando likes. Una puesta en 
cuerpo precaria, pero nos permite construir un estilo de vida, 
una experiencia vivida, un devenir de relatos. 

Y para leer esas performances de la recepción, las autoras 
de este libro asumen un concepto clave desde los modos de 

6 Jenkins, Henry, 2009, Fans, blogueros y videojuegos, Barcelona, Paidos,

7 Rincón, Omar, Jacks, Nilda, Schmitz, Daniela y  Wottrich, Laura (coordinadores), 
2019, Un nuevo mapa para investigar la mutación cultural. Diálogo con la propuesta de 
Jesús Martín-Barbero, Quito, Ciespal.



SomoS la performance que noS habita en la Selfie coolture 

15<< SUMÁRIO

lectura literarios como es la intertextualidad, ese  dialogis-
mo entre las obras culturales,  eso que ahora llamaríamos 
“pensar” o “navegar” en links, pensamiento interlink que se 
ha convertido en la forma de leer, narrar, conectar en los 
espacios-tiempos digitales. Las organizadoras de este dossier 
lo enuncian bellamente en la introducción, cuando escriben 
que se trata de “uma prática de entrelaçar enunciados co-
municativos e práticas discursivas de uma cultura, criando 
outras performances y outros sentidos”. Y esto es así porque 
la “recepção também performa”. 

(iii)

Este libro me recuerda que de pronto se usa la palabra 
performance para todo: el amor, el virus, las vacunas, pero 
sobre todo para la política y la mediática8. Pero una cosa es lo 
performático lingüístico de poner en palabras y otra lo per-
formático de poner el cuerpo. Lo performático es un acto de 
enunciación lingüística y retórica en la perspectiva de Searle, 
eso de que se hacen cosas con palabras, eso que al decir una 
palabra se produce un hecho; por ejemplo, el decir te amo, 
hace que el amor se convierta en hecho. Esto es posible por 
la autoridad de quien habla (el presidente, el cura, el profe-
sor…), el ritual en el que participan (gobernar, espiritualizar, 

8 Por ejemplo, sobre el presidente de México (2018-2024), Andrés Manuel López 
Obrador, José Ramón Cossío Díaz afirmó que hacía una “presidencia performa-
tiva” (EL PAÍS, 20 JUL 2021, https://elpais.com/mexico/opinion/2021-07-20/
la-presidencia-performativa.html). 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-20/
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-07-20/la-presidencia-performativa.html
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-07-20/la-presidencia-performativa.html
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enseñar…) y por la aceptación de esa autoridad, ese ritual y 
esos enunciados en una comunidad. 

En nuestra actualidad, la performance ya no basa su legiti-
midad en el hacer cosas con palabras, es más cada vez menos 
los gobernantes, los políticos, los intelectuales, los ciudadanos, 
los padres “hacen cosas” con palabras; ahora, la performance 
es “el concepto” mágico para nombrar todo lo que significa 
intervenir “poniendo el cuerpo” en lo público. Parece que 
hemos llegado a la era de la performance, esa del poner el 
cuerpo en lo público, eso de que somos un personaje, encar-
namos una actuación: nuestra mejor performance es hacer 
de uno mismo, ya que solo soy un yo en exhibición para el 
espectáculo de los otros y el consumo de lo simbólico. Pero, 
¿y qué es la performance? O mejor, ¿cuál es la performance 
de la performance?

Lynette Hunter (2015) quien ha practicado la performan-
ce como modo de activar e intervenir la academia, ya que 
comenzó como “científica (bioquímica)”, trabajó en “ciencias 
sociales (historia de la retórica, de la ciencia, de la impren-
ta, de las mujeres), en humanidades (crítica literaria, estudios 
posneocoloniales, teoría crítica, humanidades digitales, filoso-
fía feminista)” y llegó a “las artes (teatro, danza, estudios de 
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performance, arte de performance)”9. Hunter práctica la per-
formance, le pone el cuerpo a la academia, gestiona su sub-
jetividad móvil y fluida, enfatiza el valor en su agencia de “la 
interdisciplinariedad” como estrategia para intervenir el espa-
cio “publico” del canon universitario. ¿Cómo lo hizo? A través 
de diversas formas de enunciación retórica, prácticas poéticas 
e implicaciones corporales. 

Traigo a cuento la experiencia de Hunter porque nos 
aporta un nuevo modo de comprender “la interdisciplinarie-
dad” intervenida por el cuerpo-experiencia, y cito

“La interdisciplinariedad ocurre cuando 
nos comprometemos a permanecer en el 
inter-medio, a permanecer en el proceso. 
Se trata de no saber como condición previa 
para encontrar la materia/el material, de no 
buscar el conocimiento sino de practicar las 
formas de conocer como prácticas de deve-
nir o llegar al conocimiento. El trabajo in-
terdisciplinario se preocupa necesariamente 
por lo que no está presente o representado 
en las disciplinas existentes, pero se siente. 
Atiende a lo que el discurso deja fuera, a 
los elementos no sólo fuera de las reglas, 
doblándolas y rompiéndolas, sino a aquel-
los radicalmente fuera de las reglas, sin duda 

9 Hunter, Lynette2015, Lynette Hunter | Peter Stanley Fosl (Reviewing Editor) 
(2015) Being in-between: Performance studies and processes for sustaining interdisciplinarity, 
Cogent Arts & Humanities, 2:1, DOI: 10.1080/23311983.2015.1124481. El orig-
inal en inglés: “I started out as a scientist (biochemistry), have worked in the social 
sciences (history: of rhetoric, of science, of printing, of women), in the humanities 
(literary criticism, post/neocolonial studies, critical theory, humanities computing, 
feminist philosophy) and most recently in the arts (theatre, dance, performance stu-
dies, performance art). Those ways of knowing are embraced by a study of rhetorical 
stance and a practice of poetics that have been with me throughout”.

https://doi.org/10.1080/23311983.2015.1124481
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afectadas por ellas pero que no actúan prin-
cipalmente en respuesta a ellas (...entonces, 
importa es) el proceso, el intermedio, y las 
formas de conocer que liberan el devenir 
emergente de saberes” 10.

Encuentro en esta cita todo el potencial de la performan-
ce como manera de conocer, investigar, crear y experimentar:

1. Tiene que ser interdisciplinar, pero ese “remix” de sa-
beres y prácticas no se decide de manera previa, sino 
que es el proyecto el que determina qué saberes, disci-
plinas, artes y políticos son los que “deben” entrar en 
juego.

2. La experiencia es “permanecer en el inter-medio”, es 
el proceso. No son saberes de entrada y de salida, es lo 
que acontece mientras se hace el proyecto.

3. La condición epistemológica es arrancar en “el no 
saber” y hacer de la experiencia y del proyecto una 
práctica para llegar al conocimiento. 

4. Se busca no lo que ya se sabe, sino aquello que se sien-
te o que ha quedado por fuera del discurso académico 
y político.

10 Original en inglês Hunter (2015): “Interdisciplinarity happens when we com-
mit to staying in the in-between, to staying in process. It is about not-knowing 
as a precondition for encountering matter/material, about not aiming at know-
ledge but at ways of knowing as practices of becoming. Interdisciplinary work 
is necessarily concerned with what is not present or represented in existing 
disciplines, but felt. It attends to what discourse leaves out, the elements not 
only outside the rules, bending and breaking them, but those radically outwith 
the rules, no doubt inflected by them but not working primarily in response to 
them (...)  happens in process, in the in-between, and its ways of knowing can 
release emergent becoming”. 
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5. Lo performático es, entonces, ese poner el cuerpo 
para “liberar” los saberes “emergente”.

Lo performático deviene en un espacio de exploración 
y experimento de lo emergente, una práctica de producir 
conocimiento desde el no-saber, una experiencia de habitar 
el proyecto como guía de mirada e intervención. Así, lo per-
formático es un laboratorio que con rigor explora lo político 
y estalla la belleza. 

Lo performático parte del arte porque es esa experiencia 
de aventurarse a perderse y explorar lo emergente, marginal 
y poco practicado.  Por ejemplo, el Cabaret Voltaire (Zurich, 
1916) que funda eso que llaman Dadá, ese arte sin lógica; ese 
explorar/explotar la abulia, el desencanto, la nada social; ese 
rebelarse contra las convenciones burguesas, artísticas, buro-
cráticas11. 

Pero no hay que caer en el facilismo del “poner el cuer-
po”, la clave es el modo de exploración que debe ser “rigu-
roso” en las formas, formatos y lenguajes. Solo el rigor y el 
trabajo es lo que nos lleva de lo que sabemos a otras expe-
riencias de saber, sentir y crear. La performance es, entonces, 
practicar una actitud experimental que rompa “el estado de 
las cosas”, que se inspira en los saberes emergentes, crean for-
mas mutantes y bastardas, actúan las narrativas remix.

Y un detalle más: lo performático es, sobre todo, espec-
táculo: es ponerse en evidencia, es perder la seguridad de la 
palabra, es abandonar la solemnidad del saber académico para 
ponerse en modo vida.
11 El Cabaret Voltaire fue la poesía de Tristan Tzara o Apollinaire, a la escultura de Man 

Ray, la pintura de Marcel Duchamp, Modigliani, Kandinsky y Picasso...    
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(iv)

La performance es un viaje, una exploración, una búsque-
da y este libro “Performances da Recepção” organizado 
por Lara Satler, Ricardo Pavan y Vânia de Oliveira  es eso: 
un experimento, una búsqueda, un viaje por los territorios 
que nos definen como sujetos del siglo XXI, eso que mató 
el virus, eso que nos salvó en la pandemia, eso que llamamos 
arte, poesía, músicas, fotografías, imágenes, paisajes sonoros, 
músicas, Instagram, Tik tok, ciudades, activismos. Más que de 
recepción de medios, o recepción de obras culturales, este li-
bro es un viaje por los territorios, los paisajes, los relatos, que 
habitan nuestros cuerpos en estos 2020-2021, tiempos donde 
todavía no sabemos que nos pasa em este destino digital.

Bogotá, Julio 25, 2021



Performances da Recepção: os Estudos 
Culturais e a pesquisa em Comunicação

Lara Lima Satler
Ricardo Pavan

Vania de Oliveira

É notório o fato de que a convergência das mais variadas 
disciplinas das Ciências Sociais para os estudos na área da 
cultura, ao mesmo tempo em que abre novos horizontes e 
perspectivas no campo epistemológico e metodológico, sus-
cita tensões e incertezas diante da pluralidade dos objetos e 
da multiplicidade teórica. Nesse olhar, a noção de cultura 
deixa de se constituir num complexo unificado coerente e se 
transforma num conjunto de significados, atitudes e valores 
partilhados, construídos socialmente.

Nessa trajetória analítica, ao propor uma visão mais ampla 
no estudo das práticas socioculturais, a vertente dos Estudos 
Culturais ingleses foi essencial na desmistificação de perspec-
tivas que enfatizavam apenas o caráter manipulador da pro-
dução midiática. Apesar das críticas que sofreu em razão de 
apresentar uma metodologia demasiada plural e aberta para 
os fenômenos culturais, essa corrente teórica abriu espaço 
para análise, e sobretudo, a inclusão de vozes marginalizadas 
e comunidades estigmatizadas, defendendo que as diferentes 
manifestações artísticas, de crenças e de práticas sociais são 
merecedoras da atenção científica.
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Com base em conceitos já existentes como o de hegemo-
nia, de Antonio Gramsci; de conhecimento e poder, de Mi-
chel Foucault; de habitus e campo cultural, de Pierre Bour-
dieu; e de inversão social, de Mikhail Bakhtin, os Estudos 
Culturais reconfiguraram estas noções e as relacionaram com 
outras áreas do conhecimento. A perspectiva inicial de en-
tender que os cenários de consumo não deviam pressupor a 
existência e reprodução de grupos sociais com menor capital 
simbólico, rendeu dos marxistas uma dúvida em torno do es-
vaziamento à crítica política da análise da produção cultural 
que o centro de estudos trazia, ao supostamente lançar mão 
de denunciar a manipulação  das elites. Um contraponto, 
aliás, que ainda gera discussões conceituais, de modo parti-
cular envolvendo as visões dos Estudos Culturais e da Escola 
de Frankfurt nos diferentes campos das Ciências Sociais, em-
bora as duas linhas teóricas também tenham repensado seus 
olhares diante das investigações/reflexões desenvolvidas ao 
longo de suas trajetórias. 

Os pensamentos de Richard Hoggart, Raymond Wil-
liams, Edward P. Thompson, em As utilizações da cultura 
(1957) Cultura e sociedade (1958) e A formação da classe ope-
rária inglesa (1963), respectivamente, se tornaram basilares 
para uma análise mais complexa e transdisciplinar da cultura. 
Também foram fundamentais para as reflexões que Stuart 
Hall e outros significativos pesquisadores desenvolveram es-
tudos nessa linha de investigação. Entre os principais legados 
destes olhares está o da quebra dos paradigmas hierárquicos 
na análise cultural, dando fim à noções de pureza original e 
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a aspectos de distanciamento, de alta e baixa cultura, sujeito 
autônomo, além de trazer novas concepções para os estudos 
etnográficos. Com princípios metodológicos que entendem 
a cultura como um lugar de conflitos e negociações no in-
terior de formações sociais permeadas pelo poder e atraves-
sadas por tensões de todos os tipos, enfatizam as reações dos 
grupos culturais, seus momentos de subversão aos sentidos 
dominantes, e sobretudo, sua capacidade de produzir cultura. 

Como lembra Stuart Hall, quando aborda a questão dos 
sentidos dominantes ou preferenciais, pela palavra leitura enten-
de-se não apenas a capacidade de identificar e decodificar um 
certo número de signos, mas também a capacidade subjetiva 
de pô-los em uma relação criativa entre si e com outros sig-
nos: uma capacidade que é, em si mesma, a condição da plena 
consciência de todo o ambiente em que se está inserido.

Analisar as leituras que os conteúdos oferecem não sig-
nifica, porém, crer numa condição de plena autonomia do 
sujeito contemporâneo diante das relações culturais, como 
poderia sugerir uma linha metodológica de caráter positi-
vista, mas entender o papel dessa instância na compreensão 
- ainda que de modo parcial - do dialogismo que se estabe-
lece entre produção e consumo. O olhar nos processos de 
interação entre textos, espectadores, instituições e o contexto 
sociocultural desses estudos resultaram num campo de in-
vestigação na comunicação que se notabilizou no território 
latino-americano, ainda no final do século passado, e ficou 
conhecido como “estudos de recepção”.
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Conforme Martín-Barbero em Dos Meios às Mediações, 
essa compreensão investigativa sugere uma perspectiva mais 
abrangente para a comunicação, capaz de atingir os grupos 
sociais em sua complexidade. Segundo ele, a historicidade so-
cial é mais profunda do que aquilo que nossos instrumentos 
teóricos permitem pensar. O autor propõe então um “mapa 
noturno” que questione as mesmas coisas – dominação, pro-
dução e trabalho – mas a partir do outro lado: as brechas, o 
consumo e o prazer.

Para os pesquisadores dessa corrente teórica, a expansão 
vertiginosa das trocas simbólicas provocadas pelas tecnologias 
amplia a necessidade da compreensão da natureza comuni-
cativa da cultura. Se a cultura é mesmo uma construção, uma 
etapa em cada momento, como sugere García-Canclini em 
seu A Globalização Imaginada, de 2003, também pressupõe-se 
que ela resiste na medida em que consegue interagir com as 
demais culturas, fazendo valer suas práticas e significações. 
Nesse contexto, a criação midiática, em seus mais diversos 
âmbitos, tem reconhecida capacidade de construir uma pers-
pectiva de abertura, pluralidade e articulação entre seus pro-
dutos e o mosaico dinâmico do contexto sociocultural. O 
autor argentino pondera que, nesse sentido, é preciso uma 
discussão que não se resuma às estatísticas de audiência, mas 
entendam os consumos culturais como um espaço de inter-
pelação dos sujeitos sociais.

Os sentidos construídos no cotidiano configurado por 
mediações fazem pensar a experiência comunicativa na sua 
aproximação e interpenetração com outras práticas da vida 
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social. Antes de isolar o espaço midiático, Martín-Barbero 
sugere que é preciso compreender como ele compõe e pon-
tua as existências cotidianas também no que elas têm de efê-
meras, banais e vividas. A recepção se associa a referências 
que estruturam e antecedem as relações que se estabelecem 
com a vida, e não só com os meios. Essa linha de pensamen-
to tenta entender a comunicação, e o papel das mídias nesse 
contexto, não apenas como fator de deterioração do espaço 
público pela sua vinculação estandardizada e mercadológica, 
mas também como espaço de mediação no conflito social 
das sociedades.

Performances, museologia e a recepção

Entre dois professores de Comunicação, intromete-se 
aqui uma museóloga, que já anda metida nas Performan-
ces Culturais desde 2013, por entender que os estudos de 
recepção interessam sobremaneira à Museologia. Interessam 
mais ainda às Performances Culturais, visto que os estudos de 
recepção guardam estreita relação com os estudos culturais, 
como vimos acima.

Os estudos de performances nascem com os primeiros 
ensaios do antropólogo Milton Singer em 1955, em diálogo 
com seu colega de trabalho na Universidade de Chicago, o 
sociólogo, comunicador e etnolinguísta, Robert Redfield e 
se popularizaram a partir das interlocuções entre o antropó-
logo Victor Turner (2005) e o teatrólogo Richard Schechner 
(1985) em relação aos aspectos comuns entre o ritual e o 
teatro, como reflexos ou analogias da vida social. Como um 
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conceito e uma metodologia de análise ancorados na inter-
disciplinaridade, as performances culturais propiciam inovar 
em termos teóricos e metodológicos ao acolher pesquisas 
que agregam objetos e temáticas originadas em diversos 
campos do conhecimento. Tal é a proposta deste livro, que 
busca congregar pesquisas sobre performances culturais sob 
o enfoque ou ponto de vista dos estudos da recepção, con-
forme compreendidos pela Comunicação.

Assim como as performances culturais, “os processos de 
recepção devem ser vistos como parte integrante das práti-
cas culturais que articulam processos tanto subjetivos como 
objetivos, tanto de natureza micro (o ambiente imediato 
controlado pelo sujeito) como macro (a estrutura social que 
escapa a esse controle)” (LOPES, 2014, p. 67). Tal como a 
noção plural de mediações (MARTÍN-BARBERO, 1987) 
conceito - chave para os estudos de recepção -, a expressão 
performances culturais não possui uma definição única e fe-
chada, sendo por isso preferencialmente usada no plural.

Performances Culturais é um conceito que, 
primeiramente, está inserido numa propos-
ta metodológica interdisciplinar e que pre-
tende o estudo comparativo das civilizações 
em suas múltiplas determinações concretas; 
visa também o estabelecimento do processo 
de desenvolvimento destas e de suas possí-
veis contaminações; assim como do enten-
dimento das culturas através de seus produ-
tos “culturais” em sua profusa diversidade, 
ou seja, como o homem as elabora, as expe-
rimenta, as percebe e se percebe, sua gênese, 
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sua estrutura, suas contradições e seu vir-
-a-ser. Neste movimento as performances 
são sempre plurais, pois pretendem o estudo 
comparativo, seja a partir de uma perspec-
tiva macro (os grandes elementos da cul-
tura, as Grandes Tradições, assim chamadas 
por Singer e Redfield) em contraste com as 
micro experiências (as variadas formas não 
oficializadas e diversas a que temos acesso) 
ou mesmo entre as pequenas tradições ou 
vice-versa (CAMARGO, 2013, online).

Performances precisam de audiência/público/recepção 
para acontecer efetivamente. Essa audiência, certamente in-
terage com as performances em algum nível. No contexto 
atual, essa audiência/público/recepção pode não estar presen-
te no momento exato da realização das performances. Pode 
acontecer em modo digital, no momento da realização, ou a 
posteriori, gerando reverberações, do mesmo modo que as 
presenciais. Talvez até mais, porque contam também com  a 
permanência no meio digital, lugar onde podem ser visua-
lizadas a qualquer momento e até (re) visitadas, o que não 
ocorre com as performances presenciais. Sendo assim, a au-
diência é algo que merece atenção e análise acurada.

Em breve retrospectiva das dissertações e teses defendida 
ao longo dos quase dez anos de existência do Programa de 
Pós-Graduação em Performances Culturais, é possível cons-
tatar que o foco das pesquisas tem sido nas performances e 
nos performadores, em sua maioria. Poucos ou nenhum es-
tudo sobre a recepção das performances têm sido realizados 
no Programa de Pós Graduação em Performances Culturais. 
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Como se porta, comporta e suporta o espectador das perfor-
mances? Há performances dos espectadores? Como se pro-
cessa e em que níveis: corporal, sensível e cognitivo? Este livro 
propõe um olhar a partir da recepção, dos espectadores, do 
público das performances. Em seu elucidativo texto, “Trans-
portados e transformados” Richard Schechner (2011), nos 
instiga a pensar tais questões, sob a perspectiva da recepção,  
ao declarar seu interesse por “esses tipos diferentes de mu-
danças que ocorrem dentro do performer e as mudanças que, 
concomitantemente, acontecem na audiência” (p. 162)  em 
que essa “audiência [tenha] um papel coletivo definido para 
atuar” (p. 182). 

Foi esta falta de mutualidade, um sintoma 
da falta de poder da audiência e da falta de 
um potencial transformativo da performan-
ce, que levou aos experimentos dos anos 
1960-70. Estes envolveram a participação 
da audiência, a criação de novos espaços 
para o teatro, um interesse geral pelo xama-
nismo: performances que curam, transpor-
tam, transformam (SCHECHNER, 2011, 
p. 182).

Esses experimentos, essas “ligações conscientes foram for-
jadas entre teatro e religião” (SCHECHNER, 2011, p. 182) 
e vão se materializar na aproximação entre os estudos de 
Schechner sobre teatro  e os estudos sobre rituais de Vic-
tor Turner, cuja obra que consideramos mais ilustrativa dessa 
junção é Floresta de Símbolos - aspectos do ritual Ndembo 
(2005), em que trata de conceitos basilares para as pesquisas 
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em performances culturais, como os conceitos de communitas 
e de liminaridade. 

Embora a Comunicação, como campo de conhecimen-
to, deva ser pensada nela mesma - em seu fazer (BARROS, 
2011) - , praticamente todos os campos do saber precisam 
pensar a Comunicação em algum nível. Não é diferente com 
os estudos das Performances Culturais e não é diferente com 
a Museologia, área na qual essa preocupação já tem tam-
bém um longo caminho percorrido. A Mesa Redonda de 
Santiago, no Chile em 1972 (MESA REDONDA, 1973), já 
apontava para essa necessária mudança de foco nas atividades 
museológicas, sob pena de condenar a instituição museoló-
gica ao desaparecimento, pelo estado de completa alienação 
em relação ao seu entorno e ao interesse de seu público/
audiência. Diferentemente dos estudos de recepção em Co-
municação, motivados pelo questionamento da hipótese de 
manipulação absoluta e passiva da audiência pela mídia, as 
preocupações museológicas tiveram origem na postura alie-
nada da ‘emissão das mensagens museológicas’, em relação ao 
seu público ‘receptor’; dito de outro modo, num discurso au-
tocentrado, autoritário e monológico. Esses questionamentos 
foram seminais para a instauração da Nova Museologia na 
década seguinte, que consiste, resumidamente, em uma pos-
tura conceitual e prática para uma Museologia1 mais voltada 

1 Para um aprofundamento no conceito de Nova Museologia, Cf. SANTOS, Maria 
Célia Teixeira Moura Santos (2008). 
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para a comunidade (a audiência primeira) e suas vontades de 
memória2 e de patrimonialização.

Não por acaso, os marcos temporais são  coincidentes. Os 
interesses pelas performances da audiência, o surgimento da 
Nova Museologia e os Estudos de Recepção em Comunica-
ção surgem praticamente no mesmo período. Exceto pelos 
estudos das Performances Culturais que nascem no contexto 
estadunidense da segunda metade dos anos cinquenta, tanto 
os estudos de recepção como a Nova Museologia surgem 
no contexto político e cultural marcado pelas ditaduras la-
tinoamericanas dos anos 1960 e 1970. A motivação, contu-
do, é a mesma apontada por Schechner na citação acima: 
“falta de um potencial transformativo da performance’’. As 
performances transportam, mas nem sempre transformam. É 
justamente por acreditarmos no potencial transformador das 
performances que iniciamos com este livro uma discussão 
sobre Performances Culturais e Recepção, que esperamos 
que renda muitos outros frutos no futuro.

A performance mediada e as recepções 
performáticas 

Conforme dito acima, estamos mais habituados a obser-
var as performances nos palcos, nas obras e em quem está 
sob os holofotes, contudo, a recepção também performa. Já 
discutimos que as performances podem ser entendidas como 

2 Conceito inspirado em texto de Gérard Namer (1987) e desenvolvido na tese de 
doutorado de Vânia de Oliveira (2011).
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uma exibição de habilidades, comportamentos e desempe-
nho (SATLER; DIAS; SILVA, 2021a). Exemplifiquemos. 

Quando Elis Regina canta “Arrastão’’, com letra de Vini-
cius de Moraes e música de Edu Lobo, balançando seus bra-
ços vigorosamente e emocionando a plateia do 1o Festival da 
Música Popular Brasileira da TV Excelsior (1965), performa 
exibindo suas habilidades de intérprete. Sua performance é 
elogiada pela recepção da crítica e ovacionada pelo público 
porque ela subverte um comportamento esperado para quem 
canta bossa nova: Elis performa uma explosão vocal no lugar 
da contenção da voz; ao invés do minimalismo de palco, a 
vivacidade nos gestos, na atuação e muita, muita intensidade. 

A ideia de performance como exibição de comporta-
mentos, contudo, não ocorre apenas nos palcos, tablados e na 
mira das câmeras. No cotidiano, nos comportamos de modo 
performático quando, por exemplo, adequamos nossos papéis 
diante de uma namorada e uma chefe, por exemplo: o tom 
da voz, a distância dos corpos, a formalidade e informalidade 
das expressões usadas - são apenas alguns aspectos que alte-
ramos em uma e em outra situação em que performamos. 

Por fim, a noção de desempenho ou sucesso, para usar 
os termos de Carlson (2010), expressa a performance como 
aquela atividade que extrapola a habilidade artística ou o 
comportamento cotidiano, podendo ser fruto bem sucedido 
de uma atividade esportiva, profissional, escolar, abarcando 
sujeitos e objetos como seus executores. A frase hipotética “A 
performance escolar da minha filha foi brilhante neste ano” 
exemplifica que a filha enquanto sujeito performer foi bem 
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sucedida na escola. E a frase “A performance desta marca de 
carro supera todas as outras da mesma categoria” expressa 
que o objeto performou o melhor desempenho em compa-
ração a outros. 

Em todas as três acepções do termo, as performances di-
zem respeito a quem performa e a quem observa a perfor-
mance, quem a recebeu: trata-se da sua recepção, mesmo que 
esta recepção ocorra apenas virtualmente, ou seja, mesmo 
que diante da performer esteja apenas a ideia de que alguém 
a receberá. Carlson (2010) vai argumentar, a partir disso, que 
as performances podem ser recebidas pelo próprio self da 
pessoa que performa. Acontece que em uma sociedade espe-
tacularizada como a que estamos vivendo (SIBILIA, 2016), 
nossos selfs seriam receptores familiarizados com a lingua-
gem dos meios de comunicação, o que implica assumi-los, 
em alguma medida, como referência para o julgamento e 
observação das performances do eu.  

Os estudos de recepção, desde o campo da comunicação, 
vão considerar o processo de interação dos sujeitos com os 
meios de comunicação. Neste sentido, estamos aqui tratando 
de performances que são mediadas por imagens técnicas e 
tecnologias de comunicação e informação capazes de dis-
tribuí-las de modo massificado. Em uma contemporanei-
dade, em que os meios de comunicação estão em processo 
de disseminação generalizada, há exibições de habilidades, 
comportamentos e desempenho, em outras palavras, de per-
formances mediadas por toda parte. Na fotografia, no rádio, 
no cinema, na televisão, no vídeo e, a partir de todas estas lin-
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guagens, as performances mediadas têm sido recebidas, com-
partilhadas e comentadas pela e na internet, o mais popular 
meio de comunicação dos nossos tempos. 

A ideia de performances mediadas atualiza a noção de que 
as performances precisam da plateia exclusivamente presen-
cial para se chamar performance. Em tempos de pandemia, 
que gerou mundialmente uma urgência de isolamento social, 
tivemos que reinventar nossa interação com os meios e, neste 
contexto, a internet possibilitou a percepção generalizada do 
quanto as performances estão cada vez mais mediadas. 

Investigar a partir das performances mediadas nos faz dia-
logar com a teoria barberiana das mediações. Trata-se de uma 
reflexão que surge há três décadas, inicialmente como uma 
teorização sobre e desde a recepção. A partir do conceito 
central de mediações, este já criticado por uma certa impre-
cisão na definição (SIGNATES, 1998), pensamos com Lopes 
(2018) que este se traduz por uma noção tão movente e 
mutável quanto a própria cultura contemporânea. A fim de 
compreendê-lo,  

Partimos de um conjunto de princípios 
atribuídos por Martín-Barbero ao conceito 
de mediação:

a) a comunicação hoje é uma questão de 
mediações mais do que de meios de comu-
nicação;
b) a mediação constitui uma perspectiva 
teórica compreensiva tanto dos processos de 
produção, do produto, como da recepção;
c) todo o processo de comunicação é arti-
culado a partir das mediações.
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Acompanhando temporalmente o conceito, 
notamos que:
a) a mediação é inicialmente vista como 
uma perspectiva de investigação sobre e a 
partir da recepção;
b) afirma-se progressivamente a importân-
cia da mediação para uma teoria da comu-
nicação;
c) não há uma definição única de mediação;
d) mediação é uma noção plural: mediações.

(LOPES, 2018, p.15)

Considerando a pluralidade do conceito, as mediações di-
zem respeito àquilo que está entre as instâncias da produção 
e da recepção, a todo o processo de interação que ocorre 
desde a concepção até a recepção de uma ação comunicati-
va mediada que, no contexto desta discussão, pode ser uma 
ação comunicativa observada como uma performance ou “as 
performance”, nos termos de Schechner (2020, p. 28). Então 
diante de uma ação comunicativa vista como performance, 
temos também uma performance mediada. 

Uma vez que “a leitura das mediações que o próprio au-
tor propõe é por meio dos sucessivos mapas das mediações” 
(LOPES, 2018, p.15), interessa-nos pensar a performance 
mediada a partir da quarta e última versão apresentada em 
uma entrevista com Omar Rincón em 2017 e discutida por 
meio da publicação Un nuevo mapa para investigar la mutación 
cultural: diálogo con la propuesta de Jesús Martín-Barbero (RIN-
CÓN; JACKS; SCHMITZ; WOTTRICH, 2019). 

Já debatemos brevemente que o quarto mapa barberiano 
apresenta uma cartografia para compreender o sensorium ou o 
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espírito (zeitgeist) dos nossos tempos (SATLER; CHRISTI-
NO; NASCIMENTO, 2021b). Na cultura contemporânea, 
as ações comunicativas  observadas como performances nos 
solicita a observar a sensorialidade como uma das mediações 
que contribuem para produzir significados sobre o mundo 
por meio de nossos sentidos. 

El desafío propuesto en el nuevo mapa de 
Jesús Martin-Barbero es el de pensar la sen-
sorialidad como una mediación central en 
la comprensión del entendimiento no sólo 
de las relaciones que los sujetos establecen 
con las narrativas mediáticas, sino sobre 
todo con el modo en que se relacionan en 
el mundo donde viven. JMB nos provoca a 
pensar esa mediación como el centro de la 
comprensión de las relaciones sociocultu-
rales y políticas de nuestro tiempo. (JOHN, 
RIBEIRO, SILVA, 2019, p.124)

Assim, observar a sensorialidade é buscar por aquilo que 
medeia as relações dos sujeitos com as narrativas midiáticas 
a partir do sensorial, do tato, paladar, olfato, audição e  vi-
são a fim de produzir significado para a experiência vivida. 
Mas não se trata de partir de um sensorial individualizado, 
mas em relação sociocultural e política com a coletividade 
do tempo contemporâneo. Este sensorial é mediado pelas 
tecnicidades, mediações que compõem com a sensorialidade 
um par indissociável se considerarmos que as tecnologias de 
comunicação e as destrezas para usá-las medeiam as perfor-
mances que construímos no nosso cotidiano.
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Afinal, “sensorialidad-tecnicidad ‘no son dos mediacio-
nes y sí coproducciones que se habitan’” (JOHN, RIBEIRO, 
SILVA, 2019, p. 131). Por isso, a sensorialidade não é conside-
rada a partir dos termos individuais, mas de uma espécie de 
sensibilidade coletiva, que é um sensorium contemporâneo. A 
partir disso, as tecnicidades produzem novos modos de pro-
duzir significado por meio dos sentidos e em partilha com 
os demais.    

Ao articular a teoria barberiana das mediações e a recepção 
performática de Paul Zumthor, temos que, a partir de uma 
pesquisa sobre a voz, este medievalista, crítico literário, his-
toriador da literatura e linguista, argumenta que por meio da 
performance na declamação da poesia, por exemplo, a recep-
ção do poema, sua percepção sensorial e produção de sentidos 
se altera em relação aos mesmos versos escritos. Por isso, 

Estou particularmente convencido de que 
a ideia de performance deveria ser ampla-
mente estendida; ela deveria englobar o 
conjunto de fatos que compreende, hoje 
em dia, a palavra recepção, mas relaciono-
-a ao momento decisivo em que todos os 
elementos cristalizam em uma e para uma 
percepção sensorial - um engajamento do 
corpo. (ZUMTHOR, 2018, p. 18)

Diante desta proposição, as performances mediadas estão 
não apenas nas imagens técnicas exibidas pelo performer, 
mas englobam também quem as vê, ouve, percebe senso-
rialmente com  todo o corpo. A recepção das performances 
mediadas, a partir desta perspectiva, é também performática, 
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pois também exibe habilidades, comportamentos e até dão 
conta de um desempenho em relação ao que foi performa-
do. Incluir as performances nos estudos da recepção envolve 
investigar como a recepção performa diante das obras, mas 
também como performa a partir delas. 

Se nos detivermos um pouco mais sobre essa questão va-
mos nos lembrar que no cinema em particular e no audio-
visual em geral, a intertextualidade tem sido uma estratégia 
narrativa recorrente, tanto na produção industrial quanto 
na independente. As teorias cinematográficas da intertex-
tualidade interessam-se pelo dialogismo entre as obras, pelo 
modo como os enunciados de alguns filmes se relacionam 
com outros, entendendo enunciado a partir do complexo de 
signos bakhtinianos, frases, poemas, canções, peças teatrais, 
outros filmes, etc, por isso, 

todo texto e qualquer texto constitui uma 
interseção de superfícies textuais. Os tex-
tos são todos tecidos de fórmulas anônimas 
inscritas na linguagem, variações dessas fór-
mulas, citações conscientes e inconscientes, 
combinações e inversões de outros textos. 
Em seu sentido mais amplo, o dialogismo 
intertextual se refere às possibilidades infi-
nitas e abertas produzidas pelo conjunto de 
práticas discursivas de uma cultura, a matriz 
inteira de enunciados comunicativos no in-
terior da qual se localiza o texto artístico, e 
que alcançam o texto não apenas por meio 
de influências identificáveis, mas também 
por um sutil processo de disseminação. 
(STAM, 2020, p. 226)
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Diante disso, uma das características da recepção perfor-
mática no âmbito das performances mediadas, como o ci-
nema e o audiovisual contemporâneo, é a intertextualidade. 
Trata-se de uma prática de entrelaçar enunciados comuni-
cativos e práticas discursivas de uma cultura, criando outras 
performances, também mediadas e produzindo outros sen-
tidos. Isso ocorre, por exemplo, no contexto da cinefilia e 
da seriefilia quando a recepção performa novos enunciados 
em ficções intertextuais conhecidas como fan-fics. Apesar do 
exemplo, não se trata de uma estratégia praticada exclusiva-
mente pelo consumidor, pois a recepção performática é vista 
também entre artistas visuais, cineastas, videomakers, apre-
sentadores, críticos etc. 

Voltando à performance mediada da Elis Regina, desta-
camos um novo gênero de vídeo chamado React. Trata-se da 
recepção performática em vídeo, uma vez que se constitui 
por gravar as reações sensoriais no ato da recepção de um 
conteúdo. Em alguns vídeos de React, assistimos simultanea-
mente, na mesma tela, duas imagens: uma com as percepções 
sensoriais performatizadas por quem está apresentando e, na 
outra, o vídeo que essa pessoa está assistindo. 

Existem vários vídeos de Reatcs sobre as performances 
mediadas da Elis Regina, no YouTube, por exemplo. Alguns 
produzidos por músicos, professores de canto, críticos da cena 
musical brasileira, estrangeiros interessados na língua portu-
guesa e na nossa cultura nacional, etc. O react é um exemplo 
de como a recepção performa, fazendo uso das percepções 
sensoriais de quem apresenta e mediando as sensorialidades 
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de quem recebe a performance mediada. Dentre tantas pos-
sibilidades de observar as performances da recepção, o react se 
constitui em um gênero audiovisual no qual a recepção de 
performances mediadas é performática. 

Neste breve texto, ensaiamos que a performance pode 
ocorrer não apenas por parte de quem a realizou: a recepção 
também performa. Por isso, tornou-se fundamental discutir 
sobre as performances mediadas na cultura contemporânea. 
Demos conta de que, neste contexto, novas sensorialidades e 
tecnicidades emergem. Tais mediações podem fazer uso da 
estratégia da intertextualidade, que na teoria cinematográfica 
em particular e audiovisual por equivalência diz sobre a tes-
situra de enunciados da cultura em dialogia. 

Um exemplo disso foi o React, um gênero que medeia 
as percepções sensoriais de um apresentador-performer e 
a performance mediada. Com este texto pretendemos, de 
modo breve, iniciar um diálogo entre os estudos de recepção 
em comunicação, com enfoque na teoria das mediações de 
Jesús Martín-Barbero, e a perspectiva da recepção performá-
tica de Paul Zumthor. Há um campo vasto de exemplos de 
recepção performática emergindo na cultura contemporânea 
e este livro é um esforço em reuni-las. 
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da intervenção urbana Cegos
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Resumo

No presente artigo analisamos distintas possibilidades de 
leituras da performance Cegos do grupo Desvio Coletivo: (1) 
a partir da perspectiva de Lúcia Santaella; (2) do referencial 
teórico proposto por Tadeu Chiarelli; e (3) da arte concei-
tual, implicando na análise de Annateresa Fabris. Interessa-
-nos, analisar e entender como cada campo imprime suas 
reflexões, elencando com demais autores que concernente-
mente discutem temas caros como arte, imagem, fotografia, 
performances, intervenção urbana, produção audiovisual, es-
tética e política.

Palavras-chave: Cegos. Imagem. Fotografia. Arte Concei-
tual. Política.

(...) uma obra de arte é um objeto produ-
zido por um autor que organiza uma seção  
de efeitos comunicativos de modo que cada 
possível fruidor possa recompreender (atra-
vés do jogo de respostas à configuração de 
efeitos sentida como estímulo pela sensi-
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bilidade e pela inteligência) a mencionada 
obra, a forma originária imaginada pelo 
autor. Nesse sentido, o autor produz uma 
forma acabada em si, desejando que a forma 
em questão seja compreendida e fruída tal 
como a produziu; todavia, no ato de reação 
à teia dos estímulos e de compreensão de 
suas relações, cada fruidor traz uma situa-
ção existencial concreta, uma sensibilidade 
particularmente condicionada, uma deter-
minada cultura, gostos, tendências, precon-
ceitos pessoais, de modo que a compreen-
são da forma originária se verifica segundo 
uma determinada perspectiva individual. 
No fundo, a forma torna-se esteticamente 
válida na medida em que pode ser vista e 
compreendida segundo multíplices pers-
pectivas, manifestando riqueza de aspectos 
e ressonâncias, sem jamais deixar de ser ela 
própria (um sinal de trânsito, ao invés, só 
pode ser encarado de maneira única e ine-
quívoca, e se for transfigurado por alguma 
interpretação fantasiosa deixa de ser aque-
le sinal com aquele significado específico). 
Neste sentido, portanto, uma obra de arte, 
forma acabada e fechada em sua perfeição 
de organismo perfeitamente calibrado, é 
também aberta, isto é, passível de mil inter-
pretações diferentes, sem que isso redunde 
em alteração de sua irreproduzível singula-
ridade. Cada fruição é, assim, uma interpre-
tação e uma execução, pois em cada fruição 
a obra revive dentro de uma perspectiva 
original. (ECO, 2010, p. 40).
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Cegos – Intervenção urbana do pré-fotográfico 
ao fotográfico, a imagem em movimento, arte, 
performance e produção audiovisual

Em 2012 mulheres e homens vestidos com trajes sociais, 
elas de tailleur (saia e casaco), eles de terno e gravata, cami-
nharam em grupo pela Avenida Paulista no centro financeiro 
de São Paulo, entre a Avenida Brigadeiro e a Rua da Con-
solação. A caminhada de pessoas com este perfil por essas 
imediações é algo comum, corriqueiro e passam despercebi-
das ao olhar dos frequentadores, caminhantes, trabalhadores, 
turistas, mulheres e homens de negócios.

Horário de almoço, momento de pausa e o grupo inicia 
uma caminhada pausada e ritmada, eles não têm a mesma 
pressa dos personagens cotidianos da metrópole. E nas rou-
pas, figurino do assim compreendido “mundo corporativo” 
comum naquele espaço, trazem argila. faixas e gaze hospitalar 
enroladas no rosto dos indivíduos que carregam malas, bolsas 
e pastas de executivos. 

A intervenção urbana Cegos, registrada e transformada em 
vídeo performance na internet, desde então, vem criando 
na rua um palco inesperado para a arte do coletivo e do 
improviso. Na virada cultural em São Paulo, nas calçadas do 
Rio de Janeiro, na praça Portugal em Fortaleza ou diante dos 
prédios oficiais dos três poderes em Brasília, seja no museu 
Honestino Guimarães ou na rodoviária do Plano Piloto na 
Esplanada dos Ministérios na capital federal. A ação perfor-
mativa surpreende, agrada e constrange a plateia do cotidia-
no das ruas. Sempre finamente trajados, cobertos de argila, 
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com rostos enfaixados e em silêncio. Mas, ao mesmo tempo 
“gritando”, pois, a imponência da imagem vinculada a con-
texto-histórico atual, torna a performance um grito. Não 
como a mesma intenção de desprezo aos padrões naturalista 
de Edvard Munch, mas com ideais artísticos contemporâ-
neos de desprezo ao cenário político brasileiro. 

É a partir da performance Cegos realizada pelos grupos 
Desvio Coletivo e Coletivo Pi, a arte contemporânea da ação 
do corpo, que pretendemos tratar neste artigo das questões 
intrínsecas entre fotografia, movimento, processo evolutivo 
de produção de imagens e arte. 

Para empreender esta reflexão utilizaremos como aporte 
teórico inicial o trabalho de Lúcia Santaella sobre Os três 
paradigmas da imagem (2005) estabelecidos pela autora como 
pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico, abordagem 
que tem como proposta demarcar os traços gerais caracte-
rizadores do processo evolutivo nos modos como a imagem 
é produzida. A argumentação apresentada por Santaella é de 
que esta divisão entre os três paradigmas advém recursos, téc-
nicas ou tipos de instrumentação para a produção da ima-
gem, considerados como instrumentos de transformação das 
características da produção das imagens. 

Sobre a divisão das características da transformação de 
produção das imagens as ideias de Santaella se aproximam das 
concepções de Edmond Couchot, especialmente no ensaio 
denominado Da representação à simulação: evolução das técnicas 
e das artes da figuração (1989) que define o processo evolutivo 
das técnicas de produção da imagem em dois grandes mo-
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mentos: (1) o da representação, vindo da pintura renascen-
tista até o vídeo; e (2) o da simulação, instaurada na imagem 
fotográfica.

No entanto, além do paradigma pré-fotográfico, que se 
refere à produção de imagens artesanais e o fotográfico que 
trata da imagem fotográfica e o vídeo produzidas por câmeras 
ópticas, à perspectiva da autora define um terceiro paradigma 
o pós-fotográfico, que diz respeito às imagens produzidas a 
partir de processos totalmente computacionais, programas e 
softwares e são visualizadas na tela dos computadores.

Por outro lado, ao delinear o processo evolutivo dos mo-
dos de produção das imagens, Santaella também avança ao 
apresentar elementos que dizem respeito à divisão dos três 
paradigmas. Propõe que sejam considerados no processo 
evolutivo de produção de imagens os pressupostos, entre ou-
tras características que enumeramos a seguir, pertinentes aos 
papéis desempenhados pelos agentes de produção, gerando 
consequências para os modos como as imagens são armaze-
nadas e produzidas. Segundo a autora, o processo de signo, 
neste caso específico da imagem, não pode dispensar a exis-
tência de meios de produção, armazenamento e transmissão.

Na perspectiva de compreensão do processo evolutivo de 
produção de imagens em que estabelece os três paradigmas 
da imagem, o exame dos meios de produção, armazenamento 
e transmissão são importantes para a compreensão das impli-
cações semióticas das imagens, que Santaella define como as 
características que elas têm em si mesmas, na natureza inter-
na, dos tipos de relações que elas estabelecem com o mundo, 



arte conceitual, fotografia, performanceS e política – leitura da intervenção urbana cegoS 

49<< SUMÁRIO

ou objetos nelas representados, e dos tipos de recepção que 
estão aptas a produzir. 

É interessante observar, portanto, a aplicação empírica 
dos paradigmas da imagem para a compreensão deste 
pressuposto teórico. Para sistematizar a definição dos três 
paradigmas Santaella elencou sete critérios que influenciam 
o processo evolutivo de produção da imagem: (1) Os meios 
de produção; (2) Meios de armazenamento; (3) Papel do 
agente; (4) Natureza da imagem; (5) Imagem e mundo; (6) 
Meios de transmissão; e (7) Papel do receptor. Para tanto, 
é oportuna a observação do processo de concepção da 
performance Cegos, como forma de explicitar dois dos três 
paradigmas da imagem, o pré-fotográfico e o fotográfico que 
são perceptíveis na composição desta performance arte no 
espaço urbano.

Cegos a intervenção urbana, transformada em vídeo per-
formance tem como referência o paradigma de imagem 
pré-fotográfico. Consiste no paradigma pré-fotográfico da 
imagem na produção artesanal, que depende da habilidade 
manual de um indivíduo, e tem como suporte um objeto 
material. Desenhos, esculturas, gravuras e pinturas pertencem 
à classificação do paradigma pré-fotográfico. De acordo com 
os produtores da performance, o título foi elaborado a partir 
do quadro A Parábola dos Cegos (1568), do pintor holandês 
Pieter Bruegel (1525/1530 – 1569), que retrata cegos que 
amparam-se durante um deslocamento em um ambiente bu-
cólico, eles estão na mesma direção e buscam seguir cami-
nho. A obra do acervo do museu Capodimonte em Nápolis, 
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Itália, por sua vez, foi inspirado em trecho bíblico do livro 
de Mateus. Citamos esses referenciais como forma de reali-
zar uma sequência de ideias que permita explicar além dos 
paradigmas do processo evolutivo da produção de imagens, 
o trânsito, a influência e o processo de interação entre eles.

A pintura de Bruegel elemento de reflexão da perfor-
mance arte Cegos situa-se no paradigma pré-fotográfico e, 
portanto, tem como meio de armazenamento a tela, um su-
porte único e perecível. Na pintura, que se enquadra no pa-
radigma pré-fotográfico, o olhar do autor, sujeito que tem a 
habilidade artística se manifesta enquanto papel do agente de 
produção da imagem. No sentido do critério da natureza da 
imagem prevalece no paradigma pré-fotográfico a imagem 
espelho, concebida como mimese, uma interpretação e não 
uma cópia do real. 

O símbolo é a característica do critério imagem e mun-
do, no paradigma pré-fotográfico a imagem é como uma 
metáfora. Os dois últimos critérios definidos por Santael-
la apontam que neste paradigma o meio de transmissão é 
único, templos, museus, galerias e depende do transporte do 
receptor e o ponto de vista do receptor registra-se a partir 
da contemplação e a aura da produção artística. A imagem 
do pré-fotográfico a produção artística artesanal A Parábo-
la dos Cegos de Bruegel que ilustramos com uma reprodu-
ção neste artigo, inspira o paradigma fotográfico, séculos de-
pois de sua concepção, a vídeo performance arte Cegos onde  
estabelece-se o trânsito e a interação entre formas e expressões 
simbólicas entre os dois paradigmas de produção de imagens.
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Figura 1 – A Parábola dos Cegos (De parabel der blinden). Pieter Bruegel. [1568]. 
Pintura. Tinta plástica sobre a tela (86cm x 154cm). Localização: Museu de Ca-
padimonte, Nápoles, Itália.

Fonte: Disponível em: <http://cir.campania.beniculturali.it/museodicapodimonte/itine-
rari-tematici/galleria-di-immagini/OA900019/?searchterm=Bruegel>. Acesso em 19 dez. 
2016.

Estabelecemos essas conjecturas no intuito de não somen-
te explicitar os conceitos teóricos sobre o processo evolutivo 
da produção de imagem a partir do conceito de paradigmas 
de imagens, mas, sobretudo estabelecer uma linha de raciocí-
nio que permita pensar os processos de interação, influência 
e trânsito entre os paradigmas da imagem abordados nes-
te artigo, assim como, os elementos implícitos da fotografia, 
após o seu surgimento em 1826 como referencial para abor-
dagem da compreensão da imagem no contexto histórico a 
partir do século XIX.

A recuperação e o uso de imagens criadas no decorrer da 
história principalmente a pintura e a escultura, compreendi-
das no âmbito do paradigma pré-fotográfico, como já expli-

http://cir.campania.beniculturali.it/museodicapodimonte/itinerari-tematici/galleria-di-immagini/OA900019/?searchterm=Bruegel
http://cir.campania.beniculturali.it/museodicapodimonte/itinerari-tematici/galleria-di-immagini/OA900019/?searchterm=Bruegel
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camos anteriormente, tem se firmado como uma influência 
a ser entendida e observada com mais atenção. Nomeada de 
“Citacionismo” por Tadeu Chiarelli em Imagens de segunda 
geração (2002) essa corrente é uma das características mais 
emblemáticas e que vem se destacando na produção artística 
desde o início da década de 90 do século XX. (CHIARELLI, 
2002, p. 100).

Desta forma, também é importante destacar a influência 
citacionista na performance arte Cegos. Segundo Chiarelli, 
essas imagens ou obras criadas na conjuntura contemporânea 
sob a influência do repertório imagístico da produção artísti-
ca em contextos históricos do passado é uma tendência am-
pla, nomeadas pelo autor de “imagens de segunda geração.” 
(CHIARELLI, 2002, p. 104). Um exemplo clássico e de van-
guarda desta tendência é a pop art norte americana na década 
de 60, mas essa corrente também tem forte preponderância 
na arte italiana e também brasileira. O que nos interessa, en-
tretanto, na questão da produção das imagens de segunda 
geração é que registra-se nessa referência pré-fotográfica a 
busca e o desejo em recriar, reinventar e propor novas moda-
lidades artísticas. Além da influência do paradigma pré-foto-
gráfico na performance Cegos registrada e transformada em 
obra audiovisual no âmbito da imagem em movimento e do 
paradigma fotográfico. 

A argumentação de Chiarelli é que a utilização ou in-
fluência das imagens de segunda geração, como no caso da 
performance Cegos, ou seja, a tendência citacionista abre no-
vos horizontes na perspectiva artística em várias modalidades 
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que proporciona uma dimensão de arte inovadora indiferen-
te a preceitos e concepções tradicionais da produção artística 
e tem como tendência o comprometimento com o contexto 
social e histórico.

O paradigma fotográfico

A performance Cegos registrada em vídeo é uma ação e 
obra artística em movimento que se encontra no âmbito do 
paradigma fotográfico e uma imagem de segunda geração. 
Santaella ao delinear as características que compõem o para-
digma fotográfico utiliza as mesmas divisões utilizadas para 
descrever o paradigma pré-fotográfico. 

Como já foi mencionado não propomos neste artigo 
comparar os dois paradigmas que abordamos e sim utilizamos 
essa concepção teórica para o exercício de reflexão sobre o 
processo evolutivo da produção da imagem a partir da per-
formance Cegos. Portanto, cabe nesta proposta apresentar uma 
síntese das características da produção da imagem no paradig-
ma fotográfico, segundo o esquema elaborado por Santaella. 

A performance vídeo e arte tem como referenciais: (1) 
Meios de produção, um processo automático, via câmera de 
captação de imagem; (2) Meios de armazenamento reprodu-
zível; (3) Papel do agente olho da câmara e o ponto de vista, 
a versão de quem dirige ou opera a câmera; (4) Natureza da 
imagem como uma imagem documento onde se encontra 
o trânsito e o confronto entre a versão do indivíduo e o 
mundo; (5) Imagem e mundo determinado pela perspectiva 
do mundo físico e como um índice, o espaço onde os indiví-
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duos são encontrados; (6) Meios de transmissão reprodutível, 
inserido na era da comunicação de massas; e (7) Papel do re-
ceptor é a identificação com a imagem como representação 
de um contexto social, cultural e histórico. 

As imagens da performance Cegos que disponibilizamos 
neste artigo tem como intenção proporcionar ao leitor uma 
ideia de como a performance se materializa enquanto arte nas 
ruas, a partir do paradigma pré-fotográfico, salientamos, no en-
tanto, a recepção da imagem fotográfica do vídeo performan-
ce é uma experiência sensorial emergente e relevante para a 
compreensão da abordagem que propomos neste trabalho.
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Figura 2 – Performance Cegos na Avenida Paulista e no centro de São Paulo (05 
dez. 2012). Foto de Eduardo Bernardino.

Fonte: Disponível em: <http://www.desviocoletivo.com/search?updated-min=2012-
01-01T00:00:00-02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-02:00&max-results=10#.
WJY0llUrLIU>. Acesso em 26 dez. 2016.
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Figura 3 – Foto de Thomas Fessel. Cegos em Aracaju/SE em 22 ago. 2014. A 
crítica gerou em torno da exploração do caranguejo, na qual o consumo desen-
freado fez com que o animal praticamente fosse extinto, sendo necessário hoje 
fazer importação de outros países para manter o status da cidade.

Fonte: Disponível em: <http://www.desviocoletivo.com/search?updated-min=2014-
01-01T00:00:00-02:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-02:00&max-results=19#.
WJdjx1UrLIU/>. Acesso em 01 fev. 2017.

Porém, nesse percurso artesanal e técnico, onde a ima-
gem da performance Cegos é constituída e capturada sobre 
três perspectivas distintas isoladamente e/ou que se sobrepõe 
agregando uma nova implicação à imagem, seja este período 
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nominado de pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico, 
existe outra implicação de valor que apodera nessa imagem, 
enquanto conceito, enquanto discussão de ideias. Adentramos 
adiante, em continuidade com esse objeto à performance  
Cegos, porém, trazendo um diálogo a partir da arte, a arte 
conceitual na fotografia para ressaltar esse valor estético, po-
lítico e artístico desta obra performance.

A arte conceitual: estética e política na produção de 
imagens e fotografias na performance Cegos

A arte é uma importante ferramenta políti-
ca, não apenas por ser um reflexo da cultura 
vigente de sua época, como tem o poder de 
proporcionar um repertório de representa-
ções às diversas manifestações e contesta-
ções, seja de setores marginalizados de uma 
sociedade, seja da população contra arbitra-
riedades do Estado que o governa. Vendo a 
arte como uma materialização da cultura, 
podemos considerar que assim como a cul-
tura, a arte possui algumas funções extensa-
mente debatidas, seja como modalidade de 
entretenimento, seja como reprodução de 
tradições de um povo. Além disso, ela pos-
sui uma terceira função, a de por idéias em 
oposição e questionar os posicionamentos 
da reprodução cultural. Ao longo do últi-
mo século, artistas estiveram imersos nos 
movimentos revolucionários e libertários, 
usando a expressão de sua produção como 
meio de comunicação de ideologias que 
através das várias vias da arte podia atingir 
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mais e de novas formas espectadores que o 
simples discurso politizado não afetava. O 
conteúdo do protesto artístico provinha das 
diversas referências e simbologias sociocul-
turais, comuns às populações de onde os 
manifestos emergiam, sofrendo novas asso-
ciações e significações, interconectando a 
expressão artística como o ativismo político.  
(MIRANDA, 2013).

Não é de hoje que a arte empenha um papel reflexivo 
na sociedade, talvez seja esta e/ou outras razões de maior 
relevância, que torna constante a discussão de medidas para 
extinção da disciplina Artes na grade curricular do ensino 
básico em nível médio, tirando o caráter obrigatório nos três 
anos finais do ensino base no país. Talvez a intenção do go-
verno seja formar uma massa alienada nesta política despoli-
tizada dominante no país. Suianni Cordeiro Macedo recorre 
ao filósofo francês Jacques Rancière, em sua obra A partilha 
do sensível: estética e política (2012), diz que “as artes são prá-
ticas que intervêm em outras práticas, criam os modos da 
visibilidade e as formas pelas quais as partilhamos”. (RAN-
CIÈRE apud MACEDO, 2014, p. 384). 

Pensado nas problematizações reverberadas no cenário 
político atual, nos damos conta, da validade de propostas ar-
tísticas que refletem sobre o cenário, tendo em mente a im-
portância de se pensar à arte como veículo de transformação 
social, nos apropriamos como objeto de estudo em diversas 
etapas desse artigo da performance Cegos.

“O grupo Desvio Coletivo convida a todos a pensar na 
política e no modo de vida contemporâneo na performance 
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Cegos”, é com essa frase emblemática de impacto, anunciada 
em diversas fontes jornalísticas, que o grupo de teatro paulis-
ta convida espectadores para a apresentação da performance 
Cegos, que tem como triunfo propor uma reflexão política 
e social do mundo contemporâneo. A performance que fez 
circuito em diversas cidades do Brasil, e também no exterior, 
criando um universo de sensações e opiniões que se divergem.

Em inúmeras reportagens onde a intervenção urbana foi 
anunciada, é possível encontrar comentários que se divergem 
sobre a reflexão proposta pelos artistas. Em comentário de 
uma matéria sobre a performance na homepage virtual do 
Correio Brasiliense pode-se encontrar os seguintes comentá-
rios de leitores: “Rasgar Constituição não é arte, é crime! 
Não é Protesto, é falta de respeito.”, e na sequência “Os po-
líticos deste País no geral, rasgam e sapateiam em cima da 
Constituição todos os dias.”, estes fazendo referência ao mo-
mento da performance em que a constituição é literalmente 
rasgada. Não cabe aqui a tomada de partido, sobre os valores 
do movimento artístico, nem da divisão do cenário político 
social atual, e sim, discutir arte para além das galerias, e sua 
proliferação, tendo como suporte, as implicações midiáticas 
na contemporaneidade.

Cegos é uma performance urbana, que acontece 
simultaneamente (assim como uma intervenção) no cotidiano 
das cidades, que tem como principal objetivo provocar uma 
reflexão crítica à sociedade, subjugando-a, poeticamente, 
esteticamente e artisticamente, o seu comportamento 
convencional nestas localidades: o aprisionamento e a 



60

arte conceitual, fotografia, performanceS e política – leitura da intervenção urbana cegoS 

<< SUMÁRIO

petrificação da vida por meio do excesso de trabalho, a 
automatização da vida cotidiana, a degeneração ética que 
se instaurou no eixo político, financeiro, jurídico, cultural, 
social e religioso da sociedade.

Em práxis, é um retrato visual, são fotografias, imagens 
em movimentos, que apresentam e representam persona-
gens reais da cena cotidiana presente nesses centros urbanos. 
Essa visualidade em cena produzida na performance Cegos é 
uma crítica direta a essas instituições corporativas (entidades 
políticas e jurídicas, companhias empresariais e tecnológicas, 
e as organizações econômicas e financeiras), que rege e 
legisla toda a vida em sociedade.

Por isso, justifica, em sua representação artística, o uso de 
ternos e gravatas para as personagens masculinas e o tailleur 
para as personagens femininas, além, do adereço cênico fiel-
mente fundamentado no cotidiano dessas personagens, a pas-
ta ou bolsa, ou concernente à crítica local proposta represen-
tado pelo uso de malas e sacolas (fig.4), dentre outros (como 
por exemplo, (fig.5) panelas em Fortaleza-CE em 2016, ou 
como podemos ilustrar na (fig.3) os caranguejos em Aracajú- 
SE em 2014), que em geral, já porta em si uma identidade 
econômica, ou seja, tem um valor, não reduzimos em pensar 
“qualquer” pasta ou “qualquer” bolsa, não é a representação 
de “qualquer” cidadão.
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Figura 4 – Foto de Eduardo Bernardino. Versão consumo da performance Cegos 
em São Paulo (20 jun. 2015).

Fonte: Disponível em: <http://www.desviocoletivo.com/search?updated-min=2015-
01-01T00:00:00-02:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-02:00&max-results=2#.
WJZ5_FUrLIU>. Acesso em 04 fev. 2017. 

Figura 5 – Foto de Rodrigo Coimbra/Comunicadores pela Democracia. Desvio 
Coletivo em ação com a performance Cegos em 15 abr. 2016 na Praça Portugal 
em Fortaleza/CE, em repúdio ao processo de impeachment de Dilma Rousseff.

Fonte: Disponível em: <http://www.cutceara.org.br/destaque-central/4743/cegos-acao-
teatral-na-praca-portugal-critica-o-golpe>. Acesso em 05 fev. 2017. 

http://www.cutceara.org.br/destaque-central/4743/cegos-acao-teatral-na-praca-portugal-critica-o-golpe
http://www.cutceara.org.br/destaque-central/4743/cegos-acao-teatral-na-praca-portugal-critica-o-golpe
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A Performance Cegos é uma criação coletiva do Grupo 
Teatral Desvio Coletivo, coordenado pelos diretores Marcos 
Bulhões e Marcelo Denny, em parceria com o Laboratório 
de Práticas Performativas da Escola de Comunicação 
e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo (USP) e 
Coletivo Pi. O Desvio Coletivo é uma rede de criadores 
em cena performativa, com uma característica artisticamente 
híbrida, produzem: espetáculos teatrais, instalações cênicas, 
intervenções artísticas em espaços não-convencionais, 
acontecimentos, performances urbanas e ações na internet.

As performances sempre dotadas de implicações críti-
cas e reflexivas locais, do lugar onde a ações estão ocorren-
do, o grupo também preocupa em empregar uma estética, 
agregando valores de outras referências, como Bruegel em 
referência à obra Parábola dos Cegos, ou Jean Jacques Lebel 
(França) e Bread and Puppet Theatre (Estados Unidos) em 
referência ao então maior aglomerado de atores na constitui-
ção da performance (44 participantes) em 2014 na região da 
cidade de Vitória no Espírito Santo.
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Figura 6 – Bread and Puppet Theatro (EUA); Jean Jacques Lebel (França) e Cegos 
(Desvio Coletivo - Vitória/ES (05 set. 2014) – Foto de Thomas Fessel).

Fonte: Disponível em: <http://www.desviocoletivo.com/>. Acesso em 04 fev. 2017.

A arte implicada pelo grupo Desvio Coletivo na perfor-
mance Cegos e suas dimensões simbólicas e representativas 
artísticas, seja, no processo de criação desta prática artística, 
e/ou nas implicações reverberadas por esta, no caso, às ima-
gens e fotografias produzidas no ante, durante e pós-per-
formance, nos possibilita articular essa crítica reflexiva, com 
um movimento artístico em contravenção política com a sua 
própria forma de arte – A arte conceitual. 

http://www.desviocoletivo.com/
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A Arte Conceitual é um movimento artístico que des-
pontou no final da década de 60 como uma reação ao for-
malismo na arte tão dominante, reverberando por toda Eu-
ropa e nos Estados Unidos nas décadas seguintes de 70 e 80 
até chegar ao Brasil nesta mesma ocasião. De acordo com a 
Mestre em Arte e Cultura Contemporânea pela Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Christiane de Brito 
Andrei em sua dissertação A Arte conceitual e o espectador na 
qual a pesquisadora introduz em sua dissertação as primeiras 
implicações da expressão arte enquanto conceito, nos reve-
lando que:

O primeiro a utilizar a expressão “arte con-
ceito”, já em 1961, foi o escritor e músico 
associado às atividades do grupo Fluxus, 
Henry Flynt12. Para Flynt, a “arte concei-
to” é uma arte em que o material são os 
conceitos e que, “uma vez que os conceitos 
são estritamente vinculados à linguagem, a 
arte conceitual é um tipo de arte na qual o 
material é a linguagem”. (ANDREI, 2008,  
p. 15, aspas do autor).

Flynt é um filósofo e músico americano, um verdadeiro 
artista anti-arte ativista, sendo frequentemente associado às 
discussões da arte conceitual e ao grupo Fluxus. Fluxus é 
um grupo internacional e interdisciplinar de artistas, forma-
do por compositores, designers, poetas, arquitetos, bailarinos 
e outros artistas de diferentes formações como economistas, 
matemáticos, chefs, dentre outros, que despontaram cunhan-
do e apresentando novas formas de arte na década de 1960 
e 1970, com contribuições experimentais para os diferentes 
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gêneros artísticos, gerando novas formas e significados de ar-
tes inovadoras, como: (1) a intermedia, concebido por Dick 
Higgins; (2) arte conceitual, termo cunhado pela primeira 
vez por Henry Flynt; e (3) a videoarte, com o pioneirismo 
de Nam June Park e Wolf Vostell.

A arte produzida pelo Fluxus é compreendida como um 
espaço de interação entre o artista e seu público, é uma cria-
ção que privilegia sobre o produto acabado, despontando a 
noção que se deve embarcar em uma obra de arte sem uma 
concepção de seu fim. São artistas em constante experimen-
tação de suas práticas, tornando-se inovadores, pioneiros na 
concepção de novas formas de arte, porque possuíam ideias 
diferentes sobre a arte e o papel da arte na sociedade, con-
tribuindo com obras em diferentes mídias e em diferentes 
conteúdos. 

O Fluxus induz uma forte corrente anti-arte, depreciando 
o mundo da arte convencional, em favor de uma prática artís-
tica criativa centrada no artista, explorando diversos meios que 
vão desde a arte performática, a poesia, a música experimental, 
dentre outros processos de diferentes mídias, como a vídeoarte, 
dentre outros. Os artistas do Fluxus trabalhavam criativamente 
com todos os materiais disponíveis, criando seu próprio traba-
lho individualmente ou colaborativo, compartilhando coleti-
vamente no processo de criação das cenas ou em conjunto do 
grupo em suas distintas abordagens artística.

De certo modo, a prática artística do Fluxus, é muito pró-
xima às práticas desenvolvidas pelo Desvio Coletivo, são ver-
tentes interdisciplinares que se convergem nesse processo de 
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criação e experimentação do ato artístico, indo ao encontro 
as problematizações e as discussões inerentes à arte concei-
tual. Quatro características centrais podem ser aportadas nes-
se movimento artístico presentes na performance Cegos, das 
quais, destacamos: (1) uma valorização do conceito e da ideia 
da obra de arte; (2) uso de diversos meios de expressão, como 
por exemplo, performances, instalações artísticas, vídeos, fo-
tografias, etc.; (3) rompimento com o formalismo artístico; e 
por fim, (4) discussão teórica crítica reflexiva.

Figura 7 – Fotografia de George Maciunas (51cm x 40,5cm) em 23 mai. 1964. 
Solo for Violin no Fluxus Street Theatre como parte do Fluxus Festival na Fau-
xhall, Nova York, nos Estados Unidos.

Fonte: Disponível em: <https://historyofourworld.wordpress.com/category/music/>. 
Acesso em 05 fev. 2017. 

https://historyofourworld.wordpress.com/category/music/
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Para centrar nossas discussões, nossa análise se restringe 
especificamente nas imagens fotográficas produzidas na Per-
formance Cegos do Grupo Desvio Coletivo, sob a perspecti-
va de compreensão da arte conceitual na fotografia, fazendo 
um recorte teórico a partir dos estudos da doutora em Artes 
Annateresa Fabris em seu artigo Arte conceitual e fotografia: 
um percurso crítico-historiográfico publicado em 2008 na revista 
ArtCultura, de acordo com a autora:

Trinta anos mais tarde, André Rouillé, ao 
analisar a arte conceitual, ainda utiliza a 
idéia da fotografia como um “documento 
trivial”, quer em virtude de suas caracte-
rísticas físicas (pequeno formato, preva-len-
temente em preto e branco, sem qualquer 
requinte compositivo), quer pelo papel 
desempenhado: ajudar a significar que o 
essencial da obra está em outro lugar. A 
caracterização da fotografia utilizada pelos 
artistas conceituais é, porém, acompanha-
da por outras considerações que permitem 
problematizar uma relação aparentemente 
fácil de ser determinada. Graças a um con-
junto de fatores, dentre os quais a leveza e 
a frágil consistência material, o menor in-
vestimento manual requerido, o déficit de 
legitimidade artística, a fotografia satisfaz 
um fenômeno fundamental do fim dos anos 
1960: o declínio do objeto em favor das ati-
tudes e dos processos. Confrontado com o 
desafio de empregar a matéria “de maneira 
paradoxal”, de inventar uma arte baseada na 
maior economia de meios possível, o artis-
ta conceitual utiliza a imagem técnica de 
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acordo com a proposição de Sol LeWitt de 
que é possível apresentar idéias “por meio 
de números, fotografias ou palavras, ou 
qualquer modo que o artista escolha”2, uma 
vez que a forma não tem importância. (FA-
BRIS, 2008, p. 20 – 21).

A fotografia, de acordo com Fabris, é utilizada pelos artis-
tas conceituais, porque sua materialidade e seu funcionamen-
to, implica oposição aos valores convencionais, pontuando, a 
figura determinante do artista e teórico das artes conceituais 
e minimalistas Sol LeWitt (1928 – 2007) que faz uso da ima-
gem técnica para aderir ao programa formulado por este au-
tor em Parágrafos sobre a arte conceitual (1967). 

Lewitt defende a hegemonia da ideia sobre as habilidades 
manuais e técnicas do artista, a postura deste autor é radical, 
porque elimina a contribuição da materialidade e subjetivi-
dade em suas obras, em favor do controle sobre o conceito 
– a ideia central de cada trabalho. Segungo Fabris, Lewitt 
incita o artista a implicar pelo pensamento e pelo modelo 
documentário opondo-se ao expressionismo e o artesanato 
técnico, representando para este autor (LeWitt), “(...) pos-
tular uma prática “emocionalmente seca”, que lhe permita 
libertar-se do ofício, transformando a execução em algo su-
perficial e dando preferência à idéia em detrimento da mate-
rialidade.” (FABRIS, 2008, p. 21). 

De acordo com Fabris, a fotografia então, é dotada de um 
valor neutro, impessoal, transparente e mecânico, não rece-
bendo qualquer atenção técnica e formal dos artistas concei-
tuais, nas palavras de Fabris “(...) são justapostos para consti-
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tuir “proposições”. Rouillé destaca, nesse âmbito, a série de 
trabalhos na qual Joseph Kosuth justapõe um objeto, uma 
fotografia e um texto, colocando no mesmo plano o real, a 
imagem e a linguagem. (FABRIS, 2008, p. 21, aspas do autor).

Trazendo essa perspectiva para análise na performance os 
Cegos, atemos em três elementos fundamentais no processo 
de constituição para a construção da performance e seus pro-
dutos implicados. Podemos destacar, como por exemplo, a 
partir da perspectiva de Kosuth, na imagem dos Cegos (fig.8) 
produzida pelo frame vídeo no youtube abaixo, na qual, te-
mos: (1) os performers vendados/ “o real” – a prática artística 
artesanalmente sendo reproduzida; (2) em frente ao Con-
gresso Nacional/ “a imagem” – lugar simbólico do poder e 
da justiça do país; (3) a constituição federal/ “a linguagem” – 
as leis que ditam as regras e normas da sociedade. De acordo 
com Fabris, “a fórmula de Kosuth – arte como idéia como 
idéia – significa que o conceito constitui a obra em si (arte 
como idéia), mas sugere sobretudo que o processo criativo 
deve consistir na transformação da própria idéia de arte (arte 
como idéia como idéia)”. (FABRIS, 2008, p. 21 – 22). 
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Figura 8 – Performance Cegos em frente ao Congresso Nacional, Esplanada 
dos Ministérios – Brasília/DF, 25 Ago. 2016. Reprodução de frame de vídeo 
do youtube

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bjMzASRWFP0&t=26s>. 
Acesso em 26 dez. 2016. 

Outras perspectivas da arte conceitual apresentadas por 
Fabris é discutir a problemática da fotografia como docu-
mento nas implicações de Robert Morgan e Jean-Claude 
Moineau. Na primeira perspectiva de Morgan “os fotodo-
cumentos são frequentes fontes primárias para reconstruir 
o significado da obra a partir da intencionalidade do artista” 
(FABRIS, 2008, p. 22), ou seja, no entendimento de Fabris 
os documentos fotográficos evidenciam a obra conceitual 
no tempo e no espaço, ela funciona como um signo dota-
do de um referente, que não possui qualquer conexão com 
um papel iconográfico. A cegueira em Cegos esta muito além 
da compreensão da imagem, é imbuída da despolitização da 
sociedade alienada. Por outro lado, na perspectiva de Moi-
neau “A imagem toma o lugar deixado vago, o lugar da obra, 
transformando-se em obra” (FABRIS, 2008, p. 22), ou seja, 
na análise de Fabris:

https://www.youtube.com/watch?v=bjMzASRWFP0&t=26s
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“a obra se encarrega de sua própria medi- 
ação, ou seja, de sua própria documentação, 
exibição e crítica. “Operador artístico”, o 
documento fotográfico se torna um ins-
trumento de legitimação (e instituciona-
lização) da “arte como arte” um ready-ma-
de que transforma tudo o que “toca”10 em 
valor estético”. (FABRIS, 2008, p. 22-23,  
aspas do autor).

O documento transforma-se em obra, é a obra documen-
tando a si mesma, “a auto-referencialidade” como destacado 
por Fabris (FABRIS, 2008, p. 21), as fotografias registradas 
na captação de imagens da performance Cegos são imagens 
da obra, transformando além do simples registro, em obras 
desta arte.

Para finalizar, pudemos visualizar que, as imagens fotográ-
ficas produzidas na perfomance Cegos do Grupo Desvio Co-
letivo, nos possibilitou fazer diversificadas leituras da relação 
entre arte conceitual e fotografia, trazendo concepções am-
plamente debatidas no contexto fotográfico, como também, 
podemos fechar com a proposta de Tony Godfrey e Liz Kotz, 
de acordo com a leitura de Fabris “Godfrey parte da hipótese 
que, na arte conceitual, a imagem não deva ser vista como 
algo dado, mas como um fenômeno cujos mecanismos e usos 
precisam ser analisados” (FABRIS, 2008, p. 26). O que nos 
interessa, nesta acepção, é perceber as implicações ideológicas 
da fotografia que são apontadas ou indexadas como algo do 
mundo, a partir do registro da câmara fotográfica, “as pes-
soas se tornam autoconscientes ao serem confrontadas com 
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a câmara, construindo uma reflexão sobre o espaço social da 
fotografia.” (FABRIS, 2008, p. 26). 

A arte conceitual continua seguindo seu percurso na con-
temporaneidade, conforme as implicações das situações so-
cial, econômica, jurídica, cultural, religiosa e política se tor-
nam cada vez mais elaboradas, atualmente contando com o 
avanço da velocidade dos meios de comunicação, forçando a 
sua criação e reprodução ser cada vez mais híbrida para ge-
rar uma intervenção mais efetiva. Conforme pondera Cris-
tina Freire, “A Arte Conceitual problematiza justamente essa 
concepção de arte, seus sistemas de legitimação, e opera não 
com objetos ou formas, mas com idéias e conceitos”. (FREI-
RE, 2006, p. 07). Essa arte conceitual atual pode ser conside-
rada como um misto de referências e símbolos, em constante 
reciclagem e recriação de significados dos ideais estéticos de 
outras modalidades artísticas, em conjunção com os recursos 
tecnológicos atuais. 

Considerações Finais 

A performance Cegos é uma produção de imagem imbuí-
da de caráter crítico tanto das formas de produção e consu-
mo quanto do contexto político. A performance como uma 
representação da vida real toma conta das ruas, os indivíduos 
são confrontados com as imagens da representação agonís-
tica, encenada em que há a característica da identificação 
como característica do papel do receptor do paradigma fo-
tográfico. Além da própria performance o registro em vídeo 
permite que a captura da ação artística seja reproduzida e 
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transmitida pelas novas tecnologias. O vídeo performance 
amplia dessa forma a sua expressão e contestação. Richard 
Schechner argumenta que ocupar as ruas em momentos de 
protesto e de celebração são atos sociais dos indivíduos que 
expressam a diversidade e os múltiplos existentes na vida hu-
mana. “Encenar temas proibidos é arriscado, então as pessoas 
usam máscaras e fantasias. Elas protestam muitas vezes por 
meio da farsa e da paródia contra o que é opressivo ridículo 
e ultrajante” (SCHECHNER, 2012, p. 157). A performan-
ce que acontece nas diversas localidades do país e também 
no exterior, reunindo pessoas vestidas de trajes corporativos 
homens e mulheres com vendas, cheios de lama, que andam 
pelas ruas, fazem um protesto crítico ao sistema mecânico, 
ordenado e nivelador em que os indivíduos estão inseridos. 
Somos todos iguais, cegos de nossa existência e subjetividade, 
formatados em trajes que nos confundem e nos homogeneí-
zam na multidão, em um contexto e sistema que não respei-
tam as singularidades e diferenças.
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Pessoas com (D)Eficiência –  
Artistas (In)Visíveis

Luciene de Oliveira Dias
Vanusa Nogueira Neves

Resumo

Filmes como Freaks (1932) e O Rei do Show (2017) 
roteirizam ‘aberrações’ para atrair público, utilizando corpos 
marginalizados. Usa a (in)visibilidade das pessoas com de-
ficiência em espetáculos. Analisamos aqui as performances 
culturais como um caminho para corpos diferentes no mun-
do da arte. São versos e reversos que encorajam pessoas com 
deficiência a se dedicarem e se firmarem em praticamente 
todas as áreas da arte. O presente texto mostra uma pequena 
parte do percurso de uma das autoras, pessoa com deficiên-
cia e performer das narrativas orais. Autoetnografia e análises 
conceituais, refletem aqui as (in)visibilidades de artistas com 
deficiência.

Palavras-chave: Performances Culturais; Pessoas com de-
ficiência; Recepção.
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1. Abrem-se as cortinas... 

No cenário real, pessoas com deficiência são ainda, em 
pleno século XXI, alvos de preconceito e abandono em vá-
rias partes do mundo. No Brasil e outros países há leis que 
amparam os direitos das pessoas com deficiência, mas, na prá-
tica, tudo segue muito lentamente. Como uma das autoras 
do presente texto é uma pessoa com deficiência/artista em 
busca de reconhecimento, visibilidade e respeito, optamos 
metodologicamente pela autoetnografia em conjunto com 
análises conceituais que nos ajudem a pensar a recepção das 
produções culturais de pessoas com deficiência como impul-
sionadoras de cidadania e direitos humanos.

Pessoa com deficiência que vive uma pluralidade artística 
desde criança, hoje com 50 anos de idade, Vanusa Nogueira 
Neves é uma artista já vivenciou muitos preconceitos. So-
mente nos últimos 15 anos começa a conviver artisticamente 
e a se considerar “de dentro”. Agora chega a ser convidada 
para compor peças teatrais e vive o intenso trânsito pelos 
caminhos das narrativas orais, do teatro e da dança.

No início dos anos 2000 cria a persona Glorinha Fulus-
treka e, é por meio dela, que daremos continuidade a essa 
escrita coletiva. Buscamos aqui provocar reflexões sobre o 
que categorizamos como (in)visibilidades de artistas com 
deficiência em vários espaços e eventos, marcadamente no 
estado de Goiás. São performances artísticas que provocam 
as mais diversas reações receptivas e são estas que nos condu-
zem à pesquisa.
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Fundamental dizer que textos resultantes de autoetnografia 
são, com frequência, escritos na forma de histórias. Isso por-
que trata-se de uma metodologia que considera a experiência 
pessoal como parte da busca por resolução de questões de pes-
quisa. De acordo com Santos (2017) reconhecer e incluir essa 
experiência é o que caracteriza a autoetnografia, que lança 
mão da memória, da autobiografia e da história de vida.

Daí afirmarmos com convicção que esse texto é reflexo 
do protagonismo da pessoa com deficiência/artista que se 
embrenha também o universo da pesquisa. A história aqui 
relatada mixa dores e obstáculos a vitórias e conquistas. Con-
sideramos memória, enquanto lembrança do passado e, tam-
bém, forte aliada na construção de novos presentes e futuros.

Assim é que, em 2018, quando completa seus 18 anos de 
histórias, Glorinha Fulustreka sobe ao palco do Teatro So-
nhus, no Colégio Lyceu de Goiás, em Goiânia, para provocar 
olhares e reações. Noite com retrospectivas de repertórios e 
homenagens para quem trilhou esse percurso contigo, crian-
do e modificando figurinos, cenários e vidas. O público re-
ceptivo e ativo contou com familiares, amizades e parcerias. 
Uma noite de glórias para Glorinha, que precisa saber que 
agora resta a nostalgia, uma vez que o Espaço Sonhus foi de-
sativado. Teatro não mais. Só saudade e muitos “ais”. Como a 
vida e a arte são tão parecidas. Restam memórias.
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Glorinha Fulustreka glorifica 18 anos pelas lentes de Victor Souza

A metáfora, enquanto figura de linguagem onde encon-
tramos comparações implícitas, é amplamente utilizada para 
que acessemos as cenas aqui descritas. Falemos, então, da co-
xia ou dos bastidores, o lugar de dentro da caixa teatral, mas 
completamente fora da cena. Coxia é, literalmente, o espaço 
fora da cena em que atrizes e atores aguardam sua entrada. 
Coxia é a retaguarda, é o que não deve ser visto.
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No cenário artístico, há muitas pessoas que não passam 
da coxia. Ficam ali durante toda a carreira esperando uma 
chance para fazer sua cena, para mostrar sua arte. Essas pessoas 
não são apresentadas a uma plateia, são escondidas, excluídas e, 
muitas vezes, até destruídas pelo impedimento de representar 
um pequeno ato do teatro ou um número no circo ou na rua.

Nossa metáfora da coxia é boa para pensar como artistas 
com deficiência foram excluídos dos refinados espetáculos 
de salão da corte real entre os séculos XVII e XIX. E quando 
a deficiência não era notada, ganhava um papel secundário 
e tinham que disfarçar o corpo. Contemporaneamente, as 
mudanças ainda são pequenas e apostamos que a causa está 
na ausência de políticas públicas efetivas para trazer a plura-
lidade de corpos à luz do palco.

As cortinas ficaram fechadas por longos períodos. A ex-
clusão vem do tempo das histórias da carochinha, pois sem-
pre existiu, e ainda há denominações preconceituosas, que 
inferiorizam as pessoas com corpos diferenciados. Os termos 
pejorativos, como mancueba, coxo, anão, manca, defeituoso, 
mongoloide, cego, aleijada, bobo, doente, idiota, excepcional, 
demente, imperfeito, incapacitado, imbecil, inválido, cretino, 
deficiente, portador de deficiência e portador de necessida-
des especiais, são tantos.

Por essas e outras nomeações, muitas pessoas foram atração  
de palácios e circos. É preciso a força da lei para recuar a 
diversão da plateia. Por isso, desde a Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015, nomeada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pes-
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soa com Deficiência, que evitamos as nomeações outras. De 
acordo com o Capítulo I - Art. 1º, essa lei se destina a asse-
gurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Também de acordo com entidades de luta e direitos da 
pessoa com deficiência, essa é a melhor nomeação, que até já 
recebeu uma sigla - PcD. Então, alternativa para não expres-
sar o preconceito com palavras podem ser encontradas. Mas 
muita gente ainda escolhe não conhecer direitos e, até hoje, 
em muitos lugares de entretenimento, cultura e educação, é 
reproduzido o mesmo estereótipo discursivo.

Enquanto lugar de produção e reprodução cultural, as es-
colas ainda permitem o capacitismo, que é a discriminação da 
pessoa com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência 
não traz o termo “capacistismo” em suas normativas, mas já 
orienta quanto às discriminações e encara estas como viola-
ções de direitos. Pelo seu Art. 4º: “Toda pessoa com deficiência 
tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pes-
soas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”. Mas 
em escolas brasileiras, ainda encontramos crianças sendo edu-
cadas a partir de cantigas “de domínio público” como: 

Lá vem seu Juca-ca
Da perna torta-ta
Dançando Valsa-sa
Com a Maricota-ta

Em escolas, teatros, lares, campos profissionais, as pes-
soas com deficiência ainda são tratadas como incapazes. Se 
concordamos com o grande líder mundial e vencedor do 
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Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, de que nenhuma 
pessoa nasce preconceituosa, ela torna-se preconceituosa, 
também concordamos que é possível aprender o respeito e 
o cuidado. Em algumas instituições de educação e cultura 
há trabalhos e eventos voltados para a conscientização de 
estudantes sobre a importância de respeitar e ter empatia 
com pessoas com deficiência.

Poder mostrar o corpo que se tem. Poder performatizar 
arte e cultura com respeito, tendo como recepção a empa-
tia e o respeito é, ainda, um grande desafio das pessoas com 
deficiência. No autorretrato feito em junho de 2020, a mu-
lher que dá corpo a Glorinha Fulustreka protagoniza a per-
formance “Mulheres”, que teve como foco o feminicídio e 
as violências contra mulheres. Nesta performance realizada 
por arte/educadoras do Grupo Experimental de Teatro do 
Ciranda da Arte/Seduc/GO, uma pessoa com deficiência in-
terpreta Maria da Penha.
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Autorretrato produzido em junho de 2020 por Vanusa Nogueira Neves

Numa das cenas da performance, era necessário escrever 
pelo corpo, com batom vermelho, palavras que nos machu-
caram em algum momento de nossas vidas. A lembrança de 
quando era chamada de “aleijada” na escola e na rua, da in-
fância até a adolescência, veio com toda força. Escrever na 
perna com sequela da poliomielite, foi libertador. O desenho 
de cada letra trouxe tranquilidade e coragem para mostrar 
parte de um corpo atrofiado pela paralisia infantil.

Mostrar as marcas da cirurgia de correção feita aos 10 anos 
de idade. Postar esse autorretrato nas redes sociais. Provocar 
outros olhares reforçou a ideia de que beleza e autoestima 
independem do corpo que carregamos. Uma performance 
recebida, a julgar pelas reações nessas mesmas redes, como en-
corajamento para que mais pessoas com deficiência se amem, 
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se compreendam. E também para que as outras pessoas respei-
tem e somem forças para acabar com o preconceito.

A (in)visibilidade das pessoas com deficiência é uma te-
mática antiga na vida e na arte, e na arte da vida. Muitas 
pessoas com deficiência/artistas são vistas e taxadas como 
“exemplos de superação” exatamente por conseguir produ-
zir algo no mundo da arte. Rotular pessoas com deficiência 
como “exemplos de superação”, pode efetivar mais precon-
ceito que elogio. Pois, o normal seria não fazer nada por cau-
sa da deficiência, assim pensam os preconceituosos. Usando 
a palavra superação, podemos usá-la aqui noutro contexto. 
Sabe o que há para “superar”? As negligências cotidianas com 
acessibilidade nos espaços, nas políticas, nos movimentos para 
corpos que transitam com múltiplas diversidades e necessida-
des. A invisibilidade fruto da ignorância e do preconceito e a 
visibilidade estigmatizada também fruto da ignorância e do 
preconceito tornam seres humanos invisíveis efetivamente.

2. O show vai começar...

Nos séculos XIX e XX, as pessoas com deficiência e cor-
pos diferenciados fisicamente eram atrações principais de 
circos nas cidades da Europa, sendo chamadas de freaks, que 
pode ser traduzido como aberrações. As cenas eram vislum-
bradas com ênfase na deficiência para dar mais audiência aos 
eventos e lucros para os empresários. Um espetáculo para 
muitos. O show da vida para tantos.

De acordo com Luciana Turcherman (1999), desde a an-
tiguidade que os freaks – a exemplo de anões, gigantes ou 
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siameses – são usados para promoverem espetáculos e con-
vencerem multidões. Ela traz como exemplo a própria forma 
como a Bíblia lida com o gigante Golias para plantar noções 
de causalidade e outras teorias. Essa estratégia contribui, so-
bremaneira, para uma apreensão de normalidade que exclui 
todas as pessoas que são diferentes.

A estudiosa vai além e fala das ordens e causalidades que 
se seguem pelo cinema, como pode ser visto no filme esta-
dunidense de 1932, Freaks. Categorizado nos gêneros drama 
e terror, dirigido por Tod Browning, o filme conta a história 
de Cleópatra, uma trapezista que se relaciona com Hércu-
les, o homem-forte do circo. Mesmo nesse relacionamento, 
a bela seduz e se casa com um anão chamado Hans, herdeiro 
de uma enorme fortuna.

Na recepção do casamento as outras figuras “estranhas” 
do circo decidem aceitar Cleópatra na família, cantando: 
«We accept you, one of us!”. A dizer: “Nós te aceitamos, uma 
de nós!”, o grupo atribui pertencimento à mulher que, em-
briagada, mostra a sua repugnância e expulsa todos os con-
vidados. Hans percebe seu erro quando a noiva e Hércules 
se beijam na sua frente. Os demais integrantes do circo onde 
Hans vivia veem o interesse da moça pelo dinheiro do rapaz 
e planejam uma vingança. No elenco, estão gêmeas siamesas, 
garota sem braços, metade mulher-metade homem, mulher 
barbada e garota pássaro.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Drama_(cinema)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filmes_de_terror
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dirigido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tod_Browning
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trap%C3%A9zio_(circo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circo
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Cartaz de divulgação do filme Freaks

Crédito: Divulgação.

Elenco do filme Freaks, de 1932  

Crédito: Divulgação
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O filme gerou polêmicas na década de 1930 por compor 
um elenco com artistas circenses sem deficiência e pessoas 
com deficiência ou deformidades reais. Ainda hoje, em pleno 
século XXI, há plateias que exteriorizam preconceito ao se 
deparar com cenas em que pessoas sem técnicas de maquia-
gem figuram monstros. São performances corporais de pes-
soas com deficiência que repetidamente treinam expressões 
do corpo, com presença ou ausência da voz, para não espantar.

Concordamos com Schechner (2003), para quem as per-
formances têm uma potência incrível e são capazes de mo-
delar, remodelar e adornar corpos, chegando ao ponto de 
afirmar identidades. Para este pesquisador das performances 
teatrais, também na chamada vida cotidiana são necessários 
treino e esforço consciente para que a vida possa ser exercida. 
Assim é que tanto as performances artísticas e rituais, quanto 
as cotidianas, são profundamente marcadas por ações perfor-
madas que as pessoas tomam para si no desempenho de suas 
relações pessoais e comunitárias.

No caso do filme citado, todo o cenário foi pensado para 
que as pessoas representassem o roteiro que impressiona, as-
susta, escandaliza. Também se pensarmos o circo, percebemos 
que até mesmo as sessões com improvisos eram planejadas 
para atrair o público embasbacado. A simples entrada em cena 
de uma pessoa com deficiência, a sua desorientação naquele 
espaço e saída repentina já era uma ação que influenciava, no 
circo, o comportamento de todo o público receptor. Efeti-
vamente, a carreira de uma pessoa com deficiência nas artes 
tem como trajetória recorrente a dificuldade de reconheci-
mento e respeito.
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A história aponta que até o século XXI, muitas pessoas 
com deficiências raras despertavam curiosidades e, por isso, 
circulavam pelo mundo para que fossem mostradas. Sem 
oportunidade de trabalho, essas pessoas eram recebidas no 
circo, e atraíam milhares de espectadores curiosos e precon-
ceituosos. As novas atrações eram expostas como mercado-
rias para a zombaria das multidões. Quanto mais corpos di-
ferentes apareciam em cena, mais o público interagia com 
gritaria, palmas e risadas de desdém.

Especialmente no Brasil, não eram raros os circos que 
se mantiveram por causa dessas atrações. Lembramos que 
a chamada “mulher barbada” foi um dos grandes destaques 
debaixo das lonas coloridas. Até tornou-se parte da cultura 
popular, presente em trava-línguas, que reúnem palavras em 
frases de difícil pronúncia e que servem para divertir e pro-
vocar. Um trava-línguas, como o relatado a seguir, provocam 
risos e alegrias, mas também refletem a forma como a cultura 
popular lida com a diferença.

A mulher barbada tem
barba boba babada
e um barbado
bobo todo babado! 

Em dias de espetáculo, as pessoas com deficiência rece-
biam figurinos específicos para destacar a deformidade física. 
Somente quem tinha corpo que correspondesse ao padrão 
de beleza imposto pela sociedade da época era considerado 
artista. Já as pessoas com deficiência ocupavam os espaços da 
arte, como os circos, os salões, as praças e até as ruas, condu-
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zidas pelos donos desses espaços exclusivamente para escan-
dalizar e provocar escárnio e pavor no público.

Propomos uma reflexão a partir das provocações de Au-
gusto Boal (2006), ao estabelecer que, no teatro, há necessa-
riamente a presente da “comunicação sensorial e da sensibi-
lidade”. Ele complexifica a própria noção do que seja o belo 
na arte teatral para afirmar que é a sensibilidade de quem 
se dedica à arte da representação que dá vida à cena pelas 
ações e pelas performances. Reconhecer na pessoa com de-
ficiência essa capacidade de dar vida à cena é uma conquista 
que demanda de nós milênios de estudos e empenho em 
provocar um conhecimento transformador e que respeite as 
especificidades.

Lançamos aqui, um outro filme, O Rei do Show, de 2017, 
que mesmo tão recente, explorou enormemente pessoas 
com deficiência para a espetacularização. Esse drama/comé-
dia musical dirigida por Michael Gracey, foi inspirado na 
história de P. T. Barnum, que morreu em 1891. Trata-se de 
um freak show, cheio de atrações diversificadas com pessoas 
com deficiência no seu circo. O longa-metragem romantiza 
a situação dessas pessoas com um chamado para que se enco-
rajem para enfrentar o mundo.

A trilha sonora do filme, com a música This is me, reforça  
o que podemos chamar de empoderamento. Contudo, as ce-
nas e a condução da produção, a partir de um olhar mais 
crítico e preocupado com o respeito às diferenças, confir-
mam o preconceito contemporâneo contra as pessoas com 
deficiência. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-535478/
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Filme O Rei do Show, de 2017 

Crédito: Divulgação

Interessante observar que os dois filmes aqui citados – e 
que podem ser facilmente acessados hoje em função da in-
ternet – se assemelham pela temática e pela presença de pes-
soas com deficiência no elenco. Mas identificamos diferenças 
no roteiro. Enquanto em Freaks, as deformidades dos corpos 
são escancaradas para que o público aprecie, manifestando 
seus medos e preconceito, em O Rei do Show, há uma espé-
cie de romantização dos corpos, o que também distancia os 
mesmos da vida cotidiana.

Já em 2018 é produzido o curta-metragem ProfanAÇÃO, 
que tem como foco corpos com deficiências. Cinco pessoas 
com deficiência protagonizam a trama: uma surda, duas com 
baixa visão, uma cadeirante e uma claudicante. Todas elas res-
pondem poeticamente a perguntas de um público curioso e 
atento. Um roteiro exclusivo dirigido pela performer e vi-
deoartista Estela Lapponi.
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O curta-metragem joga para o público a responsabilidade 
para tecer perguntas e questionamentos sobre pessoas com 
deficiência. A partir do mote: “Tudo aquilo que você sempre 
quis perguntar para uma pessoa com deficiência, mas nunca 
teve coragem”, as perguntas são editadas no filme. Os corpos 
invisíveis tornam-se visíveis por 25 minutos, abrindo-se uma 
janela para que pessoas com deficiência rompam barreiras e 
mostrem-se ativas na luta por respeito e reconhecimento no 
mundo da arte.

3. O Espetáculo não acabou...

Pessoas com deficiência/artistas se apresentam hoje nas 
cenas das artes e abrem caminhos, novas possibilidades, novas 
performances e, consequentemente, novas recepções. Con-
cordamos aqui com Luciana Hartmann (2017) quando afir-
ma que as marcas no corpo individualizam os sujeitos, sendo 
que o compartilhamento dos significados desses corpos tam-
bém se dá em sociedade. Para a perspectiva aqui sinalizada, 
individualizar e compartilhar fortalecem o movimento das 
narrativas das diferenças, sendo que esta individualização se 
relaciona diretamente às experiências vividas.

São vários corpos em um só ‘corpo’ que vive a arte em 
sua plenitude. O movimento aqui registrado nada tem a ver 
com o pensamento neoconservador, mas coaduna-se com a 
cooperação e a motivação para superar limites e encorajar a 
experimentação da arte e suas infinitas modalidades.

Movimento como o conduzido pelo Projeto Pés, da Uni-
versidade de Brasília – UnB. Trata-se de um grupo de pesqui-
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sa, criação, provocação e execução do movimento expressivo 
para e por pessoas com deficiência, que se utilizam de técnicas 
do teatro-dança. Ações como esta provoca estudos, pesquisas, 
execuções artísticas e engajamentos de vida sobre, por e para 
pessoas com deficiência/artistas. Provoca-nos saber que um 
corpo é capaz de juntar coletividades e fazer acontecer, per-
formando a diferença com respeito e amplitude.

Espetáculo Grão(s) – meu corpo, teu corpo e este outro (2013) 

Projeto Pés. UnB. Crédito: Marcelo Augusto

Corpos com deficiência que produzem processos de iden-
tificação sem negligenciar as evidentes marcas visuais, mas 
provocando autoidentificação, coletividades e, de acordo com 
Ieda Tucherman (1999), acolhimento e reconhecimento. Nes-
se processo, muitas pessoas com deficiência são recebidas em 
grupos que tem formação inicial em universidades públicas 
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brasileiras, onde já observamos um tímido reconhecimento. 
São verdadeiras ações afirmativas que impulsionam para a vida.

Essa busca por identidade de sujeito é o que dá vida tam-
bém a Glorinha Fulustreka pela contação de histórias. Quem 
dá corpo a Glorinha Fulustreka aprendeu a andar com 1 ano 
e 2 meses e, na mesma época, teve poliomielite com sequela 
na perna esquerda. Mas, somente depois dos 7 anos de ida-
de, a perna curta ficou mais evidente, fina e 2 centímetros 
menor que a perna direita. Isso fez com que a escola fosse 
frequentada pela primeira vez aos 8 anos de idade.

Mesmo após várias cirurgias para amenizar a deficiên-
cia, a perna continuou menor. Como foi possível estudar, 
o corpo deu vida a Glorinha Fulustreka, que procura aju-
dar outras pessoas com deficiência contando experiências de 
vida e histórias - pessoais e da carochinha. Como estabelece 
Keleman (2001), acreditamos que o ato de contar histórias, 
pode ajudar a organizar e “corporificar” a experiência. Assim, 
ganham sentido experiências outras, dores são compartilha-
das, alegrias são inventadas e a arte se faz arte também pela 
condução de uma pessoa com deficiência.

Por meio de Glorinha Fulustreka, crianças e adultos de 
todas as idades acessam histórias, algumas delas recontadas a 
partir de obras de escritoras e escritores de Goiás, mas outras 
delas rabiscadas de forma autoral. As apresentações são feitas 
sozinha ou em parcerias, sendo que os espaços preferidos são 
as escolas, públicas e particulares, os teatros e os parques. De 
2012 até início de 2021, Glorinha Fulustreka integrou, em 
Goiânia, o Grupo Ciranda dos Contos, do Centro de Estudo 
e Pesquisa Ciranda da Arte, que é uma extensão da Secretaria 



94

peSSoaS com (d)eficiência – artiStaS (in)viSíveiS 

<< SUMÁRIO

de Estado da Educação - SEDUC, responsável pela formação 
continuada de docentes de Arte da rede estadual de ensino 
de Goiás. O Ciranda da Arte prioriza as linguagens das Artes 
Visuais, da Dança, da Música e do Teatro.

Em 2018, participou do Núcleo de Arte e Inclusão do 
Basileu França, composto exclusivamente por pessoas com 
deficiência. Neste grupo, viveu o espetáculo Berorrokan - 
História do povo Karajá, com mais 30 pessoas no palco do 
Teatro Basileu França, em Goiânia/GO.

Espetáculo Berorrokan – A origem do mundo Karajá (2018). Goiânia/GO 

Crédito: Kelly Carvalho.

Já a partir de 2019, Glorinha Fulustreka corporificada in-
tegra o Grupo Experimental de Teatro, do Centro de Estudo 
e Pesquisa Ciranda da Arte. A pessoa com deficiência aqui 
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etnografada, e que dá corpo a Glorinha Fulustreka, apresenta, 
com outras 15 mulheres, a Performance Mulheres, que abor-
da o feminicídio, dando corpo a Maria da Penha. São cenas 
que exigem muito do corpo e das emoções.

Além do trabalho como arte/educadora, há a reinvenção 
da existência da pessoa com deficiência/artista pela escrita 
de bilhetes, poemas, histórias infantis, desenhos e pinturas 
em telas. A arte a serviço do fortalecimento do caminho da 
pessoa com deficiência, na ruptura com medos internos e 
maldades do mundo preconceituoso. São histórias e memó-
rias marcadas no corpo de quem narra e que recorre às per-
formances de si, vencidas pelo corpo ou através do corpo, 
como nos ensina Luciana Hartmann (2007).

São marcas e superações que formam e constroem histó-
rias individuais e coletivas das pessoas com deficiência. São 
marcas e superações que contam histórias. São marcas que 
nos marcam, nos deformam ou nos conformam como cor-
pos (in)visíveis pelos palcos da vida. São marcas e superações 
que ferem, educam e fazem a arte acontecer.

4. Considerações

Uma forma de apresentar breves considerações sobre o 
estudo que aqui propomos é provocar reflexões críticas sobre 
os caminhos percorridos pelas pessoas com deficiência no 
mundo das artes e das performances artísticas. Nesse sentido, 
os freaks e os preconceitos parecem, ainda e penosamente, 
chegar antes do compartilhamento de experiências e vivên-
cias. Contudo, esperemos que mais narrativas de conquista 
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de espaços, existências respeitadas por suas especificidades e 
debates qualificados estejam no horizonte da pessoa com de-
ficiência/artista.

Intentamos aqui construir um texto capaz de abrir pos-
sibilidades para pessoas com deficiência repensarem os ‘seus’ 
lugares na arte. Mas reconhecemos que muito ainda há que 
ser feito. Por enquanto, questionamos se de fato há palco para 
todas as pessoas. Nesse momento, lançamos a dúvida sobre se 
tudo que fazemos no palco, enquanto pessoas com deficiên-
cia, são performances artísticas. Perguntamos retoricamente 
se as performances das pessoas com deficiência são diferentes.

São questionamentos complexos e diversificados, assim 
como nossos corpos no espaço cultural, na cena, no mundo 
das performances culturais que exigem de quem se dedica à 
arte performática: poética e estética. Repensar nossos cor-
pos no palco, para nós, é validar nossa arte no mundo. Por 
enquanto, Glorinha Fulustreka nos ajuda a pensar, mas tam-
bém ela nos mostra que pequenos espaços já estão ocupados, 
embora ainda pouco compreendidos, pouco recebidos como 
arte da, para, com e pela diferença.
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Imagem em performance:  
das operações poéticas do sujeito-

artista aos aspectos técnicos da 
fotografia para fins de geolocalização

Grécia Falcão

Resumo

Este ensaio investiga os usos e funções das fotografias 
disponíveis nos atuais sistemas de informação geográfica 
(SIG’s). Enquanto objeto de análise, busca-se observar a obra 
de Mishka Henner: artista belga que se apropria de foto-
grafias circulantes nas interfaces Google Street View e Google 
Earth de forma a deslocar estes arquivos fotográficos de seu 
ciclo operativo e de consumo inerente ao uso das imagens 
fabricadas para auxílio no mapeamento geográfico. É a partir 
deste gesto de apropriação e de reposicionamento das re-
feridas fotografias em exibições de arte que se desenvolve 
a abordagem teórico-descritiva deste paper, na tentativa de 
vislumbrar outros modos de perceber os visíveis. Em suma, 
considera-se que o sentido – a interpretação dada aos ar-
quivos fotográficos – não está dissociado de uma dimensão 
performativa da imagem; seja no âmbito da ação algorítmica 
(formas de produção, organização e correção de fotografias 
digitais para indexação em sistemas online de mapas); seja no 
que se refere ao gesto de apropriação da arte que age a favor 
da reconstrução material-discursiva de artefactos, criando 
outra forma de leitura dos mesmos. 
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Palavras-chave: sistemas de informação geográfica; tec-
nologias da comunicação; fotografia de paisagem; arte con-
temporânea.

INTRODUÇÃO

Na série artística abordada neste paper, Mishka Henner 
cria fotografias que resultam da observação crítica das opera-
ções algorítmicas da web. A forma de agregação de imagens 
fotográficas nos mapas Google é problematizada pelo artista 
belga, e faz referência aos usos operativos do arquivo foto-
gráfico em Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s), que 
visam aprimorar a experiência de mapeamento das cidades. 
Portanto, antes de abordar a série “Fifty-One US Military 
Outposts” (2010) sob a qual será desenvolvido boa parte dos 
argumentos deste ensaio, proponho descrever brevemente 
certas formas de indexação das imagens no ambiente online. 

Dentre as fotos registradas no dia-a-dia muitas delas trafe-
gam pela internet indexadas a hashtags: um tipo de marcação 
onde o internauta associa suas informações a uma discussão 
em comum dentro de determinada plataforma online. Ima-
gens fotográficas e distintos dados compartilhados em redes 
sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, são montados 
e reorganizados a cada instante através do uso de hashtags 
criadas com a mesma palavra-chave. O código se inicia pelo 
símbolo hash (“jogo-da-velha” - #), e é seguido por palavras 
e frases redigidas pelo usuário da rede a fim de reunir publi-
cações sob um mesmo tema.
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No entanto, há também o caso das geotags, que habili-
tam a indexação de metadados de identificação geográfica 
(coordenadas de longitude, latitude e altitude) em qualquer 
produto midiático a ser difundido na internet: fotos, vídeos, 
textos em SMS, dados disponíveis em aplicativos, websites 
etc. A ascensão do processo de geotagging está relacionado ao 
crescente uso de GPS1 em aparelhos celulares cuja a funcio-
nalidade extrapola a utilização de smartphones enquanto um 
sistema de navegação. O GPS é uma tecnologia que direcio-
na informações geográficas aos aparelhos, e tal função está 
frequentemente habilitada de forma automática nos smart-
phones. Isto faz com que os registros de foto e vídeo captu-
rados pelo usuário tenham dados geográficos sincronizados 
aos arquivos, gerando um “banco de imagens” que se associa 
automaticamente à figura de um mapa onde as produções 
fotográficas e videográficas estão organizadas “geografica-
mente” pelos locais registrados com este aparelho.

Indexar dados de GPS a imagens tornou-se um proce-
dimento automático – um modus operandi da produção 
audiovisual contemporânea – desenvolvido a partir de cer-
ta performatividade-algorítmica que, através da extração de 
metadados de geolocalização, passa a gerir as informações 
disponíveis nos telefones móveis. Hoje, os softwares de ge-
renciamento de imagem fabricam álbuns fotográficos or-
denados por localidade e produzem vídeos editados através 

1 A tecnologia que direciona informações geográficas ao smartphone é o GPS, sigla 
derivada do inglês para Global Positioning System (Sistema de Posicionamento 
Global). Através deste recurso, o aparelho celular age como um receptor de sinais 
de rádio, sendo capaz de calcular sua altura e sua posição exata na geografia terres-
tre mediante sinais emitidos por satélites que orbitam ao redor da Terra.
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da montagem automática de mídias capturadas durante um 
evento, uma viagem, uma celebração, gerando associações vi-
suais através de geotags indexadas aos arquivos. Por um lado, 
estas infraestruturas computacionais, baseadas na conectivi-
dade e no intercâmbio de dados geográficos, diversificam 
as experiências audiovisuais que o usuário viria a ter; por 
outro, as lógicas de armazenamento, seleção e processamen-
to automático de fotos e vídeos instauram regimes próprios 
de visibilidade que passam a funcionar como princípio de 
orientação político-estético dos modos de ver.

É importante notar, contudo, que o uso de geotags na 
gestão da produção midiática contemporânea pode ocorrer 
de forma inversa: primeiro tira-se a foto, grava-se o vídeo, 
escreve-se o texto ou elabora-se a imagem gráfica para de-
pois associar este arquivo a dados geográficos disponibiliza-
dos em plataformas de mídia social. O processo de geotagging 
é um convite a participação do usuário nas redes, visto que é 
estimulado o apontamento da localização de qualquer “pos-
tagem” através da seleção de uma geotag entre as referências 
geográficas ofertadas pelos programas. Nomes de cidades, 
bairros, praças, monumentos, restaurantes, instituições, hotéis 
aparecem na tela do telefone móvel – de acordo com o sinal 
de GPS captado pelo receptor do smartphone – a fim de 
orientar a escolha da geotag e associá-la a determinada publi-
cação na rede social.

Em suma, hoje, o georreferenciamento é prática usual. 
Nestes casos, o Google Maps é (na maioria das vezes) o “su-
porte” para a indexação geográfica desta multidão de dados 
georreferenciados ou “por georreferenciar” que trafegam no 
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ambiente online. Trata-se de uma interface pré-programada 
pelo fornecedor que automatiza o processo de recuperação, 
pesquisa e atualização de dados geográficos. É o que os pro-
gramadores chamam de API – Application Programming In-
terface. Dentre os mapas em API disponíveis para download, 
a empresa norte-americana Google tem seu destaque.2 Ali, 
as projeções cartográficas com seus cálculos, escalas e me-
didas do tamanho da Terra encontram-se informatizadas e 
pré-produzidas sob a forma de uma ilustração digital de um 
mapa. Resta ao programador manipular o código e indexar 
nesta interface os conteúdos georreferenciados criados por 
ele, ou gerados pelos internautas que aderem a sua rede e 
partilham informações.3

A geocodificação do mundo: arquiteturas visuais 
em performance 

Não por acaso, há tantos mapas personalizados na web. As 
API’s do Google Maps trafegam tanto em websites de mi-

2 O Google Maps oferece a interface de programação de aplicações mais utilizada 
por desenvolvedores de websites. Trata-se de um mapa informatizado, e pré-pro-
gramado, disponível para manipulação das variáveis de código e dos georreferen-
ciamento de dados. Na web, surgem outros mapas em API à disposição dos progra-
madores, como o Microsoft Bing Maps, OpenLayers, Foursquare, OpenStreetMap, 
MapQuest, Mapbox, CartoDB, Esri ArcGIS, Yahoo BOSS, PlaceFinder.

3 As API’s são entendidas como “miniaplicações” disponíveis para serem incorpo-
radas a variados serviços da internet. O programador pode, por exemplo, utilizar 
pequenos “pedaços” desta interface (disponíveis em código) a fim de gerar novas 
formas de interação online. Eles criam mashups (inovações improváveis) que com-
binam dados de fontes distintas da web. Não obstante, as API’s do Google Maps 
(leves e de manipulação simples) irão fomentar a criação de variados mapas na 
web, que dão nova disposição pública aos dados que trafegam online. Resultado: 
cada vez mais, os fatos e fenômenos que circulam na rede mundial de compu-
tadores se ordenam e se reorganizam por explicações fundamentadas na lógica 
universal da ciência cartográfica.
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croempresas, quanto em mídias sociais gigantescas como o 
Instagram. Praticamente todo serviço disponível online trata 
de incluir a figura de um mapa em seu servidor. E, mediante 
ao uso destas interfaces, passa-se a relacionar variadas informa-
ções à geografia global: nomes de empreendimentos, preços de 
serviços, logotipos, comentários de clientes são sobrepostos aos 
novos mapa-múndi de cartografia informatizada.

O Instagram talvez seja o exemplo mais claro deste arca-
bouço “imaginal” que invade a geografia terrestre. Dentro 
desta plataforma de mídia social, o usuário pode escolher 
qualquer lugar no mundo. Ao digitar, por exemplo, “Cor-
covado” – nome de uma atração turística no Rio de Janeiro 
– será possível encontrar tanto hashtags quanto geotags re-
lacionadas ao assunto. Ao escolher determinada geotag, sur-
girá a ilustração de um mapa de interface pré-programada 
pelo Google e sobre este desenho digital, que representa 
uma região do planeta, haverá um ícone que indica a posição 
geográfica do que foi pesquisado no sistema. A partir daí, é 
possível visualizar fotos e vídeos produzidos nos últimos se-
gundos pelos usuários da rede, que estiveram no Corcovado 
ou indexaram esta geotag em suas publicações. Ou seja, uma 
só localidade se associa a uma miríade de produtos audiovi-
suais – vídeos de curta duração, fotografias de paisagem, re-
tratos, fotografias de objetos, imagens gráficas, produções de 
teor publicitário, capas de jornais e revistas, memes etc. Uma 
produção midiática diversa, compilada ao estilo “galeria de 
imagens,” sinalizando tudo aquilo que se pode inferir sobre 
este emblemático ponto turístico carioca.
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Inicialmente, esta análise empírica e descritiva tenta sus-
citar uma reflexão sobre as experiências visuais da atualidade, 
cuja a especificidade é altamente dependente da extração e 
das formas de processamento de dados geradas pelos algo-
ritmos na web. No Instagram, o entendimento do que é o 
Corcovado irá depender não só da fotografia capturada, sele-
cionada e manipulada através de filtros por cada usuário, mas 
da ampla galeria de imagens copilada automaticamente pela 
rede e reconhecida como fonte de informação análoga pelos 
comandos do programa. Assim, uma nova arquitetura visual 
é criada a todo instante, estimulando a interação do usuário 
através de hiperlinks e fazendo o sentido das imagens ser 
posto em construção; em performance. 

Notadamente, outras discussões podem surgir a partir daí: 
as formas de gestão do tempo e do espaço nas cidades – os 
percursos e as formas do caminhar do humano – se associam 
aos processos de datificação gerados em plataformas online. Se 
hoje cada ponto do globo terrestre está lotado de referências 
visuais e acessível pelo ecrã de qualquer smartphone, parece 
quase impossível separar as formas do viver local – o tempo 
perdido no engarrafamento, os encontros casuais, as escolhas 
de entretenimento e lazer – da modulação imagética fomen-
tada pelos dados catalogados por mediações algorítmicas. Ou 
seja, a vivência conectada e a sociabilidade online geram for-
mas particulares de experiência e consumo das cidades e, em 
alguma medida, passam a padronizar a ação coletiva.

Hoje, é difícil pensar num local que esteja completamente 
“invisível” ao olhar do internauta. E, nestes termos, é preciso 
levar em conta a amplitude do sistema de informação geo-
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gráfica (SIG) fornecido pela multinacional Google. Sua ope-
ração não se restringe à distribuição de API’s com ilustrações 
digitais de mapas que são manipulados em código e instala-
dos dentro de websites e novos aplicativos da internet. O SIG 
criado pelo Google penetra os usos do maior mecanismo de 
busca da web – o Google Search – onde um vasto conteúdo 
em bigdata é continuamente refeito e está aberto a ser anali-
sado por seus percursos geográficos.

Sobre a cartografia informatizada da web 2.0

Para além das funcionalidades de suas API’s, o Google 
criou uma complexa plataforma online com capacidade sem 
igual de integrar dados geográficos às informações que tran-
sitam pela internet. Afinal, quando se utiliza seu navegador e 
seus mecanismos de busca, o sistema possibilita a visualização 
da função “mapa”, onde resultados de pesquisa e interações 
dos usuários se sobrepõem à representação cartográfica do 
mundo. Muitas fotografias, neste quesito, são visualizadas 
como conteúdos extras; como camadas que são projetadas 
por cima daquilo que é geolocalizável no mapa digital da 
cidade. No entanto (e este é o ponto de destaque neste pa-
per), as imagens fotográficas são fundamento para a criação 
de outras cartografias digitais onde os mapas intensificam seu 
efeito interativo e imersivo.

O Google Maps está completamente conectado às ferra-
mentas de pesquisa online da referida empresa. No entanto, 
o programa tem uma função específica: orientar o desloca-
mento do humano pelas cidades por meio do processamen-
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to de dados de GPS enviados aos aparelhos. Nesta interface, 
certa região do planeta aparece como um desenho fabricado 
pela correspondência com as convenções da linguagem car-
tográfica, seguindo os modelos de mapas pré-programados 
em API. Por cima desta ilustração digital é possível traçar ro-
tas que possibilitam encontrar o melhor trajeto a ser percor-
rido pela cidade, visualizando as condições do tráfego (Goo-
gle Traffic) e as opções de transporte com preço e tempo 
despendido nos serviços (ônibus, táxi, uber etc.). O programa 
irá apresentar estas leituras sobre o desenho cartográfico da 
cidade, criando rotas precisas mediante a associação da re-
presentação do usuário no mapa (ponto A) e a representação 
do local de destino (ponto B). Este roteiro pode ser ainda 
mais refinado se houver a catalogação prévia de algum ponto 
de referência no mapa (comércio, museu, hotel, parque etc.). 
Hoje, muitos empreendedores anexam fotos e informações 
de seus negócios nesta plataforma online, a fim de facilitar o 
encontro de sua empresa pelo público da internet. Ou seja, o 
SIG do Google promove soluções de mapeamento em códi-
go aberto: grande tendência da cartografia informatizada do 
contemporâneo. Segundo Rob Kitchin and Martin Dodge 
no livro “Code/Space”:

“A cartografia da web 2.0 difere radical-
mente por permitir a produção de capta 
geográfico gerado pelo usuário, juntamen-
te com a construção colaborativa de solu-
ções de mapeamento de código aberto que 
podem ser amplamente compartilhadas e 
reutilizadas” (DODGE; KITCHIN, 2011,  
p. 128 – tradução nossa).



IMAGEM EM PERFORMANCE: DAS OPERAÇÕES POÉTICAS DO SUJEITO-ARTISTA AOS  
ASPECTOS TÉCNICOS DA FOTOGRAFIA PARA FINS DE GEOLOCALIZAÇÃO

107<< SUMÁRIO

Fala-se, portanto, de uma cartografia digital e pervasiva 
onde variados conteúdos em bigdata são alimentados pelo 
coletivo e orientam os deslocamentos diários pela superfície 
da Terra. Cidadãos comuns são estimulados a capturar fotos, 
tecer comentários, avaliar e interagir entre os membros da 
rede, incluindo seletivamente a posição geográfica de suas 
publicações. Trata-se de um modo operativo que se espalha 
pela internet diante da grande quantidade de dados que a 
plataforma Google suporta; e diante da ampliação do uso de 
mapas pré-programados em API que estão disponíveis para 
consumo externo, em outros websites e aplicações, com co-
mandos padronizados para consultar, filtrar, formatar, baixar e 
organizar uma base de dados a partir de cálculos cartográficos.

Frente ao uso cotidiano e colaborativo dos atuais sistemas 
online de mapas, tendo o Google como empresa de referência 
no setor, é importante citar as ferramentas de foto-mapea-
mento incorporadas ao serviço. Aqui, inicia-se a parte cen-
tral de discussão neste ensaio, visto que os programas Goo-
gle Street View (GSV) e Google Earth são fonte de pesquisa 
de boa parte das séries fotográficas criadas pelo artista belga, 
Mishka Henner. Do ponto de vista conceitual, interessa saber 
como seu gesto artístico de recolha, seleção e remontagem 
das fotos “geocatalogadas” pelos mapas Google podem con-
duzir o espectador a novas possibilidades de recepção e senti-
do diante de fotos que mostram a geografia planetária.

A interface Street View do Google Maps compõe um mo-
saico fotográfico das vias públicas e, quando se encontra qual-
quer destino no mapa, é possível arrastar e posicionar um íco-
ne em cima do desenho digital fornecido pelo Google Maps. 
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A partir daí, a ilustração cartográfica da cidade se transforma 
numa foto panorâmica registrada ao nível da rua, mostrando 
uma fotografia de até 360 graus do exato local onde se precisa 
chegar. Para além disto, o programa permite o usuário utilizar 
o recurso de zooms, sendo possível saltar de uma foto para 
a outra e “caminhar” junto com os registros fotográficos a 
fim de simular a experiência de andar “presencialmente” pelas 
ruas. Este efeito visual é possível porque cada foto panorâmica 
está georreferenciada aos mapas Google, fazendo este arranjo 
sequencial de imagens funcionar como um passeio imersivo e 
interativo pela geografia-mundo.4

O programa Google Maps também permite que o desenho 
digital da geografia (a figura do mapa) seja substituído por 
uma camada de fotografia aérea. É só clicar na opção “satéli-
te” disponível na barra de ferramentas do programa. E, conse-
quentemente, o mapa será reproduzido por meio fotografias 
registradas do alto, com o máximo de verticalidade possível 
em relação ao solo de forma que as coordenadas cartográficas 
e seu sistema de geolocalização por linhas (meridianos e para-
lelos) estejam bem projetadas por cima das fotos. 

4 O Google Street View é conhecido por criar um passeio simulado pelas ruas e vias 
públicas das cidades. A ilusão é fabricada pela “costura” de fotografias panorâmicas 
registradas, a cada 5 metros, pelos veículos-câmera do Google, ou por pessoas que 
portam este equipamento fotográfico. Mas, hoje, o software do GSV se propaga até 
os interiores de estabelecimentos comerciais, e dentro de sítios históricos, pontos 
turísticos, salas de museus. Certas instituições culturais, por exemplo, disponibi-
lizam suas áreas internas para catalogação fotográfica dentro desta interface. O 
projeto se chama “Google Arts and Culture” e explora “Street Views” de sítios 
arqueológicos como Machu Pichu, no Peru, e inclui “caminhadas” virtuais por 
exposições no Guggenheim Museum, em Nova York, no Museu de História Na-
tural, em Londres, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro etc.
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Ou seja, no SIG do Google, a base referencial do mapa é 
provida tanto por meio de desenhos digitais quanto a partir 
fotografias. Trata-se de um imbricamento entre a linguagem 
fotográfica e a grafia visual dos mapas. Algo ainda mais no-
tável diante de aplicativos, como o Google Earth ou Google 
Earth Pro que disponibiliza a versão completa do sistema 
para customização de recursos cartográficos. Nestas inter-
faces, o conjunto georreferenciado de fotografias aéreas é 
montado sobre uma superfície esférica, simulando a imen-
sidão do planeta Terra. O mesmo acontece com os serviços 
Google Moon e Google Mars – programas desenvolvidos 
em colaboração com a NASA (Agência Espacial Americana)  
– onde fotografias aéreas são sobrepostas sobre um molde 
esférico, representando a totalidade da superfície da Lua e 
do planeta Marte. 

Não obstante, uma das dimensões de cálculo que facilita a 
criação desta colagem de fotos, obtidas a partir de aeronaves 
e satélites, é (mais uma vez!) o GPS. A fotografia aérea sem-
pre foi instrumento de auxílio para cartógrafos, facilitando o 
desenho mapas e o monitoramento de determinado territó-
rio. Hoje, o GPS é o recurso que permite a captura de infor-
mações geográficas em tempo real de tal forma que os dados 
sobre longitude, latitude e altura são subscritos automati-
camente aos arquivos da imagem digital no momento em 
que uma foto é registrada. A geotag é, justamente, o recurso 
tecnológico que viabiliza a correção geométrica do mosaico 
de aerofotos da interface Google Earth, sendo possível mon-
tar um quebra-cabeça de fotografias aéreas que tem a mesma 
posição geográfica e altura em relação ao nível do mar.
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Em suma, ambos os softwares – Google Street View e 
Google Earth – pretendem penetrar os limites do globo para 
que a experiência do mundo seja vista como uma fotografia 
única, que contém a totalidade das arquiteturas das cidades 
e dos aspectos físicos da face da Terra. Disponível nas ferra-
mentas gratuitas do Google Maps, ou acessíveis a partir do 
download dos aplicativos, estes serviços criam colagens fo-
tográficas que produzem visualizações detalhadas do planeta 
de modo que o espaço geográfico seja tomado como uma 
forma estável, contínua, unificada e completa: o mais próxi-
mo possível da ilusão ótica e do “efeito real” da representação 
por imagens fotográficas.

Curioso é que o intenso intercâmbio de dados provido 
pelo próprio sistema Google de mapas torna impossível esta 
catalogação “única” e “completa” do mundo. Afinal, para 
preencher a interface do Google Earth, satélites circulam ao 
redor da Terra, realizando fotografias a todo instante com 
as mais altas tecnologias disponíveis no mercado. Cidadãos 
comuns são convidados a capturar fotos panorâmicas de ruas, 
indo até os confins da geografia planetária para preencher a 
interface Street View do Google. Multiplica-se, seleciona-se, 
sobrepõe-se imagens fotográficas do globo a partir de geotags 
que são indexadas diariamente ao sistema, criando uma in-
tensa metamorfose visual onde a imagem-mundo é constan-
temente reinventada.5

5 “O compartilhamento frequente de fotografias, pessoais ou não, é indicador de 
uma permanente reconstrução de si e do mundo. Se essas imagens, manipuladas 
ou não, vão traduzir com fidelidade a realidade de hoje para nossos pósteros é uma 
questão menor: assim como o espelho, a fotografia não duplica o mundo, mas 
inverte-o e deforma-o” (PORTANOVA BARROS, 2017, p. 158).
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Contudo, talvez seja possível enxergar, através dos traba-
lhos artísticos de Mishka Henner, um futuro6 particular para 
as fotografias geolocalizadas e conectadas, de tal forma que 
estes registros fotográficos, catalogados a partir de diversas 
operações algorítmicas no dia-a-dia, possam ser apresenta-
dos de outra maneira para o espectador. Este não é o lugar 
onde a fotografia para fins de geolocalização oferece apenas a  
réplica – a representação verossímil da geografia –, mas aber-
turas para seus efeitos de sentido.

Da totalidade ao “todo pelo fragmento”

Mishka Henner cria outra abordagem ao conteúdo visual 
do GSV e Google Earth. Suas imagens fotográficas não estão 
justapostas, como peças de um quebra-cabeça, a fim de si-
mular (por continuidade) os contornos globais da esfera ter-
restre. Pelo contrário, nas obras deste artista, as fotografias se 
“descolam” dos mapas interativos e imersivos do Google. O 
espectador não irá explorar o mundo pela realidade virtual, 
alternando “para cima”, “para baixo” e “para os lados” a pers-
pectiva da câmera fotográfica; ou aumentando e diminuindo 
o alcance de zooms dentro destas interfaces de mapas digitais. 

6 Trata-se de um futuro no que se refere ao “vir-a-ser” da imagem: um movimento 
flutuante do sentido atribuído às visibilidades mediante certas formas de apre-
sentação fabricadas pelo artista, que detém a potência de aplicar desvios no que 
comumente compreende-se diante de determinada fotografia. Para Jacques Ran-
cière, esta seria uma imagem ostensiva, “que põe essa presença como o próprio da 
arte, ante a circulação midiática da imageria, mas também diante das potências do 
sentido que alteram essa presença: os discursos que a apresentam e a comentam, as 
instituições que a colocam em cena, os saberes que a historicizam” (RANCIÈRE, 
2012a, p. 32).
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Suas montagens fotográficas são simples e, em certa medida, 
tratam de “desacelerar” o olhar.7

Nos espaços físicos da arte, Henner passa a recriar o orde-
namento fotográfico das geotags e as lógicas de representação 
cartográfica/mimética das interfaces GSV e Google Earth, 
reorganizando a disposição fotográfica dos mapas Google para 
dar um novo direcionamento ao olhar do espectador para es-
tes arquivos de imagem.

Na série “Fifty-One US Military Outposts” (2010), por 
exemplo, as fotografias foram retiradas da interface de foto-
-mapeamento Google Earth para serem reagrupadas de for-
ma simétrica em museus e galerias de arte. Nestes registros 
fotográficos não é possível identificar plenamente a forma de 
prédios, casas, animais, pessoas, visto que as tomadas aéreas cap-
turam o ponto de vista vertical e estão muito longe do assun-
to fotografado. É possível apenas reconhecer os contornos da 
natureza e visualizar grandes construções feitas pelo homem. 
No entanto, lendo o título da série, consegue-se perceber o 
tema abordado nestas fotografias: são bases militares. A série 
é composta por fotografias aéreas de “cinquenta e um postos 
militares norte-americanos”, título da obra traduzido para o 
português. E cada foto mostra – repetidas vezes – a maneira 

7 Para Dubois, “o processo de vaivém do olhar se faz no instante”, “quando a ima-
gem se petrifica ao olhar” (DUBOIS, 2011, p. 150). O autor resgata o mito grego 
da Medusa: monstro que encara seu reflexo no escudo do herói, Perseu, e se torna 
uma pedra. A medusa cai em sua própria armadilha. É petrificada quando vê sua 
face aterrorizante, refletida na superfície espelhada do escudo de Perseu. Dubois, a 
partir daí, usará o mito enquanto alegoria para dissertar sobre a potência da ima-
gem e do dispositivo fotográfico. Ele fala sobre nossa capacidade de exercitar um 
olhar profundo, quando o tempo “parado” da fotografia nos encara. Dito isto, ao 
interromper o fluxo imersivo e interativo das fotografias que compõem o software 
Google Earth, Henner leva o espectador, em certa medida, à criação de outros 
disparos pensativos diante das imagens.
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como a hegemonia global dos Estados Unidos desenha a su-
perfície terrestre (vide: figura 1 até figura 4).

Figura 1 - 23rd Fighter Squadron, Slovakia

Série fotográfica: “Fifty-One US Military Outposts” - Mishka Henner, 2010.

Figura 2 - US Army Group, Luxembourg 

Série fotográfica: “Fifty-One US Military Outposts” - Mishka Henner, 2010.
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Figura 3 - Rota Naval Station, Spain

Série: “Fifty-One-US-Military-Outposts” Mishka Henner, 2010.

Figura 4 - Central Intelligence Agency Predator Drone Launch Site, Pakistan

Série fotográfica: “Fifty-One US Military Outposts” - Mishka Henner, 2010. 
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Esta abordagem documental do artista, que decalca e cole-
ciona fotografias das interfaces de foto-mapeamento do Goo-
gle, chamou a atenção de galeristas e curadores de arte: fato 
que levou a Biblioteca Pública de Nova Iorque, EUA, obter 
um catálogo impresso de “Fifty-One US Military Outposts” 
(GEFTER, 2015). Este é um dos foto-livros entre a extensa 
produção impressa do artista, que conta com a criação de doze 
foto-livros até então.8

Na série abordada a seguir, as fotografias se apresentam 
como pura “cópia” da geografia planetária. Aparentemente, 
não há nada oculto, distorcido ou apagado nestes cenários. 
Os registros aéreos, retirados da interface de foto-mapas do 
Google, denotam a representação sintética do espaço, o que, à 
primeira vista, direciona o espectador à compreensão da foto-
grafia enquanto forma verídica: “espelho do real”. No entan-
to, para abrir uma via potencialmente variante diante destas 
paisagens, serão descritas as nuances das formas de produção, 
reprodução e exposição orquestradas por Henner. 

Para criar a série “Fifty-One US Military Outposts”, o 
artista fez uma intensa pesquisa através de dados que cir-
culam online – websites da força militar norte-americana, 
blogs de veteranos de guerra, notícias divulgadas pelo gover-
no dos EUA, relatórios oficiais do Estado vazados na web.9 

8 Este dado foi coletado em 2017, ano de realização da pesquisa sobre as séries foto-
gráficas de Mishka Henner, sendo que o artista continua a desenvolver e ampliar 
sua produção artística.

9 Segundo o curador de arte George Vasey (2016), em “Fifty-One US Military  
Outposts”, as coordenadas dos postos militares norte-americanos foram encontra-
das, por Henner, a partir de dados vazados em websites como WikiLeaks: uma or-
ganização internacional, sem fins lucrativos, conhecida por divulgar informações 
confidenciais de governos e de grandes empresas na internet.
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Por fim, foi possível compilar uma coleção de cinquenta e 
uma fotografias que documentam, em todo mundo, os pos-
tos avançados utilizados   por soldados dos Estados Unidos. O 
foto-livro, por exemplo, acompanha um mapa que mostra 
a geolocalização destas tomadas aéreas. Neste caso, a ferra-
menta de foto-mapeamento Google Earth foi o auxílio ne-
cessário tanto para o encontro destes recortes fotográficos, 
quando para “geo-marcação” do paradeiro de cada campo 
militar, fazendo o espectador ter uma visão geral da distri-
buição geográfica destas bases militares enquanto folheia as 
páginas do foto-livro para visualizar as imagens. 

“Fifty-One US Military Outposts” revela locais semi-
-secretos que marcam o atual poder do exército dos EUA. 
O que, de certa maneira, não pode deixar de se relacionar 
com a história do GPS. Um correlato interessante é que esta 
tecnologia foi primeiramente criada para fins militares pelo 
departamento de defesa dos Estados Unidos. Hoje, existem 
receptores de GPS militares e comerciais instalados em na-
vios, aeronaves, veículos, ou nos mais diversos gadgets uti-
lizados para geolocalização no dia a dia. A diferença é que 
os receptores de GPS militares são projetados para receber 
sinais criptografados sobre o paradeiro de mísseis e de tropas 
militares, e estão disponíveis apenas para usuários autoriza-
dos. Em contrapartida, os receptores comerciais têm acesso a 
sinais civis de GPS e estão disponíveis publicamente.10 Assim, 

10 “Em 1998, o vice-presidente Al Gore anunciou um plano para fazer com que os 
satélites GPS transmitissem dois sinais adicionais a serem usados   para aplicativos 
civis (não militares), especialmente para melhorar a segurança das aeronaves. O 
Congresso aprovou o plano (denominado “GPS III”) em 2000” (SULLIVAN, 
2008 – tradução nossa).
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surge uma produção de dados geográficos, de domínio pú-
blico, frequentemente utilizada para “realinhar fotografias” e 
atualizar as interfaces de foto-mapeamento do Google (GSV 
e Google Earth). Uma acessibilidade “irrestrita” ao georre-
ferenciamento de informações e imagens fotográficas que, 
no caso de Henner, cria a possibilidade de uma visão crítica 
sobre a quantidade diversa de bases de controle militar dos 
EUA que se espalham por cinquenta e um países. 

Apesar de hoje, os sinais de GPS e as vistas aéreas do mun-
do inteiro estarem acessíveis ao usuário da web, é preciso 
“gestar” novos encontros com estes dados que foram pre-
viamente organizados em cima de uma superfície esférica 
– no caso da interface Google Earth – e alinhados de forma 
precisa às coordenadas cartográficas. O projeto expositivo 
de “Fifty-One US Military Outposts”, na galeria Carroll/ 
Fletcher, em 2014, parece um bom começo. A exposição in-
dividual, chamada “Black Diamond”, reúne vários trabalhos 
de Mishka Henner. Em uma sala, o artista exibiu as fotos de   
“Fifty-One US Military Outposts” justapostas em cima de 
totens (vide: figura 5). O espectador é convidado a olhar as 
paisagens de cima de modo a reiterar a forma de leitura dos 
mapas. É a verticalidade que possibilita a figuração do espaço 
mediante às rígidas projeções cartográficas dos meridianos e 
dos paralelos, pois, sob este eixo vertical, linhas imaginárias 
são projetadas sobre a superfície planetária, criando contor-
nos espaciais e referenciais fixos utilizados para calcular a po-
sição de tudo aquilo que percorre o globo.
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Figura 5 - Instalação da série fotográfica “Fifty-One US Military Outposts” na 
galeria Carroll/Fletcher, Londres, Reino Unido (2014).

Fonte: https://mishkahenner.com/Fifty-one-US-Military-Outposts. Acesso em: 
28/09/2021.

E, na medida em que estas fotografias aéreas são recolhi-
das da ferramenta de foto-mapeamento do Google Earth, 
diante desta instalação fotográfica, Henner estaria a apresen-
tar um duplo sintoma do contemporâneo. As fotos mostram 
o poderio estatal das forças armadas dos EUA, que alcança  
praticamente o mundo inteiro, e também apresentam a logís-
tica de controle do planeta gerada por outros gigantes norte-
-americanos, como o Google. São as novas condições imbri-
cadas do poder na era da tecnologia da informação. Apesar 
de pervasivo e dado a gerência coletiva, na cartografia da web 
2.0, a ideia de espaço e de sociabilidade se constrói median-
te a articulação de robustas infraestruturas computacionais 
dominadas pelo ecossistema do Google. Hoje, este poderoso 
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sistema de mapeamento e motor de buscas online produz 
novas formas de dividir, demarcar, incluir ou excluir os luga-
res de convívio nas cidades. Trata-se de um desenvolvimento 
tecnológico que, à sua maneira, atualiza os debates sobre os 
jogos de poder no contemporâneo: um poder “supostamen-
te” mais democrático do que as hierarquias do domínio mi-
litar, mas que investe o planeta de demarcações (produzidas 
pelo próprio usuário) que estão a gerir, por eficácia coletiva, 
os novos critérios de habitabilidade da Terra.

E, neste quesito, há que se pensar em sutilezas. É impres-
cindível, mediante às formas de mobilidade global e median-
te ao grande fluxo de geotags que imperam na contempora-
neidade, tentar problematizar o espaço como dado estável 
e categoria determinada a priori. A arte contemporânea, em 
larga medida, poderá ajudar a efetuar estes desvios.

Com as fotos dispostas em cima de totens, na exibição da 
série “Fifty-One US Military Outposts” (Carroll /Fletcher,  
2014), o observador “entra” e “sai” por corredores. Seu corpo  
é levado para dentro da instalação fotográfica, junto à arqui-
tetura dos totens, onde cada fotografia aérea adquire volume. 
Este elemento causa barreiras na forma de andar e dita pos-
síveis velocidades ao corpo do espectador de tal forma que a 
visualização das fotografias está eminentemente associada às 
passagens entre as colunas do espaço expositivo. São pontos 
fixos que reconduzem a movimentação do corpo e do olhar 
do observador.

É importante ressaltar que a obra “Fifty-One US Military 
Outposts” irá recolher fotos de lugares completamente 
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distintos da geografia global. São cinquenta e um postos mi-
litares dos EUA localizados em diversos países. Não obstante, 
estes fragmentos fotográficos, retirados do software Google 
Earth, criam uma nova sensação de unidade ao planeta. As-
sim, a totalidade da esfera terrestre adquire “nova superfície” 
e dá a ver, no caso desta série fotográfica, o poderio mundial 
e hegemônico dos Estados Unidos.

Por sua vez, o gesto de apropriação de Mishka Henner – 
que recolhe fotografias em softwares de geomapeamento e 
reconduz esta visualização nos espaços físicos da arte – mostra 
que o sentido atribuído ao espaço, à geografia, irá depender 
da maneira como certo conteúdo visual será recolhido, reci-
clado e redistribuído para apreciação do espectador. Só que 
esta redistribuição visual não deve depender apenas das lógicas 
operativas e mercadológicas dos mapas Google, e tão pouco 
deve estar refém dos modos de apresentação de imagens em 
interfaces computadorizadas. Deve-se dar importância à expe-
riência da imagem enquanto objeto materialmente presente 
no ambiente da arte para que uma fotografia, ou um conjunto 
de fotografias, possa – mediante a distintas estratégias artísticas 
– reconduzir o sentido atribuído a este conteúdo visual.

Nestes termos, é importante pensar na pluralidade 
de narrativas que surgem – e estão em performance – a 
depender da forma como certa imagem é posicionada e 
reposicionada em ambientes online e offline, tendo em 
vista que qualquer fragmento do visível, quando deslocado 
de seu lugar-comum, poderá gerar um “recompasso” de seu 
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significado, suscitando questionamento sobre a forma como 
gerimos o contemporâneo.11

Já na Grundy Art Gallery, Blackpool, Reino Unido (2015) 
e na Galeria Orebro-Konsthall, Suécia (2017), Henner en-
contra outra maneira de dispor a série “Fifty-One US Mili-
tary Outposts” (vide: figura 6). 

Figura 6 - Exibição da série fotográfica “Fifty-One US Military Outposts” na 
galeria Orebro-Konsthall, Suécia (2017)12

Fonte: https://mishkahenner.com/Fifty-one-US-Military-Outposts. Acesso em: 
28/09/2021 

11 “Como cada foto é apenas um fragmento, seu peso moral e emocional depende 
do lugar em que se insere. Uma foto muda de acordo com o contexto em que 
é vista: assim, as fotos de Minamata tiradas por Smith parecerão diferentes numa 
cópia de contato, numa galeria, numa manifestação política, num arquivo policial, 
numa revista de fotos, numa revista de notícias comuns, num livro, na parede de 
uma sala de estar. Cada uma dessas situações sugere um uso diferente para as fotos, 
mas nenhuma delas pode assegurar seu significado. [...] E é dessa maneira que a 
presença e a proliferação de todas as fotos contribuem para a erosão da própria 
noção de significado, para esse loteamento da verdade em verdades relativas, que 
é tido como algo fora de dúvida pela moderna consciência liberal” (SONTAG, 
2004, p. 122).

12 Todos os registros fotográficos, que ilustram a descrição das instalações fotográficas 
abordadas neste paper, foram obtidos através do portfólio do artista disponível no 
seu website: https://mishkahenner.com/Fifty-One-US-Military-Outposts
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As fotos continuam sendo exibidas sob o mesmo tama-
nho, mas, desta vez, elas foram dispostas de frente para o es-
pectador e em escala menor. Ao invés de atravessar totens e 
“gestar” um deslocamento físico até cada paisagem, o espec-
tador é levado até a visão de um todo. As fotos foram posi-
cionadas lado a lado, uma acima da outra, criando uma tabela 
de fotos: forma de exibição que alude ao formato em grade 
de uso emblemático na história da fotografia.13

Diante deste alinhamento sistemático, é possível encarar 
as fotos como um conjunto e reparar nos recortes fotográ-
ficos fabricados pelo artista. Henner enquadra as tomadas 
aéreas sob um mesmo ponto de vista (o vertical), e todos 
os registros são investidos da mesma distância do objeto fo-
tografado. Neste caso, o ordenamento simétrico das fotos, 
somado ao padrão homogêneo de seus enquadramentos, foi 
a possibilidade encontrada pelo artista para criar um diálo-
go entre as arquiteturas capturadas por ele. São vistas aéreas, 
recolhidas do programa Google Earth, que mostram o feitio 
13 Esta maneira de agrupar fotos tem seus momentos fecundos no século XIX. Com 

o crescimento das prisões, os registros fotográficos foram utilizados como forma 
de documentar e vigiar sujeitos. Por sua vez, os retratos criminais eram dispostos 
na forma de grade a fim de classificar os prisioneiros, e possivelmente identifi-
car certas patologias na comparação dos corpos e da fisionomia dos indivíduos 
(CRARY, 2012). Ainda na modernidade, o cientista inglês Eadweard J. Muybridge 
(1830-1904) também ordena suas fotografias da mesma maneira com o intuito de 
investigar a anatomia completa do movimento de humanos e animais. Ele utilizava 
diversas câmeras e disparos sequenciais de modo a capturar os detalhes (os trejei-
tos) nas formas “do caminhar”. Logo depois, Muybridge organizava as fotos num 
esquema em tabela para fins de análise científica (“The Horse in Motion”, 1878). 
Já no contexto da fotografia de arte, poderia ser citado o nome dos Becher: casal 
alemão conhecido por fotografar, nos anos sessenta, as estruturas abandonadas da 
indústria europeia (reservatórios de gás, torres de carvão e minério, caixas d’água). 
Seus registros fotográficos eram investidos sempre da mesma distância do objeto e 
da mesma perspectiva (ponto de vista frontal), e o método de exibição recorrente 
era a grade de imagens.
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das bases militares norte-americanas pelo mundo. São fotos 
que se aproximam tanto visualmente, considerando o recorte 
fotográfico gerado pelo artista, quanto pela organização pre-
cisa (num mesmo plano) criada na parede da galeria.

Além disso, não há distorções ou efeitos de edição que 
diferenciem uma fotografia da outra. Em suma, quando o 
espectador encara os frames fotográficos de “Fifty-One US 
Military Outposts”, ele encontra a repetição – repetição de 
recortes fotográficos e repetição na forma como cada fo-
tografia é exposta. Em ambas as exposições, as fotografias 
seguem o mesmo padrão de escala, volume e distância entre 
imagens. E na medida que os modos de apresentação da obra 
estão regulados pela precisão formal, a estrutura dos postos 
militares dos EUA se adere: as formas e os grafismos destas 
arquiteturas ressoam entre si. 

Mishka Henner cria um modelo estável para apresentação 
de sua série fotográfica e fomenta a lógica associativa entre 
imagens. No entanto, em sua estratégia expositiva, é possível 
notar um pequeno espaço que separa um registro fotográfico 
do outro, visto que cada foto aponta para um local distinto 
no mapa-múndi. É este espaço vazio que possibilita o es-
pectador atravessar de uma imagem à outra, seja “saltando” 
visualmente de foto em foto com a grade visual exposta na 
parede, ou caminhando entre as esculturas dos pedestais a fim 
de visualizar cada registro da paisagem global.

Ao mover-se fisicamente pelo espaço expositivo, as bar-
reiras físicas dos totens provocam desvios nas maneiras de an-
dar. O espectador pode escolher um caminho prévio a seguir 
com o intuito de atravessar as fotos numa ordem linear, ou 
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pode colocar-se no meio dos totens para um passeio alea-
tório entre as vistas aéreas. Neste caso, o espaçamento entre 
imagens fotográficas parece ser a chave para entrada de um 
olhar específico. É neste intervalo que a visão do especta-
dor se reajusta e, possivelmente, problematiza a grafia familiar 
criada pelo artista. Da mesma forma, é neste espaço vazio 
que as fotografias de paisagem, em suas diferentes formas e 
cores, podem se diferir ainda mais. 

Nestes termos, a condição de inteligibilidade da série 
“Fifty-One US Military Outposts” é construída entre a res-
sonância e ruptura. Cria-se uma cenografia onde a narrativa 
fotográfica desloca-se da ideia do singular – da fotografia 
vista como objeto único a ser contemplado –, para adqui-
rir força mediante a passagem de uma foto para outra. Os 
atravessamentos podem envolver o corpo todo mediante ao 
deslocamento físico do espectador entre os pedestais; ou re-
sultarem de uma ação sutil na medida em que o observador 
olha para o agrupamento fotográfico disposto uniforme-
mente pela parede.

O dispositivo-imagem e suas formas de leitura nos 
espaços da arte

São diversos procedimentos, aplicados por artistas con-
temporâneos, com o intuito de “fazer-ver” o que não está 
evidente ao olhar. Phillippe Dubois viria a chamar de insta-
lação fotográfica (fotoinstalação) e de escultura fotográfica 
(fotoescultura), este conjunto de práticas contemporâneas 
que, seguindo modalidades infinitamente variáveis, “apela 
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para a experiência física [da imagem], e um jogo de relações  
instituído pelo tipo de encenação das fotos no volume” 
(DUBOIS, 2011, p. 292). Nestas experiências visuais o espec-
tador encontra-se interpelado, seja pelas balizas fornecidas 
pela montagem física da obra, ou pelas simples serializações 
formais de um conjunto de fotos. 

Dubois, teórico da imagem de origem belga, cita os agru-
pamentos fotográficos de Annette Messager (“Os retratos 
dos amantes”, 1977), as fotoinstalações de Christian Boltans-
ki (“Os 62 membros do Clube Mickey”, 1972; “As crianças 
de Berlim”, 1975), e ainda resgata as composições coesas do 
casal Becher, pois, para o autor, a vocação tipológica de suas 
tomadas, com base em um mesmo ponto de vista fotográ-
fico, e seus alinhamentos muito rigorosos criavam analogias 
e variantes no ato de leitura da imagem (DUBOIS, 2011). 
A saber, Bernd e Hilla Becher foram fotógrafos alemães co-
nhecidos por capturar, desde os anos sessenta, uma coleção 
de fotos da arquitetura industrial europeia já em vias de ob-
solescência. O casal produziu fotografias mediante rígidos 
parâmetros técnicos e estilísticos, e frequentemente agrupa-
vam suas fotos (em preto e branco) num esquema em grade. 
Assim, a tipologia das construções industriais era posta em 
relação, e a percepção visual era desvelada mediante ao per-
curso do olhar pelo conjunto presente na exposição. 

Dubois coloca, num mesmo escopo, uma variedade de 
práticas de arte que dão ênfase ao espaço expositivo para 
criação do ambiente fotográfico. Obstáculos, livros, quadros, 
um portfólio, a parede de uma galeria são todos volumes que 
na arte contemporânea parecem se inserir, mais e mais, como 
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forma de produzir efeitos próprios para a apreensão da ima-
gem. Por sua vez, o autor reúne obras que criam um certo 
tipo de construção arquitetural: algo que não está somente 
enraizado no conteúdo informativo do olhar fotográfico e 
na questão simbólica do enquadramento, mas no percurso 
perceptivo dado pelas apresentações formais da imagem no 
espaço de exibição. Em suas palavras:

“[...] de um modo geral, a partir do mo-
mento em que uma foto é olhada, é olhada 
como um objeto, por alguém, num lugar e 
momento determinados e, em função disso, 
mantém certas relações com aquele que olha. 
Aqui, em suma, nada além do em comum. 
Mas justamente, “comumente”, quando se 
olha uma foto, quando se fala dela, esquece-
-se que esta nos é dada como “volume” num 
e por um “dispositivo” (por mais neutro e 
discreto que seja), o qual influi em nossa per-
cepção. [...] Ora, o que me parece importan-
te e significativo é que, há mais de 15 anos, 
um número cada vez maior de fotógrafos e 
artistas tem se entregado sistematicamente 
a trabalhos centrados em especial nessa di-
mensão pragmática e objetual da encenação 
de fotos” (DUBOIS, 2011, p. 292).

São obras em que as fotos adquirem força pela manei-
ra como se organiza espacialmente (e temporalmente) uma 
imagem ou um conjunto de imagens. Em suma, são traba-
lhos que tentam interpelar o espectador pela forma de apre-
sentação e pela evidência de uma leitura relacional das fotos. 
Admite-se, neste caso, que o significado das imagens está em 
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vias de construção – em performance – a depender da for-
ma como o espectador encontra-se inserido no dispositivo 
criado pelo artista. E, nestes termos, o registro fotográfico 
“em si mesmo” só tem sentido “em relação a tudo o que 
faz sua enunciação concreta, no nível de sua contemplação” 
(DUBOIS, 2011, p. 292). Isto é, quando a foto se vale pela 
“experiência física, que implica de fato um espaço e uma 
temporalidade específica (DUBOIS, 2011, p. 292).

O caso de “Fifty-One US Military Outposts” chama 
atenção porque, nesta obra, Henner trata de “descosturar” os 
registros fotográficos indexados ao software Google Earth 
para “remontar” as imagens e compor um novo modelo ex-
pressivo. As fotografias, neste caso, não estão subsumidas ao 
efeito contínuo de interfaces de foto-mapeamento do Goo-
gle, pelo contrário. O artista age à medida que remonta estes 
fragmentos de imagem e produz novas balizas geográficas 
– novos pontos referenciais –, quebrando com as certezas de 
uma ciência cartográfica que prescreve que o mundo (em 
sua melhor versão) deveria ser visto pela ilusão ótica e seus 
efeitos de continuidade visual.

A encenação das fotos no volume dos pedestais ou no 
jogo comparativo do ordenamento em grade vão produzir 
efeitos próprios à recepção destas imagens. Cria-se um novo 
jogo de relações mediante a experiência física, volumétrica, 
proposta pelo artista. E este parece ser o lugar inquietante da 
obra: quando os frames fotográficos do Google Earth se tor-
nam materialmente presentes, produzindo desvios percepti-
vos que agem como interferência alheia aos habituais usos de 
geomapeamento da interface.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, cada vista aérea de “Fifty-One US Military 
Outposts” aponta para um lugar distinto da geografia ter-
restre. Cada país representado nas fotos é regido por suas 
leis próprias e deve ser concretamente percebido – seja pela 
separação geográfica ou pelas nuances históricas, culturais e 
políticas – como nações incomparáveis. No entanto, todos 
estes territórios parecem subjugados a um modelo único, 
forjado pela infraestrutura militar e hegemônica dos EUA: 
uma arquitetura que é replicada pelos quatro cantos do glo-
bo, e sob a qual Henner, pelo rigor estilístico e expositivo da 
série fotográfica, pretende aguçar o olhar.

É notável que o ato de aproximar estas fotografias de pai-
sagem e de reproduzir o mesmo enquadramento fotográfico 
entre elas, leva esta série fotográfica a uma escritura peculiar. 
Pelos termos de Jacques Rancière, ali haveria um bom exem-
plo de uma montagem simbólica. Para o filósofo francês, a fra-
se-imagem pode ser apresentada de duas maneiras: como uma 
montagem dialética ou como montagem simbólica. A dife-
rença se apresenta pela potência de contato criada pelo artista. 

Na dialética, a montagem visual investe na criação de 
oposições e contrastes que revelam uma “potência caótica na 
criação de pequenas maquinarias do heterogêneo. Fragmen-
tando contínuos e distanciando termos que se atraem, ou, 
ao contrário, [...] associando incompatíveis” (RANCIÈRE, 
2012a, p. 66). Por outro lado: 
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“a maneira simbolista relaciona hetero-
gêneos e constrói pequenas máquinas por 
meio da montagem de elementos sem rela-
ção uns com os outros. Mas os reúne segun-
do uma lógica inversa. Entre os elementos 
estranhos, dedica-se a estabelecer uma fami-
liaridade, uma analogia ocasional, atestando 
uma relação mais fundamental de co-per-
tencimento, um mundo comum em que os 
heterogêneos são capturados no mesmo te-
cido essencial, portanto, sempre sujeitos a se 
reunir segundo a fraternidade de uma nova 
metáfora. Se a maneira dialética visa, pelo 
choque dos diferentes, ao segredo de uma 
ordem heterogênea, a maneira simbolista 
reúne os elementos sob a forma de misté-
rio” (RANCIÈRE, 2012a, p. 67).

É fato que as fotografias, principalmente em suas propostas 
científicas, sempre estiveram envolvidas em fenômenos 
de mapeamento e de catalogação visual. Contudo, nos 
horizontes perceptivos do contemporâneo, a documentação 
fotográfica do planeta vem se intensificado ainda mais. São os 
novos trânsitos da web onde uma ampla gama de fotografias 
com geotags circulam entre variados programas da internet. 
Não obstante, há que se pensar em outros gestos de cataloga-
ção que possam interferir na maneira de perceber e conceber 
o mundo. Frente ao aumento do uso de engrenagens de geo-
mapeamento online, hoje, parece imprescindível perceber as 
lógicas de processamento de dados geográficos a fim de pro-
por novas forma de ordenamento e leitura dos mesmos. 
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Era o Hotel Cambridge  
a partilha de performances social  

e poética

Patricia Moran 

Resumo 

Na ocupação na Av. 9 de julho em São Paulo, o filme Era 
o Hotel Cambridge de Eliane Caffé mescla a vida vivida e a 
encenada por atores não profissionais, e dois profissionais. À 
partilha de afetos e processo criativo somam-se rusgas e dife-
renças, no heterogêneo cadinho cultural das diversas nacio-
nalidades habitando o espaço. A partir de teorias da perfor-
mance e semiótica, discute-se a presença da voz e do corpo 
como cultura e sentido, assim como daquilo que escapa ao 
sentido na performance do elenco. O filme é singular ma-
nifestação da “virada performativa”, especialmente em sua 
emergência como arte e cultura.

1 - Introdução

Era o Hotel Cambridge (2016) de Eliane Caffé é credita-
do como uma criação coletiva da Frente de Luta por Mo-
radia (FLM), do Grupo Refugiados e Imigrantes Sem Teto 
(GRIST) e da Escola da Cidade, onde leciona a diretora de 
arte Carla Caffé, que convidou seus alunos para integrarem a 
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produção. Em múltiplos fio narrativos sucedem-se atores não 
profissionais - bastante à vontade - contracenando com José 
Dumont (Apolo) e a veterana Suely Franco (Gilda). Mes-
clam-se às cenas captadas para o filme, imagens de arquivos 
de amadores e de outros filmes, criando no espectador in-
cauto a impressão de ausência de roteiro, desenvolvido por 
Eliane Caffé e seu parceiro de escrita de longa data o dra-
maturgo e roteirista Luis Alberto de Abreu e Inês Figueiró, 
a partir de situações construídas com os moradores da ocu-
pação do abandonado Hotel Cambridge. O filme tem como 
fio condutor a ocupação do antigo hotel, conforme expresso 
em seu título. Culturas e afetos se encontram nas narrativas 
do documentário sobre a ocupação, comentado e gravado 
no filme, bem como nas vidas de refugiados do Congo, Pa-
lestina e Colombia, e se materializam na ocupação por meio 
de encontros online com parentes e amigos de seus países. 
Nordestinos brasileiros e populações sem teto de São Paulo 
se somam aos refugiados. Eliane Caffé adota uma perspectiva 
da performance na mise-en-scène ao ouvir o grupo e lhe con-
ferir o protagonismo na realização do filme.

O processo civilizatório brasileiro desprezou a escrita 
como via de acesso ao mundo. Herdamos perversa tradição 
de opor trabalho físico e intelectual, excluindo escravos e 
índios submetidos apenas à força braçal – em nosso caso pela 
violência – do acesso ao pensamento abstrato pela palavra 
escrita. Soma-se a este cadinho a oralidade da tradição literá-
ria ibérica dos romanceiros do século XVII, “transmitida em 
versos de canções, cantada nas feiras e mercados nordestinos 
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à maneira dos jograis da Idade Média” (CAMARA, 2013,  
p. 96). O poeta barroco Gregorio de Matos (1636-1696), 
apesar de ter recebido educação formal no Brasil e em Por-
tugal, inclui em seu repertório o repentismo e a poesia oral. 
Assim, a cultura do povo se instalou na oralidade, além é 
claro, dos rituais e costumes encarnados na dança, religião, 
alimentação, etc. Para o pesquisador em arte e tecnologia 
Chris Salter, ao se esmaecer a centralidade do conhecimen-
to letrado, privilegiando-se a transmissão de conhecimento 
pela forma textual, outras formas de de acesso ao mundo se 
estabelecem, conquistando protagonismo as formas táteis, os 
dados sensoriais e o não-verbal (SALTER, 2010, p. XXV). 
No filme proposto por Eliane Caffé, a equipe invade a cul-
tura formal com o cotidiano, validando saberes tradicionais 
de culturas além mar e das nossas, e enfrentam o poder não 
apenas na luta política discursiva, estabelecida pelo Estado, 
mas também pela performance. O jogo social em encenação 
nos rituais de julgamento dos tribunais é tomado em sua tea-
tralidade é re-encenado pelos moradores do edifício, como 
veremos. A arma popular, neste caso, é a diferença cultural 
nos rituais das elites, das instituições legais e do grupo. Aos 
sentidos do olfato, audição e tato, soma-se a fala e ganham 
protagonismo na encenação do encontro com a juíza que 
decidirá sobre a legalidade da ocupação.

Era o Hotel Cambridge sugere indeterminação sobre a na-
tureza de sua operação poética, um primeiro recurso para 
tal é embaralhar supostos lugares de representação ao trans-
formar atores sociais em personagens, contribuindo para 
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regimes de encenação em mise-en-abyme. Os personagens 
transitam entre biografia e cena. Outra fronteira borrada 
está imbricada ao estatuto do gênero da produção, à sua fi-
liação a um regime de representação. Afinal, trata-se de do-
cumental ou ficcional esta narrativa nascida do cotidiano 
de seus atores-personagens? A produtiva indefinição para a 
performatividade do filme, é reforçada pela mescla da vida 
experienciada à encenada no cenário-locação. A direção de 
arte se organizou a partir de objetos pertencentes ao elen-
co, enquanto os corredores são mantidos neutros conforme 
existem na vida daquela moradia. Os apartamentos como 
cenário para o filme, mantiveram os pertences de cada mo-
rador. Segundo relato da diretora de arte Carla Caffé, houve 
a seleção de objetos pessoais para se constituirem em objeto 
de cena, durante todo o processo a produção e o cotidiano 
dos moradores se mesclaram a serviço de uma obra artísti-
ca comprometida com uma causa. Ao final das gravações, 
a equipe se manteve inscrita na vida afetiva e material do 
grupo, deixando como legado benfeitorias concretas como 
uma biblioteca alojada no antigo salão de chá do hotel, agora 
com computadores. A equipe tampouco saiu impunemente 
da experiência/trabalho. Na filmografia de Eliane Caffé, as 
vidas e performances integram seu dispositivo de criação, 
imprimem certa qualidade à cena, fundindo a criação artísti-

ca e sua dimensão social, ao ser no mundo dos personagens. 
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O documentário rodado no filme de ficção. Ao lado do profissional José Dumont a docu-
mentarista e uma moradora.

Em profusão de performances, Era o Hotel Cambridge é 
um filme alinhado a uma causa, não esconde seu ponto de 
vista, ao contrário, toma partido, segundo a diretora Eliane 
Caffé, e as imagens a nós apresentadas. A presença recorrente 
das siglas da Frente de Luta Popular por Moradia (FLM) e do 
Movimento de Luta Social por Moradia (MLSM) não deixa 
qualquer dúvida sobre os compromissos da obra com uma 
causa. Ao reunir culturas e classes sociais para a realização do 
filme, a performance se impõe como encenação na arte, uma 
espécie de espiral e fita de moebius retroalimentando arte e 
vida. Era o Hotel Cambridge discute através de operações poé-
ticas, pela mescla de atores profissionais e não profissionais, 
pela direção do elenco, dos materiais de arquivo, e da própria 
temática, a herança da performance como resistência à re-
presentação - especialmente a canônica - em um processo de 
questionamento de instituições sociais, incluindo-se a arte. A 
seguir, explicitam-se as teorias da performance relacionadas 
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à filosofia da linguagem, ciências sociais e principalmente 
a estudos das artes e da estética que reverberam no filme. 
Espera-se assim apontar a mescla das dimensões social e es-
tética da performance neste filme de encontro e partilha de 
experiências, considerado pelo montador, cineasta e crítico 
Eduardo Escorel um marco no cinema brasileiro.

A Frente de Luta por Moradia é presença constante em faixas ao longo do filme.  
O compromisso expresso pela causa não compromete a complexidade dos per-
sonagens e ação

2 - Minha pátria é minha língua

O verso “minha pátria é minha língua” do poeta portu-
guês Fernando Pessoa, presente na música Língua de Caetano 
Veloso, é potência poética em Era o Hotel Cambridge em mais 
de uma passagem. A língua é tema caro à diretora Eliane 
Caffé, habitué da cultura popular como repertório, visita fre-
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quentemente em sua filmografia questões relacionadas à lín-
gua, fala em relação com valores de comunidades. Narradores 
de Javé (2003) se notabiliza ao criar a história de um vilarejo 
no sertão baiano, prestes a desaparecer inundado devido à 
construção de uma hidrelétrica. Os moradores temem a si-
tuação e decidem agir ao tomar conhecimento de uma via 
para salvar a cidade. Se comprovado “cientificamente” algum 
valor local, a lei garantirá à cidade sua continuidade, precisam 
provar serem detentores de algum patrimônio histórico.

O embate entre o conhecimento formalizado e a cultura 
popular fornece o pano de fundo para a narrativa. A co-
munidade composta majoritariamente por uma população 
ágrafa, para resistir ao “progresso” carece da escrita. O poder 
exige a formalização pela escrita da cultura fundada a partir 
de trocas interpessoais. A população não se faz de rogada, 
convocando as histórias de seu povo transmitidas oralmente 
de pai para filho como o patrimônio local. Para formalizar 
este conhecimento e atender às exigências das autoridades, 
decidem escrever as memórias do local e assim, reverter o 
curso dos acontecimentos. Um problema a ser enfrentado 
como já sabemos, é a escrita, afinal, a comunidade é predo-
minantemente oral. José Dumont - parceiro recorrente da 
diretora - é Antônio Biá, um funcionário dos correios mal 
quisto pelo comunidade ao inventar cartas maledicentes e 
as imputar à população, visando assim salvar seu emprego. A 
comunidade perdoa Biá, uma possível tábua de salvação para 
a coletividade. Ele, por sua vez, aceita esquecer a reação local, 
irá se reintegrar à cidade através da escrita. Se a palavra escrita 
o havia expulsado, agora o trará de volta. Às voltas com os 



140

era o hotel cambridge a partilha de performanceS Social e poética  

<< SUMÁRIO

problemas relacionados à escuta e compilação dos relatos, o 
bufão Antônio Biá, precisará lidar com os conflitos causados 
pelas divergentes versões dos fatos, com a simultânea força e 
fragilidade dos significantes e significados da língua. A histó-
ria da cidade potencializa a emergência de novos impasses e 
diferenças, resultado das singularidades e especificidades da 
fala e da escrita e de como o encontro com o mundo e seus 
fatos passa pelo crivo de interpretantes.

Para a redação do roteiro, Eliane Caffé e seu tradicio-
nal parceiro Luis Alberto de Abreu, partiram de casos ou-
vidos no interior de Minas Gerais e da Bahia. Ela buscou 
fontes orais, consideradas patrimônio imaterial do país, para 
estruturar uma história sobre o tema. Gestos e falas de uma 
comunidade encenados por outra comunidade, e como em 
Era o Hotel Cambridge, uniu a atores profissionais, atores não 
profissionais da cidade de Gameleira, onde o filme foi ro-
dado. Em Narradores de Javé, somam-se a Dumont os atores 
Matheus Nachtergaele, Rui Rezende, Nelson Xavier, Nel-
son Dantas e Gero Camilo, conhecidos das telas brasileiras 
por seus personagens populares. A tessitura do filme contará 
com o jogo de corpo e fala formados pelo Brasil profundo, 
esculpidos pelo cotidiano árido dos moradores. O público 
se encontrará com outra dicção, com encenação e fala da 
performance cotidiana impressa nos corpos de profissionais 
e não-profissionais.

Dos estudos da fala, logo, da oralidade, surgiram as pri-
meiras pesquisas e definições sobre o que vem a ser a per-
formance. Marvin Carlson, assim como outras investigações 
da área, identifica programas de pós-graduação voltados à 
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pesquisa da interpretação oral como um guarda chuva para 
os estudos da arte, onde nascem os cursos de performan-
ce da Northwestern University e da New York University. 
(CARLSON, 2008, p. 2). O inglês John Langshaw Austin 
(1911-1960), precursor da filosofia da linguagem, desenvol-
veu inovadora leitura ao se dedicar a pensar a fala, ou me-
lhor, os atos de fala, e suas implicações para além de aspectos 
sintáticos e semânticos da língua. Ao aproximar a expressão 
verbal à ideia de ação, estes atos passam a ser visto como per-
formance, instância de troca para além do significado dire-
to relacionado aos termos gramaticais. Austin parte de Kant 
para constatar a falta de sentido de certos enunciados, apesar 
de sua impecável forma gramatical, mostrando a existência 
de enunciados em que o dizer é fazer (AUSTIN, 2008). A 
fala não se limita a proferir declarações, é performatividade, 
termo então cunhado por ele. Austin esmaece a distinção 
entre declarações constatativas e performativas. Os atos de 
fala envolveriam três naturezas de elocução: a com senso de 
referência no mundo material, a segunda quando o verbo 
indica ação, e finalmente, o verbo como ação. Na religião,  e 
performatividade como ação encontra-se em elocuções do 
padre ao proferir declarações como “eu vos declaro marido 
e mulher”, modificando o estado de uma relação, ou ao se 
batizar uma criança. O sistema jurídico é pródigo em verbos 
de ação, é acontecimento com implicações concretas na con-
dição social de um cidadão, ao considerá-lo inocente ou cul-
pado, e neste segundo caso, uma pena lhe é imputada através 
das palavras. Era o Hotel Cambridge brinda o espectador com 
magistral cena de representação auto-referente dos morado-
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res do edifício, encenando o julgamento sobre a legalidade 
da ocupação, extrapolando a performance oral-corporal do 
embate entre a cultura popular e o sistema judiciário com-
posto pela elite, segundo a leitura dos moradores do edifício.

O medievalista e crítico literário Paul Zumthor (1915-
1995) também se dedicou à oralidade na perspectiva da per-
formance. Enfatiza seu caráter interdisciplinar, presente na 
psicanálise, mitologia comparada, fonética e certamente, na 
linguística e em sua leitura da poesia medieval. A proposta 
de Zumthor para uma leitura da poesia oral passa necessaria-
mente pela voz, pela vocalização. A voz e a vocalização “ul-
trapassando a função linguística” (ZUMTHOR, 2007, p. 11),  
englobam a situação da performance na análise das formas 
poéticas. Zumthor desloca sua ênfase da língua para o supor-
te vocal. Para adentrar na profícua cultura da comunidade de 
Javé, o espectador se encontra com gestos, pausas e inflexões 
da fala, seus significados e afetos da comunidade também 
expressão verbal, simultaneamente meio e significado, senti-
do e não-sentido. O mesmo vale para Era o Hotel Cambridge, 
neste caso há diversos idiomas e sotaques colocados em ação. 
Refugiados do Congo, da Palestina, nordestinos e paulistas 
entre outros, em desfile afirmativo de diferenças. É inevitável 
a lembrança a Roland Barthes e a sua noção de “o grão da 
voz” sobre a voz na música, não o timbre, mas um espaço 
onde “a língua encontra a voz” (BARTHES, 1990, p. 242), 
“o corpo na voz que canta” (BARTHES, 1990, p. 244). Este 
aspecto é uma espécie de textura sonora, expressa no jogo do 
corpo-voz com o espaço, ou seja, ao tratar do que ele deno-
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mina grão da voz, Barthes inclui elementos extra-verbais e 
para além da voz, a emissão do canto se dá em um corpo e 
espaço em presença, é encarnada. Mesmo despida de semân-
tica a priori, a voz relaciona-se a contextos sócio-culturais 
marcados por valores e lugares sociais. No Brasil são visíveis 
os preconceitos em relação a certos sotaques, a voz é ritmo 
e sonoridade, marca temporalidades e indica pertencimento 
social e regional, presentes em profusão na filmografia de 
Caffé. Soma-se aos grãos, o rumor, ainda segundo Barthes, 
“o ruído que funciona bem” (1987, p. 75). O rumor é con-
dição da língua, sua escorregadia passagem entre o sentido e 
o não enunciável, a separação entre o que se pretende falar, e 
o interdito expresso como um “engasgamento” (BARTHES, 
1987, p. 75). A riqueza da fala em suas ambiguidades e duplos 
sentidos, como explosão sígnica transbordando a própria fala 
como rumor, e como performance corporal. Os personagens 
de Eliane Caffé pensam e duvidam em cena, nem sempre o 
signo se constitui, escapole pelos gestos uma vez que nem 
mesmo os atores-personagens alcançaram sua formulação. 
Permanecem incompletos, ou melhor, abertos. O teor dos 
temas e seu lugar na biografia do elenco, seria por si só con-
dição suficiente para ao endereçar um lugar no mundo das 
pessoas-personagens, deixá-las plenas de significado. Mas a 
fala escorrega em momentos de dúvidas e sentidos sobram 
em cenas lúdicas e descontínuas em curso no antigo Hotel 
Cambridge, hoje ocupação. Terreno fértil ao alojar o “rumor 
da língua” nos corpos.
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3 - Povos em performance

Em quadros documentais da cidade, pedaços do céu cor-
tados por altos edifícios em estado de deteriorização e grafi-
tados se sucedem. Uma das imagens tem em segundo plano 
praticamente invisível, o suntuoso teatro Municipal da cidade 
de São Paulo. O ângulo em que é mostrado não permite ao 
público vislumbrar sua imponência. Fios, carros e transeuntes 
melhor traduzem a atual geografia do centro, em perspectiva 
pouco explorada nas telas. A maior e mais rica cidade do 
Brasil é o oposto no ângulo escolhido; deterioração e aban-
dono dominam a sequencia fotográfica de abertura. Uma 
moradora estaciona grande carro de mão de madeira, certa-
mente instrumento de trabalho. Fecha a garagem e se dirige 
à porta ao lado, acesso ao cenário que é um personagem 
do filme, o antigo Hotel Cambridge. Na época uma ocu-
pação da Frente de Luta por Moradia – FLM - liderada por 
Carmem Silva, uma das protagonistas do filme, emprestando 
seu nome e corpo à personagem. A câmera deixa a senhora 
fechando o portão e alcança a entrada do edifício. Começa-
mos a ver fios  expostos, as condições físicas deterioradas do 
edifício. Canos e sons de água, as paredes dão a ver a sujeira 
acumulada nos canos.  A luz oscila, o som ambiente musical 
reforça a instabilidade da rede elétrica. O esqueleto do edifí-
cio e sua pouca luz é seguido por outros detalhes de formas. 
Uma pequena janela de papelão, evoluindo para esquadrias 
com vidro canelado enquadrados de maneira acentrada, se 
sucedem de forma rítmica em curtos planos. Piscadelas de 
cores e formas dançantes na tela em planos compostos como 
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quadros concretistas. O vão da escada filmado de baixo para 
cima, e vice-versa, em bela composição gráfica amarelo ocre 
e azul estabelece as dimensões do edifício. O enquadramento 
voltará mais de uma vez. Após apresentado o entorno, o pú-
blico permanecerá no interior do edifício, saindo apenas para 
realizar mais uma ocupação no final do filme. Após as rimas 
visuais sobre o espaço em disputa, um campo de batalha e 
caldeirão social. Sem maiores desenvolvimentos psicológicos, 
pipocam personagem marcados por diferenças culturais. 

Um pequeno retângulo se faz  quando o preto é invadi-
do do lado interno do edifício por uma janelinha na porta 
que dá para o exterior do edifício. Chegam Ngandu (Guylan 
Mukendi), um refugiado do Congo e Gilda (Suely Franco), 
oportunidade para as regras do bem viver em grupo serem 
postas. Ela assina um livro, encontram-se na escada com a 
administradora do edifício que repreende Rassam (Isam Ah-
mad Issa) lhe dizendo não estar em uma ocupação da Jor-
dânia. Novamente as normas locais reforçadas ao morador 
carregando o estrado de uma cama. Em seu idioma, concor-
da com ela e explica em português tratar-se de um palestino 
que vivia em acampamento da Síria. Gilda se encanta com a 
novidade local. As primeiras cenas enfatizam o cadinho cul-
tural candente do edifício. A introdução descontínua de per-
sonagens-situações escancara duas marcas estruturais desta 
narrativa: a espontaneidade das personagens - sua performa-
tividade como cultura; e a emergência de eventos produti-
vos como escritura da diversidade cultural da população, mas 
sem qualquer consequência para o andamento da questão 
central do filme, a luta pelo direito à moradia.
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Carmem Silva, imagem da resistência. Expressão de uma luta.

Conhece-se Apolo e seu gosto pela arte no momento em 
que é apresentado o personagem; enquanto canta, concer-
ta um equipamento mecânico, adiante saberemos tratar-se 
de um bomba do edifício. Apolo e Gilda – José Dumont e 
Suely Franco – atores profissionais a quem poderia ser im-
putado o protagonismo no filme, não tem garantido este lu-
gar. Como um trabalho épico, o filme é coletivo, a luta e o 
cenário ocupam um lugar de centralidade no filme e não os 
atores profissionais. A cena de encontro entre os dois aponta 
sua briguenta relação familiar. Suely havia subido até o apar-
tamento dividido com Apolo com o novo morador da Síria, 
uma discussão doméstica entre os dois leva Suely a bater a 
porta na cara do acompanhante, do lado de fora ele perma-
nece com fisionomia de quem nada entendeu. 

As duas sequências descritas e discutidas a seguir, eviden-
ciam características correntes de embate e, paradoxalmente, 
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de encontros transnacionais de culturas.  Para Phillip Zarrili 
(apud CARLSON, 2008, p. 6), a performance é ação cultu-
ral, um processo constante de negociação de experiências e 
hábitos constitutivo da cultura. As visões singulares sobre a 
alimentação e a política discutidas nas sequências, encarnam 
a forma como as nações codificam culturalmente o mundo. 
Para Paul Zumthor:

“a performance implica competência. Mas 
o que é aqui competência? À primeira vis-
ta, aparece como savoir-faire. É um saber que 
implica e comanda uma presença e uma 
conduta, um Dasein comportando coorde-
nadas espaço-temporais e fisiopsíquicas con-
cretas, uma ordem de valores encarnada em 
um corpo vivo.” (ZUMTHOR, 2007, p. 31)

O casting do filme já traz personagens cujos corpos são 
marcados culturalmente, seja pelo trabalho pesado, seja pelas 
lutas sociais. Os costumes e relações entre os personagens 
têm as diferenças culturais como objeto ou modo de ser, 
como conduta como coloca Zumthor. Os argumentos de 
Hassam para obter a aceitação de seu amigo, geralmente são 
seduções simplórias, muito diretas, questionadas de imedia-
to pelas personagens brasileiras. O cortejo entre a brasileira 
que grava cenas e depoimentos para o documentário sobre 
a ocupação e um morador africano, tem seu anti-clímax e 
divertido desencontro. Ele pede a ela um presente, como de-
monstração de seu afeto, tal gesto lhe faria aceitar um pedido 
não realizado por ela de fato. Afinal, em nosso país a ação 
vem do homem. Ela sorri negando, e somos surpreendidos 
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pelo filme quando o congolês Nagandu compra um presente 
para ela. Seria um gesto de integração e aceitação cultural? 
Podemos atribuir seu movimento ao desejo, distante da re-
gulação de sua cultura, adota os padrões do novo país para de 
forma pragmática alcançar seus objetivos. Seu corpo carrega 
sua cultura, mas por não a integrar agora, consegue vê-la, 
percebe seu Dasein de fora e assim negociar.

A lúdica cena da cozinha japonês, congolês e brasileiro 
nordestino, tomam o rumor da língua para além de condição 
relacionada a origem geopolítica, uma sinfonia de sotaques. 
O nordestino se esmera no ritmo e inflexões vocais mar-
cando traços de sua região no país. Escutá-los pede atenção, 
movimentos sonoros variados se sobrepõe no encontro que 
se exibe como encenação. O espectador é mantido no gru-
po em função da discussão para a qual foi convocado, ob-
servador de uma cena comprometida principalmente com 
uma questão poética. O filme não enreda o público em uma 
aventura da transparência, o mundo permanece presente no 
corpo do elenco, na espontaneidade das falas e em alguns 
atravessam do improviso-ensaiado da cena. Em volta do ta-
buleiro de pão francês produzido pelo japonês, os três valori-
zam suas diferenças e culturas através dos hábitos alimentares.  
O nordestino em tom jocoso comenta a beleza da comida 
japonesa, mas não a considera “comida de gente”. Atrai pelos 
olhos, não pelo paladar, comenta o brasileiro. O japonês não 
se faz de rogado, e critica a pesada alimentação brasileira. 
Este embate extrapola o gosto, segundo o japonês, a indigesta 
comida brasileira seria um impedimento a se pensar, pois o 
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corpo como um todo é mobilizado pelo estômago para a di-
gestão. O senso comum sobre a inferioridade intelectual do 
brasileiro em relação ao japonês é reforçado. A crítica e pre-
conceito não se desenvolve, permanece em aberto como em 
uma discussão infantil, sem argumentos para sustentar as falas.

Este é o tom dos personagens, descobrem o outro e a si 
pela comida e pouco avançam na construção de crítica argu-
mentativa. Tampouco há violência. Ao simplificar o diálogo, 
difícil pelos limites da língua, a situação cresce em cordiali-
dade apesar das rusgas. O fato de partilharem a condição de 
pária da sociedade também os aproxima. O africano trata 
com desdém a falta de diversidade do tempero e dos pratos 
brasileiros cotidianos, baseados no arroz, no feijão e na carne. 
Ao que o nordestino reage e começa a citar comidas típicas 
do nordeste, não por acaso, mescla da cozinha africana e por-
tuguesa. Ao final, cada um dos três começa em tom recitativo 
de sua língua natal a citar simultaneamente uma série de pra-
tos, um jogral inacessível através da significação, as diferenças 
se harmonizam no ritmo criado pela mescla da citação dos 
três. O lúdico rumor das línguas e performance corporal  es-
tabelece as diferenças em questão. A câmera deixa a cozinha 
e  fixa no outro bloco do edifício, dá a ver a janela da cozinha 
onde os três continuam a rumorejar. A comida como mar-
cador de diferenças culturais retorna quando Gilda oferece 
ao novo morador um jantar no apartamento do colombiano 
Armando. O prato oferecido é um tradicional sancocho, pra-
to colombiano a base de carne, neste caso de porco. O novo 
morador agradece sem falar português, comerá apenas arroz, 
não é permitido aos muçulmanos comer carne de porco.
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A comida aproxima e escancara diferenças inconciliáveis no paladar e a 
comunhão de afetos.

A cultura como performance é programática no filme, em 
diversas sequências aparece encenada ou discutida, corpo e 
verbo. Em reunião para o desenvolvimento de um espetáculo 
encontram-se os moradores que relatam experiências de vida 
em suas culturas. O gesto de uma mão espalmada bater no 
buraco formado pelo polegar e demais dedos fechados, pode 
significar tanto um sinal de positividade, de situação sob con-
trole, quanto seu oposto como xingamento. A atenção à dife-
rença no gestual é enfrentada no encontro com outra cultura, 
problematizam os participantes da reunião.
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A maioria dos moradores do hotel, prima pela cortesia e 
negociação das diferenças, mesmo quando ocorrem desen-
tendimentos simpáticos como os da cozinha. Mas o filme 
deixa diversas arestas, não enaltece as relação locais. A cons-
tante lembrança da existência de regras e do chamamento 
aos contraventores, impede a idealização dos moradores - 
humanos, e como tal complexos - ora afáveis, ora nem tanto. 
A sequência da assembléia ainda no início do filme, introduz 
o debate político sobre a ocupação, a ágora do povo expõe 
conflitos e deixa clara a liderança de Carmem Silva, a mão da 
justiça e razoabilidade dos desassistidos. A convocação para a 
assembléia nos corredores do prédio suscita uma indagação 
sobre seu motivo, recebendo como resposta solene: “a Car-
mem está chamando”, não se discute seu chamamento para 
a reunião. No primeiro andar do edifício Carmem avisa não 
trazer boas notícias. Dr. Manoel del Rio, advogado de fato 
da Frente de Luta por Moradia, informa haverem voltado 
do fórum e a juíza concedeu a reintegração de posse, serão 
despejados em quinze dias. A notícia esquenta os ânimos, o 
animal social coletivo encarna a horda. Carmem exige calma. 
Didático, Dr. Manoel explica de forma sintética ao público 
através de fala aos moradores, a ilegalidade em que se encon-
trava o imóvel, a quantidade de lixo ali depositado antes da 
ocupação o transformava em um criadouro de dengue. O 
abandono de edifícios ocupados volta a ser tematizado no 
final do filme, quando outro edifício é ocupado, enquanto 
a mesma Carmem também os incentiva dizendo: entrem na 
casa de vocês.
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O debate continua exibindo as diferenças em termos 
políticos e ideológicos do grupo. Apolo sustenta Carmem 
apoiando seu clamor por luta e calma. Na assembléia afetos 
e desafetos transbordam, câmeras em cena justificadas pelo 
documentário em curso no edifício, captam a ação dos per-
sonagens. Performance social, os atores-moradores rompem 
os liames entre vida e arte, entre quem recebe informações 
e fornece. Um brasileiro pede a palavra e se queixa da pre-
sença dos estrangeiros: africanos, palestinos, colombianos. A 
indignação cresce, a política internacional ganha lugar na voz 
de Hassam que critica o Brasil ao querer “fazer bonito na 
ONU” ao aceitar receber refugiados, sem lhes prestar qual-
quer suporte. “Nós somos refugiados palestinos no Brasil. 
Vocês refugiados brasileiros” continua ele. Carmem conclui: 
“brasileiros, estrangeiros, somos todos refugiados, refugiados 
da falta de direitos”. Os ânimos começam a se acalmar. O en-
contro é concluído como mais um desentendimento, agora 
do cotidiano local. Uma mulher reclama que seu ventilador 
foi novamente roubado, pede ele de volta. Carmem irritada 
apoia a moradora, sem estender a discussão.
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Convocação para a Assembléia

O congolês Ngandu defende o direito dos refugiados à moradia, garantido pelo 
Brasil na ONU. Carmem conclui: “brasileiros, estrangeiros, somos todos refugia-
dos, refugiados da falta de direitos”

Grupos repercutem a assembléia desfeita, pelos corredo-
res do Cambridge. Passaram-se cerca de vinte minutos de 
filme, até agora as cenas se amealham sem qualquer rela-
ção de subordinação. Elas não seguem em continuidade 
causal, mas através da coordenação promovida pela organi- 
zação sequencial da situações, há uma estrutura e montagem 
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paratática. De forma deliberada não há unidade de tempo 
nas sequências até então apresentadas, e se há, não estão em 
evidência. Às situações captadas por câmeras ora instáveis, 
ora gravadas com o frescor e tremor documental, como na 
assembléia, seguem-se quadros compostos segundo tradição 
perspectivista ou o que chamamos de composições concre-
tistas. A descontinuidade temática também é visível, como já 
apontamos. Apolo, o personagem artista, cobra em momento 
metalinguístico uma dramaturgia clássica, ao perguntar para 
um grupo de moradores dispersos após a assembléia: “cadê o 
foco narrativo?” 

O filme prossegue sem respeitar convenções teleológicas 
da cinematografia clássica, mesmo com a violência e as lutas 
sociais conquistando um corpo mais regular. O investimento 
deste filme performance vai na direção do que Erika Fis-
cher-Litche chama de virada performativa, segundo a autora: 
“desde a virada performativa na década de 1960, o teatro, 
a ação e a arte performática desenvolveram uma gama de 
métodos para direcionar a atenção para essa geração per-
formativa de materialidade” (FISCHER-LICHTE, 2008,  
p. 76). Como temos visto, esta materialidade da voz, dos cor-
pos e dos objetos em si, são a matéria do filme, seu ponto de 

partida é a materialidade da cena e das culturas ali plantadas.

4 - Performance como método 

A performance tem sido revisitada desde a década de ses-
senta do último século, no que se convencionou chamar de 
virada performativa (FISCHER-LICHTE 2008). Há duas 
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dimensões interligadas da performance como a prevalência 
de eventos e a presença humana. Na arte, eventos ganham 
espaço, objetos perdem lugar, agregam-se novos parâmetros à 
concepção do que virtualmente pode ser arte. Andy Warhol 
e sua geração respondem de forma radical pelo cruzamen-
to entre arte e cotidiano, desde filmes como Chelsea Girls 
(1966), no qual há uma cartela Nico in the kitchen, e a rigor 
presenciamos uma encenação de um dia da cantora e sua 
família. A falta de cortes, de drama e pose aproxima a filma-
gem do cotidiano. Mas o marco deste atravessamento entre 
objetos do cotidiano e da arte já está nos objetos.  Ao expor 
as Caixas Brillo (1964) o que é arte e o que não é torna-se 
praticamente indistinto.

Como evento, seja ele artístico ou social, a performance 
relaciona-se à abertura expressiva e incompletude, sua força 
se assenta em processos. Vale lembrar que Era o Hotel Cam-
bridge é um filme, que acompanha e participa de um proces-
so social com seus agentes como atores. Acolhe estas duas 
dimensões, seja nos artifícios de algumas cenas, na esponta-
neidade de outras, ou no corpo dos atores, em que o estar 
no mundo promove diferenças e abertura, sem se preocu-
par com supostas respostas definitivas ou conciliadoras, que 
aplainem as singularidades subjetivas e culturais, como no 
almoço entre o palestino, o colombiano e a brasileira.

A performance como prática, método e visão de mundo 
se consolida nas artes e nas ciências, se espraia e transforma 
em modismo, o que é um problema pois a generalização de 
seu uso e pode enfraquecê-la como noção operativa. Para o  
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diretor de teatro e pesquisador Richard Schechner ai reside 
sua força. Coube a Schechner uma centralidade na institu-
cionalização dos estudos de performance ao criar na Univer-
sidade de Nova Iorque, Tisch School of the Arts, o Depar-
tamento de Artes da Performance. Schechenner indaga se a 
performance é um campo, área ou disciplina, ele a combatia 
em seus aspectos estritamente artísticos. A performance como 
método refere-se a um modo de se operar nas artes e ciências, 
Schechener propõe engenhosa abordagem ao dizer ser mais 
relevante examinar eventos, comportamentos e artes como 
performance - as performance - em vez de procurar definir 
se é performance - is performance” (SCHECHNER, 1989,  
p. 361). Logo, qualquer comportamento, evento, ação ou coi-
sa pode ser explorado como performance, sua riqueza está na 
resistência à determinação, “para onde quer que esta casca-
vel aponte, não é para lá que ela está indo. Esta (in) direção 
caracteriza os estudos em performance” (SCHECHNER,  
1989, p. 357) enfatiza. As condições e circunstâncias em que 
algo é considerado uma performance – social  ou técnica – 
diz mais sobre o evento do que uma definição apriorística, 
em tese qualquer evento pode ser pensado enquanto per-
formance, a performance é assim a qualidade de abertura e 
agenciamento político social de eventos e ações artísticos. Os 
antropólogos Victor Turner, Edith Turner e Clifford Geertz 
frequentes no curso de “Estudos da Performance” da Tish 
School of Arts ministraram disciplinas relacionadas ao xama-
nismo e à performance do eu. O núcleo da NYU institu-
cionalizou e fomentou contribuindo para a consolidação da 
“virada performática”. 
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Fischer-Lichte considera a dissolução das fronteiras nas 
artes, repetidamente proclamada e praticada por artistas, crí-
ticos de arte e filósofos, integrada aos marcos da virada per-
formativa. Em qualquer ação havendo performance, espe-
cialmente a humana, haverá cultura, pois a atividade humana 
é a de uma mente incorporada. Uma mente é forjada pela 
cultura, logo, mesmo na arte, é de cultura que se está tra-
tando. Ao concluir a análise da performance Lips of Thomas  
(1975) de Marina Abramovic, afirma a fratura de teorias es-
téticas tradicionais como a hermenêutica, pois o que me-
nos importa na exposição e violência existencial presen-
te na cena, é a interpretação (FISCHER-LICHTE, 2008,  
p. 16-18). Certamente suporta a interpretação, mas dela esca-
pa o desconforto experimentado pelo espectador, por exem-
plo. Assim, para ela “a contingência tornou-se um aspecto 
central da performance com a virada performativa. (FIS-
CHER-LICHTE, 2008, p. 39)

A sequência com Apolo, D. Carmem e mais três outros 
moradores ensaiando sua ida ao fórum para o encontro com 
a juíza, é um primor na incorporação da performance como 
método pela diretora, e a essa altura, pelo próprio elenco. 
Como o advogado havia dito na assembléia, a juíza decre-
tou a reintegração de posse do Cambridge. Diante do duro 
confronto a ser enfrentado, Carmem planeja ardilosa ação, 
levar como arma secreta, crianças e principalmente algumas 
mexericas. Ela   lança mão de hábitos do povo, inventando 
farsesca necessidade de se levar crianças ao formal ambien-
te, rompendo-se com os rituais do julgamento. As mentes 
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encarnadas da cultura popular se impondo ao tribunal atra-
vés de hábitos pouco ortodoxos, contraindicados à solene 
casa da justiça. Jocosa e sempre forte, Carmem testa no hotel 
sua arma, ao pedir aos companheiros: “chupa a mexerica e 
vê que cheiro miserável não dá.” Os atores sorriem entre si 
ao ensaiar a ação, não sorriso ensaiado, mas o gozo conti-
do e tinhoso do perdedor. Carmem aposta na irritabilidade 
provocada pela confusão das crianças e pelo cheiro da fruta, 
gerando impaciência na juíza e desejo nela de finalizar o 
encontro. A informalidade e desconstrução dos personagens 
em cena evidencia a cumplicidade entre o elenco, e a mescla 
de improviso e encenação. Os primeiros planos são decu-
pados, a cena em que Carmem interpreta a juíza é rodada 
sem cortes com a câmera na mão acompanhando a frenética 
movimentação de todos. “Eu sou a juíza, tô na minha mesa, 
imponente”, diz Carmem com autoridade. Sua figura é im-
ponente, ela comanda a cena como uma diretora, a morado-
ra se auto-encenando pede para a juíza ouvir os dois lados, 
tenta se impor à Carmem juíza. Esta chama o segurança e dá 
por encerrada a conversa perguntando se ela tem advogado. 
Ninguém mais consegue falar. De súbito, Carmem decide 
inverter os papéis e pede para ser o povo. Apolo decide ser a 
juíza, Carmem não para de dirigir a cena. Um ator-morador 
sugere que Apolo fique incomodado com o cheiro. Confu-
são geral quando Apolo se aproxima de outra das moradoras, 
ela pergunta se ele não foi criança, Carmem despenteia a 
moradora, sugerindo a desorganização de seus cabelos. A câ-
mara de um lado para outro mostra o insistente sorriso dos 
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atores. A cena tem curso as performance, como performance, 
é a maneira do filme conduzir os atores, que por sua vez o 
mesmo farão no tribunal.

Como dissemos, esta sequência é emblemática de uma 
encenação dentro de outra. Atores em um filme, ensaiam no 
filme uma ida ao tribunal, outro lugar de rituais e encenação. 
O amplo repertório de filmes sobre julgamentos pode ser 
imputado à alta carga dramática dos julgamentos públicos. 
Advogados e juízes encarnam papéis de justiceiros, a persua-
são argumentativa tem um peso, mas a entonação, as pausas, 
etc., contribuem para a construção do personagem-juiz cujo 
figurino corrobora para a solenidade da cena. É esta soleni-
dade que pretende ser atingida. A disputa simbólica se dará 
pela disputa de performances: a formalizada no tribunal e 
a popular, com suas armas suplementares como a mexeri-
ca, causando desconforto não relacionado a significados, mas 
também as crianças e sua agitação. O que vemos é a encena-
ção de culturas, a reversão de valores e de lugares pelo menos 
momentaneamente, aqui em função da ação performática 
visando modificar os acontecimentos em curso.   

Ações quando se constituem em acontecimentos recon-
figuram situações ou colocam em evidência sua estrutura e 
estratégia, resultando efetivamente em produzir pelo menos, 
um novo olhar para a situação através da ação. Ao entender 
a performance como um “operador de desestabilização de 
outras linguagens” Christine Greiner (2013, p. 11) reconhece 
na performance sua dimensão de acontecimento que pode 
alterar convenções, neste caso específico relacionadas a lu-
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gares sociais. A performance é aqui um acontecimento, não 
uma forma expressiva dada, não um campo expressivo, um 
‘operador’ que se imiscui em uma situação. Tomamos esta 
‘operação’ como um ‘acontecimento’, um agente a intervir 
uma situação dada. 

5 - Primeira conclusão

A complexa performance de Apolo seria matéria para 
um artigo inteiro. Poeta, diretor e artivista incentiva o grupo 
para o trabalho braçal e para a arte. Companheiro, faz de seu 
quarto um espaço para o interdito ao permitir que a bebida 
proibida na ocupação, seja ali consumida. Em sua defesa do 
álcool, o considera uma forma de arte como a poesia. Ele um 
poeta iconoclasta, rompendo e modificando sentidos a seu 
bel prazer. Enquanto todos trabalham na casa de máquinas 
do edifício, instados por ele que sobe para chamar Ngandu 
no décimo quinto andar - de escadas claro - pois na ocupa-
ção não há elevador. Enquanto os companheiros trabalham 
ele recita e desfila seus talentos como ator: “Se me der o 
‘Zé Povinho’ eu faço, e faço também o nerd virtual, o Andy 
Warhol (...) eu faço qualquer coisa (...) Homem Aranha, faço 
o homem boi, qualquer coisa eu faço”. Declama Calderón 
de la Barca e cita Faulkner. O letrado personagem responde 
por disparar situações para os demais. Provoca com suas falas 
e com o desorganizado planejamento de encontros.
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O poeta do povo. Língua e corpo afiados
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Ele dirigirá uma peça sobre a ocupação. No curso dos tra-
balhos com o grupo muda de ideia, farão quadros vivos – na 
definição de Apolo: “síntese e força de uma ideia em forma 
de poema”, na nossa, a síntese de performances multiculturais 
em um único quadro repleto de mentes encarnadas. Quadros 
vivos são uma forma de arte de origem francesa, cunhada 
como tableau vivant (pintura viva) define a representação por 
um grupo de atores ou modelos de uma obra pictórica pree-
xistente ou inédita, originado no século XIX posta os ato-
res em formas de quadro. Esta natureza de performance era 
largamente utilizada pela fotógrafa Diana Arbus. Pedia a seus 
personagens, muitos deles doentes mentais, para se fantasiar e 
a partir das fantasias criar personagens. Arbus acreditava com 
este dispositivo permitir a emergência de uma pluralidade de 
personagens, pois ao suporem se despir dos pudores de serem 
eles mesmos, deixavam vir a tona outros eus. Apolo lança 
mão do mesmo dispositivo, rompendo as amarras da auto 
censura e o vício da auto encenação, da tentativa de cons-
trução da imagem para o outro enrijecendo o ator, que ao 
procurar polir sua imagem cria artifícios evidentes. O último 
filme de Eliane Caffé Para onde voam as feiticeiras (2021) é uma 
sucessão de quadros vivos, uma ruptura ainda mais radical 
em relação ao Cambridge. O quadro vivo como dispositivo 
para se atravessar a encenação com a vida e a cultura, como 
na performance.

Era o Hotel Cambridge integra uma linhagem de filmes 
cujo início se dá na vida e o final está por vir. Um dia ou um 
mês na vida daqueles personagens com existência anterior e 
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posterior ao  encontro propiciado pelo filme. Os problemas 
de Ngandu e do Congo são seculares, seu irmão conhecido 
em uma vídeo chamada, continuará cobrando que assuma as 
responsabilidades com seus filho e seu povo. Ele não deixa-
rá de ter pesadelos com o uso dos metais para a fabricação 
de componentes do celular, pelas milícias, com as guerras 
e opressão histórica a seu povo. Hassam continuará a sofrer 
com as injustiças experimentadas pelos palestinos, receberá 
notícias de mais perdas humanas de figuras próximas, afinal, 
como ele bem diz, “a guerra é o ar da Europa”. E Suely em 
seu canto em falsete prosseguirá desejando através da cantiga 
popular Se essa rua fosse minha, afetos cujo eco não alcançará 
as ruas, pois o vão das escadas do edifício exibe o exterior 
como pequena paisagem distante do som. Como uma pe-
formance, o final do filme é aberto a uma dura realidade, 
a violência policial contra as ocupações. A movimentação 
frenética do confronto da vida real está na câmara nervosa, 
testemunha ocular da história. Enquanto ela procura se man-
ter firme, a rua está em chamas e repleta de fumaça, grupos 
fogem das bombas de gás lacrimogênio, moradores se pro-
tegem com pedaços de madeira. A luta continua. Como no 
início do filme imagens fixas do centro, agora ocupações e 
suas bandeiras. 
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Performances sonoras culturais e a 
recepção de sons na cidade de Goiânia

Thais Rodrigues Oliveira

Resumo 

O artigo discute e conceitua performances sonoras cul-
turais: os sons do cotidiano das cidades nos representam cul-
turalmente? Há uma performance cultural sonora, produzida 
nas cidades? Caso positivo, como ela se manifesta? Para tanto, 
apresentamos a sonoridade urbana da cidade de Goiânia a 
partir da instalação sonora Janelas sonoras e defende-se as 
performances sonoras culturais a partir da escuta de seus sons 
por cidadãos goianienses. 

Palavras-chave: Performances culturais; Performances so-
noras culturais; Ruído sonoro; Sonoridade no cotidiano.

Performances sonoras culturais

Esse artigo surge a partir de algumas discussões e análises 
desenvolvidas na tese de doutorado realizada na Universi-
dade Federal de Goiás, Brasil, de 2015 a 2019. A pesquisa 
diz respeito a uma identidade dos habitantes da cidade de 
Goiânia, apreendida por meio de seus sons, na cidade. Nessa 
pesquisa foi possível identificar, recolher, registrar sons em 
quatro lugares significativos para Goiânia, localizada no es-
tado de Goiás, Brasil, e, posteriormente, organizar esses sons 
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para a realização de uma instalação sonora intitulada Janelas 
sonoras. Com a instalação artística, buscamos demonstrar a 
existência de performances sonoras culturais na cidade a par-
tir da recepção dos sons na via pública. 

Os três pesquisadores, Erving Goffman, Victor Turner e 
Richard Schechner, percebem no teatro uma semelhança 
com vida cotidiana, e com abordagens distintas, apontaram 
aspectos importantes para a realização de análises sociais. Para 
Richard Schechner (2006, p.28), as performances culturais 
“[...] marcam identidades, dobram o tempo, remodelam e 
adornam o corpo, e contam estórias”. Isso quer dizer que 
toda ação do ser humano e a forma múltipla na qual interage 
no mundo, pode ser estudada como performances culturais, 
nos palcos ou fora deles (SCHECHNER, 2006).   Erving 
Goffman (2011) descreve as relações sociais a partir de uma 
perspectiva do teatro, das representações teatrais. Essas ações 
e exprimem relações políticas, sociais, econômicas e como as 
pessoas se organizam com suas formas ritualísticas no mundo 
real (TURNER, 1974). Como exemplo dessas ações pode-
mos citar a catira, o circo, o velório, a congada, o batizado, o 
casamento e outras manifestações da vida cotidiana. Portanto, 
as performances culturais podem ocorrer na vida cotidiana e 
na arte, pois são treinadas e ensaiadas, buscando alguns frag-
mentos dos comportamentos culturais e reproduzi-los. 

Somos levados a perceber a visualidade no cotidiano an-
tes do som, pois quando vemos algo, uma cena ou um ob-
jeto pela primeira vez, buscamos situá-lo dentro do nosso 
repertório visual. Marshall McLuhan pondera sobre como a 
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imagem ascende sobre o som na comunicação da sociedade 
ocidental. Para ele, a escrita é um dos marcos que se pode 
apontar como fator que influenciou a supremacia da ima-
gem frente ao som: “esta rígida divisão paralelística entre o 
mundo visual e o auditivo foi violenta e impiedosa. A pala-
vra fonética escrita sacrificou mundos de significado e per-
cepção, antes assegurados por formas como o hieróglifo e o 
ideograma chinês” (MCLUHAN, 1977, p.102). Com isso foi 
desenvolvido um novo rumo da comunicação, intensifican-
do o sentido visual: a atenção dividia-se entre o ouvir e o ver 
devido à absorção de informações fonéticas através da escrita.

Não é comum estabelecer e situar algum objeto ou si-
tuação dentro de um repertório sonoro. Isso ocorre porque 
a sonoridade, como no caso do ruído sonoro, pode passar 
despercebida pela audição cotidiana, ainda mais na vida nas 
cidades: 

A cidade, principalmente em seu ‘miolo’ ou 
centro comercial, mesmo se configurando 
como um espaço que congrega um gran-
de número de pessoas, carros, vendedores, 
variados ruídos de motores, vozes apon-
ta para a configuração de uma espécie de 
impermanência de sons, os mais distintos 
e singulares, que se justapõem, sugerindo, 
muitas vezes, uma verdadeira ‘polifonia ur-
bana’(SANTOS, 2013, p.45)

O som “é invisível e impalpável” (Wisnik,1989, p. 28). O 
som desaparece assim que o escutamos e nos alcança de forma 
involuntária. Recebemos os sons vindos de todas as direções  
e em trezentos e sessenta graus. O ouvido está condenado 
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a ouvir todo impulso sonoro sem poder, diferentemente do 
olhar, interromper ou desviar. Mas o som, assim como a 
imagem, nos rodeia o tempo todo na vida urbana. Alias, o 
som está presente na vida do ser humano antes mesmo do 
seu nascimento. 

Toda forma de vida produz sons e tem em sua base cultu-
ral a sonoridade. A cultura pode ser construída também com 
a sonoridade. Os elementos sonoros são “[...] uma das por-
tas de entrada de tudo aquilo que percebemos” (Carvalho, 
2009, p. 105) e podem estar agregados às nossas memórias. 
Falar sobre som portanto, é falar sobre memória. A respeito 
da memória Elisabeth Jelín (2002, p.9) afirma que ela tem 
“[...] um papel altamente significativo, como um mecanis-
mo cultural para fortalecer o sentimento de pertença para 
grupos ou comunidades”. A vida cotidiana é composta por 
rotinas que são aprendidas e repetidas, e toda memória é um 
processo de seleção:

[...] a memória total é impossível. Isso im-
plica um primeiro tipo de esquecimento 
necessário para sobrevivência e funciona-
mento do sujeito individual e dos grupos 
e comunidades. Mas não há um único tipo 
de esquecimento, mas uma multiplicidade 
de situações em que o esquecimento e o 
silêncio se manifestam, com vários “usos” e 
significados. (JELÍN, 2002, p. 26).

Depois da virada industrial, esse processo de seleção de sons 
no mundo atual tornou-se mais presente, já que o ritmo acele-
rado da cidade, que produz seus barulhos, e a brevidade dos fa-
tos cotidianos, nos sujeitam a realizar uma seleção daquilo que 
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consideramos como mais importante, individualmente e no 
social. A cidade pulsa a partir dos sons, grita, reverbera. Con-
siderando isso, pode-se afirmar que a cidade canta por meio 
de seus sons e que essa sonoridade possui uma memória que 
remete a lembranças compartilhadas no mundo social. Mas os 
sons do cotidiano das cidades nos representam culturalmente? 
Há uma performance cultural sonora, produzida nas cidades? 
Caso positivo, como ela se manifesta? Para tanto, realizamos 
uma investigação prática em quatro lugares representativos da 
cidade de Goiânia, Goiás, Brasil.

Pessoas que habitam as cidades produzem sons cotidiana-
mente e dão sentidos sociais para esses sons. Durante a pro-
dução desses sons ocorre uma encenação face a face (GOF-
FMAN, 2011). O que estamos chamando de performances 
sonoras culturais são sonoridades constituídas pela memória 
restaurada a partir da escuta dessa sonoridade e pelos sons 
compartilhados simbolicamente nas cidades. Nesse sentido, 
as pessoas que vivem na cidade encenam em suas ações, em 
suas sonoridades no cotidiano, e estão portanto, produzindo 
performances sonoras culturais pela cidade. 

Recepção de sons na cidade de Goiânia 

Os estudos de recepção se interessam com as caracterís-
ticas socioculturais de seus receptores, logo, nas suas práticas 
sociais. Para um estudo sobre a recepção dos sons da cidade 
de Goiânia escolheu-se quatro locais significativos para a ci-
dade e capturei com um microfone e um gravador de som 
durante doze meses, ruídos sonoros correspondentes a esses 
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lugares. São locais frequentados por seus habitantes, pontos 
históricos da cidade: o centro, a região da festa da pecuária,  
região da Feira Hippie e o estádio de futebol Serra Dourada. 
Ao todo obtivemos na pesquisa de doutorado mais de cem 
horas de gravação de sons da cidade de Goiânia.

A sonoridade urbana é constituída de ruídos sonoros, 
como por exemplo o anúncio de vendedores ambulantes, 
som de ônibus circulando pela cidade, som de pessoas andan-
do nas ruas, som de conversas, músicas que são tocadas em 
carros que circulam pela cidade. Como nos reforça Schafer, 
(1992, p. 69) “para o homem sensível aos sons, o mundo está 
repleto de ruídos”. São camadas sobrepostas de ruídos sono-
ros que por vezes passam despercebidos pela nossa escuta, nas 
atividades diárias.

Barry Truax (1984, p.191) atenta que “a tecnologia não 
é apenas para gravar discursos e músicos profissionais, mas 
pode ser usada para mudar nossa consciência de todas as for-
mas de som e música”. Tendo isso em mente, em pesquisa 
de campo me atentei para os sons de Goiânia, capturando 
seus campos sonoros, buscando texturas sonoras da cidade. 
Depois de capturar esses sons com um gravador, escuta-los, 
cataloga-los, iniciei uma segunda etapa que foi a seleção das 
sonoridades da cidade que se repetiram nos quatro ambien-
tes ou que constituíam uma marca sonora da cidade para 
reproduzi-los no centro de Goiânia na forma de instalação 
artística intitulada Janelas Sonoras. 

Instalações artísticas se inserem em um capo conhecido 
como arte sonora, são obras que tem a interdisciplinaridade 
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como método e procedimento de trabalho (LUNA, 2016), 
como uma maneira de construir sentidos e poéticas:

Instalações sonoras, objetos musicais, som 
3D, ruídos auto gerados e jogos sônicos 
interativos constituem um grupo hetero-
gêneo de obras que passaram, nas últimas 
décadas, a atingir um alcance maior dentro 
de certas comunidades do saber. São obras 
que exploram as adjacências conceituais 
da escuta, do silêncio, da espacialidade, da 
materialidade sonora, fenômenos acústicos 
entre outros. (LUNA, 2016, p. 856)

A instalação sonora envolve participação do público, es-
cuta, atenção, e é uma forma de arte que utiliza e/ou reuti-
liza ambientes físicos, virtuais, redimensionando-os e resini-
ficando-os. Foi realizada uma instalação sonora com ruídos 
sonoros capturados na cidade de Goiânia, com referência aos 
trabalhos de Luigi Russolo (1913), Raquel Stolf (2008), Fá-
tima Carneiro dos Santos (2002), Floriano Romano (2012, 
2007) e John Cage (1973), que valorizam o ruído como fon-
te sonora artística. 

Para a realização da instalação Janelas Sonoras foi escolhido 
o Grande Hotel de Goiânia, que fica localizado no centro 
da capital e é um ambiente desocupado atualmente admi-
nistrado pela secretaria de cultura do município. O prédio 
tem o estilo arquitetônico Art déco e de acordo com dados 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Goiânia possui o maior acervo art déco do Brasil. 

O hotel está situado em uma esquina movimentada no 
centro da cidade e possui grandes janelas em toda sua ex-
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tensão. Uma instalação sonora, segundo Inturbide (2003), faz 
com que o ouvinte espere pelo som, na qual “[...] a estética 
do trabalho deve poder se manifestar se passarmos em frente 
a ela por alguns instantes, ou vários minutos.” (ITURBIDE, 
2003, p. 3, tradução nossa). 

A proposta da instalação ‘Janelas sonoras’ foi de que, dessas 
janelas, durante a instalação sonora, caixas de sons reproduzi-
riam os sons captados e editados durante a pesquisa de campo 
de dentro para fora, da estrutura da janela para o ambiente, 
para a cidade, para a rua. Com isso imaginamos que podería-
mos provocar os transeuntes e que assim avaliar a recepção 
dessas performances sonoras culturais da cidade de Goiânia. 

Figura 1 – Foto panorâmica do Grande Hotel na cidade de  Goiânia

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Foram reproduzidos os próprios sons da cidade, captu-
rados em pesquisa de campo, para os transeuntes que circu-
lavam próximo ao Grande Hotel. Na ocasião, a cidade re-
produziu seus sons próprios, os quais foram misturados aos 
sons da instalação sonora. A instalação sonora proporcionou 
uma releitura de Goiânia, recuperando parte da memória da 
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cidade. Uma redescoberta dos significados que tem os sons 
em Goiânia, no seu lugar original. Os sons selecionados para 
a instalação artística estão demonstrados no quadro abaixo:

Tabela 1 - Emissores de som pela cidade de Goiânia elencados na pesquisa

Sons produzidos 
em contato com 
máquinas

caminhão da coleta seletiva, som da sirene da 
ROTAM, som da máquina de tear, som de 
motocicletas, som de buzinas, som do ônibus 
do eixo Anhanguera

Sons produzidos por 
animais

Cigarras, cascos de cavalo, periquitos, galos

Som de vendedores 
ambulantes pela 
cidade

Carro de picolé, vendedores ambulantes nos 
semáforos, vendedor de Ingresso a 10 reais, 
vendedor de chip de celular, vendedor de 
bosta, vendedor de peixe, vendedor cowboy, 
vendedor de pamonha, vendedor imigrante, 
vendedor de amendoim, ambulante do centro.

Som de expressões 
com fala

religiosos (homem e mulher), grito do “Vila”, 
hino de futebol, gritos de fãs, tecelãs cantando, 
repentista, peruanos com flautas

Objetos

Sacolas de compras na feira Hippie, Catraca, 
Chuva na lona, Apitos, Berrante, Fonte de 
água da avenida Goiás, fogos de artifício, som 
de churrasquinho sendo feito, Passos, Bateria 
da torcida de futebol, Carregador de mala 
na feira Hippie, estalos de bombinhas na 
pecuária.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Para os transeuntes foram realizadas cinco perguntas e a 
participação para responder o questionário foi livre e espon-
tânea. Dentre as perguntas realizadas perguntamos se o tran-
seunte se reconhecia em algum som e porque. Essas pergun-
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tas nos interessam quanto a percepção passantes com relação 
ao som gravado na cidade. 

Foram coletadas setenta e cinco respostas de entrevistas 
durante a instalação sonora que foram transcritas e tabuladas 
para análise durante o doutorado. Separamos três grupos de 
transeuntes da cidade de Goiânia: o primeiro grupo compos-
to por cidadãos goianienses, nascidos e habitantes da cidade; 
o segundo grupo composto por habitantes que não nasceram 
na cidade, mas que moram em  Goiânia há mais de dez anos; 
e o terceiro grupo com pessoas que não responderam sobre 
seu local de nascimento  ou não nasceram e não moram em 
Goiânia há mais de dez anos. Nos debruçamos e apresenta-
mos aqui algumas respostas sobre a recepção de sons pelo 
primeiro grupo de pessoas, que estamos considerando como 
cidadãos goianienses. 

A sonoridade está relacionada com a percepção e recepção 
dos sons. Durante a instalação sonora estávamos lidando com 
a natureza efêmera do som e com a falta de interesse e tempo 
das pessoas para a recepção atenta desses sons e para responder 
o questionário. Durante a execução da instalação foi possí-
vel perceber que os indivíduos que por ali passavam, paravam 
para escutar os ruídos sonoros emitidos pelas janelas do ho-
tel. Alguns reconheciam os sons dando risadas, ou parando o 
olhar atento e fixo nas caixas de som, que chamavam a atenção 
visualmente. Outros passantes comentaram que acharam as  
caixas de som instaladas nas janelas algo interessante.
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Figura 2 – Caixas de som instaladas nas janelas do Grande Hotel em Goiânia 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

A partir da escuta dos sons na instalação sonora Janelas so-
noras defende-se a existência de performances sonoras cultu-
rais. São sons que constituem a paisagem sonora de Goiânia, 
nos quais o transeunte se reconhece nos sons. As pessoas que 
mais se reconheceram nos sons reproduzidos foram aquelas 
que nasceram na cidade ou habitam aqui há mais de dez 
anos. As pessoas que já moravam na cidade há algum tempo 
também reconheceram alguns sons como marcas sonoras da 
cidade como o som da coleta seletiva, o som de gritos de 
pessoas pela rua falando “Vilaaaaaaa”, e o som do vendedor 
de pamonha: 

“Em relação ao que escutei (toca na cai-
xa de som o anúncio da venda da pamo-
nha)... Bom, na verdade eu me identifico 
sim: com o som do grito do vendedor da 
pamonha, porque eu sou goiana e acho que 
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todo goiano gosta. Quem não gosta, não é 
goiano. O som da pamonha sempre passa lá 
perto de casa”. (KPSF. Entrevista oral, em 
30 nov. 2017).

Na citação acima, de uma entrevista coletada no dia da 
realização da instalação sonora, pode-se perceber que a pes-
soa entrevistada se identifica como goiana quando escuta e 
reconhece o som do vendedor de pamonha. Nesse momen-
to de escuta, ela acessa sua identificação com a tradição de 
Goiás, de comprar e comer pamonha, a partir de vendedores 
que anunciam com som, a venda do produto pelos bairros 
mais tradicionais da cidade, a partir da emissão de um cam-
po sonoro. Um som tradicional da cidade de Goiânia, tal 
como o som da venda de biscoitos Globo na cidade do Rio 
de Janeiro, ou o som de dançarinos de tango em Buenos 
Aires. Linda Askenazi (2010, p. 286) afirma que “qualquer 
expressão social abordada de uma perspectiva cultural refere-
-se principalmente a sua localização ou contexto territorial”. 
Dessa maneira, a sonoridade escutada e reconhecida nos re-
mete a performances sonoras cultuais. 

O som das cidades é entranhado por vozes de pessoas no 
seu cotidiano, máquinas como ônibus, motocicleta, buzinas, 
aviões, e animais que ali vivem como pássaros, cachorros, en-
tre outros, o que acaba “mostrando a presença de um objeto 
ou pessoa, ou refletindo um estado específico do ambiente” 
(TRUAX, 1984, p. 147). Essa sonoridade comunica sobre o 
ritmo da cidade e de seus moradores. Todos esses sons mis-
turados se transformam em uma cacofonia que pode induzir 
nos receptores desses sons, um estado psicológico de distra-
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ção. Isso faz com que os receptores façam um processo de 
seleção dos sons que querem escutar, as vezes sem perceber. 
Mas os sons continuam ali e esses sons não estão no ambiente 
por acaso. São produções sonoras que refletem práticas so-
ciais daqueles que produzem essa sonoridade. 

Entende-se que o ruído sonoro não terá o mesmo grau 
de importância e significado para as pessoas. Cada pessoa vai 
atribuir um sentido para o som escutado a partir de suas vi-
vencias e memórias, como foi constatado na pesquisa. 

Figura 3 – Momento da instalação sonora no Grande Hotel em Goiânia 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Nessa pesquisa, a memória afetiva e coletiva dos morado-
res da cidade de Goiânia, suscitada pelo som, foi considera-
da como fonte de pesquisa. Nesse sentido, Martin W. Bauer 
(2008, p. 386) nos afirma que “os materiais sonoros são um 
campo ainda virgem, esperando seu emprego metodológico 
nas ciências sociais”. Os moradores das cidades relacionam 
parte das suas práticas sociais na cidade com suas memórias. 
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A seguir apresentamos o relato de alguns transeuntes com re-
lação aos sons de Goiânia reproduzidos na instalação sonora: 

RELATO 1 -“Eu reconheço todos os sons 
porque fazem parte da minha convivência, 
da minha vivência na cidade desde peque-
na. Traz-me memórias. Parece que toda a 
minha vida eu escutei esses sons, então são 
muito familiares. Esse, por exemplo, (carro 
do picolé), lembra-me um pouco da infân-
cia, eu andando pelas ruas de Goiânia. [...] 
A coleta seletiva, é constante, mesmo que 
você esteja fazendo outras coisas, esse som 
quando toca na rua já está lá no seu sub-
consciente, até, porque, você está prestando 
atenção em outras coisas, as vezes assistin-
do uma TV, ouvindo uma música, mas esse 
som do caminhão está lá. Ao fundo. Entra 
no meio do seu som diário, faz parte do seu 
dia”. (AFF. Entrevista oral, em 30 nov. 2017)

RELATO 2 - “Aqui é só coisa goiana, coisa 
de Goiás, a pamonha, o “Vilaaaaaaa” ho-
mem gritando)!!! É só coisa nossa mesmo”. 
(JBO. Entrevista oral, em 30 nov. 2017)

RELATO 3 - “Olha esse som, do berrante, 
lembra aqui o estado, a região do interior 
de Goiás. Parece até que eu ouvi um carro 
de boi rodar, eu ouvi roda de carro de boi, 
então esse som remete ao interior do estado 
e mexe muito com as lembranças da gente. 
Muito interessante isso. Porque esses sons 
são muito peculiares, eles trazem o resgate 
a nossa história e a história do goiano. Por 
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mais que você esteja aqui em Goiânia, uma 
capital, uma grande cidade... Mas quando 
escuta esses barulhos, eles nos remetem lá 
pro interior, o estar na fazenda, memórias 
afetivas que eu já vivenciei, que é bem pe-
culiar também do goiano, mesmo morando 
em uma capital”. (ACS. Entrevista oral, em 
30 nov. 2017)

RELATO 4 - “Em Goiânia é muito popu-
lar a venda na rua, então o anúncio “olha 
a pamonha” é comum. Tem até pastel, 
jantinha na esquina com espetinho, então 
esse tipo de som é muito reconhecido em 
Goiás”. (WBA. Entrevista oral, em 30 nov. 
2017)

RELATO 5 - “A maioria dos sons que es-
tão sendo exibidos fazem parte da minha 
história, da minha memória, aqui mesmo de 
Goiânia. Principalmente ao andar no bairro 
central da cidade. Os sons mais atuais como 
o do caminhão da reciclagem eu já reco-
nheço como se fossem de dentro da minha 
casa, mas esses outros sons que tem gritaria, 
tem comércio, que estão vendendo alguma 
coisa, são sons que eu me lembro da minha 
infância”. (CGC. Entrevista oral, em 30 nov. 
2017).

Os transeuntes acima relataram um sentimento de perten-
cimento ao som escutado, no partilhamento e na interação 
social do goianiense com a/na cidade (SIMMEL, 1997; FOR-
TUNA, 1999). Traços culturais da sociedade goianiense são 
levantados a partir dos relatos, como por exemplo o hábito 
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de comer a jantinha nas esquinas da cidade, o anúncio da pa-
monha pelas ruas, o caminhão da coleta seletiva que emite 
um apito característico, entre outros sons. Isso demonstra a 
importância das sonoridades no cotidiano. É nele que pode-
-se estabelecer modos de ser, modos de ver, modos de ouvir, 
modos de pensar, modos de representar e modos de viver em 
sociedade, formando portanto, performances sonoras culturais.

Barry Truax (1984, p. 72) afirma que “as imagens elabora-
das na mente das pessoas por tais sons e seus contextos cons-
troem padrões coerentes que podem ser conhecidos como 
simbolismos sonoros”. Nesse sentido, é um símbolo sonoro 
da cidade de Goiânia o som do caminhão da coleta seletiva 
(que emite um som de um apito bem característico), o som 
de alguém gritando “vilaaaa” pela cidade, o som do bicicle-
teiro vendendo pamonha. Entendemos que as experiências 
comuns são associadas durante a escuta, e os símbolos so-
noros (TRUAX, 1984) das cidades ajudam os indivíduos a 
reconhecer tais lugares. 

Steven Feld (1982), a partir da antropologia do som, busca 
questionar relações entre som ambiente, música e linguagem. 
O autor questiona sobre a importância das sonoridades na 
vida de determinado grupo de pessoas e desenvolveu o estudo 
do som como um sistema cultural, pensando na produção do 
som e de como acontece a recepção desses sons no cotidiano 
do grupo de pessoas. Para o autor existe uma relação entre 
fazer sons e escutar sons, sendo que a escuta é cultural, já que 
decide-se entre escutar ou não determinado som. A maioria 
das pessoas entrevistadas se reconheceu no som, e reconheceu 
os sons da instalação sonora como sons da cidade de Goiânia.
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Erving Goffman (2011) defende que o individuo é cons-
truído a partir do contexto no qual está inserido e da inte-
ração social com outras pessoas nesse ambiente. Entende-
-se nessa pesquisa que a cultura goianiense é múltipla, “uma 
celebração móvel, formada e transformada continuamente 
em relação as formas pelas quais somos representados ou in-
terpelados no sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 
1997, p. 13). Ainda assim vão existir pessoas que interpretam 
e recebem as sonoridades de forma semelhante, com um sig-
nificado compartilhado:

[...] dizer que duas pessoas pertencem a 
uma mesma cultura é dizer que eles inter-
pretam o mundo com aproximadamente 
os mesmos modos e podem expressar, seus 
pensamentos e sentimentos sobre o mun-
do, de forma que serão entendidos um pelo 
outro. Então cultura depende de seus par-
ticipantes interpretarem significativamente 
o que está acontecendo ao redor deles, e 
‹dando sentido› ao mundo, genericamente 
de modo similar. Este foco em ‹significa-
dos compartilhados› pode algumas vezes fa-
zer cultura soar como unitária e cognitiva. 
Em toda cultura, tem sempre uma grande 
diversidade de significados sobre qualquer 
tópico, e mais de uma maneira de interpre-
tá-lo e representá-lo. Também, cultura é so-
bre sentimentos, ligações e emoções tanto 
como conceitos e ideias. [...] Acima de tudo, 
significados culturais não estão somente ‹na 
cabeça›. Eles organizam e regularizam prá-
ticas sociais, influenciam nossas condutas e 
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consequentemente têm real, efeitos práti-
cos. (HALL, 2003, grifos do autor, p. 2-3).

Acredita-se que a sonoridade urbana robustece a cultu-
ra goianiense. Atualmente são muitas as interferências e in-
fluências sonoras na vida do homem urbano. Mas existe no 
som uma tradição, uma maneira especifica de ser em deter-
minado contexto ou grupo cultural. Por fim, percebe-se que 
“[...] eventos sonoros têm lugar no contexto de um sistema 
social, cujas operações nós queremos compreender, através 
do exame de sua produção e recepção sonoras.” (BAUER, 
2008, p. 367).

Considerações

Nessa pesquisa foi possível perceber as reverberações dos 
sons na cidade de Goiânia: como são produzidos pela cidade 
e recebidas pelos transeuntes, através da recepção dos sons na 
instalação sonora Janelas Sonoras. Mas também reconhece-se 
na pesquisa que nenhuma análise vai abarcar a totalidade dos 
processos urbanos e as memórias partilhadas na sua totalida-
de, pois cada individuo vai passar por um processo de recep-
ção e reconhecimento dos sons de forma particular.

A proposta da instalação sonora Janelas Sonoras surge com 
a intenção de chamar a atenção para os sons urbanos em uma 
poiética da escuta na cidade. Dessa maneira, os transeuntes 
eram expostos aos ruídos sonoros capturados na cidade, rea-
lizando uma intervenção na escuta dos sons na frente do 
Grande Hotel, na região central de Goiânia. Sons próprios e 
simbólicos da sonoridade urbana caracterizam o que deno-



184

performanceS SonoraS culturaiS e a recepção de SonS na cidade de goiânia

<< SUMÁRIO

minamos de performances sonoras culturais. Os indivíduos 
deixam rastros de sua existência a partir da sonoridade que 
emitem na cidade.

A sonoridade urbana atravessa o cotidiano de seus habi-
tantes, associando historicamente essas pessoas. Isso aconte-
ce nas suas práticas cotidianas, dando sentido a sua realidade 
social. Existem performances sonoras culturais a partir do 
reconhecimento e produção dos sons num processo criativo 
da audição que reconecta-se a memorias individuais e parti-
lhadas no mundo social.
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Manutenção da performance pública de 
Regina Casé: uma breve análise de seu 

perfil no Instagram

Ohana Boy Oliveira

Resumo 

A partir de uma abordagem interdisciplinar, este artigo 
analisa a manutenção da performance pública da apresenta-
dora e atriz Regina Casé através das publicações em seu perfil 
no Instagram. Inspirada pelos estudos culturais britânicos, esta 
investigação debate alguns dos conteúdos divulgados pela ar-
tista na internet como forma de ratificar a própria trajetória 
artística no teatro, na televisão e no cinema do Brasil, como 
uma figura que representa o povo e as diversas manifestações 
culturais. Dessa maneira, buscando uma coerência na recepção  
do público, são destacados alguns momentos onde tais aspec-
tos se mostram mais relevantes.

Apresentação

Seguindo a inspiração dos estudos culturais britânicos, 
neste trabalho analisamos a performance pública da artista 
Regina Casé a partir de algumas publicações em seu perfil 
pessoal no Instagram que corroboram com a manutenção de 
sua imagem popular. Esta reflexão faz parte da tese Aspectos 
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da colonialidade do saber, do poder e do ser – uma análise das per-
formances de Regina Casé em sua trajetória televisiva (2020), em 
que a trajetória da atriz e apresentadora foi analisada a partir 
de reflexões sobre a indústria cultural e seus aspectos de co-
lonialidade.

Neste artigo, fazemos uma breve recuperação de sua tra-
jetória artística, destacando alguns de seus trabalhos na Rede 
Globo ao longo de sua carreira. Pensando na recepção dos 
fãs e da imprensa, que gera matérias a partir de determinadas 
postagens, pontuamos alguns elementos que funcionam como 
norteadores de sua performance como uma figura pública que 
circula por diversos ambientes e tem uma variada rede de pres-
tígio construída no decorrer de mais de 30 anos de profissão.

Essa prática midiática através da internet, que atua como 
uma extensão do seu trabalho, ajuda a pensar a visibilidade 
e o alcance de alguém que já tem uma carreira consolidada 
na indústria cultural, mas que viu no Instagram uma forma 
de se conectar ainda mais com seu público, ampliando seu 
alcance midiático.

Nesse sentido, é importante recuperar as discussões sobre 
a centralidade da cultura e seu papel constitutivo em todos os 
aspectos da vida social a partir de Stuart Hall, que entende a 
mídia como uma parte crítica na infraestrutura material das 
sociedades modernas e, ao mesmo tempo, um dos principais 
meios de circulação das ideias e imagens vigentes nas socie-
dades (HALL, 1997, p. 17). 

Ainda hoje, “a mídia sustenta os circuitos globais de trocas 
econômicas dos quais depende todo o movimento mundial 
de informação, conhecimento, capital, investimento, produção  
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de bens, comércio de matéria prima e marketing de produ-
tos e ideias” (HALL, 1997, p. 17). A partir da abordagem dos 
estudos culturais, buscamos, assim como Hall em sua época, 
“repensar radicalmente a centralidade do ‘cultural’ e a articu-
lação entre os fatores materiais e culturais ou simbólicos na 
análise social” (HALL, 1997, p. 32).

Os apontamentos teóricos dão ênfase inicialmente nas 
categorias de biografia (VELHO & KUSCHNIR, 2001; 
BOURDIEU, 1996), narrativa (RICOEUR, 1994), perfor-
mance (ZUMTHOR, 2007) e fachada (GOFFMAN, 2002, 
2011), para que nos ajudem a entender como tais noções se 
embaralham e são fundamentais para pensar as escolhas em 
termos de divulgação de si e da carreira da artista pesquisada.

1. As categorias de biografia, trajetória, 
performance e fachada 

Começamos com as reflexões de Gilberto Velho e Karina 
Kuschnir sobre a relevância das biografias e seu potencial 
revelador no sentido antropológico, quando fazemos análises 
interdisciplinares: “as decisões e escolhas individuais dão-se 
em um campo de possibilidades sociocultural, entremeado 
de relações de poder. Existe política no cotidiano com crises, 
alianças, conflitos e rompimentos” (VELHO & KUSCH-
NIR, 2001, p. 9). Segundo o autor, as trajetórias dos indi-
víduos vão se delineando conforme as finalidades de deter-
minados projetos, ou seja, “a viabilidade de suas realizações 
vai depender do jogo e interação com outros projetos indi-
viduais ou coletivos, da natureza e da dinâmica do campo de 
possibilidades” (VELHO, 2003, p. 47).
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Também escrevendo sobre biografia, Pierre Bourdieu co-
meça seu texto sobre a ideia de ilusão biográfica afirmando 
que “a história de vida é uma dessas noções do senso comum 
que entraram como contrabando no universo científico” 
(BOURDIEU, 1996, p. 183). Segundo o autor, essa noção do 
senso comum, através de uma linguagem simples, relaciona 
a vida como um trajeto, uma viagem, um percurso orienta-
do, um deslocamento linear e unidirecional (BOURDIEU, 
1996). Bourdieu defende que tal tentativa revela uma criação 
artificial de sentido:

[...] o relato autobiográfico se baseia sempre, 
ou pelo menos em parte, na preocupação 
de dar sentido, de tornar razoável, de extrair 
uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva 
e prospectiva, uma consistência e uma cons-
tância, estabelecendo relações inteligíveis, 
como a do efeito à causa eficiente ou final, 
entre os estados sucessivos, assim constituí-
dos em etapas de um desenvolvimento ne-
cessário (BOURDIEU, 1996, p.184).

Trazemos tais autores justamente para questionar deter-
minadas sequências de fatos que são analisados como se fos-
sem uma linha do tempo organizada na ordem cronológica 
com um sentido único, afinal “produzir uma história de vida, 
tratar a vida como uma história, isto é, como o relato coe-
rente de uma sequência de acontecimentos com significado 
e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica”  
(BOURDIEU, 1996, p. 185). Dessa maneira, podemos afir-
mar que dentro desse conceito está embutida uma ideia de 
desordem, que implica em trânsito e mudança, já que “os 



192

MANUTENÇÃO DA PERFORMANCE PÚBLICA DE REGINA CASÉ:  
UMA BREVE ANÁLISE DE SEU PERFIL NO INSTAGRAM

<< SUMÁRIO

acontecimentos biográficos se definem como colocações 
e deslocamentos no espaço social” (BOURDIEU, 1996,  
p. 190), ou seja, estão circulando no campo considerado atra-
vés dos diferentes tipos de capital que estão sendo disputados, 
variando conforme o contexto.

Nesse sentido, o teórico traz uma noção de trajetória 
como uma “série de posições sucessivamente ocupadas por 
um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que 
é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes trans-
formações” (BOURDIEU, 1996, p. 189). O relato de vida 
ratifica essa narrativa que se aproxima “do modelo oficial da 
apresentação oficial de si, carteira de identidade, ficha de es-
tado civil, curriculum vitae, biografia oficial” (BOURDIEU, 
1996, p. 188).

Precisamos definir também de onde estamos partindo para 
falar de performance, que, seguindo o conceito de Paul Zum-
thor, é uma forma de reconhecimento que implica competên-
cia, presença e conduta designando um ato de comunicação:

Termo antropológico e não histórico, relati-
vo, por um lado, às condições de expressão, e 
da percepção, por outro, performance desig-
na um ato de comunicação como tal; refere-
-se a um momento tomado como presente. 
A palavra significa a presença concreta de 
participantes implicados nesse ato de manei-
ra imediata (ZUMTHOR, 2007, p. 50).

De acordo com o autor, a performance está ligada ao cor-
po, que através dele, se conecta com o espaço, gerando um 
laço que se valoriza pela teatralidade (ZUMTHOR, 2007). 
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Esses sentidos de performance nos interessam pois compor-
tam “coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas concre-
tas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo” 
(ZUMTHOR, 2007, p. 31).

Complementando essa breve introdução a alguns concei-
tos-chave, seguimos com a ideia de narrativa, de Paul Ri-
coeur, que a desenvolve pensando a tessitura da intriga e sua 
relação com o tempo, em uma tentativa de manter a coe-
rência de sentido, ao realizar uma “promessa”. Para entender 
o funcionamento da narrativa de si, influenciando ao longo 
dos anos a carreira profissional de Regina Casé, concordamos 
que “seguir uma história é avançar no meio de contingências 
e de peripécias sob a conduta de uma espera que encon-
tra sua realização na conclusão” (RICOEUR, 1994, p. 105). 
Segundo Ricoeur, “compreender a história, é compreender 
como e por que os episódios sucessivos conduziram a essa 
conclusão, a qual, longe de ser previsível, deve finalmente 
ser aceitável, como congruente com os episódios reunidos” 
(RICOEUR, 1994, p. 105).

Intercalando a ideia de performance com representação, 
complementamos a teoria com as discussões de Erving Gof-
fman, ao escrever sobre o trabalho de elaboração da face, a 
fachada e a interação social. Ao partir de uma perspectiva 
da representação teatral e seu caráter dramatúrgico, Goffman 
utiliza o termo fachada para se referir à performance, que 
funciona como equipamento expressivo padronizado, inten-
cional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo du-
rante sua representação (GOFFMAN, 2002). 
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Tal noção nos permite comparar esse termo com as más-
caras simbólicas que os atores de teatro utilizam para com-
por seus personagens, que se aproxima da vivência teatral da 
apresentadora em sua trajetória (OLIVEIRA, 2016). Todavia, 
é importante ressaltar que, por seu caráter ambivalente, a im-
pressão de realidade criada por uma representação é delicada 
e frágil, podendo ser quebrada por determinados contratem-
pos, isto é, as impressões alimentadas pelas representações co-
tidianas estão sujeitas à ruptura (GOFFMAN, 2002).

Essa fachada, que relacionamos ao conceito de identida-
de, por serem ambas construções socioculturais delimitadas 
a partir do contato com o outro, precisa ser mantida e cons-
tantemente atualizada para continuar (re)produzindo deter-
minados efeitos de sentido. Goffman afirma que tal termo 
“pode ser definido como o valor social positivo que uma 
pessoa efetivamente reivindica para si mesma através da li-
nha que os outros pressupõem que ela assumiu durante um 
contato particular” (GOFFMAN, 2011, p. 13), ou seja, “uma 
imagem do eu delineada em termos de atributos sociais 
aprovados” (GOFFMAN, 2011, p. 14). Por conta disso, a es-
colha defensiva é pela preservação da fachada, por conta das 
inúmeras consequências que determinada mudança acarreta-
ria para a própria reputação. “A preservação da fachada serve 
para neutralizar ‘incidentes’ - quer dizer, eventos cujas impli-
cações simbólicas efetivas ameaçam a fachada” (GOFFMAN, 
2011, p. 20). 

Existe também uma postura protetora, que é a orientação 
em salvar a fachada dos outros, o que ocorre quando pes-
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soas próximas querem garantir que a mesma não seja abalada. 
Segundo Goffman, são três as possibilidades quanto a uma 
ameaça à fachada: pode ser inocente, pode ter malícia/des-
peito ou ser um incidente. Para preservar a fachada, são duas 
as possibilidades: pelo processo de evitação, ou seja, evitando 
contatos prováveis de ameaça; ou pelo processo corretivo, isto 
é, tentando corrigir os efeitos da ameaça. Ambos têm posi-
cionamentos que podem ser ora diplomáticos ora agressivos. 
O que toda essa análise nos mostra é que no que se refe-
re à manutenção de determinada fachada é perceptível uma 
dimensão do jogo, de saber jogar conforme as regras para 
escolher qual a melhor performance para utilizar em cada 
situação, é esse ponto que nos interessa mais especificamente.

Entendemos tais performances de mediação como tipos 
ideais, conforme a definição de Max Weber. Como instru-
mentos analíticos, os tipos ideais servem “para auxiliar a pes-
quisa empírica de causas e não para ‘reproduzir’ e compreen-
der diretamente o mundo exterior […] ou para articular um 
desdobramento ideal e esperado” (KALBERG, 2010, p. 42) 
e funcionam como partes fundamentais para este modelo de 
investigação interpretativo. A apresentação da trajetória de 
Regina Casé e sua análise permitem embasar nossas discus-
sões teóricas para que sejam exemplificadas as performances 
realizadas e possam servir como referência para pesquisa de 
outros artistas e/ou mediadores culturais, considerando sem-
pre seus contextos sociais.
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2. Elementos de uma ilusão biográfica

Regina Maria Barreto Casé nasceu em 25 de fevereiro de 
1954 e vem de uma família de artistas ligada à comunicação, 
como o pai Geraldo Casé, que foi diretor de televisão, e o 
avô Ademar Casé, considerado pioneiro do rádio no Bra-
sil. As diversas menções em entrevistas e declarações sobre 
sua ascendência nordestina e sua “cara de pobre” (CHAVES, 
2012) com traços indígenas, nos trazem importantes pistas 
sobre esse lugar de mulher fora de determinados padrões que 
ela ocupa na televisão. Sobre esse resgate da questão familiar 
e sua relação com o nordeste do Brasil, pelo fato da família 
do avô ser de Caruaru (Pernambuco), Regina comenta sobre 
sua infância e suas viagens à terra de Ademar Casé:1

Eu já amava os bonecos de Vitalino ou 
aquelas figurinhas de alfenim da feira (o úl-
timo estágio da rapadura vendido em for-
ma de flores, pombinhas, peixes, galinhas) 
tanto quanto a minha coleção de latinhas 
de refrigerante estrangeiras (trazidas do ex-
terior por um comandante apaixonado pela 
minha mãe e por aeromoças conhecidas de 
algum conhecido nosso). (Assim como as 
manicures são pontes incríveis que levam 
nas suas bolsas Louis Vitton falsas funks, 
modas e gírias, naquela época eram as ae-
romoças pontes aéreas de discos, filmes e 
estilo.) Hoje, eu gosto de usar tanto uma 
alpargata feita pelo meu querido Expedito 

1 Matéria Regina Casé conta por que a poltrona Mole marcou sua vida. Dispo-
nível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/04/regina-case-
-conta-por-que-a-poltrona-mole-marcou-sua-vida.shtml?utm_source=whatsa-
pp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa> Acesso em 7 mai. 2018.
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Seleiro do Cariri quanto um par de ‘dad’s 
sneakers’ da última coleção da Balenciaga. 
Eu amo todas as minhas samambaias de gar-
rafas pet tanto quanto um filodendro raro 
do pico da Neblina – de quem cuido como 
um bebê.

Essa declaração demonstra, por exemplo, como a circulação  
e uso de diversos mundos diferentes, muitas vezes concebi-
dos como distantes, convivem em “harmonia” na sua prática 
profissional e pessoal explicitada ao público. Aqui já vemos 
o gosto pelas coisas simples, mas também para as mais ca-
ras e de grife, além do contato com trabalhadoras que tra-
zem novidades do universo popular, como as manicures. A 
apresentadora revelou ainda que tem um barco, nomeado: 
“Caruaru: O Sertão Virou Mar”, como homenagem ao avô. 
Começamos com essa forte ligação com o nordeste do Brasil 
porque ela é um dos pilares da construção da ideia de mistura 
presente no discurso de brasilidade em diversos programas 
que apresentou ou acionados em determinados momentos, 
como entrevistas, declarações e publicações em redes sociais.

Sua carreira como atriz foi iniciada com o grupo Asdrúbal 
trouxe o trombone, que tinha uma trupe composta por Hamil-
ton Vaz Pereira, Evandro Mesquita, Luiz Fernando Guima-
rães, Patrícia Travassos, dentre outros, onde atuou nas peças 
O Inspetor Geral (1974), Ubu (1975), Trate-me Leão (1977), 
Aquela Coisa Toda (1980) e A Farra da Terra (1983). Posterior-
mente, já em carreira solo, protagonizou o monólogo Nardja 
Zulpério (1991), sucesso de crítica e público. Ganhou alguns 
prêmios pelas peças realizadas, como o Molière de melhor 
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atriz pela peça Trate-me Leão. Ao fazer referências a essa época 
em entrevistas, Regina Casé sempre destacou o improviso 
e as viagens realizadas pelo país com o grupo, com o início 
desse olhar para o “Brasil profundo”.

Ainda como atriz, fez participações em alguns filmes do 
cinema nacional, como Chuvas de verão (1978); Tudo bem 
(1978); Os Sete Gatinhos (1980); Eu Te Amo (1981); O Se-
gredo da Múmia (1982); Onda Nova (1983); Areias Escaldantes 
(1985); A Marvada Carne (1985); O Cinema Falado (1986); O 
Grande Mentecapto (1986); Eu, tu, eles (2000); Rio, Eu Te Amo 
(2014); Made in China (2014); Que horas ela volta? (2015) e 
Três Verões (2019); dentre outros.

Na televisão, marcou presença na novela Guerra dos Sexos 
(1983) no papel de Carlotinha Bimbatti, além dos programas 
Sítio do Pica-Pau Amarelo e Chico Anysio Show. Em Cambalacho 
(1986), interpretou Albertina Pimenta, a Tina Pepper, uma 
cantora inspirada na estadunidense Tina Turner, considerada 
um dos grandes destaques em sua carreira de atriz.

Outro destaque como atriz foi o programa de humor e 
sátira à própria televisão, TV Pirata (1988-1992), que tinha 
como roteiristas Luiz Fernando Veríssimo, Pedro Cardo-
so, Hubert, Bussunda, Cláudio Manoel, Hélio de La Peña, 
Beto Silva, Marcelo Madureira, entre outros. No elenco, ato-
res como Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch, Cláu-
dia Raia, Diogo Vilela, Cristina Pereira e Ney Latorraca. Tal 
programa humorístico, considerado vanguarda na televisão, 
obteve muito sucesso, sendo uma das principais referências 
até hoje para outras atrações de humor. 
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Ainda na televisão, interpretou a nordestina Rosalva na 
novela As Filhas da Mãe (2001), participou das minisséries 
“Amazônia: De Galvez a Chico Mendes” (2007) e Som & Fúria 
(2009), e fez participação especial nas novelas Vereda Tropical 
(1984) e Ciranda de Pedra (2008). Seu último trabalho foi a 
personagem Lurdes, empregada nordestina que era uma das 
protagonistas da novela Amor de Mãe (2019-2021).

Como apresentadora, além de Que história é essa? (2001-
2002) e Cena Aberta (2003), realizou alguns quadros no pro-
grama Fantástico, exibido aos domingos à noite na Rede 
Globo: Na Geral (1994), Cidadania (2002-2003), Brasil To-
tal (2003-2005), Adolescentes (2004), Novos Velhos (2004) e 
Crianças (2005), Mercadão de Sucessos (2005), Central da Perife-
ria - Minha Periferia é o Mundo (2007), Vem com tudo! (2009), 
Fonte da Juventude (2016). Tais quadros, de maneira geral, se 
apresentam como didáticos, abordando questões de utilidade 
pública, ligados à cidadania; formas de comportamento de 
acordo com a faixa etária; permeados pelo humor, tanto que, 
muitas vezes, a apresentadora é referenciada também como 
humorista. 

Seguimos com as atrações apresentadas por Regina Casé 
na Rede Globo, destacando aquelas que foram marcan-
tes em sua carreira: Programa Legal (1991-1992), Brasil Legal 
(1995-1998), Muvuca (1998-2000), Central da Periferia (2006), 
Esquenta! (2011-2017), Um pé de quê?, (2000 a 2017), esse 
último exibido no Canal Futura (Grupo Globosat). Todos 
os programas de entretenimento na Globo foram realizados 
com a parceria de criação do antropólogo Hermano Vianna, 
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integrando o Núcleo do diretor Guel Arraes da emissora. 
De maneira geral, tais atrações traziam um discurso de va-
lorização da diversidade, da mistura de diferentes elementos, 
da cultura popular, das expressões artísticas vindas das favelas, 
comunidades e periferias do Brasil etc.

Em 2009, a apresentadora foi homenageada pela Escola 
de Samba Leandro de Itaquera, de São Paulo, com o samba 
enredo:2 Leandro de Itaquera faz a festa das periferias do Brasil 
para o mundo... Salve, salve nossa estrela Regina Casé!. Vale des-
tacar a letra do samba com alguns pontos que naquela época 
já eram indicativos de sua trajetória televisiva relacionada à 
periferia, percebidas a tal ponto que virou tema de escola de 
samba que exaltou esse aspecto: 

[..] Se liga no som, é rap, baião / É funk, é 
brega, pagode na palma da mão / Estrela a 
brilhar, no teatro, cinema e na tv / Põe a 
boca no trombone para alertar / Em prol 
dos direitos de viver / Eu, tú eles a sambar... 
na central da periferia / Hoje vamos coroar 
um exemplo de mulher / Salve, salve Re-
gina Casé!

Neste trecho são destacadas algumas características como 
a atuação no teatro, no cinema e na televisão, com referência 
ao grupo no qual iniciou sua carreira teatral; a defesa pelos 
direitos de viver, associados à luta contra o preconceito e a 
intolerância; o filme Eu, tu, eles onde interpretou uma mu-
lher nordestina cortadora de cana; e o programa mais recente 

2 Samba-enredo Leandro de Itaquera Faz a Festa Das Periferias do Brasil Para o 
Mundo. Salve Salve, Nossa Estrela Regina Casé! Disponível em: <https://www.
letras.mus.br/leandro-de-itaquera-sp/1437489/> Acesso em: 18 nov. 2019.
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na época, Central da Periferia, onde exaltava a produção cul-
tural de territórios periféricos e estigmatizados. 

Em 2010, participou do especial de fim de ano Papai Noel 
Existe, dirigido por Estevão Ciavatta, onde interpretou Fran-
cis, uma vendedora de loja na SAARA (Sociedade de Ami-
gos das Adjacências da Rua da Alfândega). Em matéria sobre 
a atração,3 Regina afirmou: “A Francis é um Maracanã de 
mulheres de 15 a 60 anos, que conheci em muitos trabalhos”. 
Percebemos nesta declaração como sua trajetória de viagens 
pelo Brasil ao longo dos anos de Programa Legal, Brasil Legal 
e Central da Periferia possibilitou conhecer tantas mulheres 
diversas que servem de inspiração e laboratório para outros 
trabalhos artísticos como atriz. 

Em 2011, foi homenageada pelo Festival Visões Periféri-
cas,4 conforme observamos no site do evento: “Ao longo de 
sua trajetória Regina tem trazido à tona na televisão aberta 
brasileira todo o potencial cultural das periferias. Isso não 
é pouco em um país que em 2009 possuía 96 milhões de 
aparelhos televisores, segundo pesquisa do IBGE”. Sua ami-
zade com Hermano Vianna é um dos destaques, comentando 

3 Matéria Papai Noel Existe traz muita comédia, romance e drama na Saara, dia 
22. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2010/12/
papai-noel-existe-traz-muita-comedia-romance-e-drama-na-saara-dia-22.html> 
Acesso em 22 mai. 2018.

4 Festival Visões Periféricas 2011. O texto encerra enaltecendo a importância da 
mistura: “Não importa de que lado estamos, a divisão entre Centro e Periferia não 
faz mais sentido quando o importante é circular, misturar, promover encontros, 
gerar ideias e conexões, multiplicar. É esse o mundo de hoje, da internet, das 
redes sociais, dos games, da Regina, das periferias, dos centros, do audiovisual, do 
funk, das muitas Visões Periféricas”. Disponível em: http://visoesperifericas.org.
br/2011/homenagem.html Acesso em 22 mai. 2018. Um vídeo sobre sua tra-
jetória, produzido pelo festival, pode ser visto em: https://www.youtube.com/
watch?v=-E2knKyMevM Acesso em 4 fev. 2020.
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a circulação de ambos pelas periferias do Brasil, em busca 
da valorização da riqueza cultural desses espaços e da des-
construção de alguns estereótipos. Uma das justificativas para 
a homenagem se dá pela “versatilidade, essa disposição de 
observar, olhar para o lado sem preconceito, sensibilidade e 
curiosidade em descobrir o novo” da artista, mostrando que 
“a periferia é um território produtivo, inovador”.

Em 2012, a artista recebeu a medalha de Ordem do Mérito 
Cultural5 das mãos da ex-presidenta eleita Dilma Rousseff, na 
Classe Cavaleiro, que homenageia pessoas que tenham pres-
tado contribuições à cultura brasileira. Nesse mesmo ano, re-
cebeu também o título de cidadã soteropolitana em Salvador, 
na Câmara de Vereadores da Bahia, entregue por Caetano Ve-
loso, pela relação que estabeleceu com a cidade desde os anos 
1970.6 Sobre essa proximidade com Salvador, mesmo sendo 
carioca, afirma: “Não fico só no circuito Barra-Ondina, não. 
Conheço o Centro e a periferia também. Vivo a Bahia sem 
preconceito, conheço pouco rico na Bahia”. Vale ressaltar que 
o circuito mencionado é associado ao movimento turístico de 
Salvador, atraindo muitos visitantes brasileiros e estrangeiros. 
Ao comentar os pontos positivos da cidade, destaca:

O melhor de Salvador é a doçura do povo, 
a força cultural e espiritual, o manancial de 
beleza. O que me diverte, o que me ale-
gra são 90% baianos. Gosto do Carnaval, 

5 Matéria Dilma homenageia Luiz Gonzaga e entrega Ordem do Mérito Cultural 
a 41 premiados. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/2012/11/dilma-ho-
menageia-luiz-gonzaga-e-entrega-ordem-do-merito-cultural-a-41-premiados> 
Acesso em 17 mai. 2018.

6 Matéria Regina Casé recebe título de cidadã soteropolitana nesta segunda. Dispo-
nível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/regina-case-recebe-
-titulo-de-cidada-soteropolitana-nesta-segunda-17/> Acesso em 22 mai. 2018.
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da praia, da dança e da comida. A Bahia é 
o lugar mais africano do Brasil e eu tenho 
identidade profunda com a cultura negra.

A ratificação do amor por Salvador se dá principalmente 
ao que está relacionado à produção cultural popular (carna-
val, dança e comida) e à natureza (praias) da Bahia. A rela-
ção com a negritude, revelando uma identidade profunda, 
também aparece nos programas apresentados pela artista, as-
sim como na relação com o filho Roque. Também em 2012, 
Regina Casé foi nomeada presidente de honra dos garis da 
COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) 
do Rio de Janeiro, com uma cerimônia de entrega do cer-
tificado de tal título na comemoração do Dia do Gari,7 no 
dia 16 de maio daquele ano.8 Em 2018, uma de suas publi-
cações em seu perfil no Instagram foi uma foto do programa 
Esquenta! na qual ela estava rodeada de garis uniformizados 
de laranja no palco, com a seguinte legenda: 

Hoje é o #DiaDoGari! Tenho o maior or-
gulho de ser presidente de honra dos garis 
da Comlurb do RJ! Adoro quando eles me 
chamam: “E aí, madrinha?! Bom dia, ma-
drinha! Sabe da maior, madrinha?!”. Eles 

7 Na foto, vemos Regina Casé uniformizada como gari recebendo o título de Re-
nato Sorriso. Matéria Regina Casé vira presidente de honra dos garis do Rio. 
Disponível em: <http://ego.globo.com/famosos/noticia/2012/05/regina-case-
-vira-presidente-de-honra-dos-garis-do-rio.html> Acesso em: 17 mai. 2018.

8 Na comemoração desta data em 2018, foi publicado um vídeo em seu perfil 
no Instagram que teve uma circulação ampla em redes sociais, de um gari da 
COMLURB falando sobre questões raciais e a época de escravização dos negros 
no Brasil, que resultou em profundas desigualdades. Como exemplo, ele relembra 
duas imagens que também circularam na rede, de uma formatura de Medicina, 
onde só havia pessoas brancas, e do corpo de trabalhadores da COMLURB, onde 
só havia pessoas negras.

https://www.instagram.com/explore/tags/diadogari/
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sabem de tudo... a piada, a gíria, a notícia 
fresquinha... tudo que há de novo na cidade. 
Parabéns, queridos, vocês são demais!!

Essa relação com os trabalhadores da COMLURB era 
marcada pela presença recorrente de Renato Sorriso, gari que 
virou símbolo do carnaval carioca na Marquês de Sapucaí, nas 
gravações do Esquenta!, fazendo parte do grupo de garis uni-
formizados no palco da atração em um tipo de camarote para 
eles. Mesmo trazendo uma representação positiva dos garis, 
não há registros de apoio ou alguma manifestação e posicio-
namento de Regina Casé nos vários momentos de greve onde 
a classe lutava por melhores condições de trabalho, por exem-
plo. Veremos agora como a performance pública em seu perfil 
corrobora de maneira deliberada para a manutenção de sua 
trajetória de mediação entre mundos diferentes.

3. Manutenção da face pública através do perfil no 
Instagram @reginacase

Para pensar a construção de sua face pública, que estabele-
ce, de certa forma, uma continuidade entre a atriz, a apresen-
tadora e a personagem midiática como mulher, mãe, amiga, 
esposa e pessoa Regina Casé, partimos de uma publicação 
da apresentadora em seu perfil no dia 20 de julho de 2017, 
na qual há a publicação de uma foto da mesma com uma 
mulher peruana, na qual elas estão vestidas de maneira igual, 
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fazendo um #tbt9 de uma viagem ao Peru com a seguinte 
legenda: “eu camaleoa! Eu zelig!”.10

A referência é do filme Zelig (1983), de Woody Allen,11 
onde o personagem principal, Leonard Zelig, interpretado 
pelo próprio diretor, é uma pessoa que se adapta às situações 
e se transforma nas pessoas com quem convive, seja entrevis-
tando, conversando ou interagindo, estando próximo a elas. 
Esse caso abordado no filme, conhecido como “camaleão 
humano”, intriga os especialistas que não conseguem des-
vendar a situação nem encontrar um diagnóstico. Essa capa-
cidade de adaptação é característica do camaleão, animal que 
se camufla em situações de risco. Esse exemplo de publicação 
em rede social de forma pública é um elemento importante 
para a análise das performances da atriz e apresentadora e sua 
constante atualização em exibições de seu cotidiano, sendo o 
ambiente digital mais um local para sua atuação como artista 
e pessoa atualmente.

Em declaração de 2018,12 Regina Casé falou sobre um 
programa no qual estava trabalhando, que, na época, não 
tinha data de estreia e acabou sendo cancelado, intitulado 
provisoriamente como Enlouquecer o algoritmo, que consistia 
9 Do inglês throwback thursday, significa algo como quinta-feira do passado, quan-

do as pessoas geralmente publicam fotos antigas nesta rede social.

10 Publicação disponível em: <https://www.instagram.com/p/BWyCvjzhqxa/> 
Acesso em 21 mai. 2018.

11 Matéria No filme Zelig Woody Allen faz uma fábula sobre a psicologia de massas 
do século XX. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/no-filme-ze-
lig-woody-allen-faz-uma-fabula-sobre-a-psicologia-de-massas-do-seculo-xx/> 
Acesso em 21 mai. 2018.

12 Entrevista “Sou um preto, de 16 anos” – Regina Casé se sente assim, também uma 
“neoabolicionista” e fala como dá “um puta trabalho” pro maquiador. Disponível 
em: <https://universa.uol.com.br/especiais/regina-case/index.htm#sou-um-
-preto-de-16-anos> Acesso em: 11 jun. 2018.



206

MANUTENÇÃO DA PERFORMANCE PÚBLICA DE REGINA CASÉ:  
UMA BREVE ANÁLISE DE SEU PERFIL NO INSTAGRAM

<< SUMÁRIO

na temática da tecnologia e comportamento, demonstrando 
como as relações sociais se transformaram através dos avanços 
tecnológicos. Ao ser perguntada sobre como sua vida foi mo-
dificada por tais mudanças, Regina afirmou ser uma pessoa 
muito curiosa que adora tirar fotos, então a tecnologia veio 
para facilitar a busca por determinados assuntos desconheci-
dos no Google e o registro de tantos momentos no Instagram. 

A apresentadora revelou também que, no início do grupo 
de teatro Asdrúbal trouxe o trombone, em sua fase mais hippie, 
não havia muitos registros das viagens porque tirar fotos era 
considerado uma coisa da burguesia, o que não permitiu que 
ela guardasse, em fotografia, diversos momentos de andanças 
pelo país. Em determinado momento, ela comprou uma câ-
mera Polaroid e muitos filmes, que possibilitaram inúmeros 
registros nas viagens dos programas que gravava, que gerou 
inclusive um fotolivro chamado Já, com a seleção de fotos 
feitas por Giovanni Bianco e João Carrascoza.

Percebemos ao longo desta investigação que tem sido 
cada vez mais frequente o uso das redes sociais como ex-
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tensão do trabalho,13 para divulgação do mesmo e das causas 
dos amigos, por isso nesta seção destacamos algumas infor-
mações importantes do perfil no Instagram para a construção 
e ratificação da face pública de Regina Casé,14 em constante 
atualização de sua performance de mediação e de uma figura 
que valoriza a diversidade cultural. Lembrando, como regis-
tra a música de abertura do Esquenta!, Regina Casé constitui 
suas redes também porque “se liga, se encontra, faz conexão, 
twita”, fazendo alusão à interação em ambientes digitais.

Em geral, são compartilhados vídeos, fotos, textos, ma-
teriais de mídia, reportagens, capturas de telas, stories;15 de 

13 Em entrevista sobre sua personagem na novela Amor de mãe, Regina Casé revelou 
que interage com os fãs pelas redes sociais e que a música de Lurdes foi sugestão 
de um deles. “O contato com os fãs é frequente através das redes sociais. Tanto que 
a música-tema de Lurdes – Onde Estará o Meu Amor, de Maria Bethânia – foi 
sugestão de um fã no Instagram. “Eu quero agradecer muito a ele. Era uma pessoa 
com quem eu nem converso, que apareceu na minha rede e me mandou uma 
mensagem dizendo ‘eu vi que você vai fazer a novela ‘Amor de Mãe’. Sabe qual 
música eu acho que poderia ser a sua? Aquela Onde Estará o Meu Amor. Combi-
naria tanto com a personagem procurando seu filho’”, lembrou a atriz, que seguiu 
a sugestão do seguidor. “Quando deu meia-noite, eu mandei essa sugestão para o 
[José Luiz] Villamarim, com o link da música e 30 minutos depois estava aprovado. 
Eu agradeço muito a ele, a ideia foi linda e quando a escuto me ajuda. Eu sou 
louca pela Maria Bethânia e ela foi uma das pessoas que mais insistiu para que eu 
voltasse a atuar. Ela sempre me disse que amava o meu programa, mas queria me 
ver como atriz. Esta música me embala, me carrega e puxa minha emoção”. Maté-
ria Regina Casé adiou programa para viver heroína em Amor de Mãe. Disponível 
em: <https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-a-
mor-de-mae/> Acesso em: 18 jan. 2020.

14 Disponível em: <https://www.instagram.com/reginacase/> Até 31 de março de 
2021 havia 6.105 publicações, 2 milhões de seguidores, 1.889 seguindo. Descrição: 
Regina Casé Atriz e Apresentadora <http://www.reginacase.com.br/> As publi-
cações são compartilhadas também em sua página no Facebook (com 4,2 milhões 
de seguidores): <https://www.facebook.com/ReginaCase/> e perfil no Twitter 
(com 1,3 milhões de seguidores): <https://twitter.com/reginacase>

15 Conteúdo composto por fotos e/ou vídeos de 15 segundos que inicialmente fica-
vam disponíveis aos seguidores por 24 horas, mas que atualmente podem ser salvos 
em uma pasta intitulada Destaques.
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momentos pessoais em família, com registros de festas fami-
liares, de aniversários, feriados (Natal, Ano Novo, Carnaval, 
Festa de São Jorge, dentre muitos outros), férias, viagens, 
encontros com amigos (grande parte composta por artis-
tas famosos da música, teatro, televisão, artes plásticas etc.) 
e também de trabalhos realizados. Usualmente, os perfis no 
Instagram e no Twitter são atualizados com mais frequência 
e com conteúdos mais similares, buscando ainda uma 
aproximação maior com o público.

Podemos afirmar, a partir destas publicações, um aspecto 
de construção da persona Regina Casé levando em conside-
ração as referências de viagem, de deslocamentos, de alguém 
que circula por diversos territórios, seja no Rio de Janei-
ro, no bairro do Leblon (onde mora em um apartamento 
em frente à praia), em Mangaratiba - RJ, (onde tem um sí-
tio, próximo à Ilha Grande, onde passeia com seu barco já 
mencionado em entrevista citada), em Salvador - BA (onde 
tem casa no bairro Santo Antônio Além do Carmo, perto 
do Centro Histórico), em São Paulo (onde as irmãs e alguns 
amigos moram). Em relação ao trabalho na televisão, já fo-
ram feitas postagens divulgando as reprises dos programas 
no Canal Viva (Esquenta! em 2018, Brasil Legal em 2014, os 
mais recentes), usando algumas hashtags, como por exem-
plo: #esquenta #tudojuntoemisturado #familiaesquenta etc. 
Até 2020, grande parte das publicações se referia ao trabalho 
como Lurdes, uma das protagonistas da novela das 21h Amor 
de Mãe, escrita por Manuela Dias e dirigida por José Villama-
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rim, que gerou bastante repercussão com o público e altos 
índices de audiência.

Além de muitas publicações sobre o contato com a natu-
reza, no mar e na floresta, por exemplo, podemos perceber a 
participação em muitos eventos culturais, shows, exposições, 
lançamentos de livros e filmes, aniversários, casamentos, mos-
trando a circulação em diversos ambientes e tendo contato 
com uma rede de amigos estrelada, dentre eles: Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, Maria Bethânia, Glória Maria, Adriana Va-
rejão, Vik Muniz, Bela Gil, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, 
Fernanda Montenegro, Paulo Gustavo, Lázaro Ramos, Taís 
Araújo, Preta Gil, Eliane Dias, Bruno Gagliasso, Giovanna 
Ewbank etc.; personalidades recorrentes na vida da artista de 
acordo com o conteúdo digital exposto aos seguidores. 

Outra característica a ser destacada, além da relação de 
amor e amizade com essas pessoas, está a questão da intimi-
dade e a linha tênue que separa a sua vida privada da vida 
pública, em gravações de programas; já que em muitas decla-
rações Regina Casé afirmou que o programa Esquenta! era 
uma festa na casa dela, só que transportada para o estúdio da 
Rede Globo.16 Somado a isso, destacam-se ainda a irreve-
rência e espontaneidade associadas à figura da apresentadora, 
por se expressar de maneira coloquial na interação com as 
pessoas, que envolve também contato físico e demonstrações 
de carinho, como beijos e abraços, sendo conhecidas ou não. 
Embora nem sempre essa estratégia tenha o efeito pretendi-

16 Publicação do dia 3 de março de 2018: “Interrompendo meus presentes de ani-
versário, lembro que hoje às 19h30 no Canal VIVA tem #Esquenta. Gente, já 
repararam como a minha festa de aniversário parece o Esquenta, e o Esquenta 
parece a minha festa de aniversário??? Kkkkk. Vamos matar a saudade?”
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do,1 em geral o significado partilhado é a imagem de uma 
pessoa acessível a todas as classes sociais, que circula por uma 
rede de contatos e afetos, por mundos diferentes com igual 
desenvoltura e familiaridade, estando de férias em Nova York, 
passeando pelas ruas de Paris ou fazendo compras no comér-
cio da SAARA no Rio de Janeiro.

4. Considerações finais

Neste artigo, a partir de uma breve análise da trajetória 
de Regina Casé no teatro, na televisão e no cinema, destaca-
mos a interação pelo perfil no Instagram da artista como uma 
forma de manter e ampliar o público, se aproximando mais 
de seus seguidores e fãs, acumulados ao longo de sua carreira 
como atriz e apresentadora. Através das categorias de per-
formance e fachada, discutimos como determinadas posturas 
são reforçadas por meio de publicações nas redes sociais.

A manutenção da performance pública ligada à diversida-
de, à cultura popular mas também a um circuito de consumo 
de luxo e de uma rede de prestígio, se dá através de fotos, 
vídeos e legendas que buscam confirmar todos esses aspectos 
positivos de Regina Casé. Não alegamos ser essa uma exclu-
sividade da artista analisada, entendendo que o debate acerca 
dessas práticas não se encerra aqui. Buscamos trazer, através 
de uma abordagem interdisciplinar, as performances culturais 
e os modos dessa produção de conteúdos, pensando como 

1 Algumas polêmicas, como a repercussão do assassinato do dançarino Douglas da 
Silva (DG) e da foto de Carolina Dieckman com empregadas domésticas na casa 
de Regina Casé, foram analisadas em sua complexidade na tese (OLIVEIRA, 
2020).
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se articulam os vínculos entre os universos culturais, sua di-
versidade de expressões e a internet, com suas novidades em 
termos de formatos e interações.
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A dimensão subjetiva de uma artista da 
performance em cinema

Huli de Paula Balász2

Resumo

O objetivo deste artigo é investigar de que forma a re-
lação intermidiática entre cinema e performance no docu-
mentário Espaço além - Marina Abramović e o Brasil (Marco 
del Fiol, 2016) revela a dimensão subjetiva da personagem. 
Neste breve recorte faremos isso analisando especialmente a 
mise-en-scène de Abramović em determinadas cenas do filme, 
estabelecendo possíveis associações ao seu histórico de peças 
performáticas.

Não é novidade que o sujeito está em constante busca 
de uma esfera mais profunda do ser e isso pode ser veri-
ficado desde escritos da Antiguidade até manifestações em 
obras contemporâneas. O documentário Espaço além - Mari-
na Abramović e o Brasil (Marco del Fiol, 2016) se volta a tais 
questões, ao passo que atualiza essa dimensão para o universo 
cinematográfico. O filme aborda a trajetória da artista sérvia 
Marina Abramović em busca de cura pessoal e inspiração 
artística pelo Brasil ao longo de quatro anos, de 2012 a 2016. 

2 Cineasta, mestra pelo Programa de Pós-graduação em Imagem e Som da Univer-
sidade Federal de São Carlos. (UFSCar),  bacharela em Cinema e Audiovisual pelo 
Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Campinas, Brasil. 
E-mail: huli.balasz7@gmail.com
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Nessa peregrinação a performer viaja por regiões do Brasil ex-
perimentando rituais sagrados e explorando os limites entre 
arte, imaterialidade e consciência.

A linguagem cinematográfica de Espaço além, ao em-
preender recursos que tentam capturar a subjetividade da 
artista, imprime ao fluxo do filme uma gama de elementos 
neste intento, tanto provindos do cinema como da arte da 
performance. Neste artigo focamos nos aspectos provindos 
da arte da performance que ocorrem no documentário, es-
pecialmente por meio das ações de Marina, como quando, 
por exemplo, performa micropeças dentro da linguagem ci-
nematográfica, como em uma das cenas onde se cria a série 
fotográfica Lugares de poder, ou quando a artista, completa-
mente vestida, banha-se nas águas da cachoeira, ou, ainda, 
quando passa cinquenta segundos do filme sentada em uma 
cadeira de costas para a câmera no Jardim de Maytrea, em 
Alto Paraíso de Goiás.

A artista, que detém uma relevância colossal para a his-
tória da arte da performance, tem como um dos principais 
trabalhos Art must be beautiful (Arte deve ser bela, 1975), peça 
realizada no Festival de Charlottenborg em Copenhague, em 
que, durante trinta minutos, escova seus cabelos compulsiva-
mente ao repetir as frases “arte deve ser bela” e “a artista deve 
ser bela”. A propósito, de acordo com Abramović em sua au-
tobiografia, “um operador de vídeo registrou a performance 
e foi o primeiro vídeo da minha vida” (Idem, p. 95); The 
lovers (Os amantes: a caminhada da Grande Muralha, 1989), obra 
em que Marina e Ulay (Uwe Laysiepen), artista performer e 
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seu companheiro durante doze anos, decidem caminhar du-
rante três meses na Grande Muralha na China para marcarem 
o fim do relacionamento e parceria; e The artist is present (A 
artista está presente), apresentada em 2010 no Museu de Arte 
Moderna de New York (MoMA), no qual passou, durante 
três meses, oito horas diárias sentada em silêncio frente a 
uma cadeira vazia, permitindo que cada um dos espectadores 
se sentasse diante dela e a encarasse nos olhos, pelo tempo 
que desejassem, levando o público a questionar suas próprias 
emoções. Segundo a artista, o objetivo desta peça era mostrar 
a um grande público o potencial transformador da perfor-
mance ao “voltar-se a si” e, em alguns momentos, ela afirma 
que se sentia como um espelho para cada pessoa que resolvia 
se sentar à sua frente. “Essa performance tinha durado tan-
to que havia se tornado a própria vida” (ABRAMOVIĆ; 
KAPLAN, 2017, p. 359). 

Em sua autobiografia Marina Abramović relata que o do-
cumentário Espaço além nasce de sua pesquisa de “objetos 
transitórios”3 - algo similar aos “objetos sensoriais” já reali-

3 A artista iniciou sua pesquisa de “objetos de poder” no final dos anos 1980 no 
estado do Pará.
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zados por Lygia Clark ou aos “Parangolés” de Hélio Oiticica4 
- e de sua investigação do que chama de “lugares de po-
der” no Brasil, conjugadas à decisão de registrar essa viagem 
com uma equipe de filmagem local. Os objetos transitórios 
de Abramović consistem em determinados materiais, como 
cristais, que têm como intenção incluir o público na criação 
da obra e, segundo Cypriano (2008), eles “recriam, no século 
21, o desejo de superação da banalidade do cotidiano, por 
meio de modelos de ação dentro do mundo real”.

Conforme Fiol, em entrevista à redação SescTV (2017), o 
convite para dirigir o filme foi repentino. Paula Garcia, uma 
amiga performer do diretor, havia lhe telefonado em dezem-
bro de 2011 com a proposta para dirigir o documentário, 
avisando que Abramović haveria de chegar em poucos dias. 
O diretor ainda conta brevemente que nesses primeiros dias 
de gravação tiveram de despender recursos pessoais para a 
realização do filme, conseguindo a restituição apenas de uma 
parte dois anos depois, através de editais.

4 3 São similares aos objetos transitórios de Abramović no sentido de convidar o 
público a interagir com a obra, experienciando e cocriando a performance. Dessa 
maneira, a existência da peça artística ocorre apenas a partir de sua relação com 
o sujeito participante. Os “objetos relacionais” ou “objetos sensoriais” de Lygia 
Clark consistiam em um tipo de prática terapêutica com materiais que acionavam 
em seu público diversos sentidos, como tato e olfato, enquanto os Parangolés de 
Hélio Oiticica consistiam em objetos como capas, bandeiras ou telas coloridas, por 
vezes carregados com escritos políticos, que sendo associados a objetos festivos da 
cultura popular, funcionavam como dispositivo para que o público interagisse lhe 
dando o movimento e a vida que a cada participante cabia. Além de desestabilizar 
a noção objetificada da arte, a peça sugere o confronto a padrões convencionais de 
comportamento e seu nome se referia a um tipo de gíria no português usada para 
designar uma situação de animus, de agitação ou confusão. (CYPRIANO, 2018) e 
(ENCOCLOPÉDIA, Itaú Cultural, 2020).



a dimenSão Subjetiva de uma artiSta da performance em cinema

217<< SUMÁRIO

De acordo com entrevistas de Camila Sayers com o diretor 
Marco Del Fiol (2016) para o canal de entrevistas The Fan 
Carpet Extra e uma entrevista concedida por Fiol exclusiva-
mente para esta pesquisa (2019), Marina chegou a vir ao Brasil 
três vezes para as filmagens. Em sua primeira vez a equipe via-
jou durante quarenta dias na virada dos anos de 2012 e 2013, 
percorrendo cerca de sete mil quilômetros, passando por Aba-
diânia (GO), pelo Vale do amanhecer, em Planaltina (DF), pela 
Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso (GO), 
por Salvador (BA), Cachoeira (BA), Chapada Diamantina 
(BA), Corinto (MG) e por São Paulo (SP).

No ano de 2014, em sua segunda vinda ao país para as 
filmagens, a artista se dedicou às cenas em Curitiba e nesta 
ocasião a performer acatou a sugestão da produtora de Espaço 
além, Minom Pinho, para que fizesse uma apresentação nos 
Sesc’s Pompéia e Belenzinho no ano seguinte, em sua última 
vinda para as gravações do filme.

Desta maneira, em 2015, Abramović voltou ao Brasil para 
fazer as cenas em São Paulo em sua exposição Terra comunal. 
Para Fiol, esse foi um bom fechamento para a experiência da 
performer no Brasil. Ele afirma que a exposição foi uma forma 
de Abramović gratificar a sociedade brasileira pelas vivências 
e aprendizados no país (cf. FIOL, 2016).

Fiol, que até então havia dirigido apenas curtas-metragens 
e filmes para televisão, afirma que o processo de produção do 
longa foi substancialmente colaborativo e que a concepção 
do filme teve muita participação de Abramović, a quem se 
refere como tendo sido imensamente generosa.
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Estabelecendo alguns diálogos entre cinema e performan-
ce, no intuito de investigar como essa relação intermidiática 
no documentário revela a dimensão subjetiva da  persona-
gem, vamos nos concentrar, neste momento, em alguns aspec-
tos performáticos provindos especialmente da mise-en-scène  
de Abramović em determinadas cenas da obra. 

Inicialmente, poderíamos exemplificar alguns desses as-
pectos ao observarmos que os recorrentes planos detalhes no 
corpo da própria artista, bem como no corpo de outras per-
sonagens ao longo do filme, evidenciam um tipo de tentativa 
de corporificar as subjetividades, o que é um dos motes da 
busca de Abramović em suas pregressas obras artísticas. No 
filme, essa tentativa é testemunhada, por exemplo, nas cenas 
em que Abramović cria poses para as tomadas fotográficas da 
série Lugares de poder, como na imagem em que a artista toca 
a chama de uma vela com o dedo indicador - na tentativa 
de materializar seu trabalho de controle mental e emocional 
- ou na cena em que seu corpo nu flutua sobre as águas da 
cachoeira, no intento de corporificar seu estado subjetivo de 
entrega e restauração – onde este corpo nu, envolto por água, 
retorna simbolicamente ao seu lugar inicial, uterino. 

Como é visto até o momento, lançamos mão da intermi-
dialidade para pensarmos esses paralelos entre cinema e per-
formance em Espaço além. Segundo Ágnes Pethő (2011), por 
atravessar várias disciplinas do conhecimento, esse conceito, 
ou eixo de pesquisa, nos possibilita estudar a obra a partir de 
uma perspectiva, sobretudo, comprometida com a investigação  
das relações entre as mídias.



a dimenSão Subjetiva de uma artiSta da performance em cinema

219<< SUMÁRIO

Conforme Pethö, nas últimas duas décadas o conceito de 
intermidialidade vem surgindo como um dos mais desafiado-
res da teoria das mídias e o que a motiva a se debruçar sobre o 
tema não é a criação de novas taxonomias aplicadas ao univer-
so das imagens em movimento, mas, sim, um forte desejo de 
investigar o que o “inter” implícito na ideia de “intermidiali-
dade” significa e o que realmente implica no cinema.

Esse “inter” indicando que esse tipo de teo-
rização, ao invés de ser voltado às estruturas, 
é focado nas relações e em algo que aconte-
ce entre as mídias, em vez de simplesmente 
existir dentro de uma determinada signifi-
cação, provou ser o elemento chave do ter-
mo. (PETHŐ, 2011, p. 1.)5

Além disso, a autora explica que o argumento de que o 
cinema possui laços indissolúveis com outras mídias artísticas 
é um dos mais antigos preceitos da teoria do cinema e afirma 
ter sido a conceituação da intermidialidade a responsável por 
trazer essas relações manifestas no cinema à tona, dando ên-
fase à maneira com que o cinema incorpora formas de todas 
as outras mídias e é capaz de estabelecer diálogos entre di-
versas artes. Este texto procura evidenciar a capacidade que a 
intermidialidade possui de dar suporte a análises como as que 
nos propomos a fazer aqui, auxiliando a pensar as relações 
intrincadas entre o cinema e a performance em Espaço além. 

De forma geral, o filme é composto por uma parte conside-
rável de imagens em movimento, nas quais testemunhamos as 

5 Texto original: “This ‘inter’ inidicating that this kind of theorizing is focused on rela-
tionships, rather than structures, on something that “happens” in-between media rather than 
simply exists within a given signification has proved to be the key element of the term.”
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vivências e interações da artista com diversas pessoas e lugares. 
Muitas vezes essas imagens são sobrepostas por narrações em 
voz over da artista, que expressam suas percepções em relação 
ao que foi vivido na respectiva cena. Em alguns momentos há 
a ocorrência de planos subjetivos, como se a câmera, e conse-
quentemente os espectadores, se posicionassem no lugar da ar-
tista. Em outros segmentos observamos planos contemplativos, 
de paisagem, pessoas ou objetos. E, por vezes, ouvimos apenas 
a voz performática da artista sobreposta a alguma fotografia ou 
tomada praticamente estática.

Pensar a performance no filme inserida nessa perspectiva 
da mise-en-scène nos ajuda a esmiuçar a peça rumo a um en-
tendimento maior de seus diversos significados e, neste in-
tento, destacamos algumas cenas.

Em uma delas, Marina é posicionada de forma centrali-
zada perante à câmera e, discursando a respeito das proprie-
dades medicinais do alho e da cebola, instrui como descascá-
-los. Após isso, a artista mostra como comê-los para, segundo 
ela, obter mais estímulos energéticos. Podemos entender este 
ato específico como algo que evoca a prática performática 
no filme, ao mesmo tempo em que é possível, também, en-
tendê-lo como um dos aspectos que constitui, inclusive o 
documentário performático de Bill Nichols (2012). A forma 
como Marina constrói e conduz esse discurso se aproxima 
dos textos instrutivos que acompanham suas peças em gale-
rias de arte que, de forma geral, trazem um enunciado que, 
em uma primeira leitura, poderia ser entendido como uma 
instrução óbvia ou banal.
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Em relação às filmagens, Fiol (2019) afirma que, nos des-
fechos de cada dia, a ação de Abramović era muito interna, 
o que acabava gerando poucas interações para o filme. Em 
vista dessa problemática, foi combinado que ao final dos dias 
a artista passaria a se concentrar, permanecendo em silêncio 
com os olhos fechados apenas por um tempo para daí, então, 
começar a contar para a câmera suas percepções sobre o que 
havia vivenciado. E, por Espaço além ser também um diário 
de viagem, o diretor conta que surgem desses relatos de sub-
jetividade as narrações em voz over, que acabaram se tornan-
do a estrutura principal para o longa-metragem.

Fiol diz que algo evidente no processo do documentá-
rio foi que Marina começou as filmagens muito preocupada 
com a roupa, cabelo, aparência no geral, e ao final da jornada 
ela já estava se desapegando dessas questões, chegando até a 
se encontrar jogada na lama em meio aos próprios dejetos. 
Isso fica claro ao observarmos quatro pontos específicos do 
filme: a primeira vivência da primeira vinda da artista, em 
Abadiânia, onde ela se maquiava e escolhia cuidadosamente 
suas vestes para cada dia de gravação; a última vivência desta 
primeira vinda, após um mês, em um ritual sagrado com 
ayahuasca na Chapada Diamantina, à qual o diretor se refere 
como a cena da lama; a passagem por Curitiba com Denise 
e Rudá, na segunda viagem, onde a vemos despida e vulne-
rável; e um de seus primeiros trabalhos em que o corpo da 
artista deixa de ser o foco da peça, em Terra comunal, na ter-
ceira e última vinda ao país, após quase quatro anos do início 
das filmagens.
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No entanto, desde o princípio Fiol já percebia em Mari-
na uma certa vontade de dissolver alguma vaidade ou pelo 
menos, nas palavras do diretor, “dar uma bagunçada” nessa 
imagem que estava muito “glamourosa”. A artista parecia es-
tar cansada disso tudo e, para ele, esse processo de desmonte 
lhe foi saudável.

Ainda é interessante notar que parte desse desmonte se 
deve também à própria prática que, a priori, a artista esco-
lheu se submeter. Ou seja, era esperado que as diversas vi-
vências que teve no país, por si só, já pudessem conduzi-la 
a tais processos, como, por exemplo, a própria participação 
no ritual com ayahuasca, já que no momento em que Abra-
mović se abre a quaisquer um dos tipos de ritual a que se 
sujeitou, torna-se muito difícil se preocupar com esses tipos 
de peculiaridades, especialmente no exato momento em que 
a prática acontece, que é justamente quando a câmera está 
posicionada e encarando de perto a personagem. 

Richard Schechner elenca sete funções para a performance: 
entreter, construir algo belo, formar ou modificar uma iden-
tidade, construir ou educar uma comunidade, curar, ensinar e 
lidar com o sagrado e/ou profano” (SCHECHNER, 2006,  
p. 49), o que ele esquematiza em um diagrama intersecional.
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Interligação das sete esferas da performance. Desenhado por Richard Schechner.

Schechner afirma que as funções raramente aparecem to-
das em uma mesma performance, mas que quase todas as 
performances darão ênfase a mais de uma função, podendo 
misturar-se de todas as maneiras possíveis. Há, inclusive, ou-
tros autores ou artistas que propõem diagramas semelhantes, 
a partir de uma revisitação à sua teoria, como ocorre com 
Laura Evans (2010)6, ao incluir novas funções interligando-as 
de forma absoluta.

Em Espaço além a personagem expõe que o intuito de sua 
peregrinação consiste também em conseguir curar a dor de 
uma separação amorosa. Neste momento ela levanta outras 
indagações, como por exemplo: “Como posso ajudar as pes-
soas a ampliar a consciência através da arte?”. Analisamos de 
forma mais detalhada, então, de que forma a relação intermi-
diática entre cinema e performance revela essa motivação da 
performer no filme.

6 O trecho da dissertação de Laura Evans está disponível no link: https://
notartomatic.wordpress.com/tag/richard-schechner/
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Quando falamos de aspectos performáticos, estamos nos 
referindo às noções de performance no campo da arte e, 
por esta razão, cabe fazermos breves colocações a respeito 
de algumas de suas conceituações. Performance se trata de 
um termo amplo, com diversas tentativas de definições e 
que, para Tania Alice, “se define pela sua própria indefinição” 
(ALICE, 2014, p. 33). Roselee Goldberg também parece su-
gerir essa inviabilidade de definição de performance e o le-
que de possibilidades que a autora abre nos permite analisar, 
por exemplo, os ritos sagrados de Espaço além a partir desses 
aspectos performáticos.

A performance pode ser uma série de gestos 
íntimos ou uma manifestação teatral com 
elementos visuais em grande escala, e pode 
durar de alguns minutos a muitas horas; 
pode ser improvisada ou ensaiada ao longo 
de meses. Quer seja um ritualismo tribal, 
uma representação medieval da Paixão de 
Cristo, [...] a performance conferiu ao artis-
ta uma presença na sociedade. Dependendo 
da natureza da performance, essa presença 
pode ser esotérica, xamanística, educativa, 
provocadora, ou um mero entretenimento. 
(GOLDBERG, 2016, p. VIII)

Segundo Goldberg, alguns dos futuristas e construtivistas 
estabeleceram a performance como “um meio de expressão 
artística independente” (Idem, p. 19) e a usavam como “meio 
de transpor os limites dos diferentes gêneros artísticos’’ (Ibi-
dem). Em outro momento a autora segue versando sobre essa 
iliimitação das atividades performáticas.
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Por sua própria natureza, a performance 
desafia uma definição fácil ou precisa, indo 
além da simples afirmação de que se tra-
ta de uma arte feita ao vivo pelos artistas. 
Qualquer definição mais exata negaria de 
imediato a própria possibilidade da perfor-
mance, pois seus praticantes usam livremen-
te quaisquer disciplinas e quaisquer meios 
como material - literatura, poesia, teatro, 
música, dança, arquitetura e pintura, assim 
como vídeo, cinema, slides e narrações, em-
pregando-os nas mais diversas combinações. 
De fato, nenhuma outra forma de expressão 
artística tem um programa tão ilimitado, 
uma vez que cada performer cria sua própria 
definição ao longo de seu processo e modo 
de execução. (Idem, p.IX)

De modo geral, poderíamos citar como aspecto perfor-
mático a disposição de Abramović para a percepção, consi-
derando que em muitas cenas ela se coloca apenas de forma 
a observar e a escutar os lugares e as pessoas. Essa disposição 
também diz respeito a levar seu corpo para as mais diferen-
tes práticas ritualísticas, mediante dispositivos de registro, e 
em alguns momentos, inclusive, de maneira personalizada, 
como o próprio Fiol destaca, ao se referir às cenas da sala de 
corrente em Abadiânia, onde Abramović “se dirigia à cadeira 
parecendo a Virgem Maria, com uma vestimenta que come-
çava com um véu na cabeça e ia até os pés” (FIOL, 2019). 
Para o diretor, aquela criação era totalmente performática 
e pensada para a câmera, mas não se tratou de algo vindo 
dele e tampouco foi combinado com a artista. “Eu sentia que 
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aquilo tinha uma performatividade, do jeito da pessoa já ter 
na vida.” (Ibdem).

Determinadas passagens no documentário tornam mui-
to evidente o aspecto performático das cenas e dos atos de 
Abramović no filme. Uma delas ocorre na Chapada Diaman-
tina e abre com a música extra-diegética Magnificat (1989), 
do compositor estoniano Arvo Pärt. A partir daí, entra um 
majestoso plano conjunto do morro do Pai Inácio, seguido 
de um plano no qual vemos uma garotinha segurando pró-
ximo ao corpo um grande cristal, no centro da imagem. No 
plano conjunto seguinte, distante e no centro da tela, Marina 
segura dois cristais com os braços erguidos. Em outros planos 
da cena enxergamos um pequeno menino de costas, despido 
e segurando em cada mão cristais apontados para a terra. 
Depois, em um assento aparentemente feito à base de ferro, 
Abramović posiciona as mãos sobre uma estrutura repleta de 
cristais e, então, ela aparece deitada sobre um outro suporte 
férreo, muito semelhante a alguns dos materiais utilizados em 
suas performances e em seus objetos transitórios.
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Cena constituída por aspectos performáticos. 

Fragmentos extraídos do filme Espaço além

O último plano do esquema das imagens, em especial, é 
uma referência direta aos registros dos primeiros momentos 
de sua pesquisa de cristais na cidade paraense de Marabá, em 
1989. Esta imagem de arquivo se encontra na cena seguinte 
do próprio filme, sobre a qual a artista comenta: “Eu que-
ria que os minerais me dissessem o que fazer” (ESPAÇO 
ALÉM…, 2016).
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Em busca de inspiração, a artista se deita junto aos cristais, em Marabá (PA) em 
1989. 

Imagens extraídas do filme Espaço além

De acordo com Roselee Goldberg (2016), a arte da per-
formance ao longo do tempo foi utilizada para diversos fins, 
sendo inserida em contextos experimentais, políticos, esté-
ticos e voltada para expressar ou evocar sentimentos como, 
estranheza, choque, mistério, comoção ou, ainda, por entre-
tenimento, catarse ou prazer.

No momento mesmo em que é absorvida 
e reconhecida, a extraordinária diversidade 
dos materiais que permeiam essa longa e 
fascinante história mostra que a arte da per-
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formance continua a ser uma forma extre-
mamente flexível e volátil - uma forma que 
os artistas usam para articular uma mudança 
e responder a ela. A performance continua 
refratária à definição, tão imprevisível e 
provocadora como sempre. (GOLDBERG, 
2016, p. 241) 

Em grande parte das peças da carreira de Abramović o 
corpo da artista é carregado por propostas de ressignificações 
de temas místicos, sociais e políticos, o que nos remete à co-
locação de Tania Alice de que a performance parece carregar 
consigo um desejo de modificação social e elevação univer-
sal, além de deslocar tanto a artista, como seu público; tanto 
arte, quanto realidade (ALICE, 2014).

O desejo de transformação da sociedade e 
de expansão das possibilidades poéticas da 
vida diária tem raízes nas vanguardas do sé-
culo XX, como no dadaísmo, no surrealis-
mo, ou ainda no construtivismo russo, que 
iniciam o movimento de desejo intenso de 
transformação do cotidiano. (ALICE, 2014 
p. 35)

Em direção a outras cenas do filme, cabe antes mencio-
nar que é notável, e até declarado pela própria Abramović 
em sua autobiografia, que suas peças abordam temáticas 
como expurgação, resistência, exaustão e autoconhecimento 
ou, usando um termo talvez mais apropriado, “consciência” 
(ABRAMOVIĆ; KAPLAN, 2017, p. 79).

Como exemplo de cenas que nos remetem a essas qua-
lidades em Espaço além, podemos citar o momento em que 
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a artista em um ritual de “purificação” se utiliza de todas 
suas forças ao tentar quebrar com as mãos um ovo que su-
postamente absorveu e guarda suas dores e amarras; ou as 
duas cenas de rito com ayahuasca; ou, ainda, a cena em que 
a artista se propõe a observar de forma muito aproximada os 
cortes e perfurações em corpos humanos, ao presenciar uma 
suposta cirurgia espiritual na casa Dom Inácio de Loyola, 
em Abadiânia7, o que, inclusive, nos remete ao filme O ato 
de ver com os próprios olhos (The act of seeing with one’s own 
eyes, Stan Brakhage, 1971), no qual são mostradas cenas em 
planos detalhes de corpos sendo abertos em um necrotério, 
mencionado por Nichols (2012) como um exemplo de do-
cumentário performático. 

Dentre outros exemplos, destacamos ainda a cena que se 
passa na Chapada Diamantina, junto aos índios Cariri Xocó, 
na qual a artista se submete ao banho de origem indígena 
Temazcal, conhecido também como rito da sauna sagrada ou 
tenda do suor, que segundo o dirigente do espaço, como 
uma cerimônia de cura, tem por objetivo equilibrar corpo, 
mente, emoção e espírito, através do suor provocado pelo 
vapor do interior de uma tenda quente e escura.

Dentre diversos exemplos de performances de Abramović 
que nos remetem a essas qualidades de resistência e cons-
ciência, por exemplo, podemos citar a peça Rhythm 5, em 
que a artista se deita no interior de uma estrela em chamas 

7 Apesar de estarmos cientes dos inúmeros processos criminais acerca do suposto 
“médium” João Teixeira de Faria, como os de estupro de vulnerável, violação sexual, 
abusos, fraudes e porte ilegal de armas, fica para um próximo trabalho nos debruçar-
mos sobre sua “performance” enquanto “médium” em um âmbito pejorativo.



a dimenSão Subjetiva de uma artiSta da performance em cinema

231<< SUMÁRIO

“tentando entender o significado mais profundo” de símbo-
los como o pentagrama e de forma a se livrar de “uma força 
repressora sob a qual eu tinha sido criada” (ABRAMOVIĆ; 
KAPLAN, 2017, p. 80), se referindo ao comunismo da antiga 

Iugoslávia.

Rhythm 5 (90 minutos), Centro Cultural Estudantil, Belgrado, 1974.

Outros exemplos que nos revelam qualidades de resistên-
cia e exaustão são os trabalhos The lovers: the great wall walk, 
no qual a artista caminha cerca de três meses atravessando 
a muralha da China e a performance Freeing The Voice  
(Libertando a voz, 1976), também pertinente a esta análise já 
que, como as outras propostas de trabalho mencionadas aqui, 
é mediada pelo corpo da artista, constantemente desafiado e 
colocado à prova.

Naquela primavera, apresentei uma peça 
nova no SKC. Freeing the Voice, eu ficava 
deitada num colchão no chão, toda vesti-
da de preto, com a cabeça caída da beira 
do colchão, gritando a plenos pulmões, ex-
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pressando aos berros toda a minha frustra-
ção com tudo: Belgrado, Iugoslávia, minha 
mãe, a armadilha que me prendia. Gritei até 
ficar sem voz - três horas depois. Libertar 
a mim mesma demoraria um pouco mais. 
(ABRAMOVIĆ; KAPLAN, 2017, p. 97)

Poderíamos dizer que a artista deu continuidade a esta 
tentativa exaustiva do que chama de “libertar a mim mesma” 
anos depois, na mencionada cena em que tenta quebrar um 
ovo que supostamente está carregado de suas experiências 
de dores.

Inclusive, em relação à cena da primeira consagração com 
ayahuasca, tendo em vista o histórico de performance da ar-
tista, podemos nos perguntar quais significados podem carre-
gar seu corpo nu, desprovido de amparo e controle, no chão 
e próximo ao fogo. O que significa essa mulher inquieta, 
gritando e gemendo? E quais significados podem estar atre-
lados a essa nudez?

De acordo com Marina, gritar “é algo que consome uma 
quantidade inacreditável de energia. Eu às vezes grito em 
performances - é uma forma de exorcizar os demônios.” 
(ABRAMOVIĆ; KAPLAN, 2017, p. 30). O grito da artista, 
como voz, é extensão ou rastro de seu corpo. No gemido a 
performer volatiza a densidade da matéria ao expiar e expur-
gar em som as mazelas do corpo, como ela já havia feito em 
Freeing the voice e The scream (O grito, 2013).

Poderíamos cogitar que, nesse contexto, o corpo no chão 
parece indicar uma espécie de regresso à infância, o que pode 
ser corroborado por depoimentos de Abramović, nos quais 
ela afirma ter vivenciado esse período de forma conturbada 
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e traumatizante (Idem, p. 12-40). Como em um tipo de re-
ligare, a artista reestabelece uma conexão com suas raízes ao 
reconectar-se ao solo, à base, ao início.

Nesse lugar, o corpo pode representar a necessidade de 
Abramović retornar a essa fase para resolver os conflitos car-
regados até os dias atuais. Isso fica ainda mais sugestivo ao nos 
atermos à descrição da percepção da artista narrada em voz 
over sobre a cena do ritual: “Senti que estava em uma cozinha 
mexicana. Havia um casal de velhos. Minha alma estava presa 
lá. E eles riam de mim porque eu era apenas uma prisioneira 
e eu nunca poderia escapar e ser livre. Foi provavelmente a 
pior experiência que eu já tive na vida” (ESPAÇO ALÉM..., 
2016). É possível que a cozinha represente um dos lugares 
que Abramović afirma ter marcado sua infância e, por ex-
tensão, também, uma metáfora para a casa onde residia. En-
quanto, nesta lógica, o casal poderia representar o papel de 
cuidado assumido unicamente por sua mãe, a quem Marina, 
de acordo com sua autobiografia, confere grande responsa-
bilidade pela repressão vivida em sua infância.

Estar nua ao chão também se relaciona com a entrega e 
vulnerabilidade. Em sua autobiografia Abramović justifica a 
nudez de suas primeiras peças também como forma de criar 
trabalhos minimalistas (ABRAMOVIĆ; KAPLAN, 2017,  
p. 105). Mas, levando em consideração os aspectos obser-
vados nesta análise, poderíamos complementar a ideia, in-
ferindo que a artista se desnuda também como forma de 
externalizar em seu corpo físico a intenção de se desnudar 
de suas mazelas, livrando-se de qualquer elemento que não 
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seja o próprio corpo e o utilizando como metáfora para sua 
subjetividade.

A peça Rhythm 2 surge como decorrência dos resultados 
da apresentação de Rhythm 5, ocorrida no mesmo ano de 
1974, quando a artista afirma ter ficado com raiva por ter 
perdido o controle durante a peça, tendo desmaiado no meio 
da estrela em chamas.

Nas minhas peças seguintes, eu me pergun-
tei como usar meu corpo, nos momentos de 
consciência e fora deles, sem interromper a 
performance. Para Rhythm 2, peguei dois 
comprimidos no hospital: um que força  
um catatônico a se movimentar e um 
que acalma esquizofrênico. Sentei-me em 
uma mesinha diante da plateia e tomei o 
primeiro comprimido. Em dois minutos, 
meu corpo estava apresentando espasmos 
involuntários, quase caindo, mas não havia 
nada que eu pudesse fazer para interromper 
aquilo. Então, quando o efeito do compri-
mido passou, tomei o segundo. Dessa vez, 
entrei numa espécie de transe passivo, senta-
da ali com um grande sorriso no rosto, sem 
consciência de nada. E o efeito desse com-
primido durou cinco horas (Idem, p.81).

Por se dedicar à exploração e expansão da consciência, 
Marina, por vezes, parece buscar o estado de descontrole 
mental, com o propósito de investigar seus efeitos. Trouxe-
mos Rhythm 2 aqui por possuir essa relação estrita com a 
cena em que a artista participa pela primeira vez do rito com 
ayahuasca.
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Guardadas as devidas diferenças entre tomar ayahuasca 
em ritual religioso e ingerir remédios psiquiátricos, as expe-
riências se assemelham no sentido de investigar o corpo em 
sua relação com sua consciência. Apesar de uma significativa 
parte dos depoimentos daqueles que fazem uso da bebida 
enteógena - ou de dirigentes de casas que a utilizam - relatar 
que a ingestão do chá não provoca perda total momentânea 
do controle do corpo e mente, no filme, Marina relata tê-lo  
perdido por completo. “O mais assustador é que eu não 
conseguia controlar nada. Meu corpo, minha mente, nada! 
Eu não era mais dona de mim mesma” (ESPAÇO ALÉM..., 
2016). No entanto, neste momento cênico, quando o diri-
gente da casa a chama, a artista parece recobrar a consciência 
do presente e se vira em direção ao homem.

O objetivo da performance Rhythm 2, segundo a artista, 
era se apresentar “em dois estados diferentes, consciência e 
inconsciência” (ABRAMOVIĆ; KAPLAN, 2017, p. 82) e, 
no mesmo ano e de forma similar, em Rhythm 4 a artista dá 
continuidade a esse empreendimento de desafiar os limites 
do corpo e da mente.

Nessa peça eu estava nua, sozinha, num 
aposento branco, agachada diante de um 
forte ventilador industrial. Enquanto uma 
câmera de vídeo transmitia minha imagem 
para a plateia na sala ao lado, eu forçava meu 
rosto contra o furacão soprado pelo ventila-
dor, tentando encher meus pulmões com o 
máximo de ar possível. Em poucos minutos, 
a enorme corrente de ar que me enchia por 
dentro fez com que eu perdesse a consciência.  
(Ibidem)
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Rhythm 4. Galleria Diagramma, Milão, 1974.

Eu sabia que estava experimentando novos 
meios de usar meu corpo como material. 
O problema foi que, como tinha ocorrido 
com Rhythm 5, houve a percepção de que 
eu estava em perigo. E, apesar de na peça 
anterior o perigo ter sido real e dessa vez 
ele ser somente uma percepção, a equipe da 
galeria de Milão ficou temerosa e invadiu o 
recinto para me “salvar”. Não era necessá-
rio, não tinha sido intencional, mas tudo se 
tornou parte da peça. (Ibidem).

Ainda neste sentido, ao se falar sobre peças que exploram 
as limitações do corpo e mente, há um outro exemplo perti-
nente, como a série de peças In space: Relation in space (1976), 
Interruption in space (1977) e Expansion in space (1977). Na 
primeira delas, Abramović e seu então companheiro Ulay 



corriam um em direção ao outro a partir de pontos opostos 
de uma sala até se colidirem ao centro, como uma maneira de 
explorarem os encontros da relação conjugal. Em Interruption 
in space o casal realizava o mesmo movimento. No entanto, 
para representar e investigar as diferentes atitudes frente aos 
obstáculos presentes na relação entre os artistas, havia uma 
parede de madeira no meio do caminho, de forma a fazer 
com que cada um dos dois colidisse com um lado do ante-
paro. E em Expansion in space os artistas partiam correndo de 
costas um para o outro, em sentidos opostos, colidindo, cada 
um, com uma coluna de madeira a sua frente. Marina conta 
que, com as batidas, havia a intenção de fazer a estrutura de 
madeira se mover, como que em uma tentativa de transpor 
limites, no caso, a própria parede e os limites do corpo, no 
que diz respeito a suportar esse tipo de pancada.

Outra motivação da proposta, segundo a artista, era chegar 
a um estado de frenesi, impulsionado pela exaustão do corpo. 
Nestas duas últimas peças, Abramović conta que havia a ins-
talação de microfones no interior das estruturas de madeira 
para que o som fosse amplificado possibilitando ao público 
ouvir o “impacto retumbante” (Idem, p 117) das colisões da 
carne com a madeira. “Parte do motivo para estarmos nus era 
produzir o simples som de dois corpos nus em colisão. Esse 
som tinha uma música, seu ritmo” (Idem, p.105) e “a dor era 
como um portal sagrado que levava a outro estado de cons-
ciência” (Idem, p.107).

Ao passar brevemente por essas peças, podemos observar a 
íntima relação entre a proposta de Espaço além e os trabalhos 
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pregressos de Abramović. Ainda que se diferenciem em ter-
mos de épocas ou dispositivos midiáticos, tratando-se nesse 
caso de um documentário, voltado para a estética e lingua-
gem cinematográfica, e consequentemente para um público 
não presencial, tanto no filme Espaço além como em grande 
parte de suas obras performadas ao vivo para uma audiên-
cia específica ou para vídeo, Abramović busca materializar 
seus impulsos, sensações e sentimentos no intuito de acessar 
e sublinhar sua subjetividade, ou o que considera imaterial. 
Desta forma, Espaço além logra essas concepções, fomentando 
diálogos intermidiáticos e atualizando para o meio cinema-
tográfico os investimentos em sentido semelhante àqueles 
testemunhados em suas peças de arte performática.
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A câmara clara - fotografia, ritual  
e performance

Marcelo Fecunde de Faria
Robson Corrêa de Camargo

Resumo 

Este estudo procura examinar a manifestação cultural car-
navalesca Zé Pereira, conforme apresentada no ano de 2014 
no município de Itaberaí-GO e sua relação com o registro 
fotográfico. Para tal utiliza-se de dois eixos teóricos: o enten-
dimento da fotografia como processo performático a partir da 
concepção de reprodução de Walter Benjamin [1936,1938] 
e a do signo fotográfico de Roland Barthes [1964 e 1984].
Estas teorias, elaboradas anteriormente ao processo massivo 
dos smartphones dos dias de hoje, contribuem para o exame 
da experiência do olhar e das performances que são gera-
das no processo fotográfico. Esta relação entre fotógrafos e 
referente na produção multiplicada de uma ação imagética 
move o tempo-espaço, ampliando a discussão do presente e 
dos signos produzidos no “aqui e agora”, podendo a imagem 
produzir múltiplos sentidos, tanto “aqui” como “lá”, em seus 
múltiplos registros no tempo.

Fotografia: Não basta apenas falar em performance. Há 
que se discriminar suas distintas possibilidades, há a perfor-
mance art, as performances culturais, o ritual, a performance 
do cotidiano ou no cotidiano, o teatro, a arte conceitual, as 
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festas, diferentes práticas de cultura e vida, a antropologia da 
performance, as performances no presente e, principalmente 
as medias, e em distintas reproduções, nelas se encontra a fo-
tografia. Não se enganem, são diferentes, em gênero, número 
e grau, história, ou como diria Schechner, existem em seus 
diferentes reinos (realms). Dizer que tudo é performance não 
acrescenta nada, nem ao conhecimento, nem ao seu enten-
dimento, pois cada uma destas “performances” citadas tem 
distintas possibilidades, formas, objetivos, objetos, olhares, 
permanências, estruturas e gênese, no tempo e no espaço. 
Juntar todas numa vala comum leva apenas ao lugar também 
comum, lugar nenhum.

O reconhecimento da performance como ponto de par-
tida, passagem ou chegada foi uma grande reviravolta nos es-
tudos das humanidades, entretanto, para que se aprofunde esta 
compreensão, há que se apontar as características particulares 
de cada um destes fenômenos em suas distintas situações e 
complexidades. E, para complicar ainda mais, temos a questão 
da fotografia, do registro, da reprodutibilidade da performance 
no tempo e no espaço, o que desestabiliza a performance e 
anuncia novas formas de presentação e recepção.

O grito de largada para os estudos da performance foi 
realizado em grande estilo em 1992, numa conferência na-
cional nos Estados Unidos. Richard Schechner (1934), em 
discurso na conferência principal na ATHE (Associação de 
Teatro da Educação Superior), em Atlanta. Reconhecia nela 
o autor a imensa crise dos departamentos de teatro nos Esta-
dos Unidos, que estavam levando ao fechamento ou a parali-
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sia a maioria dos programas, o que solicitava uma necessária 
reestruturação no curriculum e nos objetivos dos departa-
mentos de teatro de todo o país (SCHECHNER, 1992). 
Atlanta (Geórgia) irá ficar nas mentes e corpos dos estu-
dos de performance, habitada já anteriormente pelos índios 
Creek e Cherokee, posteriormente locus central na guerra 
civil dos Estados Unidos (1864), e berço das intensas lutas 
pelos direitos civis entre 1940-1970.

Schechner reconhecia, há trinta anos atrás, nesta confe-
rencia magistral para toda a comunidade acadêmica teatral 
norte-americana, por um lado, a potência dos estudos da 
performance como uma nova perspectiva para os programas 
de teatro, e chamava aos teatreiros a uma tarefa de superação 
que seria ainda maior, a de reformar não apenas o velho 
método do teatro que se ensinava e se praticava nos progra-
mas da academia, mas a assaltar as Humanidades em forma 
grandiosa (in a big way). Agora, o novo paradigma que estava 
sendo apresentado deveria ser o exame das performances em 
sua forma ampliada, não apenas o usual estudo ou prática do 
teatro ou dos dramas tradicionais centro europeus. Entre-
tanto, como limite ao desenvolvimento exponencial deste 
novo paradigma, que prometia irromper de assalto as Huma-
nidades, apontava sua debilidade maior: a falta da formação 
adequada dos teatreiros e de seus cursos, professores inclusos, 
despreparados, pois se fundamentavam ainda na então consi-
derada “velha metodologia”. Inaptos ao futuro apresentavam 
uma enorme incompreensão dos caminhos da humanidade, 
já cegos que estavam ao próximo e mutante teatro contem-
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porâneo, às práticas do teatro experimental desenvolvido pelo 
menos desde a década de 1950, em várias partes do globo. 
Inundados pelo Stanislavskismo não se estava percebendo a 
performance, seja teatral ou humana, em suas novas e amplas 
postulações, performances já reveladas pela antropologia, pela 
sociologia, pela filosofia, pela psicologia, pela história.

Cegos estavam aos concertos de rock, as manifestações po-
pulares, aos atos políticos, aos rituais das religiosidades insur-
gentes, como às novas formas de shamanismo, ausentes tam-
bém estavam de teorizações compatíveis a estes fenômenos, 
ausentes ainda de trabalho de campo que não fosse o do palco, 
de análise das técnicas próprias aos fenômenos culturais, ausen-
tes sempre nas classes de estudos teatrais até aquele momento.

O chamado de Schechner apontava para que os depar-
tamentos de teatro se transformassem em departamentos de 
Performance, pois, para ele, os estudos da performance são 
muito mais que o entendimento de um teatro eurocêntrico, 
pois a performance “engaja a vida artística numa perspectiva 
mais ampla, intelectual, social, cultural e histórica (SCHE-
CHNER, 1992, p. 9).” (Performance engages intellectual, social, 
cultural, historical, and artistic life in a broad sense). Havia agora o 
teatro, a performance e os atos de cultura a serem estudados 
pelos que fazem teatro. O mundo não era apenas o teatro, 
o mundo é maior que o teatro, e o teatro deveria tomar de 
assalto o mundo. Uma tarefa ousada para uma área em crise 
total. O nascimento do teatro já se encontrara relacionado 
aos ritos gregos, assim, em certa forma, buscava-se reparar 
esta ligação, agora em sua forma contemporânea.
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Performance, afirmava, deve combinar teoria e prática. 
Para Schechner a performance a ser estudada e praticada, 
agora numa perspectiva intercultural, deveria estar no coração 
do equilíbrio educativo. Deveria se concentrar em suas várias 
formas, no entendimento de suas práticas, na documentação 
das performances, e ainda na análise e registro de suas téc-
nicas particulares, assim como na comparação intercultural 
entre performances distintas, historicamente, geograficamen-
te, culturalmente. Tarefa para muitos pesquisadores e muitas 
gerações. Caminhava Schechner, mas com coragem, nas mo-
destas trilhas já trilhadas de Milton Singer em 1955 (CA-
MARGO, 2013). A partir desta perspectiva novos professores 
seriam agora necessários, que fizessem parte da diversidade 
de gênero, de sexo, insiders e outsiders das diferentes culturas, 
com olhares forâneos e/ou nativos, deveriam pertencer seus 
examinadores à diversa relação entre as culturas humanas, tal 
como também definira Lévi-Strauss em 1952.

Apontava ainda Schechner que se necessitaria também 
uma nova gama de alunos e alunas, seres pertencentes à 
diversa cultura mundial, que fossem parte da colorida di-
versidade cultural, e que produzissem um novo começo no 
desenvolvimento deste novo paradigma. Schechner não era 
arauto apenas de novos tempos, embora sem citar algumas de 
suas fontes, anunciava com inteligência que estes novos tem-
pos iriam abalar as certezas educativas do drama contempo-
râneo, produzindo ainda uma nova compreensão das próprias 
performances, seja em arte ou na cultura, em seu vir-a-ser. 
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Uma nova questão agora se abria, já ao final do século 
XX, e que iria estar no coração da análise dos estudos das 
performances, mas que já vinha atravessando o século XX. 
Considerava Schechner, e não poderia ser diferente, afirma-
ção fundamental para esta análise, que os atos de performan-
ce são tanto os reais como os virtuais (SCHECHNER, 1992 
p.9), e que, mais que o mundo escrito já fizera, as performan-
ces virtuais conectavam e negociavam os diversos sistemas, 
sejam culturais, pessoais, grupais, regionais e/ou mundiais, e 
que estes constituem com muita força a realidade contempo-
rânea, como podemos constatar nos dias pandêmicos de hoje 
e em suas projeções virtuais. Não se deve, não se pode sepa-
rar arte e media, e mesmo que quiséssemos seria impossível. 
Ouçamos a voz de Schechner: 

Isso porque os atos realizados, sejam reais 
ou virtuais, mais do que a palavra escri-
ta, conectam e negociam os diversos siste-
mas culturais, pessoais, grupais, regionais e 
mundiais que compreendem as realidades 
de hoje. A performance, é claro, inclui “as 
artes”, mas vai além delas. À performance 
pertence um amplo espectro: diversões, ar-
tes, rituais, política, economia e interações 
pessoa a pessoa. Esse amplo espectro reali-
zado de forma multicultural e intercultural 
pode fazer muito para melhorar a vida hu-
mana.  (negrito e tradução dos autores)

Atenção: como vemos a afirmação de Schechner está 
preocupada com o exame da cultura em seu aspecto geral 
que envolve as diversas formas de cultura, perspectiva mais 
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ampla que a definição do pesquisador e artista performático 
Renato Cohen (1956-2003), o primeiro livro que define o 
assunto em português. Cohen em seu definidor Performance 
como Linguagem de 2002 [1989], (segunda edição, um ano 
antes do enfarto fulminante que o levou), se atém exclu-
sivamente a performance art e aos novos fenômenos teatrais 
e parateatrais contemporâneos, ou de teatro performático, 
como os chamava. Aborda todas as formas e distorções de 
arte, no Brasil e no exterior, que se desenhavam no hori-
zonte teatral brasileiro desde, pelo menos, a década de 1970. 
Cohen esclarece, em seu importante texto, que usa perfor-
mance exclusivamente como uma tradução daquilo que os 
norte-americanos chamavam performance art (COHEN, 2002,  
p. 25), em suas várias facetas, no teatro, nas artes, antes chama-
das visuais, e em diversos experimentos artísticos, inclusive 
com elementos de media e imagem, como as Videocriaturas 
de Otávio Donasci (1952).

A relação performance media seria também tratada por 
Schechner de outra forma, em seu conceito de comporta-
mento restaurado ou, como também chamara, em seu con-
ceito de comportamento duas vezes comportado (twice-beha-
ved behavior). Na vida cotidiana, na cura, no ritual, nos jogos, 
no esporte, e nas artes, afirma Schechner, o comportamento 
restaurado é o comportamento chave em todo tipo de per-
formance. Inserido na cultura, para Schechner todo compor-
tamento é comportamento restaurado, porque todo compor-
tamento consiste de recombinar as pequenas unidades de um 
comportamento previamente comportado: In fact, all beha-
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vior is restored behavior because all behavior consists of recombining 
bits of previously behaved behaviors (SCHECHNER 2020: 10). 
Aqui Schechner apropria-se e reconstrói as falas de Geertz 
(1973, p. 17), em Interpretação das Culturas. Geertz considera: 
todo comportamento humano é uma ação simbólica, está 
inserido na cultura, e é no fluxo dos comportamentos que 
as formas culturais encontram sua articulação. O ser humano 
está imerso na cultura, não existe nada de novo sob o sol, mas 
reconstruções, algumas vezes em formas inovadoras.

Sim, a performance inclui a arte, mas vai mais além, cons-
tituindo-se também com os grandes reinos do entreteni-
mento, da educação, do ritual e da cura. Estabelecia Sche-
chner que, a partir destes reinos, a performance deveria ser 
estudada em todas as suas variantes, no todo ou nas partes, 
sejam no treinamento (activity-training), na preparação (pre-
paration), nos aquecimentos (warmups), na performance pro-
priamente dita (performing), no esfriamento (cooldown) e em 
seu processo de desmontagem, de críticas, de comentários, 
de reflexões (aftermath). Estes estágios ou partes, isolados ou 
em relação, deveriam ser estudados amiúde. Afirmava ainda 
que esse trabalho necessitaria ser realizado combinando-se 
o entendimento da experiência prática com a pesquisa e o 
trabalho de campo (SCHECHNER, 1992, p. 9). Em 2020 
Schechner reorganizaria esta divisão inicialmente apresen-
tada nos anos 1990, sem modificá-la profundamente, mas 
colocando explicitamente este processo da performance na 
sequência espaço temporal,  agora em três partes, com res-
pectivas subdivisões: a proto-performance, o que acontece 
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antes da performance para o público (treinamentos, ofici-
nas, ensaios); a performance para o público (aquecimento, 
a performance pública, o amplo contexto onde ela acontece 
e o esfriamento); e, finalmente, o aftermath, o que aconte-
ce depois da performance para o público (respostas críti-
cas, arquivos, memórias) (SCHECHNER, 2020, p. 39-40) e  
certamente os registros.

O Zé Pereira de Itaberaí 

Este texto que aqui se escreve é um aprofundamento da 
reflexão sobre a relação fotografia e a performance, a partir da 
experiência do carnavalesco Zé Pereira de Itaberaí – Goiás. 
Fenômeno de performance da cultura, em sua existência no 
tempo e em sua recepção como parte do processo de per-
cepção/recepção de uma sequência performática numa festa 
carnavalesca. Compreende-se aqui sua potencialidade cro-
notópica (Bakhtin, 2002). O termo cronotopo (tempo: cro-
nos e espaço: topos) refere-se à “interligação fundamental das 
relações temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em 
literatura” (Bakhtin 2002, p. 211) ou seja, como elas são apre-
sentadas, descritas, incorporadas na linguagem e no discurso.

Adalberto Bastos Neto, em seu trabalho O Espaço, o Tempo 
e o Ser, descreve que Bakhtin, em seu Questões de literatura e 
de estética, no capítulo “Formas de tempo e de cronotopo no 
romance (Ensaios de poética histórica)”, apontara, em duas 
notas de rodapé, o embasamento teórico de seu conceito 
de cronotopo: as ideias do filósofo I. Kant (1724-1804) e 
as do fisiologista russo A. A. Ukhtomski (1875-1942). Kant 
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apresentara a Bakhtin a ideia da importância do espaço e do 
tempo como categorias primárias da percepção. Entretan-
to, ao contrário do pensador prussiano, Bakhtin consideraria 
essas categorias não como transcendentais, mas sim, como 
formas da realidade imediata. De Ukhtomski, Bakhtin recu-
perou a concepção do caráter imediato de espaço e de tempo 
na experiência humana. Adail Sobral aponta ainda o diálogo 
do conceito de cronotopo com outras fontes, como a pro-
posta da quarta dimensão do matemático alemão Hermann 
Minkowski (1864-1909), que insistia na inseparabilidade do 
espaço e do tempo. Este postulava que, diferentes épocas 
combinam diferentemente o tempo e o espaço; e também, 
logicamente, relaciona-se com as ideias de Einstein (1879-
1955) apresentadas em 1925, referentes à relatividade e ao 
espaço-tempo, sendo o tempo por ele entendido como a 
quarta dimensão do espaço; e, finalmente, com o conceito de 
“duração” (durée) do filósofo francês Henri Bergson (1859-
1941). (SOBRAL, 2012, p. 138). 

Nem Bakhtin nem Bergson se encontram nas elaborações 
gerais definidas por Schechner para os estudos da perfor-
mance, porém o que Schechner reconhecera em seus estudos 
da performance no teatro expandido já estava sendo elabo-
rado durante todo século XX, e antes. A importância dos 
estudos da cultura, a partir da cultura da performance ou da 
performance da cultura, já estava sendo elaborado durante 
o final do século XIX, por muitos pensadores, além dos já 
citados, temos ainda Freud, Kant, Heidegger, William James, 
Malinowski, Peirce, Cassirer, Jung, John Dewey, Dilthey, Ga-
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damer, Evreinov, Kenneth Burke, os formalistas russos, Ro-
bert Redfield, e Milton Singer, Victor Turner, a fenomenolo-
gia, a antropologia cultural, a história cultural, a sociologia da 
cultura, a antropologia cultural e simbólica, o folclore, a teo-
ria dos jogos, determinados pensadores marxistas, os estudos 
da cultura urbana, para citar apenas alguns. Iremos aqui nos 
deter com algum detalhamento nos pensamentos de Walter 
Benjamin (1892-1940) e de Roland Barthes (1915-1980). 

Ao não se considerar estas variantes se desconhece um 
movimento muito maior e que se adensara durante todo o 
século XX, mas que não pertencia apenas a evolução dos 
estudos do teatro, do drama e da performance, apesar de se 
inserir neste grande processo.

O corpus deste estudo aqui realizado estabelece um 
diálogo entre alguns elementos das teorias dos estudos das 
performances de Schechner, as performances culturais, a 
semiologia e a filosofia, tendo como aporte, locus privilegia-
do, concreto, a ação performática da manifestação cultural 
carnavalesca Zé Pereira no município de Itaberaí, Estado de 
Goiás-Brasil, cidade com atualmente cerca de quarenta mil 
habitantes. Neste trabalho aborda-se a fotografia como ex-
tensão espaço-temporal da performance da cultura, por meio 
da visualidade construída e constantemente restaurada entre 
performers e audiência.

No Brasil, no período ritual nacional do carnaval, en-
contramos múltiplas performances que tem seus ápices neste 
tempo festivo, algumas acontecem nos quatro dias da folia 
(como os desfiles das escolas de samba, blocos carnavalescos, 
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os bate-bolas), outras iniciam dias antes (como blocos carna-
valescos de abertura). Entre tantos acontecimentos somados 
no Brasil, há, no Estado de Goiás, na região do centro goiano, 
município de Itaberaí, o Zé Pereira. Esta performance cultu-
ral se caracteriza por agrupar um grupo de crianças e jovens 
mascarados que saem pelas ruas ao som de bumbos, tocados 
por percursionistas, que se intitulam batucada, em dias que 
antecedem o carnaval brasileiro.

O grupo é comandado por Mestre Hildo, um griô respei-
tado pela comunidade itaberina e que mantém as atividades 
desde a década de 60. Extremamente organizado em funções, 
a estrutura do grupo é formada por: Mestre Hildo (diretor, 
mentor e mantenedor do grupo); Equipe de organização 
(formada por pessoas da confiança do Mestre Hildo e que 
tem a função de organizar e produzir as ações antes e durante 
as saídas no período carnavalesco); Batucada (grupo de per-
cursionistas que ensaiam durante o ano todo, mas que tem 
seu ápice no período carnavalesco (fora do tempo do car-
naval, recebem o nome de fanfarra); Mascarados (jovens e 
crianças que se inscrevem para as saídas do grupo no período 
do carnaval, vindos de lugares diversos do município, são for-
mados em sua maioria por membros do gênero masculino. 
Popularmente, quando mascarados, são conhecidos como Zé 
Pereira, suas máscaras hoje são de látex, compradas em lojas 
no mercado interno e externo do município, e aparentam 
figuras de monstros; e, finalmente, os Foliões (público que 
acompanha, participa e assiste a performance).
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Saídas, é o nome popular dado para o cortejo que acon-
tece durante os 15 dias que antecedem o carnaval nacional 
perpassando cada dia por um trajeto diferente (conjunto de 
ruas). Nos trajetos a posição de cada equipe é bem clara, 
Mestre Hildo segue na frente comandando a caminhada e as 
paradas com um apito; a comissão organiza para que a au-
diência não se misture com os mascarados; estes por sua vez 
brincam no espaço da rua, sendo obrigatório permanecerem 
na rua e não invadir a calçada; a batucada vem em seguida de 
forma estratégica entre mascarados e audiência, para que o 
som dos instrumentos possa ser ouvido por ambas as partes. 
A cidade vive, compartilha então este ato performático, é co-
mum ver em alguns momentos as pessoas saindo de suas ca-
sas, acomodando-se em calçadas, janelas, bancos na rua, para 
ver e ouvir a performance. A cada dia a paisagem visual se 
modifica momentaneamente.

Em 2014, enquanto desenvolvia trabalho de campo para 
a dissertação de mestrado, fomos surpreendidos com algo 
novo. Na espera de uma das Saídas, muitos comentários se 
referiam a visita do prefeito do município, que havia alterado 
as sensações da audiência e dos performers. Via-se em suas 
expressões um certo descontentamento. 

O que são as performances culturais? Camargo assim apre-
senta o estudo das performances culturais, nomeadas assim 
inicialmente pelos professores da Universidade de Chicago 
Milton Singer (1912-1994) e Robert Redfield (1897-1958). 
pesquisadores da antropologia simbólica e que em seus textos  
Pesquisadores da antropologia simbólica, em seus textos ana-
lisavam, entre outros, o desenvolvimento da cultura urbana 
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das grandes cidades industriais (EUA, México e Índia). Cida-
des que se adensavam rapidamente no século XX, colocando 
em tensão a cultura de comunidades consideradas tradicio-
nais com as formas “modernas” de ida. Contraditoriamente 
os locais sagrados, homogêneos, estavam sendo implodidos. A 
cultura urbana em choque desorganizava culturalmente seus 
cidadãos ao incorporá-los e os colocava num local estranho, 
onde se experimentavam novas formas de cultura, com traços 
seletivos carregados de seu passado distante.

Performances Culturais é um conceito que, 
primeiramente, está inserido numa propos-
ta metodológica interdisciplinar e que pre-
tende o estudo comparativo das civilizações 
em suas múltiplas determinações concretas; 
visa também o estabelecimento do processo 
de desenvolvimento destas e de suas possí-
veis contaminações; assim como do enten-
dimento das culturas através de seus produ-
tos “culturais” em sua profusa diversidade, 
ou seja, como o homem as elabora, as expe-
rimenta, as percebe e se percebe, sua gênese, 
sua estrutura, suas contradições e seu vir-
-a-ser. Neste movimento as performances 
são sempre plurais, pois solicitam o estudo 
comparativo, seja a partir de uma perspec-
tiva macro (os grandes elementos da cul-
tura, as Grandes Tradições, assim chamadas 
por Singer e Redfield) em contraste com as 
micro experiências (as variadas formas não 
oficializadas e diversas a que temos acesso) 
ou mesmo entre as pequenas tradições ou 
vice-versa. (CAMARGO, 2013, p. 2 e 3)
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As performances Culturais estudam estes fenômenos e 
seus registros, mas não como uma fotografia inerte, que se 
reproduz a si mesma ou mesmo como etapa evolutiva de um 
determinado ramo ou área de saber, mas no intrincado rela-
cionar de suas múltiplas formas, na tensão entre suas formas 
rituais residuais, apresentações, representações, num filme 
que se transforma nos tempos e dialoga com sua forma “ori-
ginal”: “Krishna em sua forma universal, múltipla(s) Vish-
warupa” (CAMARGO 2013, p. 2 e 3). Não uma repetição  
automática de si mesmo, como se congeladas no tempo.

Assim, uma fotografia em especial foi tirada neste dia do 
Zé Pereira, e que sim o congelava no tempo. A pedido do 
prefeito e de sua comitiva gestora. Causou essa uma grande 
repercussão na audiência, no momento da performance e 
em sua extensão, no momento pós apresentação, do “esfria-
mento”, de seu aftermath. Faz-se assim perceber claramente 
o quanto a experiência visual não se reduzia apenas ao mo-
mento vivo e “único” da apresentação, mas ampliou-se na e 
pela fotografia, gerando percepções e comentários diversos, 
entre eles: “eu vi aquilo e não gostei”. Assim aquela fotogra-
fia alterou a percepção da performance do Zé Pereira, seu 
desaquecimento, seu resultado, prolongou-se no tempo, em 
presença e virtualmente.



a câmara clara - fotografia, ritual e performance 

255<< SUMÁRIO

Figura 1 - Zé Pereira, 2014 

Foto: Marcelo Fecunde de Faria, arquivo pessoal.

A fotografia acima (figura 1) gerou um movimento de 
revolta entre as pessoas que estavam presentes na saída do Zé 
Pereira em 2014. Naquele ano o grupo sentiu-se “obrigado” 
a tirar a fotografia com o prefeito da cidade. Na imagem 
percebemos a pose congelada do registro frontal em contra-
dição com o dinâmico ato de rua envolvente em sua extensa  
duração, alguns rostos sorriem forçosamente e outros ma-
quiam a verdadeira realidade do enquadramento que prio-
riza mostrar a batucada congelada, vestidos com a camiseta 
de cor azul e segurando os instrumentos obrigados, e alguém 
que não pertence ao ato festivo em sua forma organizacional, 
em papel central, o prefeito do município, de camisa branca 
que abraça sua filha, ao lado da senhora de vestido roxo que 
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ofereceu uma casa ao grupo para as Saídas em 2014, e, ao 
lado, com o uniforme azul e calça marrom, Mestre Hildo.

A foto ampliou a ação para as redes sociais e mobilizou 
comentários diversos que faziam duras críticas ao grupo e 
ao prefeito. Em 2014 o grupo chamará a atenção da comu-
nidade para a falta de políticas públicas no setor cultural, as 
dificuldades que vinha enfrentando para fazer a manutenção 
dos instrumentos musicais e a falta de espaço para organizar 
os equipamentos e fazer as Saídas anuais.

A fotografia no tempo e no espaço

Hoje, sete anos se passaram, e muitas outras ações foram 
reverberando no espaço tempo carnavalesco. No Zé Pereira 
desde 2012 (ano em que foi iniciado o trabalho de campo), o 
uso do celular como processo de visualização da performan-
ce durante a ação propriamente dita, ou nos 15 dias de saída, 
foi aumentando gradativamente e exponencialmente, o que 
tem mudado as características desta performance da cultura. 

Ainda em 2012, na espera para o início da performance, 
no processo de aquecimento, dois anos antes da fotografia 
citada, esta era permeada pela “conversa de jogar fora” entre 
seus partícipes, como dizem lá em Itaberaí, quando a conver-
sa não tem um cunho formal. Se em determinado momento 
se fechassem os olhos e se tentasse escutar os sons emitidos 
pelas vozes, você perceberia que não era possível identificar o 
que se dizia, falava-se alto e ao mesmo tempo. Vários grupos 
espalhados em torno do local de saída se formavam, cada um 
com sua afinidade e expressão de fala. Em anos anteriores 
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os registros demonstravam que estes grupos de espera eram 
ainda menores.

Já a saída dos mascarados no Zé Pereira é marcada sempre 
por grande euforia, os mascarados se organizam por detrás do 
portão e aguardam o momento de autorização para saírem 
tresloucados, pulando desordenadamente com gritos anima-
lescos, com máscaras de látex horripilantes que reproduzem 
em suas faces monstros do repertório cinematográfico ou 
do imaginário virtual. Antes de saírem emitem um grito em 
conjunto, que lembra urros de gorilas, talvez. Ao serem au-
torizados, os portais se abrem e eles são liberados em estado 
Zé Pereiras, mascarados.

Figura 2 – Zé Pereira, 2014 

Foto: Marcelo Fecunde de Faria, arquivo pessoal.
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Fotografias em performance

Já em 2019, ao invés da intensa conversa, notamos que o 
primeiro instante deste contato foi marcado pelo movimento 
de celulares ao alto, tentando-se registrar a performance em 
fotografias ou mesmo transmitir ao vivo o acontecimento 
nas redes sociais, o ato único agora reverberava e se estendia 
nas redes sociais, já não se encontrava apenas na rua, expan-
dia-se, prolongava-se em outros locais, as calçadas virtuali-
zaram-se. Este comportamento causou primeiramente um 
estranhamento, pois na medida em que observava, percebi 
que parte das pessoas que filmavam ou fotografavam assistia 
à ação performática pela tela do celular, olhavam na tela a 
reprodução do evento acontecido a sua frente. Pergunta-se! 
Isto é parte da performance ou de um registrar externo, ou 
ambos, uma forma de estar dentro estando fora da perfor-
mance? Tornou-se comum que celulares e máquinas foto-
gráficas fossem acionadas para registrar os momentos carna-
valescos do Zé Pereira, mas isto se intensifica, se multiplica. 
Os registros em vídeos e fotos são lançados nas redes sociais, 
instantaneamente pelo emissor da informação, ora há uma 
legenda dizendo do que se trata tal evento, ora as imagens 
falam por si, e ficam abertas a interpretações. Assiste-se ao ato 
de rua e ao registro, concomitantemente.
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Figura 3 - Zé Pereira, 2014 

Foto: Mauricio Martinho/arquivo pessoal.

A fotografia tornou-se a forma de participação, divul- 
gação e apreensão da performance do Zé Pereira, geran-
do uma ação anual em que o enunciado: “manda as fotos pra 
mim” é emitido entre os jovens. As redes sociais tornaram-se 
o lugar onde as fotos transitam, criando-se no espaço-tempo 
uma relação para comentar como foi a saída no dia e le-
vantar pequenos fatos ocorridos, estendendo-se a pós perfor- 
mance. Os mascarados, em sua trajetória durante a perfor-
mance, solicitam as fotos organizando-se em poses individuais 
ou em grupos, congelados ou em movimento, e assim cria-
ram um movimento acessório que percorre toda a caminhada 
do cortejo pela cidade. Na ação o gesto de fazer pose indica 
o pedido para que fotografem, isso acontece quando disposi-
tivos são avistados, como máquinas fotográficas ou celulares.

Figura 4 - Zé Pereira, 2014 
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Foto: Marcelo Fecunde de Faria, arquivo pessoal

Os foliões que acompanham o cortejo e registram as 
imagens, em seus celulares ou máquinas fotográficas, veem 
na fotografia uma forma de demonstrar aos que não foram 
os fatos ocorridos, tornando os ausentes mais que simples 
espectadores, são prolongadores da experiência. Entretanto, 
sim, é ainda mais que isso, pois o som e os movimentos se 
constroem agora em realidade virtual, transitando na passare-
la da grande rede computacional e, como uma pedra na água, 
o registro visual determina muitas ondas, prolongando-se o 
ato festivo nas experiências virtuais de seus observadores. É 
um ato de presença, virtual, presente-virtual.

A imagem lançada nas redes sociais tem ainda o objetivo 
de registrar e ganhar comentários virtuais sobre o momento 
vivido. Este procedimento tem sido cada vez mais instan-
tâneo. A fotografia transformou-se em uma forma de me-
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diação e prolongamento da performance, entre os que não 
foram e os que emitem o registro. E também um dos modos 
pelo qual os participantes podem se relacionar para discutir 
e comentar sobre os fatos ocorridos, este processo ativa os 
aspectos simbólicos da memória, mas também geram outros 
movimentos que vão além do acontecimento, expandido. A 
performance em campo expandido, no acontecer do virtual 
como experiência, como nos apontam os neurônios espe-
lhos, descobertos em 1996: mostra-se aí que, se estamos ape-
nas a olhar, vivenciamos, sentimos, construímos memórias e 
vivências, reinterpretamos, o ato de olhar não é uma foto-
grafia inerte impressa em nossa mente. A imagem ao vivo, e 
no registro colorido, na máquina ou na vida, impacta nossa 
experiência, é nossa experiência.

Walter Benjamin e a reprodutibilidade da fotografia

A dimensão da fotografia e de sua amplitude sócio-cultu-
ral foi tratada pelo alemão Walter Benjamim em seus ensaios, 
Das kunstwerk im zeitalter seiner technischen reproduzierbarkeit 
(1935;1955;1989). Essa reprodutividade atinge o seu próprio 
trabalho. No Brasil as publicações deste texto variam. Pu-
blicado primeiramente no Brasil em 1969, em Sociologia da 
Arte IV, organizada por Gilberto Velho, editora Zahar-RJ e 
em A Ideia do Cinema, organizada por José Lino Grünewald, 
Editora Civilização Brasileira-RJ, ambos utilizaram a versão 
francesa de 1935, conforme declaram em seus prefácios, tex-
to ao qual Benjamin teve certos senões. Em 1937/38 Benja-
min realizaria algumas mudanças no texto que seria impresso 
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apenas em 1955, após sua morte. As nossas mais recentemen-
te traduções são as de Sergio Paulo Rouanet, em Magia e 
técnica, arte e política (1985, Brasiliense-SP), que se apoia na 
versão alemã de 1991. Há ainda a tradução da editora Con-
traponto-RJ que publica este texto mais recentemente com 
o apoio do Instituto Goethe, no volume Benjamin e a obra 
de arte (2012) e a de Gabriel Valadão Silva em A obra de arte 
em sua reprodutibilidade técnica (2013, L&PM-POA), que se 
fundamentam na última versão alemã. Utilizamos aqui outra, 
a tradução de João Barrento em Estética e sociologia da arte 
(2017, Autência Editora-MG), com o título A obra de arte na 
época da possibilidade de sua reprodução técnica (5ª versão), que 
segue também a última versão alemã.

Brevemente, Barrento (2017) esclarece que as versões ci-
tadas correspondem a uma série de manuscritos elaborados 
por Benjamin, com notas e estudos, datilografados por sua 
correspondente Gretel Adorno (1902-1993), e que formam 
“o original alemão do ensaio sobre A obra de arte...”. Gretel 
Adorno, química e intelectual alemã, foi casada com Theo-
dor Adorno, membros da conhecida Escola de Frankfurt, 
Escola de Teoria Social Interdisciplinar. Fundada em 1923, 
perseguida e fechada pelo nazismo, a escola passa a funcionar 
em Genebra e na França em 1933 e, em 1935 se muda para 
os Estados Unidos, lá ficando até 1953, ligada a Universidade 
de Colúmbia, quando então retorna a sua cidade de origem. 
A Escola tornou-se importante principalmente por uma ree-
laboração do marxismo e por seus estudos sobre os efeitos da 
indústria cultural. 
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Estes manuscritos de Benjamin, organizados por Gretel, 
constituíram a base da publicação de 1955 e é a cópia do dati-
loscrito reelaborado em Paris 1937/38” (2017, p. 184). Afirma 
Gretel Adorno: “essa versão, antes designada de terceira, cor-
responde no essencial à quinta e última, na forma, na estrutura 
e no desenvolvimento da argumentação” (2017, p. 184).

Nestes ensaios, como aponta Benjamin, a fotografia 
é protagonista de uma mudança estética no processo da 
possibilidade de reprodução da obra de arte na era moderna, 
que estaria se afastando de procedimentos rituais da vivência 
humana. A fotografia torna-se agora um elemento questionador 
no mundo das artes, em que a reprodução ganha status de 
obra de arte, o autor alemão destaca, nos anos 1930, que a 
reprodutibilidade fotográfica e cinematográfica suprime a aura 
original que criava o estado contemplativo da presença e da 
originalidade, que se assemelhava ao do ritual.

O que é a aura para Benjamin? ele mesmo responde: é 
“uma estranha trama de espaço e tempo: o apareci-
mento único de algo distante, por muito perto que 
esteja” (2017, p. 63). Nesta trama temporal o autor destaca: 
“seguir com o olhar uma cadeia de montanhas no horizon-
te ou um ramo de árvore que deita sobre o observador a 
sua sombra, até que o instante ou a hora participam (sic) 
do seu aparecimento – isto é respirar a aura dessas monta-
nhas, desse ramo” (2017, p. 63). Assim aproximar as coisas de 
si, ou melhor das massas, pela reprodução, “representa um 
desejo apaixonado do presente como a sua tendência para 
ultrapassar a existência única de cada situação através de sua 
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reprodução 2017, p. 63”). Assim, a fotografia torna-se uma 
forma de emancipar ou tentar emancipar a obra de arte de 
sua dependência parasita do ritual. 

Em sua tese IV Benjamin afirma que as primeiras obras 
de arte surgiram a serviço de um ritual, primeiro mágico, 
depois religioso, onde “uma das características principais do 
culto é a impossibilidade de aproximação. Por natureza ela 
não deixa de ser “distância, por mais perto que esteja”. Assim 
o valor singular da obra de arte “autêntica” tem o seu fun-
damento no ritual (Benjamin, 2017, p.18). Podemos também 
concluir que esta característica tensiva da reprodutibilidade 
anti-ritualística tem sua presença nas festas e rituais contem-
porâneos, assim como no Zé Pereira de Itaberaí.

Para Benjamim, a fotografia ultrapassa o status da existên-
cia única, do aqui e agora, frente ao fenômeno da reproduti-
bilidade e, neste sentido, apesar do processo que faz dela uma 
possibilidade de reprodução massiva, o reproduzido difere da 
aura do original, ao mesmo tempo que a fotografia está liga-
da a esta existência única e autêntica, ou pelo menos a seus 
resíduos. Portanto, “além de toda a maestria do fotógrafo e 
do calculismo na pose do seu modelo, o observador sente o 
impulso de procurar numa fotografia dessa a ínfima cente-
lha de acaso, o aqui e agora com que a realidade como que 
consumiu a imagem” (BENJAMIN, 2017, p. 54 e 55). Como 
conclui Benjamin, “a natureza que fala à câmera é diferente 
da que fala aos olhos” (BENJAMIN, 2017, p. 55).

Essa busca inconsciente do olhar atravessa a estrutura do 
tempo espaço. Acusa ainda Benjamin uma tensão não resol-
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vida entre a arte e a fotografia. A fotografia, o registro das 
obras de arte determinam esta tensão. Ao estar no Louvre 
em frente a Mona Lisa, o observador se encontra hoje frente 
a quase uma centena de pessoas e seus aparatos fotográficos, 
o que impossibilita o olhar simples e concentrado a um ob-
jeto único, atrapalhado ou atravessado, imerso na cortina de 
pessoas com seus registradores de selfies. O ato de registrar a 
Mona Lisa circundado e involucrado por dezenas de pessoas 
é o que se encontra no Louvre.

Concluía Benjamin, ainda em 1937/8, a câmera torna-se 
cada vez menor, cada vez mais pronta a fixar imagens fugidias 
e secretas, cujo choque faz chegar ao observador os meca-
nismos associativos. É aí que deve entrar a legenda escrita, 
afirma o autor alemão, o que inclui a fotografia no âmbito da 
literalização de todas as condições de vida (...). Ele pergunta: 
não se tornará a legenda parte essencial da fotografia? (BEN-
JAMIN, 2017, p. 70). Como havia definido anteriormente, 
“a mais exata das técnicas é capaz de dar um valor mágico às 
suas realizações, um valor que um quadro pintado nunca terá 
entre nós (BENJAMIN, 2017, p. 54).

A ação de fotografar também move um conjunto de per-
cepções, no caso desta análise carnavalesca a fotografia não é 
vista inicialmente com um direcionamento artístico, mas sim 
inicialmente como um registro que se amplia no tempo. O 
enquadramento do instante demarca o tempo-espaço, mui-
tas fotos podem ser produzidas pelo dispositivo do celular, 
estes acionam as poses, onde o fotografado tem consciência 
do registro. Os registros são produzidos pela escolha do fo-
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tógrafo que captará o instante, neste caso o instante parece 
não ganhar nenhum tipo de intervenção, ou como nos diz 
Benjamim, a captação do momento, do aqui e do agora. En-
tretanto o instante é mais que o instante, pois se prolonga no 
tempo e no espaço.

Roland Barthes e o espanto

A reflexão sobre a fotografia e a observação foi desenvol-
vida também pelo filósofo francês Roland Barthes (1915-
1980) numa perspectiva semiológica. Barthes publicou A 
Câmara Clara em 1980. Ela nos acrescenta outras questões na 
reflexão sobre a relação fotografia e os registros da cultura. 
Houve uma grande expectativa em relação a exposição te-
mática deste autor que reúne notas sobre a fotografia, sendo 
esta sua última obra. Barthes faleceu no mesmo em que obra 
foi publicada. A escrita sensível da obra não busca ser um 
tratado sobre a história da fotografia, mas um desnudamento 
da fotografia como linguagem expressiva que conecta sujei-
tos e os tempos e espaços na produção de sentidos. Por meio 
de sua experiência ao olhar uma fotografia, o autor constrói 
um conjunto de reflexões que ampliam a performance do 
fotógrafo e do observador da fotografia. Barthes assinala um 
paradoxo: o mesmo século inventou a História e a fotografia. 
Barthes, todavia, as distingue como se segue:

Mas a História é uma memória fabricada 
segundo receitas positivas, um puro discur-
so intelectual que abole o Tempo mítico; e 
a Fotografia é um testemunho seguro, mas 
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fugaz; de modo que, hoje, tudo prepara nos-
sa espécie para essa impotência: não poder 
mais, em breve, conceber, afetiva ou simbo-
licamente, a duração: a era da Fotografia é 
também a das revoluções, das contestações, 
dos atentados, das explosões, em suma, das 
impaciências, de tudo o que denega o ama-
durecimento” (1984, p. 139-140).

Barthes declara: “a fotografia sempre me espanta, com 
um espanto que dura e se renova, inesgotavelmente” (2017 
[1980], p. 123). Barthes dá ao ato de olhar a reflexão em 
torno dos vários itens que compõem a obra. Segundo ele, o 
efeito que a fotografia produz em sua experiência de olhar 
“não é restituir o que é abolido (pelo tempo, pela distância), 
mas o de atestar que o que vejo de fato existiu. Ora, este é 
um efeito verdadeiramente escandaloso” (2017 [1980], p. 78). 
Portanto, a fotografia reproduz um acontecimento, do que 
só ocorreu uma vez em seu registro e nunca mais irá se re-
petir, e, por isso, sua mecânica repete algo que nunca poderá 
repetir-se de fato, pois ela enquadra o instante existencial. 
Fotografia, para Barthes é uma invenção de certa forma al-
química, onde toda a fotografia é um ato de presença (2017 
[1980], p. 129). E, portanto, de experiência, de vida.

Segundo Barthes “por natureza, a fotografia tem algo de 
tautológico: um cachimbo, nela, é sempre um cachimbo, in-
transigentemente, mesmo que seja uma foto da pintura de 
Magritte. Diríamos que a fotografia sempre traz consigo seu 
referente, ambos atingidos pela mesma imobilidade amorosa 
ou fúnebre” (p. 13), neste sentido a fotografia diz o que é, é 
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sempre um apontamento em construção, está sempre ligada 
a uma dualidade que se apresenta, “a vidraça e a paisagem”, 
que indica o presente no ato performático, mas rememo-
rando o passado, um índice de algo, uma ruína, um traço do 
objeto no tempo.

Por isso, para o autor francês, a ideia da fotografia como 
signo vai além da capacidade da foto como um objeto, pois, 
em seu argumento, a fotografia é invisível no ato de observar, 
o objeto se perde em nosso olhar, “a fotografia é inclassifi-
cável porque não há qualquer razão para marcar tal ou tal 
de suas ocorrências; ela gostaria, talvez, de ser tão gorda, tão 
segura, tão nobre quanto um signo, o que lhe permitiria ter 
acesso à dignidade de uma língua” (2017 [1980], p. 13).

Assim tomada pela escola saussuriana da linguagem, para 
que a fotografia se torne um signo é preciso que ela tenha 
uma marca, esta marca corresponde a um composto que une 
significante e significado, ou planos de expressão e planos de 
conteúdo, “o significado não é uma coisa, mas uma repre-
sentação psíquica da coisa” (BARTHES, 1971 [1964], p. 46). 
Aqui Barthes se aproxima da perspectiva benjaminiana ao 
afirmar que, nesta observação, o significado tem uma cons-
trução tautológica que só pode ser compreendida em um 
processo de significação e, neste sentido, “objetos, imagens, 
gestos, etc. tanto quanto sejam significantes, remete a algo 
que só é dizível por meio deles” (BARTHES, 1971 [1964], p. 
46). As fotos, na concepção barthesiana, estão privadas de um 
sentido de marcação, e por isso não prosperam bem como 
signos, “o importante é que a foto possui força constatati-
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va, e que o constatativo da fotografia incide, não sobre o 
objeto, mas sobre o tempo. Na fotografia, de um ponto de 
vista fenomenológico, o poder de autenticação sobrepõe-se 
ao poder de representação” (2017 [1980], p. 84). Então te-
mos na fotografia, para Barthes, uma dupla natureza, a de 
autenticação, e a da representação. Podemos agregar ainda a 
presentação, o ato presente que a fotografia estabelece.

Barthes destaca que ação fotográfica possui três práticas: a 
do fotógrafo, do espectador e a do referente, ou seja, aquele 
que fotografa, aquele que observa a foto e aquele que é foto-
grafado. O fotógrafo é a essência da fotografia, pois é através 
dele e de seu olhar pelo orifício da máquina, que se definem 
as fronteiras espaciais, as limitações, o enquadramento, bem 
como a perspectiva captada, “tecnicamente, a fotografia está 
no entre-cruzamento de dois processos inteiramente dis-
tintos, afirma Barthes: um é de ordem química: trata-se da 
ação da luz sobre certas substâncias; outro é de ordem física: 
trata-se da formação da imagem através de um dispositivo 
óptico” (2017 [1980], p. 16), o autor aqui define suas obser-
vações a partir de duas perspectivas: a do sujeito que olha e 
do sujeito olhado. Afirma Barthes:

Pode ocorrer que eu seja olhado sem que 
eu saiba, e disso eu ainda não posso falar, já 
que decidi tomar como guia a consciência 
de minha comoção. Mas com muita fre-
quência (realmente muita, em minha opi-
nião) fui fotografado sabendo disso. Ora, a 
partir do momento em que me sinto olha-
do pela objetiva, tudo muda: ponho-me a 
“posar”, fabrico-me instantaneamente um 
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outro corpo, metamorfoseio-me antecipa-
damente em imagem. Essa transformação é 
ativa: sinto que a fotografia cria meu corpo 
ou mortifica, a seu bel-prazer. (BARTHES, 
2017 [1980], p. 16)

Rodrigo Fontanari (2013; 2016) demonstra que “o es-
forço de Barthes está para além de compreender o signo, 
perpassa pelo meio ambiente quotidiano, pela cultura, na 
medida em que aí se encontram, ao mesmo tempo, objeto e 
instrumento de comunicação” (2016, p. 116), neste sentido 
a fotografia consistiria na experiência de um “olhar político 
sobre os signos, que nada mais é senão excitação do olhar 
crítico”, sendo a imagem fotográfica um objeto diante do 
olhar do observador, no pensado barthesiano a fotografia 
é analisada como signo que passa pelo corpo, “sendo uma 
pura ficção, um véu pintado, o signo é a ponte da mediação 
entre o corpo e os sentidos corporais do ser humano com 
o mundo. Um processo de mediação – semiose – sem fim”  
(FONTANARI, 2016, 117).

A partir destas questões é importante analisar a construção 
da ação, do olhar e do ser olhado, como ações performáticas 
em que muitas vias se constroem, ou seja, as perspectivas po-
dem ser variadas quando os fotógrafos têm olhares diferentes 
para os fotografados ou referentes. Vejamos, portanto, que, 
neste cenário, o observador ou espectador da fotografia, tam-
bém adquire perspectivas variadas principalmente quando o 
tempo-espaço adentra o grande tempo. Quando o espectador 
que presenciou a performance em tempo real, ou seja, viu o 
fotógrafo e o fotografado performando e performado, nela 
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a ação provavelmente adquire outra perspectiva de análise, o 
enquadramento dado pelo fotógrafo, experiência contrária 
ao do espectador/observador da fotografia que terá apenas a 
definição estabelecida do fotógrafo. Benjamim e Barthes nos 
ajudam aqui a compreender o fenômeno da performance 
fotográfica no Zé Pereira, ambos nos esclarecem o univer-
so da fotografia e de suas dimensões no acontecimento que 
move o instante e conecta os tempos, sua reprodução adentra 
universos pessoais e coletivos, motivando perspectivas, do ato, 
do ato em registro e de quem olha apenas o registro.

Portanto se a sequência de uma performance consiste na 
elaboração ou reelaboração ou ainda de afastamento dos ele-
mentos residuais de ritualização, a fotografia elabora as ruí-
nas do ritual e estabelece uma nova forma do ser em vida, 
não mais ritual, mas não apenas registro. A sequência da per-
formance no Zé Pereira se destaca em um modo de com-
portamento ritualizado, podemos analisá-la como um acon-
tecimento em que as experiências dos sujeitos envolvidos 
estarão demarcadas. Destacamos no início deste texto que o 
grupo é formado por núcleos: comissão, batucada, mascara-
dos e audiência, mas em sua forma mais recente, temos ainda 
a performance que se virtualiza, se prolonga.

Em Itaberaí a audiência no Zé Pereira se organiza em tor-
no da espera. A ideia de esperar é significativa pois espera-se 
um ano para o acontecimento, espera-se nos portões para a 
saída dos mascarados, espera-se ouvindo a batucada. O sen-
tido de espera constrói uma perspectiva paisagística da aglo-
meração que se forma aguardando as saídas do cortejo. Na 
espera formam-se grupos, conversas, unem-se estilos, classes 
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sociais, cria-se desavenças e competições. É na espera que se 
aquece para as saídas no cortejo, pois a audiência que se for-
ma nos portões na espera da saída dos mascarados é diferente 
da audiência que sai nas portas e janelas, a espera ganha outra 
perspectiva e mobilidade, ouvir o som da batucada, observar 
os preparativos, ver a chegada das pessoas e dos grupos, aque-
ce o corpo para a caminhada nos trajetos. 

Ouve-se os bumbos tocarem intensamente, forma-se uma 
meia lua com a audiência conduzida pela comissão, os por-
tões se abrem, os mascarados saem aos gritos, pulando e cor-
rendo freneticamente, um fervor toma conta do ambiente. 
É o elemento que faltava para unir pessoas e grupos que 
estavam separados, agora todos focados ao centro do círculo, 
celulares e câmeras são direcionados ao centro para regis-
trar o momento, a euforia toma conta da paisagem e to-
das as ações serão motivadas pela festa, presentes ao vivo e 
em seus tentáculos fotográficos. Ouve-se um apito, muda-se 
o ritmo dos bumbos, Mestre Hildo levanta a mão e indi-
ca a direção. A comissão, mascarados, batucada e audiência 
seguem caminhado em uma procissão carnavalesca. Como 
vimos, para Schechner (2012) a compreensão da performan-
ce fundamenta-se por uma sequência ritualizada, “rituais são 
memórias em ação codificadas em ações, ajudam pessoas  
(e animais) a lidar com transições difíceis, relações ambiva-
lentes, hierarquias e desejos que problematizam, excedem ou 
violam as normas da vida diária” (2012, p.49-50) assim os 
rituais levam as pessoas para uma outra realidade, que Turner 
(2013 [1969]; 2008 [1974]) chamará de antiestrutura.
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É importante destacar que, ao utilizar o termo 
antiestrutura, Turner não o vê como uma negação da 
estrutura, que ele define como “um arranjo mais ou 
menos peculiar de instituições mutuamente dependentes e 
a organização institucional de posições sociais e/ou atores 
que eles implicam (2013 [1969], p. 253)”. A performance 
ritual cria uma estrutura, que Turner percebe como “um 
centro gerador, uma matéria da qual as formas possam ser 
desembrulhadas, à medida que os homens buscam conhecer 
e comunicar-se (2013 [1969], p. 254)”. A antiestrutura 
formada numa performance ritual se estabelece por meio de 
dois conceitos: liminaridade e ou liminóide e communitas. Os 
atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares 
são necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição 
e estas pessoas furtam-se ou escapam à rede de classifica-
ções que normalmente determinam a localização de estados 
ou posições num espaço cultural, pois encontram-se em um  
locus de passagem. As entidades liminares não se situam aqui 
nem lá; estão no meio e entre as posições atribuídas e or-
denadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial 
(TURNER, 2013 [1969], p. 98). O autor percebe que, en-
tre culturas tradicionais e culturas modernas há diferenças, 
devido a passagem agora pela realidade da revolução indus-
trial e de sua divisão de trabalho e das existência de grandes 
concentrações urbanas. Neste caso, nas sociedades industriais 
usa-se o termo “liminóide para descrever tipos de ações sim-
bólicas que ocorreram em atividade de lazer, similares ao 
ritual, o liminóide inclui todos os tipos de arte e entreteni-
mento populares” (SCHECHNER, 2012, p. 66). Há assim 
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um momento de tensão ritual liminóide nas atividades festi-
vas urbanas, traços do passado, suspiros do futuro.

O movimento da caminhada no cortejo que segue pe-
los trajetos, conduz a anti-estrutura que se forma momen-
taneamente no Zé Pereira, aqui a audiência interage diante 
de novas normas, Mestre Hildo governa a nova estrutura e 
conduz a direção. Mas só pode conduzir o instante, pois na-
quele tempo em que caminham, um universo de fotografias e 
filmes são produzidos pela audiência conectando outras pes-
soas que não estavam presentes, ausentes em outro presen-
te. As fotografias e vídeos registram os momentos e algumas 
delas são divulgadas nas redes sociais no instante em que são 
feitas, agregando novas pessoas a audiência, localizadas em  
espaço-tempo diferentes, elas podem atestar o acontecimento, 
que Barthes (2017 [1979]) indica ser a essência de uma foto. 
Ao observar uma fotografia conecto minha experiência com 
o olhar do enquadramento do fotógrafo, vejo o que ele quer 
mostrar, estou dentro, estou fora, pertenço sem pertencer. 

O trajeto no Zé Pereira finaliza onde iniciou, ao che-
gar os mascarados adentram os portões, a batucada encerra a 
emissão do som dos bumbos e a aglomeração que estava co-
nectada durante a caminhada se dispersa, retornando-se aos 
pequenos grupos. Alguns aguardam a finalização completa 
das atividades do dia, outros seguem para suas casas, praças e 
bares. E assim inicia outro processo, ecos e reverberações de 
um ato que continua, com o compartilhamento de fotos e 
vídeos, de forma virtual pelas redes sociais ou nas conversas 
nos grupos. A fase de esfriamento e balanço é diversa na au-
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diência, mas comentar o ocorrido e levantar fatos que ocor-
reram durante a caminhada é comum nos grupos. O que se 
segue é ainda um momento de performance.

Do liminóide ao balanço

A ideia de sequência da performance proposta por Schech-
ner (2020) como um estado liminar e ritualizado eleva a ação 
de fotografar e a expor a imagem nas redes sociais como um 
modo de ampliação da performatividade que uma imagem 
pode gerar. Zumthor (2017 [1990]) destaca que a performance 
existe fora da duração, ela atualiza virtualidades mais ou me-
nos numerosas, sentidas com maior ou menor clareza (p. 50).  
Quando a fotografia capta o instante presente da performance 
e segue gerando ações no balanço de uma ação performáti-
ca, podemos dizer que há uma mediação daquele instante, ou 
uma ampliação da performance no espaço tempo.

A fotografia da saída do Zé Pereira congelada pelo pre-
feito e que viralizou pelas redes sociais e celulares, geraram 
comentários de duras críticas ao prefeito que foi acusado de 
fazer propaganda eleitoral falsa. Os foliões que ali estavam e 
os que estavam distantes ampliaram as discussões em torno 
do enquadramento da imagem. As críticas virtuais pressiona-
ram a administração pública, que nos anos seguintes sentiu-
-se obrigada a contribuir financeiramente para as saídas do 
grupo no carnaval. Lucia Leão (2001) destaca que a internet 
é uma hipermídia que se mostra como labirinto desterrito-
rializado, e neste lugar, onde nascem formas de comunicação 
e vivência, os grupos podem se estabelecer como comuni-
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dades e criar ações que reverberem no tempo-espaço real. 
Estaria a internet construíndo redes de relações e gerando 
communitas virtuais? Sim, esta é nossa opinião. Há performan-
ces na virtualidade. 

A fotografia captada no instante da performance forma 
os enquadramentos que no universo virtual adquirem diver-
sas interpretações e intervenções e, neste caso, a imagem foi 
capaz de gerar ações que não representam e nunca represen-
tarão toda a sequência performática do Zé Pereira. Não esta-
mos longe do tempo que ritos de candomblé e outros rituais 
serão transmitidos como os desfiles da Marquês de Sapucaí e 
possivelmente as pessoas estarão em suas casas e/ou terreiros 
virtuais, recebendo seus santos por wi-fi.

Enfim, a fotografia nos revela que em seus desdobramen-
tos (aftermath, como definiu Schechner) ela tem uma poten-
cialidade sócio-cultural, que uma foto é fruto do enquadra-
mento dado pelo fotógrafo e, neste sentido, ao ter contato 
com uma imagem olhamos pelo olhar olhado do outro, o 
que nos possibilita analisar, comparar, sobrepor, e unir outros 
universos imagéticos. A fotografia, e certamente também o 
vídeo e outras formas de registro, não mais podem ser enten-
didos como um momento pós-performance (aftermath) mas 
como um momento de performance. Não um momento 
depois (after) como a sobra da grama cortada ou a semente 
caída após a colheita. Foi a isso que Barthes (2017 [1979]) se 
referia ao analisar que “o referente da fotografia não é o mes-
mo que o dos outros sistemas de representação” (p. 77). Se 
isto é verdade, há que se entender que a fotografia estabelece 
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outros momentos presentes, outras formas de estar em vida. 
Se, neste sentido, o referente não é a coisa “real”, e se refere 
a imagens ou signos, diz respeito a coisa real que foi vista, 
olhada, presenciada e fotografada, criando-se um “novo” real. 
Um eco de tempo, que é tempo. Como afirma Barthes em 
seu A câmara clara:

A pintura pode simular a realidade sem tê-la 
visto. O discurso combina signos que cer-
tamente tem referentes, mas esses referentes 
podem ser e na maior parte das vezes são 
“quimeras”. Ao contrário dessas imitações, 
na Fotografia jamais posso negar que a coi-
sa esteve lá. Há dupla exposição conjunta de 
realidade e de passado. (2017 [1984], p. 115).

Presente e passado se conectam em um estado performá-
tico dos olhares e das vozes existentes em uma imagem, assim 
nossa consciência se refina no instante: “isso foi”. Não há 
como negar, a fotografia, os vídeos, e outras formas (re)pro-
dutivas estabelecem novos presentes, novas formas de parti-
cipar em rituais e em seus simulacros. 
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Da revitimização jurídica à revitimização 
midiático-digital: uma análise ao caso 
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Resumo

Este artigo adota a análise de conteúdo (BARDIN, 2015) 
como caminho para analisar os comentários deixados por 
internautas no caso da Mariana Ferrer, veiculada na rede 
social Instagram, mais precisamente na página do jornalismo 
digital The Intercept, para verificar como os conteúdos midiá-
ticos persistem nas práticas narrativas que revitimizam as mu-
lheres vítimas de estupro. Desse modo, buscamos investigar 
a produção de sentidos em torno do caso em sua dimensão 
performática, dando margem à dimensão ativa do processo 
de recepção de mensagens, a fim de categorizar a construção  
e argumentos desses discursos no que tange à temática vio-
lência de gênero e o processo de revitimização midiática.

Palavras-chave: Revitimização. Recepção de mensagens. 
Jornalismo digital.
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1. INTRODUÇÃO 

As relações sociais de dominação do homem e submissão 
da mulher implicam diversas violências contra as mulheres, 
dentre as quais a violência de gênero. É o que explicam Ma-
ria Amélia Teles e Mônica de Melo no livro O que é violência 
contra a mulher, para quem a violência de gênero é “uma re-
lação de poder de dominação do homem e de submissão da 
mulher, em que os papéis impostos às mulheres e homens 
induzem relações violentas entre os sexos [...] e que essa vio-
lência não é fruto da natureza, mas sim do processo de socia-
lização das pessoas” (2002, p. 10). 

Todavia, a vitimização a que as mulheres são submetidas 
pela violência de gênero não se encerra nesse momento. Há 
a violência de gênero institucional, por meio do processo de 
revitimização durante o processamento criminal, e também 
pela revitimização midiática, através dos conteúdos das mídias. 
Neste sentido, quando uma mulher é vítima de uma violência 
de gênero, tal fenômeno é continuado ou repetido, principal-
mente, nas esferas institucionais do sistema de Justiça e pela 
mídia, submetendo as mulheres à sobreposição de violências.

Partindo da perspectiva ora apresentada, no presente ar-
tigo analisamos alguns comentários de uma chamada de re-
portagem do The Intercept no Instagram, por meio das técni-
cas de análise de conteúdo (AC) propostas por Bardin (2015). 
A partir de uma abordagem qualitativa, selecionamos trinta 
comentários deixados por internautas na chamada de re-
portagem, que direcionava os internautas para a reportagem 
“Julgamento de Influencer Mariana Ferrer termina com tese 
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inédita de ‘estupro culposo’ e advogado humilhando jovem”, 
matéria que relatava o tratamento recebido pela influencer 
Mariana Ferrer durante o julgamento do caso em que pro-
curava-se esclarecer e atribuir culpa pelo crime de estupro 
de que fora vítima. Objetivamos investigar a produção de 
sentidos em torno do caso em sua dimensão performática, 
dando margem à dimensão ativa do processo de recepção de 
mensagens no caso de Mariana Ferrer.

Neste processo, ganhou centralidade a dimensão de gê-
nero, uma vez que a novidade veiculada pela reportagem 
surgia como fato novo reclamando significações por meio 
da revitimização jurídica. Dentre estas, nos interessaram os 
comentários de caráter negativo, que buscavam se apropriar 
performativamente da mensagem a partir de um referencial 
machista que buscava-se reafirmar os estereótipos e a desi-
gualdade de gênero, submetendo Mariana Ferrer à sobrepo-
sição de violências ou seja, a revitimização midiática.

2. O CASO MARIANA FERRER 

O caso Mariana Ferrer ocorreu no ano de 2018, no Café 
de Lá Musique, um beach club de alto padrão na cidade 
Florianópolis, Santa Catarina. Na noite do crime de estupro, 
Mariana Ferrer trabalhava como embaixadora de uma festa 
no Café de La Musique. 

Mariana Ferrer relevou em suas redes sociais que foi do-
pada e que, por isso, não se lembrava do rosto do agressor. Ela 
precisou tomar coquetel de remédios contra a incidência de 
possíveis doenças durante 30 dias.  Ela também publicou em 
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suas redes sociais uma fotografia com uma calcinha mancha-
da de sangue ao lado de uma solicitação de exame pericial. 
Ela acusa a Polícia Civil de omissão e de proteger a identida-
de do autor do crime por se tratar de uma pessoa com poder. 

O crime de estupro, que repercutiu muito na mídia, apre-
senta uma série de evidências claras que apontam André de 
Camargo Aranha, cujo material genético foi encontrado nas 
roupas da vítima, como culpado pelo crime. 

Quando da audiência em que as partes envolvidas deve-
riam manifestar-se, acusar e defender, Mariana Ferrer enfren-
tou uma série de ataques machistas contra sua reputação. O 
advogado de defesa apresentou, no do processo e também 
durante a audiência, fotos manipuladas a fim de alegar que 
Mariana não tinha uma boa reputação, o que justificaria a 
atitude do acusado. 

O principal suspeito, André Aranha, foi absolvido pelo juiz 
Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis – a sen-
tença justificou a inocência do suspeito por falta de provas. 
A decisão do magistrado casou muitas comoções pelas redes 
sociais – muitos questionam a validade da palavra e das provas 
trazidas por mulheres em um judiciário machista e patriarcal.

O site que, inicialmente, denunciou o caso foi o The  
Intercept. Trata-se de um veiculo de jornalismo digital de 
origem norte-americana que passou a operar no Brasil nos 
anos 2010. Trazendo a público, em geral, reportagens de boa 
qualidade (em termos técnicos, referentes à produção e apu-
ração), com pautas que abordam temáticas progressistas, o 
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veículo logo se consagrou como uma confiável fonte de in-
formações e reflexões para a esquerda brasileira.

Apesar disto, ao reportar o caso Mariana Ferrer, o trabalho 
jornalístico do veículo cometeu um equívoco. Anunciando 
a revitimização (jurídica, a princípio) a que a vítima fora 
submetida no tribunal, o The Intercept divulgou matéria com 
o título “Julgamento de Influencer Mariana Ferrer termina 
com tese inédita de ‘estupro culposo’ e advogado humilhan-
do jovem”. O termo “estupro culposo” se tornou extrema-
mente utilizado para condenar o resultado do julgamento e 
a condução da defesa, nas reações que tornaram o tema viral 
nas redes sócio técnicas. 

Aí esteve o problema: em nenhum momento ele foi uti-
lizado como motivação da decisão tomada pelo juiz, tendo 
sido utilizado pela autoria da reportagem como forma de 
descrever o raciocínio jurídico envolvido no processo. À me-
dida que o texto da decisão foi tornado público e, posterior-
mente, a íntegra das gravações do julgamento, diversos in-
ternautas - sustentando posições profundamente machistas e 
patriarcais - procuraram questionar o sentido oferecido pela 
reportagem. Isto ocorreu especialmente a partir da liberação 
da íntegra dos vídeos, mais de uma semana depois da veicu-
lação da reportagem.

São estas manifestações, em forma de comentários, que 
buscaremos analisar adiante. Nosso principal argumento gira 
em torno do fato de que, ao colocar em questionamento a 
qualidade da produção jornalística, os internautas estão, na 
verdade, procurando deslegitimar as acusações contra a re-
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vitimização jurídica a que Mariana Ferrer foi submetida, a 
partir da conduta reprovável dos envolvidas. Este processo 
configuraria, em nossa análise, uma terceira vitimização: a 
revitimização midiático-digital, em que internautas, num 
processo de recepção de mensagens, se veem provocados a 
performar sua condição de internautas – aqueles que têm 
opinião e se sentem convocados a manifestá-la, que dizem sem 
mostrar o rosto, que acusam sem a necessidade de provar, 
afirmando suas ideias, seu lugar no mundo. Ao fim, isto en-
volve uma clara dimensão de violência simbólica de gêne-
ro contra mulheres, pois os posicionamentos analisados são, 
também, um exercício simbólico de restauração performáti-
ca do “poder do macho” (SAFFIOTI, 1987). 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A REVITMIZAÇÃO JURÍDICA E MIDIÁTICA

O fenômeno da vitimização secundária ou revitimização, 
decorre do sofrimento continuado ou repetido das mulhe-
res em situação de violência (CUNHA; PINTO, 2008). Ela 
ocorre, principalmente, nas esferas institucionais (Delegacias, 
Ministério Público, Judiciário), ou seja, quando a vítima busca 
a tutela jurisdicional como meio de amparo social para confe-
rir a real proteção ao direito. Porém, quando não encontra nos 
entes públicos o devido respaldo que assegure a proteção legal 
contra a violência de gênero, a mulher é novamente violenta-
da, desta vez a partir da impunidade e insegurança.



da revitimização jurídica à revitimização midiático-digital: uma análiSe ao caSo mariana ferrer

287<< SUMÁRIO

Ainda pouco problematizado, o processo de violência de 
gênero institucional ou mesmo a revitimização foi mencio-
nada expressamente pela primeira vez por meio das diretri-
zes da Lei Maria da Penha, no artigo 10 A, § 1º, inciso III 
da Lei nº 13.505/17, que assegura a necessidade de evitar a 
revitimização da mulher no âmbito policial. Ou seja, é direito 
da mulher em situação de violência doméstica e familiar o 
atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e 
prestado por servidores – preferencialmente do sexo femini-
no – previamente capacitados. Devem ser evitadas as suces-
sivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, 
cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a 
vida privada (CUNHA; PINTO, 2008).

Para Cunha; Pinto (2019, p. 114), o inciso III do artigo  
10-A da Lei Maria da Penha conceitua a revitimização 
“como a falta de profissionais capacitados para ouvir e adotar 
as medidas cabíveis às mulheres em situação de violência, a 
mulher que foi agredida deve ser acolhida e não simples-
mente tratada como vítima de outro delito qualquer.”

Segundo Cunha;Pinto:

O ideal seria que o acolhimento da mulher 
fosse realizado por uma equipe multidisci-
plinar, composta não apenas pela autorida-
de policial, mas também por profissionais de 
outros ramos, com especialidades distintas no 
trato da questão, que, por óbvio, não se res-
tringe a mera adoção de medidas de cunho 
policial (CUNHA;PINTO, 2019, p. 114).

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/518892823/lei-13505-17
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Desse modo, quando uma mulher em situação de violên-
cia realiza um percurso nas delegacias por profissionais sem o 
mínimo de preparo, ela pode se sentir não acolhida e culpada 
pela violência que sofreu, o que, aliado ao mau funciona-
mento das repartições públicas, reforça a violência de gênero 
institucional, instalando o processo de revitimização – ou viti-
mização secundária.

No que tange da revitimização midiática, esta ocorre ma-
joritariamente nos veículos de comunicação. Trata-se de uma 
naturalização da violência de gênero contra mulheres pela 
mídia como algo cotidiano, colocando as mulheres como 
responsáveis pela violência sofrida, seja por suas roupas, ati-
tudes (NEVES, 2021). Frente a isso, o ato de narrar é, de 
fato, um ato que produz efeitos, e as narrativas produzidas 
diariamente pelos jornais são capazes de endossar discursos 
das mais diversas ordens, como o discurso machista, o discur-
so da culpabilização e, por consequência, instalar o processo 
de revitimização midiática em mulheres vítimas de violência 
(NEVES, 2021).

VIOLÊNCIA DE GÊNERO, PERFOMANCES E RECEPÇÃO

As violências de gênero contra as mulheres são relações 
sociais. Compreendê-las a partir desta perspectiva signifi-
ca dimensionar tais manifestações a partir de sua qualida-
de estruturante. Situadas não somente em sua dimensão de 
acontecimento, elas oferecem ganhos analíticos capazes de 
enriquecer a compreensão das relações de gênero e as desi-
gualdades geradas pelo patriarcado colonialista e ocidental.
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Ressaltar a dimensão estrutural da análise não significa, 
contudo, ignorar o papel dos agentes envolvidos nas manifes-
tações violentas. Estes, certamente, poderiam ser analisados 
a partir de perspectivas teóricas distintas, mas interessa-nos 
aqui pensar os agentes e as manifestações de violência a partir 
de uma dimensão performática.

Concordamos com Schechner (2006) quando afirma que 
atividades da vida humana podem ser estudadas enquanto 
performance. Esta proposição, é importante esclarecer, não 
implica que todas as esferas da existência se reduzam a elas. 
Performances realçam os aspectos ativos, interativos e rela-
cionais da vida humana (Idem, 2006), existindo quando ato-
res sociais são chamados a (re)viver comportamentos e (re)
ocupar posições.

Neste contexto, o conceito de comportamento restau-
rado torna-se significativo. Como Schechner (Idem, 2006), 
acreditamos que a reemergência de uma maneira de atuar 
socialmente não quer dizer compreender a ação social como 
um comportamento engessado que ignora o ineditismo do 
cotidiano. Como pondera o autor: 

(...) é verdade que muitos eventos e com-
portamentos são eventos que acontecem 
apenas uma vez. Seu ‘ineditismo’ está em 
função do contexto, da recepção e das ili-
mitadas maneiras que as parcelas de com-
portamento podem ser organizadas, execu-
tadas e mostradas. O evento resultante pode 
parecer ser novo ou original, mas suas par-
tes constituintes – quando bem separadas 



290

da revitimização jurídica à revitimização midiático-digital: uma análiSe ao caSo mariana ferrer

<< SUMÁRIO

e analisadas – revelam-se comportamentos 
restaurados (SCHECHNER, 2006, p. 3).

A dimensão restaurativa do comportamento envolve, sem 
dúvidas, os processos de recepção em que agentes performá-
ticos se veem envolvidos. A recepção midiática – como no 
caso aqui analisado – tem certa tradição dentro dos estudos 
de comunicação e ciências sociais, tendo chegado a ser sig-
nificativamente teorizado. Para efeitos analíticos, quando fa-
lamos de recepção, aludimos às proposições teóricas de Stuart 
Hall, para quem:

(...) circulação e recepção são, de fato, “mo-
mentos” do processo de produção (...) e 
são reincorporados via um certo número 
de feedbacks indiretos e estruturados no 
próprio processo de produção. O consu-
mo e a recepção da mensagem (...) é, as-
sim, também ela mesma um “momento” do 
processo de produção no seu sentido mais 
amplo, embora este último seja “predomi-
nante” porque é o “ponto de partida para 
a concretização” da mensagem. Produção e 
recepção da mensagem (...) não são, por-
tanto, idênticas, mas estão relacionadas: são 
momentos diferenciados dentro da totalida-
de formada pelas relações sociais do pro-
cesso comunicativo como um todo (HALL, 
2003, p. 390).

Mantendo o foco no processo de recepção, e não no circui-
to como um todo, é possível analisá-lo a partir de sua dimen-
são performática. De fato, o trabalho de Paul Zumthor é rico 
em insights para estabelecer esta possibilidade. Ao considerar 
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a escrita e a leitura em sua dimensão performática, o autor as 
propõe como momentos que não se bastam sozinhos, mas só 
ganham sentido quando contextualizados em relação a ou-
tros textos, à intenção de autores e percepção dos receptores 
(ZUMTHOR, 2018). “O que me interessa é essa percepção, 
bem como as reações que ela gera em performance (...)”  
(Idem, 2018, p.47). Aprofundando suas considerações teóricas 
sobre a performance, o autor chega a proposições semelhan-
tes à de Schechner, quando afirma que:

Não é falso dizer que a performance existe 
fora da duração. Ela atualiza virtualidades 
mais ou menos numerosas, sentidas com 
maior ou menor clareza. Elas as faz “pas-
sar ao ato”, fora de toda consideração pelo 
tempo. Por isso mesmo, a performance é 
a única que realiza aquilo que os autores 
alemães, a propósito da recepção, chamam 
de “concretização”. A performance é en-
tão um momento da recepção: momento 
privilegiado, em que um enunciado de um 
discurso é realmente recebido. Quando do 
enunciado de um discurso utilitário, a re-
cepção se reduz à performance (...) (Idem, 
2018, p. 47).

Convém, por fim, não ignorar que estas performances, 
especialmente no caso que nos interessa neste artigo, con-
tém importantes ligações com o conceito de gênero. De fato, 
reproduzimos, para encerrar este subtópico, importante afir-
mação de Judith Butler, capaz de embasar nossa perspectiva 
sobre gênero e suas relações com os atos performáticos:
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Os atos que fazemos, os atos que performa-
mos são, de certa maneira, atos que existem 
desde antes de nós existirmos. O gênero é 
um ato que tem sido ensaiado como um 
roteiro que existe apesar dos atores que o 
interpretam, mas que precisa deles para ser 
atualizado e reproduzido continuamente 
como realidade (BUTLER, 2019, p. 222).

Importante ressaltar que, na proposta da autora, não há 
coincidência automática entre as prescrições de gênero e sua 
constante reiteração em atos performáticos cotidianos. É esse 
transbordamento entre o “roteiro” e os atos performáticos 
que requerem sua constante necessidade de reforço e, des-
taque-se, também abre a possibilidade para que sejam ques-
tionados.

4. METODOLOGIA 

A partir de um levantamento exemplificativo (BARDIN, 
2016) de comentários deixados por internautas na chamada 
de reportagem na página do jornal The Intercept (no Insta-
gram), procuramos investigar a produção de sentidos em tor-
no do caso em sua dimensão performática, dando margem à 
dimensão ativa do processo de recepção de mensagens. Nos 
interessaram os comentários que surgiram após a liberação 
do vídeo da íntegra do julgamento, mais de uma semana 
depois da veiculação da reportagem, quando diversos inter-
nautas retornaram à postagem com o interesse de questionar 
a qualidade jornalística da matéria e, como consequência, re-
fundar a dúvida sobre o comportamento da ré.
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A reportagem do The Intercept foi publicada em 3 de no-
vembro de 2020, e os comentários aqui selecionados foram 
postados ao longo dos dias deste mesmo mês Por questões 
éticas, procuramos não identificar os nomes, datas específi-
cas de cada postagem ou gênero dos internautas. O ato de 
comentar a reportagem foi interpretado como uma perfor-
mance de recepção (ZUMTHOR, 2018), ativa, cognitiva e 
marcada por aspectos de “repetição e ensaio”.

Neste processo, ganhou centralidade a dimensão de gêne-
ro, uma vez que a novidade veiculada pela reportagem surgia 
como fato novo reclamando significações. Dentre estas, nos 
interessaram os comentários de caráter negativo, que busca-
vam se apropriar performativamente da mensagem a partir 
de um referencial patriarcal que buscava-se reafirmar.

Foram levantados 30 comentários (considerados exempli-
ficativos da tendência apontada) na chamada da reportagem, 
de um total de 40 140 comentários. O trabalho, não pretende 
esgotar a complexidade dos debates que se desenrolaram nas 
manifestações de todos os internautas e, ainda menos, afirmar 
que a tendência estudada reflete um comportamento majo-
ritário ou minoritário. Reforçamos que a pesquisa possui di-
mensão qualitativa, que não buscou esgotar a complexidade 
do contexto. Longe de pretendermos fazer uma afirmação 
categórica, este capítulo propõe sugestões para pensar uma 
dimensão específica presente em alguns dos comentários.

Após a organização do material, procedemos à sua inter-
pretação a partir da Análise de Conteúdo, como proposta por 
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Laurence Bardin, em perspectiva qualitativa. Para esta autora, 
a Análise de Conteúdo se trata de:

Um conjunto de instrumentos metodoló-
gicos cada vez mais sutis em constante aper-
feiçoamento, que se aplicam a ´discursos’ 
(conteúdos e continentes) extremamente 
diversificados. O fator comum dessas técni-
cas múltiplas – desde o cálculo de frequên-
cias que fornece dados cifrados, até a ex-
tração de estruturas traduzíveis em modelos 
– é uma hermenêutica controlada, baseada 
na dedução: a inferência. Enquanto esfor-
ço de interpretação, a análise de conteúdo 
oscila entre os dois polos do rigor da obje-
tividade e da fecundidade da subjetividade 
(BARDIN, 2016, p. 15).

Praticando as fases propostas pela autora (pré-análise; ex-
ploração do material; o tratamento dos resultados, a inferên-
cia e a interpretação), estabelecemos, inicialmente, os obje-
tivos específicos da análise e os indicadores que embasariam 
a interpretação (BARDIN, 2016, p. 125). O tratamento dos 
comentários se deu a partir das categorias estabelecidas após 
a exploração inicial dos mesmos. São elas: revitimização e des-
qualificação da mulher. Para tanto, tomamos como unidades de 
registro (termos utilizados pelos jornais) os termos e expres-
sões que, recorrentemente, aludiam a: comportamento inade-
quado da mulher, desqualificação do produto jornalístico e fake news.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Três aspectos se destacam. O primeiro – e mais relevante, 
em nossa opinião – está ligado ao aspecto técnico da produ-
ção de textos jornalísticos informativos. Como qualquer gê-
nero textual que procura dialogar com a experiência, a escri-
ta se apresenta como um processo de captura e deslocamento 
desta. A palavra escrita não reflete experiências, mas antes as desloca 
e representa. No intervalo entre a representação visual sobre 
a qual a reportagem versa e sua escrita, há um intervalo que 
alguns leitores exploram para a produção de sentidos. O co-
mentário dx internauta 1 é significativo:

Em que mundo vocês vivem? Vejam a au-
diência completa, não deixem que pensem 
por vocês. Matéria totalmente tendenciosa. 
Tem que ver completo, pegar só a parte que 
interessa a vocês é sujo e mal caratismo (sic) 
desse jornal. Quem assiate (sic) as (sic) 3h de 
audiência vê que essa garota mentiu. Cuida-
do aí, galera, vocês estão sendo enganados. 
Esse pseudo jornal foi inclusive condenado 
a (sic) retratação.

O recurso argumentativo possui, aqui, duplo interesse. Por 
um lado, desqualifica o material apresentado e a qualidade 
técnica envolvida em sua produção. Por outro lado – e como 
consequência -, essa desqualificação é o principal processo 
utilizado para invalidar a violência específica (baseada em 
critérios de gênero) a que Mariana Ferrer foi sido submetida 
durante a audiência. Só quem houvesse ido além do recorte 
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da reportagem e assistido toda a reportagem teria evitado o 
“engano” e percebido as “más intenções” do jornal.

Os processos, parece-nos, apresentam-se como encadea-
mentos em um movimento de revitimização. Diante da in-
terpretação jornalística, que enquadra os acontecimentos da 
audiência como um processo violento, os internautas estu-
dados se apropriam da mensagem a partir de referenciais que 
procuram refundar a inferiorização de Ferrer dentro de uma 
perspectiva que afirma o mundo a partir de um referencial 
patriarcal. Afirmam-se performaticamente como internautas 
que ocupam um espaço e operam um repertório simbólico 
em busca de revalidação, diante da afronta representada pela 
reportagem.

Neste sentido, é relevante citar o comentário dx inter-
nauta 7:

Mano nmrl (sic), as provas tem tudo contra 
ela, esse intercept não é jornalismo é lacra-
ção, tem tudo contra ela, vídeo exame tóxi-
co etc, ngm (sic) falou em estupro culposo, 
vcs (sic) tão (sic) tirando (sic) as provas contra 
ela e tirando (sic) de contexto pra os outros 
mongoloides (sic) acreditarem.

As “provas”, apontadas como um além probatório e irre-
futável, são apresentadas de forma reificada. É essa reificação 
que permite a oposição a um jornalismo “lacrador”, expressão 
utilizada como demérito à qualidade do produto jornalístico, e 
que, em consequência, invalidaria também a denúncia da vio-
lência sofrida. A “descontextualização” que x internauta reputa 
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à reportagem é, em nossa interpretação, uma nova operação de 
violência praticada contra Mariana Ferrer.

Um segundo aspecto a ser ressaltado se refere a um segun-
do marcador de desqualificação. Estes internautas frequente-
mente procuram legitimar sua performance a partir de um 
conceito tornado popular nos últimos anos – fake news. Ao 
invés de apresentar uma definição destas, interessa-nos per-
ceber como o conceito é capturado enquanto elemento de 
legitimação simbólica em comentários que procuram, dentro 
da lógica já apresentada, desqualificar a reportagem e a mulher 
agredida. Afirma x internauta 4: “Vocês criaram a maior fake 
news do ano”. Também nesse sentido segue x internauta 17:  
“Parabéns página manipuladora divulgando fake news. E não 
existe nada mais falso que estupro culposo”.

Um terceiro ponto refere-se a uma suposta discrepân-
cia entre o comportamento da vítima, que seria perceptível 
entre o comportamento apresentado no vídeo da audiência 
completa e a reportagem. Muitos fazem questão de ressaltar 
este ponto. X internauta 21 afirma que:

A página de vocês é bem interessante, 
mas vocês manipulam as coisas, como por 
exemplo esse vídeo, por que não postam ele 
completo? Ou o link para que as pessoas 
vejam?! Estive do lado dela, até ver a ínte-
gra completa (sic) e as contradições dela... é 
bem duvidoso todo o processo.

A edição, mais uma vez utilizada como forma de desa-
creditar o acontecimento denunciado, soma-se a um novo 
elemento argumentativo: o estranhamento a um comporta-
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mento que a reportagem não teria mostrado, a um além que 
a denúncia seria incapaz de captar, porque viciada desde o 
princípio por intenções duvidosas. Neste sentido vai o co-
mentário dx internauta 22:

Já assistiram o vídeo completo? Não né? 
Claramente se vê que essa menina não bate 
bem (sic) da cabeça, e que o advogado de 
defesa do acusado não fez mais que o seu 
trabalho, confrontar a outra parte e defen-
der seu cliente, ele apenas exerceu sua pro-
fissão, isso é ser advogado!

A imagem da loucura, aqui evocada como forma de des-
qualificação da vítima, só seria perceptível de forma “clara” 
aos que se dispusessem a evitar o filtro da reportagem. O re-
curso argumentativo à clareza, em oposição à “obscuridade” 
da matéria, revela que no plano da “realidade” se desvela-
ria um comportamento contraditório que desfaria a con-
dição de vítima de Mariana Ferrer X internauta 25 deixa 
uma sequência de comentários. Alguns são bastante ilustra-
tivos. Começa afirmando que: “Seria bom assistirem a (sic) 
audiência da Mariana. Tá disponível no canal do Estadão no 
YouTube. A moça claramente tá mentindo. E vergonha da 
jornalista que inventou o termo “estupro culposo” para ga-
nhar visualizações”. Mais uma vez, o recurso à polarização 
“clareza”/”obscuridade” é utilizada de maneira a legitimar o 
processo de desqualificação.

Elx segue: “Boa montagem. Conseguiu deixar a Mariana 
como a vítima perfeita e transformar todos os homens em 
vilões. Parabéns. Este é o jornalismo brasileiro”. O termo 
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“montagem” desqualifica a reportagem e seu processo de 
construção, enquanto serve de amparo para um forte proces-
so de reiteração de gênero. Quando, em um texto carregado 
de ironia e questionamento de legitimidade, interroga-se a 
pretensa apresentação de Mariana Ferrer como “vítima per-
feita” e a transformação de “todos os homens em vilões”, 
opera-se um questionamento à possibilidade de encarar-se 
uma mulher como vítima de violência e um ceticismo quan-
to à possibilidade de um homem ocupar o papel de viola-
dor. Opera-se, a partir de recursos linguísticos, uma signifi-
cativa restauração de perspectivas patriarcais X internauta 30 
vai ainda mais longe, ao evocar estereótipos tradicionalmente 
utilizados para desqualificar mulheres. Segundo elx: “A ma-
nada desinformada toda comentando, sem saber a verdade, o 
Brasil viu, vídeo editado, mulher usando um assunto tão sério, 
para ganhar dinheiro”. A evocação do perigo e do interesse 
como característica feminina, tão comuns nos movimentos de 
precarização e subalternização que acompanham os processos 
de atribuição de gênero em sociedades patriarcais, são indí-
cios bastante significativos de que é a partir de um referencial 
violento que as performances estudadas procuram restaurar e 
reafirmar os papéis de gênero.

CONCLUSÕES

Neste artigo, procuramos analisar o processo de revitimi-
zação midiática a partir dos comentários deixados por inter-
nautas na chamada de reportagem na página do jornal The 
Intercept (no Instagram), a fim de investigar a produção de 
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sentidos em torno do caso em sua dimensão performática, 
dando margem à dimensão ativa do processo de recepção de 
mensagens. Foram analisados 30 comentários deixados por 
internautas após a publicação do vídeo da audiência do caso 
Mariana Ferrer – em que a mesma foi submetida a revitimi-
zação jurídica pelo advogado do acusado.

A partir da análise, ficou demonstrado que Mariana Fer-
rer foi submetida a múltiplas violências em vários espaços 
sociais, e que essas violências, apesar de serem naturalizadas 
pelas mídias, persistem e devem ser questionadas. Como não 
se trata de fenômeno isolado, mas que está presente em dife-
rentes setores da sociedade, acredita-se que essa realidade não 
poderá ser facilmente mudada. Acreditamos que, por meio 
de cursos de capacitação para esses agentes ou até mesmo por 
meio da regulamentação da mídia, pode haver contribuições 
significativas que promovam impactos.

Concluímos que os comentários deixados pelos internau-
tas na página o jornal The Intercept (no Instagram) refle-
tem os processos estruturantes de violência de gênero con-
tra mulheres, embora reinaugurem-no performaticamente 
numa dimensão virtual. A mulher alvo do processo analisado 
(Mariana Ferrer) é desqualificada, a partir da desqualificação 
do processo de produção jornalística. Revitimizada tanto no 
tribunal quanto no Instagram, ela é retirada da posição de 
vítima e colocada na posição de suspeita.

Finalizamos com uma colocação de Thompson (2001,  
p. 20), quando afirma que “se a comunicação é uma forma 
de ação, a análise da comunicação deve se basear, pelo menos 
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em parte, na análise da ação e na consideração do seu caráter 
socialmente contextualizado. ” Dentre os comentários ana-
lisados, os conteúdos potencializam e atualizam as desigual-
dades de gênero.
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Resumo 

O capítulo propõe refletir sobre processos de afetação de 
dois mestrandos autistas e da orientadora de uma deles, acer-
ca de imaginários e estereótipos envolvendo o Transtorno 
do Espectro do Autismo, que tendem a reforçar uma lógica 
capacitista (CAMPBELL, 2009). Foi realizado estudo de caso 
de uma performance cultural que envolve o uso do termo 
“autista” de maneira pejorativa, por meio de análise com ins-
piração etnográfica, de caráter não participante (PESSOA, 
2018), e do diálogo com autores que discorrem sobre ética, 
capacitismo, deficiência, Teoria dos Afetos e performances 
culturais. Foi possível observar desigualdades e interseccio-
nalidades que permeiam a comunidade do autismo.
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INTRODUÇÃO

O presente capítulo propõe refletir sobre os processos de 
afetação, acerca de imaginários e estereótipos sobre a defi-
ciência, de dois mestrandos autistas e da professora e orien-
tadora de uma dos dois. Para tal, realizamos uma pesquisa 
em dimensão afetiva, em diálogo com um caso recente que 
chamou a atenção nas redes sociais digitais no que tange à 
discriminação em relação a pessoas no Transtorno do Espec-
tro do Autismo (TEA).

Sobre a pesquisa em dimensão afetiva, Moriceau (2019, 
p. 41-42) observa que “a relação de comunicação ética exi-
ge que o contexto e a experiência incorporada sejam com-
preendidos e possam induzir uma aprendizagem em vez de 
uma contribuição para um ‘knowledge gap’. O corpo e a nar-
rativa de si do pesquisador são a mídia dos afetos”. 

Assim como os “imaginários são fundamentais para des-
velar as relações que se estabelecem entre respeito, precon-
ceito e modos de visibilizar e invisibilizar as pessoas com 
deficiência na sociedade” (PESSOA, 2018, p. 18), os este-
reótipos revelam-se um “conjunto de representações social-
mente predominantes, cuja verdade é incerta, tomada, mais 
frequentemente, na sua formulação linguística corrente” 
(AMOSSY, 2008, p. 176).

Estereótipos em torno da existência de pessoas autistas e o 
uso da palavra “autista” para ofender, menosprezar e promo-
ver piadas não se tratam de uma questão isolada ou exclusiva 
em relação ao autismo no campo da deficiência. O termo é 
“quase sempre associado a alguém que vive em seu próprio 
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mundo, distante daquele que seria considerado um mundo 
real das outras pessoas, por vezes associado a atacar alguém” 
(PESSOA, 2015, p. 207).

Para além disso, a noção de “espectro” atribuída ao autis-
mo nos faz perceber uma série de pluralidades e interseccio-
nalidades que envolvem a condição e que interferem neste 
encontro com o outro, seja ele neurotípico ou neurodiver-
gente. O outro é aquele completamente estranho a nós; é no 
rosto do outro que nos mobilizamos para responsabilidades 
coletivas (LÉVINAS, 2007).

CAPACITISMO E TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 
AUTISMO (TEA)

O termo capacitismo, do inglês ableism, foi primeiramente 
utilizado pela pesquisadora com deficiência Fiona Campbell 
(2009) e, no Brasil, foi introduzido no campo dos estudos da 
deficiência a partir de tradução da antropóloga Anahí  Gue-
des de Mello (2014) durante a primeira metade da década 
de 2010. 

De acordo com Gesser, Block e Mello (2020), o termo 
tem sido utilizado a partir de dois significados: em alguns con-
textos, como a discriminação de pessoas com deficiência, em 
outros, como uma teia de relações de opressão em sociedade, 
estrutural e estruturante, como são o racismo e o sexismo.

Ou seja, uma sociedade estruturalmente capacitista be-
neficia pessoas consideradas capazes ou “normais” em detri-
mento de pessoas socialmente tidas como “anormais”, que 
podem incluir tanto pessoas com deficiência quanto, tam-
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bém, pessoas sem deficiência que se caracterizam como dife-
rentes (CHRISTIAN, 2018).

A experiência de pessoas com deficiência com o capaci-
tismo é variável, visto que existem deficiências visíveis e in-
visíveis, e a interação destas deficiências com as barreiras so-
ciais se configura de forma distinta. O autismo, caracterizado 
como Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na quinta 
edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM), não contém marcadores físicos significativos 
de suas características.

De acordo com o DSM, o autismo é compreendido em 
torno de dois domínios – dificuldade de comunicação e in-
teração social, e comportamentos restritivos e repetitivos – 
com descrições mínimas sobre funções motoras. O autismo, 
aliás, é compreendido como uma deficiência psicossocial se-
gundo os princípios da Convenção dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, ratificada pelo Brasil com status de emenda 
constitucional em 2008 (NUNES; ORTEGA, 2016).

Portanto, ainda é um desafio conceituar e delinear as ex-
pressões do capacitismo, em termos de autismo, nos estudos 
brasileiros da deficiência e nos estudos críticos do autismo 
(BOTTEMA-BEUTEL et al., 2020). Por outro lado, como 
destaca Kapp (2020), vivências de pessoas autistas com opres-
sões se articulam em relatos e denúncias públicas promovidas 
pelos próprios sujeitos ou por seus familiares e cuidadores 
– uma luta anticapacitista que conseguiu avanços em legis-
lações de vários países do mundo para criminalizar atos de 
preconceito contra pessoas autistas.
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A legislação brasileira no campo da deficiência, segundo 
Maior (2017), é uma das mais abrangentes do mundo, com-
posta por conquistas como

A ênfase no direito à acessibilidade, a ga-
rantia da educação inclusiva, a concessão de 
tecnologia assistiva no âmbito da reabili- 
tação e da educação, a avaliação biopsicos-
social da deficiência, o cadastro-inclusão e 
o auxílio inclusão para estimular a entrada 
no mercado de trabalho pelos beneficiários 
do BPC são os passos a serem conquistados. 
Também a aplicação do reconhecimento 
igual perante a lei representa um avanço le-
gal ao determinar a alteração das medidas 
de interdição existentes no Código Civil e 
a introduzir a tomada de decisão apoiada 
para preservar a autonomia das pessoas com 
deficiência intelectual e mental, principal-
mente. (MAIOR 2017, p. 35).

No Brasil, a Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Na-
cional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista e o reconhecimento de pessoas autistas 
como pessoas com deficiência, declara que pessoas autistas 
não devem sofrer “discriminação por motivo da deficiência” 
(BRASIL, 2012). Quatro anos depois, se desenvolveu uma 
mobilização em rede chamada #autismonãoéadjetivo para 
chamar a atenção ao uso pejorativo do “autismo” em tex-
tos e declarações públicas. Como destaca Bandeira (2018), a 
campanha ganhou continuidade em anos subsequentes.
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CASO “LÉO LINS”

Ao mesmo tempo em que a luta anti-capacitista levantou 
vozes contra opressões em torno das pessoas com deficiência, 
o autismo continuou a ser utilizado como ofensa em con-
textos públicos. Um dos casos de capacitismo mais emble-
máticos dos últimos anos, objeto desta pesquisa, envolveu o 
humorista brasileiro Léo Lins em setembro de 2020.

Optamos por uma pesquisa qualitativa, de inspiração et-
nográfica não participante, em dimensão afetiva (PESSOA, 
2018), cuja observação não participante se deu a partir do 
perfil do humorista e de postagens que repercutiram o caso, 
levando a enunciados que suscitam visada capacitista. 

Leo Lins, que se autodeclara o “rei do humor negro” em 
sua biografia no Instagram, começou a carreira no stand-up 
comedy e é autor de livros de comédia, além de ter atuado 
como roteirista e integrante de diversos programas de televi-
são, como Legendários, da TV Record. Desde 2014, ele in-
tegra o The Noite com Danilo Gentili, exibido pelo Sistema 
Brasileiro de Televisão (SBT).

A polêmica teve início quando Aline Mineiro, namora-
da de Lins, publicou um stories no aplicativo Instagram. No 
conteúdo, Léo Lins estava sentado em um sofá e sua voz, ao 
fundo, afirmava que Léo parecia autista por estar no canto 
isolado. A publicação foi o início de uma série de conflitos 
virtuais envolvendo Aline, Léo Lins, autistas e familiares nas 
redes sociais que se estenderam até a boletins de ocorrência.

Na manhã de 28 de setembro, o casal publicou um vídeo 
na plataforma YouTube para comentar o caso e o imbróglio 
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desenvolvido nos dias anteriores. Na ocasião, os dois pediram 
desculpas, mas também afirmaram que receberam ataques e 
ameaças diretas de internautas direcionados aos seus familiares.

No mesmo dia, o programa The Noite com Danilo Gen-
tili, exibido pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e do 
qual Léo Lins é um dos membros da equipe, promoveu uma 
entrevista com o pesquisador, youtuber e ativista autista Wil-
lian Chimura sobre o autismo e questões de discriminação 
vivenciadas por pessoas autistas enquanto grupo social. Léo 
Lins também participou do programa. Na entrevista, Chimu-
ra afirma, na condição de pessoa autista, que

Nós estamos sendo negligenciados muitas 
vezes, e em certas situações pode ser difí-
cil, na perspectiva de quem não vivencia o 
transtorno, de se entender algumas coisas. As 
pessoas que estão historicamente, em todo 
contexto, tendo os seus apoios e os seus su-
portes negligenciados, quando a gente tem 
a oportunidade, finalmente, de se posicionar 
em alguma coisa, a gente se posiciona. Tem 
uma corrente do ativismo que é baseada 
em punição, por exemplo, que não é uma 
corrente que eu corroboro tanto. Por outro 
lado, eu vejo a necessidade de falar que não 
é simplesmente uma questão de tolerar, le-
var na boa. E eu me posiciono neste sentido. 
(GENTILI, 2020).

Na ocasião, o ativista reforçou a importância de uma abor-
dagem ética sobre autismo dentro da sociedade, destacou os 
ataques vivenciados por pessoas autistas na internet, como 
em ambientes de jogos, e os relacionou com a ausência de 
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políticas públicas e má capacitação profissional e educacional 
sobre autismo no Brasil.

PERFORMANCES E AFETOS

Entendemos redes sociais como um território onde as 
pessoas performam. No conflito ocorrido em 2020, não só 
Léo Lins, enquanto figura pública e notória, bem como to-
dos os ativistas digitais envolvidos direta ou indiretamente 
no caso, carregam consigo diferentes narrativas publicamente 
disponíveis em plataformas como Instagram e Twitter.

As performances culturais são ativas na percepção e es-
truturação de configurações sociais (CAMARGO, 2013). As 
redes sociais não podem ser ignoradas enquanto mídias e, 
como tal, são resultantes da atividade humana e evidenciam 
relações de poder que se abrem para sentimentos plurais e 
diversos, por vezes contraditórios, em um cenário de hierar-
quizações e resistências (CARVALHO, 2018). O estudo de 
performances culturais

Trata-se, portanto, de examinar as formas 
simbólicas, materiais ou imateriais, que per-
passam as distintas manifestações humanas, 
revelando aquilo não evidenciado pelos nú-
meros, entrevistas, dados quantitativos, mas 
atingidas plenamente pela experiência, pela 
vivência, pela relação humana, pelo sim-
bólico, pelo afeto na obra e da obra, pelas 
sensibilidades, e, assim, constituindo-se pela 
cartografia, identificação, registro e análise 
de determinado fenômeno em suas diversas 
configurações. Tais fenômenos são inter-
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pretados em seu processo contraditório de 
formação, de constituição e de movimento, 
em diálogo com estruturas gerais das tradi-
ções e pelas transformações estabelecidas a 
partir de formas culturais contemporâneas.  
(CAMARGO; SANTOS, 2019, p.  10).

Em diálogo com tal perspectiva de pesquisa, revela-se im-
portante compreender as redes textuais afetivas desveladas 
pelas performances culturais que têm lugar nas redes sociais 
digitais. Os afetos estão no modus operandi da comunicação 
e, de maneira distinta a sentimentos e emoções, os quais po-
dem ser nomeados com maior facilidade, são apenas expe-
rienciados - em um primeiro momento - antes de serem (ou 
não) transformados em ideias ou conceitos (MORICEAU, 
2019; MORICEAU; 2020).

Enquanto nos reunimos para a feitura deste artigo, um 
dado que nos chamou a atenção foram as interseccionali-
dades que atravessam o caráter pejorativo no uso da palavra 
“autista”. Lembramo-nos, a partir de PESSOA (2015), dos 
termos “autista” e “retardado” utilizados na música “Jodeci 
Freestyle” por dois rappers para ofender desafetos negros e, ao 
mesmo tempo, da hashtag #autistanacopa, também utilizada 
de forma ofensiva em contextos que não aparentam ter li-
gação com a condição diagnóstica, mas que, como sugerido 
pela autora, soa como uma espécie de estratégia de marketing 
em função de, no ano de 2014, os boatos sobre o suposto au-
tismo do jogador Lionel Messi articularem uma série de bus-
cas no Google envolvendo autismo e o evento futebolístico.
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Da mesma forma, o tom preconceituoso do termo “au-
tista” no Caso Léo Lins parece uma manifestação de um fe-
nômeno muito mais amplo do que talvez imaginássemos a 
princípio. Essa hipótese nos leva à visão de capacitismo como 
algo mais abrangente, que atinge as pessoas que não se en-
quadram em padrões normativos vistos como socialmente 
menos vulneráveis, encontrando eco na discussão proposta 
por Campbell (2009) de que os estudos sobre a deficiência 
fornecem instrumentos para repensarmos uma pluralidade 
de corpos e mentes dentro das configurações sociais, como 
questões de etnia ou gênero (Figura 1). 

Figura 1 - Comentário em página de Marcos Mion sobre negros e LGBTs

Fonte: Instagram, 2020.

Os atravessamentos sociais envolvendo dissensos entre ati-
vismo e grupos de pessoas que lutam por visibilidade e reco-
nhecimento de direitos são percebidos em outras postagens 
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nas quais o dissenso político desvela enunciados argumenta-
tivos sobre o preconceito, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Comentário em página de Marcos Mion sobre negros e LGBTs

Fonte: Instagram, 2020.

Tais atravessamentos perpassam os comentários em um 
vídeo sobre a polêmica publicado pelo apresentador de tele-
visão e pai de um adolescente autista, Marcos Mion, em sua 
página no Instagram, os quais mobilizam elementos sobre 
outros grupos em vulnerabilidade social, no que tange à fala 
de Mion, durante o vídeo, de que negros e gays conseguiram 
respeito (Figura 3).

Figura 3 - Publicação de print de ativista autista

Fonte: Twitter, 2020.
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Outra interseccionalidade pode ser observada em posta-
gens públicas compartilhadas por uma internauta ativista no 
Instagram, as quais repercutiram no Twitter e nos parecem 
evidenciar, no bojo de ataques e ofensas dirigidas às mães de 
pessoas no espectro, um caráter misógino que vai além do 
preconceito apenas contra os autistas (Figura 4).

Figura 4 - Publicação de print de mensagem de Léo Lins

Fonte: Twitter, 2020.

A página Autizando é um perfil do Instagram com mais 
de 57 mil seguidores mantida por uma ativista autista, e se 
propõe a disseminar informações sobre o espectro autista. A 
postagem original da autora, repercutida por outras páginas 
na rede social Twitter, objetiva um contato conciliador com o 
ativista Leo Lins, mas denuncia ter recebido como respostas 
do humorista palavras de baixo calão e expressões grosseiras 
e agressivas, tensionando outros preconceitos contra outros 
grupos sociais, como mulheres, de forma a tentar atingir a 
autora da página (Figura 5). 
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Figura 5 - Publicação de print de mensagem de Léo Lins

Fonte: Instagram, 2020.

Um outro fator que nos chamou a atenção foi que, embo-
ra a internauta em questão fosse uma pessoa autista, a reper-
cussão da fala dela se deu sob a identificação de que se tratava 
de uma mãe de pessoa no espectro. Isso nos intrigou. Será 
este um reflexo do imaginário de que autistas não teriam a 
capacidade de lutar pelos próprios direitos (por viverem em 
um mundo à parte) e não seria, em si, uma forma de capa-
citismo enraizado dentro do próprio movimento? Sabemos 
que o ativismo pela causa autista, até meados dos anos 1990, 
foi exercido, em sua esmagadora maioria, por mães e pais, e 
não por pessoas no TEA (DONVAN; ZUCKER, 2017).

Não negamos a importância do ativismo realizado por 
pais e mães de autistas, mas somos convidados a problema-
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tizar, a partir de Lévinas (2010), a noção do amor. Para ele, 
amor não é a relação entre dois “Eu”, mas a visão de um 
outro muito mais frágil do que a pessoa “eleita” para cuidá-
-lo. O rosto do outro, segundo o autor, provoca caridade em 
função dessa fragilidade, mas também se abre a manifestações 
de violência e da contenção desta pela mesma característica. 

Pensando na ética e na hospitalidade a partir de Lévinas, 
Marques e Martino (2019, p. 35) observam que “experien-
ciar a face do outro é experienciar um sentido de responsa-
bilidade diante da vulnerabilidade, permitindo que um indi-
víduo encontre a si mesmo ao atender ao apelo do outro”. 
Em sua leitura reflexiva acerca da obra de Lévinas, Butler 
(2019) pondera a ocorrência de uma maior vulnerabilidade 
de determinados corpos, os quais seriam ‘desumanizados’.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que “estereótipos não são fixos ou estáveis. Eles 
vão se constituindo e se reconfigurando na medida em que 
novas reflexões emergem e são contestadas e/ou apropria-
das pelos inúmeros sujeitos que compõem as diversas es-
feras sociais” (PESSOA; SILVA, 2019, p. 30). A observação, 
portanto, nos faz refletir sobre imaginários em disputa com 
estereótipos, incursionando inclusive por territórios outros 
de discriminação.

Dessa forma, consideramos que dissensos como o caso do 
humorista Léo Lins nos fazem despertar para desigualdades 
históricas na comunidade do autismo acerca das vozes que se 
propõem a falar sobre o tema, em especial no Brasil (ORTEGA  
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et. al, 2016). Por isso O’ Dell (2016) nos mostra o quão fun-
damental é, nos estudos críticos do autismo, a participação  
de sujeitos que não se limitem apenas a compreender o autismo 
enquanto fenômeno, mas também desejam a transformação  
social de sua comunidade como membros ativos.
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Do texto ao contexto:  
estudos de recepção e as contribuições 

dos Estudos Culturais Latino-
americanos
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Resumo

Tendo os Estudos Culturais Latino-americanos como 
base para estudarmos a receção, a proposta do presente tex-
to é – partindo do Mapa das Mediações Comunicativas da 
Cultura de Martín-Barbero (2003) – realizar uma discussão 
teórico-metodológica sobre a adoção crítica (RONSINI, 
2011, 2016) do também chamado “Mapa Noturno” para es-
tudos de consumo/recepção sobre representações midiáticas. 
A fim de ampliar as discussões sobre os múltiplos olhares 
teórico-metodológicos que dêem conta de texto e contexto, 
apresentamos   protocolos metodológicos que se propõem a 
descortinar as representações presentes na mídia ao mesmo 
tempo em que se privilegia a produção de significados com 
base nas experiências cotidianas dos sujeitos.
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1. Estudos de mídia e Estudos Culturais

Os estudos de mídia, no campo da comunicação, se con-
solidam como linha de pesquisa por meio de um trabalho 
teórico definido como “processo complexo resultado da ob-
jetivação de dispositivos que comportam sistemas de produ-
ção, situação de difusão e situação de recepção” (FIGARO, 
2017, p. 25). Logo, estudar a produção dos significados no 
cotidiano a partir do consumo de discursos midiáticos co-
locaria para o investigador da recepção o desafio de confi-
gurar as pesquisas no âmbito de uma totalidade do circuito 
da cultura (MARTÍN-BARBERO, 2003). Sendo assim, o 
texto midiático não ficaria de fora das problematizações dos 
pesquisadores, e, apesar de sua abordagem não ser central, 
acreditamos que a contextualização das representações pre-
sentes nos produtos midiáticos possa facilitar a compreensão 
do papel destas na produção de significados realizada pelos 
sujeitos no cotidiano.   “Pesquisar a mídia”, como já sinali-
zou Carmem Rial (2004), também tem sido a intenção de 
muitos estudos nas Ciências Sociais, sobretudo, ao longo das 
três últimas décadas. Nesse campo, Rial chegou a avistar a 
recorrência de propostas de trabalho, cujas perspectivas teó-
ricas – seja em diálogo com Indústria Cultural da Escola de 
Frankfurt ou pelo viés da Ideologia e Alienação da Crítica 
Marxista – propunham desvelar os efeitos “diabolizantes” da 
mídia, em especial, a televisiva. Ciente das insuficiências epis-
temológicas dessas noções, e procurando alargar a discussão 
da mídia nas pesquisas em Ciências Sociais, a antropóloga 
publicou (2004) um panorama sobre as principais teorias de 
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comunicação. Ao longo do texto, revisitou os estudos sobre 
os meios, as análises textuais e, por fim, os estudos de re- 
cepção. Estes, a partir de um olhar mais restrito aos Estudos 
Culturais Britânicos. Nossa proposta, então, procura contri-
buir com esse debate, destacando a contribuição da perspec-
tiva latino-americana dos Estudos Culturais para os estudos 
de recepção, haja vista que os próprios teóricos “do sul” ques-
tionavam se modelos teóricos “importados” conseguiam, de 
fato, dar conta das singularidades latino-americanas, onde se 
desenrolavam, por exemplo, simultâneos processos de rede-
mocratização, o fortalecimento de movimentos sociais con-
tra a repressão e a discriminação e a crescente busca por uma 
representação política mais efetiva. Tendo como base teóri-
co-metodológica a corrente dos Estudos Culturais Latino-a-
mericanos para estudarmos as audiências, defendemos que a 
interpretação dos produtos midiáticos por parte da recepção 
não fuja de uma leitura da vida cotidiana, já que os produtos 
das indústrias culturais não são fabricados apenas para aten-
der às necessidades mercadológicas e  estratégias industriais, 
mas também para dar conta das demandas que emergem dos 
próprios modos de percepção e apropriação desses produtos. 
Filiados à “segunda onda” do pensamento de Martín-Barbe-
ro, o que se propõe nesse texto é uma reflexão epistemológi-
ca sobre os olhares possíveis em estudos de audiência – que 
privilegiam os modos de ler as representações midiáticas pela 
ótica dos receptores – sem deixar, contudo, de dar atenção à 
narrativa dos produtos que compõem os corpus das pesqui-
sas. Nosso objetivo é ampliar as discussões sobre os múltiplos 
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olhares teórico-metodológicos que dêem conta de texto e 
contexto, descortinando as representações presentes na mí-
dia ao mesmo tempo em que se privilegia a produção de 
significados com base nas experiências cotidianas dos sujei-
tos. Tomando como exemplo empírico a aplicação de leitura 
crítica (RONSINI, 2011, 2016) do Mapa de Martín-Barbero 
em pesquisas anteriores (MARQUES, 2018; ROSA, 2018), 
apresentaremos alguns protocolos metodológicos possíveis 
para se examinar a tríade tão cara aos Estudos Culturais: con-
texto social/cultural, receptor e texto midiático.

Estrelando: o Mapa das Mediações Comunicativas 
da Cultura

Iniciamos nossas reflexões guiados por Martín-Barbero 
(2003) e suas contribuições para o pensamento latino-ame-
ricano no campo dos Estudos Culturais em Comunicação. 
Segundo o autor, uma de suas maiores insatisfações acadêmi-
cas e intelectuais vem da tendência de se realizarem estudos 
de recepção ausentes de crítica e exacerbados pela senten-
ça: “todo poder ao consumidor!” (MARTÍN-BARBERO, 
2003, p. 12). Esse descontentamento de Martín-Barbero       
transformou-se justamente no seu ponto de partida para 
que propusesse uma pesquisa rigorosa e atenta, a qual é bem 
explicada no prefácio do livro Vivendo com a telenovela: me-
diações, recepção e teleficcionalidade, de Lopes; Borelli; Resende, 
2002 – uma das maiores referências nacionais para pesquisas 
de recepção. Segundo o filósofo, os estudos dos processos 
de recepção devem mixar a “sagacidade do mercado - no 
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momento de contar histórias que envolvem a maioria” com 
a “persistência da matriz popular, ativadora de competên-
cias culturais inerentes a ela” (2002, p. 15). Martín-Barbero 
(2002, 2003) propõe, então, uma abordagem compreensiva e 
integradora do estudo de recepção a partir de um conceito-
-chave: a mediação. A contribuição inicial dessa perspectiva 
sociocultural veio da argumentação do autor em deslocar a 
apreensão  dos sentidos “dos meios às mediações”, levando 
em conta, principalmente, os “usos e apropriações dos dis-
cursos da mídia e o estudo empírico da realidade dos recep-
tores” (JACKS; RONSINI, 2011, p. 356). A obra seminal de 
Martín-Barbero em que o autor propõe o deslocamento da 
análise da comunicação para onde o sentido é produzido, 
ou seja, para o âmbito dos usos sociais é De los medios a las 
mediaciones (1987). Tendo como premissa a existência de um 
receptor ativo e com capacidade criativa de reapropriação e 
interpretação das mensagens, Martín-Barbero assume que a 
experiência é parte fundante na análise da recepção das mais 
variadas mensagens, considerando-as “conexões das pessoas 
comuns com a mídia”, principalmente a partir da “intera-
ção entre o espaço da produção e do consumo” dos meios 
(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 229).

Em um movimento dialético de reconhecimento de si e 
do outro e entre ficção e contexto social, o autor crê que a 
interpretação dos produtos midiáticos por parte do receptor 
não foge de uma leitura da vida cotidiana e que as percep-
ções e apropriações das mensagens midiáticas são realizadas 
pela audiência a partir de diversos “filtros mediadores” – ou 
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mediações socioculturais, como a escola, a família, os grupos 
sociais, o bairro e a igreja, que funcionam como negocia-
dores em uma complexa teia de relações entre os meios de 
comunicação de massa e a trama cultural. O próprio autor 
não possui uma única definição sobre o que viria a ser a 
mediação, seu conceito-chave e o mais influente. Segundo 
Lopes e Orofino (2014), uma maneira de compreendê-lo se-
ria pensá-lo de forma plural, ou seja, como mediações. Lopes 
e Orofino (2014, p. 367) as traduzem como uma chave que 
“capta a comunicação a partir de seus nexos, dos lugares a 
partir dos quais se torna  possível identificar a interpretação 
entre o espaço da produção e do consumo da comunicação” 
fazendo com que “a própria produção seja vista em diálogo 
com as demandas sociais”.

Um dos pontos que nos é mais caro da teoria de Martín-
-Barbero é o chamado Mapa das Mediações Comunicativas 
da Cultura ([1998] 2003), no qual o autor inverte “o olhar 
antes direcionado às mediações sociais e culturais dos meios 
de comunicação para olhar a cultura e as mediações a partir 
da comunicação” (RONSINI, 2011, p. 5). O autor não con-
cebe mais pensarmos os estudos de recepção apenas centra-
dos na vida cotidiana dos receptores, ressaltando também a 
necessidade de compreendermos as lógicas produtivas dos 
meios.

Assim, Martín-Barbero modifica seu primeiro mapa e 
propõe as “mediações comunicativas da cultura”, que são: 
“a ‘tecnicidade’; a ‘institucionalidade’; (...) a   ‘socialidade’ 
[...]. E, finalmente, as novas ‘ritualidades’”, que acontecem 
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em relação aos novos formatos industriais possibilitados pela 
tecnicidade (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 151-152). O 
também chamado “Mapa Noturno” envolve dois eixos: “um 
diacrônico, tencionando as Matrizes Culturais e os Forma-
tos Industriais; e um sincrônico, relacionando as Lógicas de 
Produção com as Competências de Recepção e Consumo” 
(RONSINI, 2011, p. 8). As relações entre as “Matrizes Cultu-
rais e as Lógicas de Produção são mediadas por distintos re-
gimes de institucionalidade” (MARTIN-BARBERO, 2003,  
p. 227). Já “as relações entre as Matrizes Culturais e as Com-
petências de Recepção e Consumo estão mediadas por di-
versas formas de socialidade” (Ibid.). A tecnicidade encontra-
-se “entre as Lógicas de Produção e os Formatos Industriais” 
(Ibid.), e “as ritualidades medeiam os Formatos Industriais e 
as Competências de Recepção/Consumo” (Ibid.).

Os apontamentos de Martín-Barbero a partir da elabora-
ção desta versão do mapa – que busca dar conta da comple-
xidade existente nas relações constitutivas da comunicação e 
cultura – mostram a necessidade de integração entre todos 
os âmbitos da comunicação, pois “los médios han passado 
a constituir um espacio de condensación e intersección de 
la producción y el consumo cultural, al mismo tempo que 
catalizan hoy algunas de las más intensas redes de poder” 
(MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 226).

Um dos estudos pioneiros no Brasil a adotar a perspectiva 
sociocultural da recepção apoiado nas obras de Martín-Bar-
bero é o trabalho de Lopes; Borelli e Resende, no qual as au-
toras tomam como base a perspectiva teórica das mediações 
para refletir, a partir do cotidiano familiar, da subjetividade, 
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do gênero ficcional e da vídeo- técnica, a maneira como 
famílias de classes socioeconômicas distintas se relacionavam 
com a telenovela. A mesma preocupação de Martín-Barbe-
ro é compartilhada pelas autoras brasileiras, que discorrem 
sobre a “insuficiência da crítica” nos estudos que renegam o 
pressuposto-chave dos estudos culturais: a articulação entre 
as práticas de recepção e as relações de poder. 

O que objetivamos com a explanação teórica e metodo-
lógica do mapa das mediações comunicativas da cultura - e 
com o diálogo crítico de sua (re)aplicação como uma totali-
dade possível - é a demonstração de que trabalhar a partir das 
mediações propostas pelo autor possa ser uma forma frutífera 
de estudarmos as relações entre mídia, cultura, consumo e 
recepção, procurando entender de que forma as representa-
ções midiáticas e suas apropriações funcionam “como parte 
da luta política e cultural, ao contrário da tradição liberal 
dos estudos de recepção e sua celebração da autonomia do 
receptor” (RONSINI, 2011, p. 13).

Estudos de recepção: contexto (e texto)

Esquenazi, em Sociologia dos Públicos, entende que, quando 
se trabalha com a recepção de produtos complexos como 
as produções televisivas, o objeto da análise passa a ser “a 
maneira como a comunidade se determina perante a obra” 
(2005, p. 110). Voltando o olhar para os públicos, ou seja, para 
os receptores, o autor considera a existência de seis teorias 
principais para se estudar as audiências: inquérito, obra (re-
cepção), estratégias comerciais, estratificação e práticas cultu-
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rais, configurações culturais, interação, etnografia e quadros 
de participação. A importância do texto televisivo surge já na 
segunda teoria proposta por Esquenazi, que entende que a 
recepção é ativada por uma obra, ou seja, a interpretação do 
receptor desenvolve-se de diretivas contidas no texto. Logo, 
compreender a recepção significaria, inevitavelmente, de-
senrolar uma teoria do texto (indicando o autor Umberto 
Eco como uma possibilidade para tal). A necessidade de uma 
“análise dos discursos audiovisuais” (SOUZA., 2004a, p. 16) 
e de um “conhecimento cuidadoso” (SOUZA, 2004a, p. 16) 
das formas como o gênero melodramático constrói as re-
presentações é também destacada por outros pesquisadores 
do campo da comunicação. Para Souza (2004, p. 23), muitas 
vezes, há um “olhar enviesado” de outras áreas do conheci-
mento, que tendem a utilizar produtos culturais para pensar 
as relações sociais inscritas pelo texto retirando informações 
isoladas desses produtos “para relacioná-las com informações 
extratextuais advindas dos objetivos da pesquisa”.

Independentemente das ressalvas analíticas quando se 
estuda um produto audiovisual ficcional, é comum o en-
tendimento de que, ao lado das abordagens qualitativas, o 
avanço metodológico dos estudos acadêmicos de recepção 
foi um dos pilares para a consolidação do pensamento de 
Martín-Barbero no Brasil. Segundo levantamentos de Jacks 
et. al. (2008, 2014, 2017) a respeito de teses e dissertações da 
área da comunicação que se dedicam à recepção, a Teoria 
das Mediações de Martín-Barbero é uma das mais utiliza-
das nas pesquisas que se dedicam à telenovela desde os anos 
1990 (algumas vezes, conjugada à Teoria das Multimedia-
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ções, de Orozco-Gómez). Para Jacks et al. (2014), o estudo 
de recepção realizado à luz das teorias de Martín-Barbero é 
considerado um avanço para o campo, principalmente por 
explorar as categorias de análise que emergem do próprio 
objeto (2014, p. 120). A utilização especialmente do Mapa 
das Mediações Comunicativas da Cultura de Martín-Bar-
bero ([1998] 2003), é destacada por Escosteguy; Sifuentes; 
(2016) como um dos mais utilizados em pesquisas empíricas, 
inclusive entre aqueles que tangenciam a produção, como a 
tese de Felippi (2008), que explora, empiricamente, as me-
diações da institucionalidade e da tecnicidade – nível da pro-
dução e do texto – para estudar a construção da identidade 
gaúcha no jornal impresso Zero Hora. Apesar de tomar a 
competência da recepção apenas “no nível teórico”, as au-
toras entendem haver, na tese de Felippi, uma relação entre 
“os eixos considerados por Martín-Barbero, bem como um 
olhar integrado entre produção e recepção”, dando conta da 
integração entre produção e recepção.

Discussões epistemológicas e metodológicas nesse sentido, 
na área da recepção, são realizadas desde a década de 1990, 
no Brasil, em livros, artigos e eventos. Para esse momento, 
recorremos especialmente aos debates presentes no livro Tra-
balho do pesquisador: os desafios da empiria em estudos de recepção, 
organizado por Figaro e Brignol (2017), por meio de textos 
que discutem e refletem o fazer das pesquisas que envolvem 
empiria: “Como superar as dificuldades, como enfrentar os 
imprevistos do processo de coleta de informações e como o 
pesquisador procede para conseguir adesões à sua proposta 
de pesquisa” (FIGARO; BRIGNOL, 2017, p. 1) fazem parte 
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das dores compartilhadas pelos pesquisadores que se dedicam 
à recepção no campo da comunicação.

Cabe salientar que, apesar de propor um olhar macro, o 
“Mapa das Mediações Comunicativas da Cultura” é também 
chamado de “Mapa Noturno” justamente por assumir que, 
apesar da necessidade de “perdermos o objeto e ganharmos 
o processo”, dificilmente se consegue ver o todo ao se abar-
car o processo comunicacional. Longe, porém, de defender 
a realização de uma análise semiológica dos textos televi-
suais ficcionais ou de um estudo restrito aprofundado sobre 
o polo da produção em pesquisas de recepção, propomos que 
as pesquisas de audiência lancem um olhar ao texto buscan-
do problematizar o seu papel enquanto atua no momento da 
recepção, sendo “lido e reconfigurado pelos atores sociais” 
(RONSINI, 2016).

Acreditamos que, em pesquisas individuais, as tentativas de 
abarcar todo o circuito da cultura através do mapa completo 
das Mediações Comunicativas proposto por Martín- Barbero 
(2002) possam ser um tanto audaciosas. Porém, acreditamos 
que a apreensão de uma “totalidade possível” (RONSINI, 
2011, 2012) como parte de um processo que privilegia o 
fenômeno da recepção seja possível e resulte em achados que 
auxiliem a descortinar as relações de poder entre mídia e au-
diências. Posição esta compartilhada por outras pesquisadoras, 
como Lopes (2014), Sifuentes; Escosteguy (2016) e Bonin 
(2017), que consideram que a implementação do Mapa nas 
pesquisas empíricas dependerá das estratégias metodológicas 
adotadas, “de modo que a escolha pode recair em determi-
nadas mediações, e não em outras, dependendo do destaque 
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que ganham na abordagem analítica” (LOPES, 2014, p. 75). 
Isto não significa, contudo, “abandonar a questão política da 
mídia” (RONSINI, 2012, p. 17) – já que nos aproximamos 
da abordagem crítica de recepção e procuramos “entender as 
representações midiáticas e suas apropriações como parte da 
luta política e cultural” (Ibid.).

Tomando como exemplo empírico a aplicação de leitura 
crítica do “Mapa” de Martín- Barbero em pesquisas ante-
riores (MARQUES, 2018; ROSA, 2018), procuramos tam-
bém apresentar alguns diferentes protocolos metodológicos 
possíveis para se examinar as representações midiáticas, por 
meio do diálogo com autores como Esquenazi (2005), Souza  
(2004a, 2004b), Jacks et al. (2008, 2014, 2017), Ronsini (2011, 
2012), Campos (2007),

McCracken (2003) e Barnard (2003). O que propomos é, 
assim como realizado por Ronsini (2011, 2012), que os es-
tudos de audiência tangenciem os processos produtivos do(s) 
produtos(s) midiáticos assistidos pelos receptores, contextua-
lizando o texto, seja por meio de compilação de conclusões 
de pesquisas anteriores dedicadas ao mesmo objeto, de aná-
lises documentais e/ou por meio de um olhar não analítico, 
mas atento às representações veiculadas nessas obras.

Mediações na empiria

Como pesquisadores da recepção, em estudos anteriores 
(MARQUES, 2018; ROSA, 2018), objetivamos, respectiva-
mente 1) investigar, através dos usos sociais da telenovela, qual 
a relação estabelecida entre o estilo de vida da ficção e o esti-
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lo de vida cotidiano das receptoras e 2) investigar empírica e 
qualitativamente, a partir de uma perspectiva interseccional, 
como os confrontos e anuências entre as representações so-
bre as relações de gênero presentes na telenovelas brasileiras e 
as mediações socioculturais conformam as masculinidades de 
receptores homens em diferentes contextos sociais.

As duas pesquisas têm como objeto de estudo um dos 
principais produtos audiovisuais do Brasil: a telenovela e 
se desenvolvem a partir dos estudos de recepção Latino- 
-Americanos, dedicando maior esforço ao Mapa das Medi- 
ações Comunicativas da Cultura de Martín-Barbero ([1998] 
2003) – que funciona como guia teórico-metodológico para 
os estudos de recepção de telenovela realizados pelos autores 
justamente por abordar o texto de forma entrelaçada com a 
vida cotidiana.

Em ambos trabalhos se privilegiou as mediações 1) da 
socialidade – entendida como o estudo da cultura através do 
cotidiano e da socialização dos atores sociais, tendo incidên-
cia na recepção e apropriação dos produtos midiáticos e 2) 
da ritualidade – rituais de assistência da novela e formas com 
que os interlocutores interpretavam as representações pre-
sentes nos produtos midiáticos. Para tanto, Marques e Rosa 
se utilizaram da pesquisa etnográfica, mais especificamente, 
da etnografia crítica da recepção (RONSINI, 2007, 2011) 
aliada à construção de perfis sociológicos (LAHIRE, 2004) 
dos interlocutores. Os autores também abordaram empirica-
mente a mediação da tecnicidade, para assim apreenderem as 
formas com que um conjunto de bens culturais e materiais 
são apropriados, não apenas pela análise da socialidade e das 
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competências de leitura (ritualidade), mas também levando 
em conta a objetividade das estruturas econômicas da cultura 
midiática e as competências técnicas exigidas pelos meios de 
comunicação.

Importante ressaltar que a mediação da tecnicidade pode 
ser aplicada tanto num sentido mais amplo, ao refletir sobre o 
papel da tecnologia nos processos de reorganização do modo 
de produção capitalista e nas transformações do mundo glo-
balizado, quanto pensada de forma mais específica, que “diz 
respeito ao poder hegemônico do discurso e suas contra- 
dições internas que vão incidir em leituras distintas por parte 
dos receptores” (RONSINI, 2012, p. 67- 68). 

Em ambas pesquisas aqui exemplificadas dedicou-se a 
uma abordagem mais restrita da tecnicidade como “o em-
prego das técnicas de produção audiovisual na produção de 
um texto que modela tanto as práticas dos receptores como 
seus modos de representação social” (RONSINI, 2012,  
p. 66). Na tese de Marques (2018), havia um corpus de pesqui-
sa delimitado: o texto ficcional da telenovela A Regra do Jogo, 
com o intuito de problematizar seu papel enquanto atuava 
no  momento da recepção, sendo “lido e reconfigurado pelos 
atores sociais” (RONSINI, 2016). Empiricamente, buscou-
-se identificar, “através do aparato técnico” (WOTTRICH,  
2011) – que incluía desde os aspectos descritivos e narrati-
vos que nos permitiram captar a trajetória e o desfecho dos 
personagens até os cenários e, principalmente, os figurinos 
– como a telenovela A Regra do Jogo representava as classes 
sociais. A partir disso, sentiu-se a necessidade de se articular 
diferentes protocolos para dar conta da mediação da tecnici-
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dade e das representações presentes na telenovela que com-
punham o corpus da pesquisa. Para entender empiricamente 
como as classes e os processos distintivos eram representados 
na telenovela em questão, foram observados registros audio-
visuais de trechos, capítulos e cenas associados à leitura da si-
nopse e dos resumos de capítulos da trama disponíveis no site 
da emissora. Também foram somados ao material os perfis 
dos personagens, disponíveis na página dedicada à A Regra do 
Jogo no site da emissora e algumas matérias veiculadas tam-
bém no site da emissora, que versavam sobre a construção e 
caracterização de algumas personagens, além, da realização 
de uma entrevista com as figurinistas responsáveis pela pro-
dução em questão.

Dividida em dois momentos, a contextualização do texto 
da telenovela objetivava primeiramente observar as formas 
mais abrangentes de se representar as classes sociais para pos-
teriormente se identificar os processos distintivos presentes 
na trama, através da trajetória e desfecho de personagens es-
pecíficas. Baseada em Souza (2004, p. 22), o exame de A Re-
gra do Jogo não foi direcionado aos “aspectos formais típicos 
da linguagem do meio televisivo” nem às “estratégias discur-
sivas das telenovelas ou das suas regras de funcionamento”, 
mas sim à construção dos personagens e à constituição da 
trama em que estavam inseridos. Assim, ao examinar as per-
sonagens femininas dos diferentes núcleos de A Regra do Jogo, 
foram observadas “as escolhas operadas pela telenovela para 
desenhar um mundo possível a partir de relações complexas 
de um mundo real” (SOUZA, 2004b, p. 23).
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Buscando, apesar das limitações teórico-metodológicas, 
abarcar o “real do texto” (SOUZA, 2004b, p. 23) foram toma-
das como referência as seguintes dimensões para se pensar o 
estilo de vida presente no “mundo possível” da ficção: modos 
de se representar a mulher (através das relações de gênero no 
ambiente do trabalho/familiar; nas relações afetivas/sexuais; 
na maternidade e na feminilidade) e modos de se representar 
a mulher em cada classe (relações de classe e processos distin-
tivos) através do corpo (aparência, cuidados com o corpo e 
saúde; cuidados com a beleza; hexis corporal; gosto; práticas 
de consumo). Essas categorias analíticas aplicadas às persona-
gens de A Regra do Jogo foram as mesmas que organizaram a 
análise das receptoras. O objetivo foi tentar traçar um paralelo 
entre o estilo de vida representado na ficção e o estilo de vida 
experimentado pelas receptoras, para que se tornasse possí-
vel, ao final da pesquisa, verificar como se davam os embates 
e complementaridades entre as representações de classe na 
telenovela e as apropriações das mesmas na percepção e con-
formação do estilo de vida da recepção.

Reflexões sobre as formas de estudar a televisão e seus 
públicos, realizadas também por Casetti; Chio (1999), em 
Análisis de la televisión, demonstram que uma das formas de 
se olhar para o texto audiovisual seria através dos mapas de 
codificação dos elementos textuais, com base em fichas de 
análise dos programas escolhidos (contendo desde dados ge-
rais do corpus até elementos textuais e escolhas estilísticas). E 
é aí que a análise de conteúdo se mostra como um protocolo 
metodológico possível de se aplicar também à produtos au-
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diovisuais - já realizado por pesquisadores como Leal (1986). 
Em sua revisão sobre a análise de conteúdo clássica, Bauer 
e Gaskell (2002, p. 191) nos dizem que esta é uma “técnica 
para produzir inferências de um texto focal, para o seu con-
texto social de maneira objetivada”. Ideia corroborada por 
Leal (1986), que estuda textualidades midiáticas, e entende 
que a análise de conteúdo pode ser um furtivo método in-
vestigativo das relações de sentido também nas mensagens 
midiáticas. Apesar das dificuldades de qualquer método de 
pesquisa, para Leal, a maior vantagem da análise de conteúdo 
é a sugestão de uma visão de conjunto, quantificável, acer-
ca do tratamento midiático sobre um determinado tema ou 
acontecimento.

Apesar da contribuição de diversos autores, foi a partir 
de Bardin (1979) que se propôs na tese de Marques (2018) 
o auxílio do recurso da análise de conteúdo aplicada ao gê-
nero melodramático, já que a autora reforça que “enquanto 
esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre 
os dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da 
subjetividade” (BARDIN, 1979, p.9). Realizando três das fa-
ses propostas por Bardin, foram tomadas como “unidade de 
registro” - o segmento de conteúdo considerado como uni-
dade básica - as relações de classe e processos distintivos pre-
sentes em A Regra do Jogo e em matérias veiculadas pelo site 
da Rede Globo, com vistas a capturar a repetição da temática 
nos capítulos da telenovela - escolhendo, assim, aqueles que 
fariam parte do corpus -, bem como examinando os capí-
tulos e as matérias que versavam sobre as representações e 
sobre a construção da caracterização de algumas personagens 
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da telenovela em questão. A análise de conteúdo foi aplicada 
também aos resumos, sinopse e perfil dos personagens dis-
poníveis no site da emissora e à entrevista realizada com as 
figurinistas da telenovela analisada.

Além da análise de conteúdo (BARDIN, 1979) aplicada 
aos capítulos assistidos, resumos, sinopse, perfil dos perso-
nagens, matérias veiculadas pela emissora e entrevista com 
as figurinistas, Marques também se utiliza de um protocolo 
analítico não estruturado como os de matriz semiológica, 
porém, não apenas centrado em uma esfera interpretativa 
abstrata para dar conta somente da descrição, mas atento ao 
exame do figurino e a caracterização das personagens – ou 
seja, o corpo, a estética, a materialidade do habitus – de for-
ma articulada as suas trajetórias. Para tanto, a autora utilizou 
como base a aplicação do roteiro de significado   proposto 
por McCracken (2003) em conjunto com os dois signifi-
cados possíveis do vestuário, propostos por Barnard (2003). 
Partiu-se, em um primeiro momento, dos significados vindos 
do  mundo culturalmente construído – ou do “mundo-para- 
-bem” (MCCRACKEN, 2003, p. 100), onde encontram-se a 
publicidade e os sistemas de moda e também a ficção audio-
visual, em que diretores/estilistas/produtores (e figurinistas) 
são os responsáveis por escolherem as categorias de apresen-
tação e as estratégias de significado de determinados bens 
para os consumidores.

Posteriormente, Marques se apoia em Barnard (2003) e 
sua concepção de que os significados das roupas residem em 
duas esferas: uma denotativa (sentido literal e factual, geral-
mente associado ao material, cor e textura de uma roupa) e 
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uma conotativa/ideológica (“sentimentos, associações e im-
pressões que vem à mente” (BARNARD, 2003, p. 139) e 
relacionam determinados produtos de moda à classe, gênero 
e idade de uma pessoa). A identificação das representações 
de classe presentes em A Regra do Jogo expostas na mediação 
da tecnicidade, partiram da noção de que esse significado 
primeiro estaria, assim, concentrado na esfera midiática, se 
construindo através de dois âmbitos 1) denotativo (descrição 
de cores, formas, tamanhos e texturas das roupas/caracteri- 
zações) e 2) conotativo/ideológico (sentidos socialmente 
atribuídos a cada um desses elementos ao comporem um 
“corpo midiático”). Através do embasamento metodológico 
desses dois autores, foi possível a compreensão das represen-
tações construídas através do estilo de vida dos personagens 
de A Regra do Jogo, calcadas também na dimensão simbólica 
da hexis corporal, da caracterização e do figurino que, sem 
sombra de dúvida, desempenharam papel decisivo na cons-
trução da narrativa ficcional.

Já na dissertação de Rosa (2018), que compartilhou da 
assertiva que “o pesquisador (a) é um sujeito que toma de-
cisões a partir de situações concretas e em condições deter-
minadas de produção” (FIGARO, 2017, p. 16), foi priorizado 
o exame dos sentidos que os receptores construíram a partir 
das representações que eles próprios mobilizaram dos textos 
ficcionais. Dessa maneira, a mediação da tecnicidade, estri-
tamente compreendia como o texto midiático, foi metodo-
logicamente abordada de maneira mais restrita (ou menos 
ambiciosa). Ainda assim, lançando mão da técnica da análise 
documental (ficha técnica das telenovelas e a descrição dos 
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principais personagens das tramas mencionadas em sites ofi-
ciais das emissoras), o autor procurou apresentar as estratégias 
de enquadramento utilizadas pelos produtores (emissora e 
autores/escritores) nas confecções dessas representações. A 
observação participante, realizada durante a assistência das 
telenovelas, também possibilitou ao pesquisador tensionar os 
sentidos produzidos e apreendidos pelos receptores.

Há de se sinalizar a (in)exequibilidade, sobretudo a partir 
da problemática da construção identitária, da produção de 
uma análise semiológica das inúmeras narrativas teleficcio-
nais, considerando-se as distintas tramas que foram invocadas 
pelos interlocutores ao longo do processo investigativo. Em 
combinação com a proposta epistemológica de Martin-Bar-
bero, que sobreleva a importância dos contextos para a in-
terpretação de textos, foi possível compreender as dinâmicas 
sociais dos interlocutores da referida pesquisa em suas casas, 
escolas e trabalhos. Por meio da mediação socialidade, Rosa 
observou que as masculinidades são forjadas ainda na infân-
cia – e que sua incorporação não é alheia a uma série de 
constrangimentos e recusas, principalmente ao desejo ho-
mossexual e a gestos e emoções instituídas como femininas.

Com a mediação da ritualidade, por sua vez, o autor com-
preendeu a relevância das telenovelas na trajetória de vida 
também de homens – pois eles convivem com esse produto 
midiático desde pequenos e, mais do que isso, se identifi-
cam e se distanciam das representações de gênero a partir de 
suas vivências pessoais. Rosa entende, contudo, que é preciso 
equilibrar o peso que as narrativas das telenovelas adquirem 
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frente às demais mediações socioculturais – no que diz res-
peito aos processos de construção de masculinidades.

Quanto às telenovelas, após o exame da socialidade e ri-
tualidade, Rosa inferiu que elas figuram como um espaço pri-
vilegiado de discussão sobre dissidências sexuais e de gênero, 
haja vista que tais assuntos não são comumente abordados nos 
contextos familiares e escolares. De acordo com ele, nenhum 
dos interlocutores recebeu orientações da família sobre sexua-
lidade na infância. Para um dos receptores, se essas temáticas 
fossem amplamente debatidas, talvez houvesse menos discri-
minação. Outro, ainda que afirme não ter aprendido nada com 
as telenovelas, acredita que a pluralidade de representações so-
bre homossexuais tem ajudado no combate ao preconceito. E 
de acordo com um terceiro, histórias como a do personagem 
transexual Ivan (Carol Duarte) em A Força do Querer, o aju-
daram no enfrentamento dos próprios preconceitos, uma vez 
que telenovelas “ensinam mais do que a escola”.

5. Considerações finais

Compreendemos que os produtos midiáticos fornecem 
instrumentos para a construção de laços de pertencimento 
e fortalecimento de identidades sociais, oferecendo profícuo 
material para se entender a cultura e a sociedade. Logo, para 
se estudar as múltiplas relações que nascem a partir da inte-
gração entre ficção e cotidiano, é necessário que se leve em 
conta o contexto e a inserção social da audiência (RIAL, 
2004, p. 38). Através da adoção do “Mapa Noturno” de Mar-
tín-Barbero, concluímos, contudo, que para além das media-
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ções da socialidade e da ritualidade, abarcadas por meio da 
etnografia da audiência, a mediação da tecnicidade - através 
de diferentes protocolos analíticos que contextualizam a nar-
rativa do produto midiático e da trajetória dos personagens 
- possa contribuir para se compreender, para além do senso 
comum, o papel do melodrama nas diferentes apropriações e 
produções simbólicas realizadas pela recepção.

O que propomos neste texto para o nível das representa-
ções midiáticas foi então a identificação de como discursos e 
estereótipos hegemônicos contribuem  para a construção de 
subjetividades, ao mesmo tempo em que podem reproduzir 
relações de dominação e poder. Ou seja, mais do que uma ten-
tativa de encerrar os significados em posições fechadas, o que 
propomos é que se realize uma problematização dessas repre-
sentações, pois defendemos que a contextualização do texto é 
de suma importância para a compreensão das negociações que 
o receptor estabelece com o discurso da telenovela.

Fechamos as reflexões teórico-metodológicas aqui reali-
zadas reiterando nosso lugar enquanto pesquisadores da re-
cepção: entendemos que os meios de comunicação de massa 
criam formas de  dominação ideológica que ajudam a reite-
rar as relações vigentes de poder, ao mesmo tempo em que 
fornecem instrumentos para construção e fortalecimento de 
identidades sociais, e (por que não dizer?) para a resistência 
e para a luta. Um modelo crítico considerado por nós como 
ideal para captarmos os nexos entre meios de comunicação 
e audiências estaria no entrelugar – reconhecendo a força da 
emissão e mantendo um olhar desconfiado para os discursos 
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da mídia, não deixando de considerar o papel da(s) experiên-
cia(s) cotidiana(s) na esfera da recepção, sempre atentos a sua 
capacidade criativa de negociação e também de reprodução 
hegemônica. Através da perspectiva latino-americana dos es-
tudos de recepção, posta em diálogo com diferentes protoco-
los analíticos, cremos que isso se mostre possível não apenas 
teoricamente, mas também empiricamente.

Referências

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 

BARNARD, Malcolm. Moda e Comunicação. Rio de Janeiro: Roc-
co, 2003.

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (org.). Pesquisa qualita-
tiva com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes,  
p. 64-89, 2002.

CASETTI, Freancesco; DI CHIO, Frederico. Análisis de la televi-
sión. Instrumentos, métodos y prácticas de investigación. Barcelona; Pai-
dós, 1999.

ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Cartografias dos estudos culturais: 
uma versão latino- americana. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

ESCOSTEGUY, Ana Carolina. C. D. e SIFUENTES, Lirian. “O 
Mapa das Mediações Comunicativas da Cultura: uma segun-
da onda na abordagem das mediações de Martín- Barbero?”. In: 
XXV Encontro Anual da Compós, 2016, Goiânia. Anais do XXV 
Encontro Anual da Compós. Goiânia: Compós, p. 1-17, 2016.

ESQUENAZI, Jean Pierre. O Sentido do público. Lisboa: CIMJ/
Livros Horizonte, 2005.



DO TEXTO AO CONTEXTO: ESTUDOS DE RECEPÇÃO E AS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS CULTURAIS 
LATINO-AMERICANOS

345<< SUMÁRIO

FELIPPI, Ângela. Jornalismo e identidade cultural: construção da iden-
tidade gaúcha em Zero Hora. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008.

FIGARO, Roseli. O trabalho de empiria nos estudos de recepção. 
In: FIGARO, R.; BRIGNOL, L.(org.). Trabalho do pesquisador: o 
desafio da empiria em estudos de recepção. Curitiba: Appris, 2017.

JACKS, N. et al. Pesquisa sobre audiências midiáticas no Brasil: 
primórdios, consolidação e novos desafios. JACKS (org.), MAR-
ROQUIN, A., VILLARROEL, M., FERRANTE, N. Análisis de 
recepción en América Latina: un recuento histórico con perspectivas al fu-
turo. Quito, Encuentros Ediciones Ciespal, 2011.

  . (Coord. e Org.) Meios e audiências: a emergência dos estudos 
de recepção no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2008.

  . (Coord. e Org.) Meios e Audiências II: a consolidação dos 
estudos de recepção no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2014.

  . (Coord. e Org.) Meios e audiências III: reconfigurações dos 
estudos de recepção e consumo midiático no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 
2017.

JACKS, Nilda; RONSINI, Veneza Mayora. Pensamento contem-
porâneo latino-americano. In: CITELLI, Adilson (org.) Dicionário 
de comunicação: escolas, teorias e autores. Contexto, 2011.

LAHIRE, Bernard. Retratos Sociológicos. Disposições e variações indivi-
duais. Porto Alegre: Artmed, 2004.

LEAL, Ondina Fachel. A leitura social da novela das oito. Petrópolis, 
Vozes, 1986.

LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. “Mediação e recepção. Al-
gumas conexões teóricas e metodológicas nos estudos latino-ame-
ricanos de comunicação”. MATRIZes. jan./jun. 2014. São Paulo 
– Brasil.



346

DO TEXTO AO CONTEXTO: ESTUDOS DE RECEPÇÃO E AS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS CULTURAIS 
LATINO-AMERICANOS

<< SUMÁRIO

 . OROFINO; Isabel. Jesús Martín-Barbero. In: CITELLI, 
A (org.) Dicionário de comunicação: escolas, teorias e autores. Contexto, 
2014.

MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao ca-
ráter simbólico dos bens e das atividades de consumo. Rio de Janeiro: 
Maud, 2003.

MARQUES, Camila. Distinção, corpo de classe e estilo de vida: “As 
situações que a gente passa, dentro das novelas têm”, 2018. Tese (Dou-
torado em Comunicação), UFSM, Santa Maria, 2018.

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de Cartógrafo: Travesías latinoa-
mericanas de la comunicación em la cultura. Santiago, México: Fondo 
de Cultura Econômica, 2002.

 . Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemo-
nia. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2003.

 . “Uma aventura epistemológica (entrevista à Maria 
Immacolata Vassalo de Lopes)”. MATRIZes, São Paulo, v. 2, n. 2, 
p. 143-162, 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982- 
8160.v2i2p143-162

RIAL, Carmen. Antropologia em primeira mão / Programa de Pós 
Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de San-
ta Catarina , n.1 (1995). Florianópolis: UFSC / Programa de Pós 
Graduação em Antropologia Social, 2004.

RONSINI, Veneza Mayora. A perspectiva das mediações de Jesús 
Martín-Barbero (ou como sujar as mãos na cozinha da pesquisa 
empírica de recepção). In: GOMES, I; JANOTTI JUNIOR, J. Co-
municação e estudos culturais. Salvador: EDUFBA, 2011.

 .“Telenovelas e a questão da feminilidade de classe”. Ma-
trizes (Online), v. 10, p. 45-60, 2016.



DO TEXTO AO CONTEXTO: ESTUDOS DE RECEPÇÃO E AS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS CULTURAIS 
LATINO-AMERICANOS

347<< SUMÁRIO

ROSA, Otávio Chagas. A ficção do homem: um estudo sobre a re-
cepção masculina de telenovelas. Dissertação (Mestrado em Co-
municação), UFSM, Santa Maria, 2018.

SIFUENTES, Lirian. Telenovela e a identidade feminina de jovens de 
classe popular. Dissertação. (Mestrado em Comunicação), Universi-
dade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2010.

SOUZA, Maria Carmem Jacob. Telenovela e Representação Social. 
Benedito Ruy Barbosa e a Representação do Popular na Teleno-
vela. Rio de Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, 2004a.

  . Analisando telenovelas. Rio de Janeiro: E-papers Serviços 
Editoriais, 2004b.

WOTTRICH, Laura. Envelhecer com Passione: a telenovela na vida de 
idosas das classes populares. 2011. Dissertação. Programa de Pós-Gra-
duação em Comunicação, Universidade Federal de Santa Maria. 
Santa Maria, 2011.



Interferências da circulação nas 
performances culturais:  

as reedições do livro espírita 
“A Gênese” a partir de acervos 

midiatizados

João Damasio da Silva Neto
Ana Paula da Rosa

Resumo 

O presente estudo parte da hipótese de interferências da 
circulação de sentidos nas performances culturais midiatiza-
das. A partir da discussão sobre fagias performáticas de atores 
sociais em recepção, observa-se um caso midiatizado, cons-
tituído por três reedições consecutivas de um livro fundante 
do espiritismo (A Gênese), entre 2018 e 2020, sob suspeitas 
de adulterações. Identifica-se uma performance midiatizada 
do eterno retorno no âmbito dessa religiosidade em torno 
da disputa de sentidos. Analisam-se quatro momentos de in-
terferências da circulação a partir das fagias sobre um acervo 
midiatizado, capazes de instigar reedições da obra ao atribuir 
sentidos de adulteração, restauração, pesquisa e comparação.
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1. Interferências da circulação nas performances 
culturais: uma hipótese

Os processos comunicacionais são constituintes e consti-
tuídos pelas performances culturais. A circulação de sentidos 
entre produção e recepção é a processualidade na qual se 
articulam as práticas, os processos e os produtos das culturas. 
Os estudos latino-americanos foram os grandes responsáveis 
pelo avanço dessa macroquestão quando evidenciaram que 
a constituição do sentido se dá, sobretudo, na instância da 
recepção ou do reconhecimento. Como aporta Verón (2013), 
o processo comunicacional não apenas só se completa na 
recepção, mas somente aí deixa ver suas defasagens diante da 
produção. Com a crescente midiatização da sociedade, esse 
processo que evidencia as diferenças corresponde aos circui-
tos interacionais de complexificação da semiose social.

Apesar dos avanços no seio da recepção, as metapesquisas 
em Estudos Culturais, a exemplo de Escosteguy (2009, p. 3), 
têm insistido que “a recepção já não alcança”, especialmen-
te quando a observação aponta para o “esmaecimento das 
fronteiras entre produção e recepção através do chamamento 
cada vez mais crescente dos receptores para participarem da 
esfera da produção”. Nesse sentido, firmam-se alguns mo-
dos de olhar para a esfera da circulação. Escosteguy (2009) 
ressalta a proposição de “circuito da cultura”, com base em 
Stuart Hall. Essa perspectiva, bastante pertinente no campo 
de estudo das identidades culturais, aposta que a “inclusão 
dos receptores na esfera da produção tem relação, entre ou-
tros fatores, com a chamada convergência tecnológica”.
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Já na perspectiva da midiatização, que aporta o presente 
trabalho, o aspecto convergente é relativizado em prol dos 
novos embates suscitados pelas divergências de sentidos. Dife-
rentemente das questões nas quais “a recepção já não alcança”,  
talvez seja produtivo pensarmos que, com a midiatização da 
sociedade, a recepção “alcança mais”, tendo em vista a supe-
ração de sua noção clássica diante de uma crescente com-
plexidade na performance dos atores sociais engajados em 
produção e recepção.

Esta problemática não se encerra nas espe-
cificidades e nas fronteiras destas articula-
ções na medida em que estas fazem apa-
recer processos e estratégias de apropriação 
das ofertas, por parte da recepção, que sina-
lizam novos embates entre convergências/
divergências de sentidos (FAUSTO NETO, 
2018, p. 23).

As performances da recepção, nesta última concepção, 
são baseadas em “processos e estratégias de apropriação das 
ofertas”. Portanto, a recepção, não reduzida à sua capacidade 
de audiência e resposta, promove ainda novas questões na 
produção de sentidos, tendo em vista que o sentido “é aquilo 
que está em jogo no processo de circulação, sempre fruto de 
produções e cocriações” (ROSA, 2019, p. 156).

Para compreender esse processo que complexifica o lu-
gar da recepção, podemos observar “níveis de circulação” 
(ROSA, 2016). Para além de dois níveis mais clássicos de 
“tentativa de espelhamento” e de “reflexo”, que já caracteri-
zaram a relação entre os meios massivos e o público receptor, 
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apresentam-se, na midiatização, pelo menos outros três níveis 
que se dão como “fagias”:1 a “fagia social” (os atores sociais 
consomem e criticam as imagens), a “fagia performática” 
(os atores sociais se apropriam e inscrevem novas imagens) 
e a “fagia midiática” (as instituições midiáticas consomem 
as imagens produzidas pelos atores sociais). Em todos esses 
casos, há performances da recepção e estas se inscrevem tam-
bém em performances culturais, em sentido mais amplo.

Se levarmos a cabo a “circulação como locus de reconhe-
cimento e partilha de um valor” (ROSA, 2016), o processo 
de circulação de sentidos se relaciona com a noção de per-
formance de duas maneiras distintas e complementares: as 
performances dos atores sociais que constituem a circulação; 
e a circulação de uma performance cultural. A proposição 
aqui é ver a intervenção das primeiras na última em contexto 
de midiatização. 

As performances que os atores sociais desenvolvem na cir-
culação de sentidos são momentos produtivos (e até táticos ou 
subversivos) na instância da recepção e do reconhecimento, 
sendo possível percebê-las como um dos “níveis de circula-
ção”, aquele que denominamos de “fagia performática”: com 
base em uma fagia social (consumo), os atores sociais também 
“produzem imagens novas para a circulação, inserindo-as 
em dispositivos midiáticos múltiplos” (ROSA, 2016, p. 73).  
Os atores sociais não apenas consomem, mas reelaboram o 
consumido para criar novos insumos para a circulação.

1 “Fagia no sentido adotado por Flusser: de consumo, deglutição de imagens, mas 
pela ordem do social. As imagens são devoradas, passam a integrar o coletivo” 
(ROSA, 2016, p. 70).
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As performances culturais são, antes de tudo, manifesta-
ções próprias da cultura. “Manifestações estas que, de forma 
institucionalizada ou espontânea, religiosa ou laica, represen-
tam um jogo simbólico de representações culturais” (CA-
MARGO, 2012, p. 7). São suas práticas especializadas e não 
atos individuais como poderia ser o caso na performance art, 
em que o performer estaria em questão por si mesmo.

As performances culturais, nesta perspecti-
va, são o registro de uma unidade conden-
sada de observação. Não são qualquer fe-
nômeno da vida cotidiana, onde tudo pode 
ser ‘performance’, mas acontecimentos es-
peciais que condensam determinado fato 
cultural para sua observação (CAMARGO, 
2012, p. 5).

Essa diferenciação consta de antemão em Geertz (2008, p. 
17) quando, chamando a atenção para a necessidade de uma 
descrição cultural densa, explica que “as ações sociais são co-
mentários a respeito de mais do que elas mesmas”. Ou seja, 
há as fagias performáticas, mas há também algo “mais do que 
elas mesmas”, aquilo que compreendemos como a “partilha 
de um valor” (ROSA, 2016).

Quando os atores sociais performam na cultura, eles par-
ticipam dela, mas também fazem algo mais, que se refere ao 
valor cultural partilhado. “A maior parte do que precisamos 
para compreender um acontecimento particular, um ritual, 
um costume, uma ideia, ou o que quer que seja está insinua-
do como informação de fundo antes da coisa em si mesma 
ser examinada diretamente” (GEERTZ, 2008, p. 7).
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Portanto, é no sentido dessa complexidade que coloca-
mos a hipótese das interferências da circulação (as fagias sociais e 
performáticas) nas performances culturais (unidades de manifestações 
culturais). Isto é, os atores sociais em recepção não só partici-
pam das performances, mas inscrevem “novos sentidos sobre 
elas, reforçando o valor das imagens [da cultura], mas não ne-
cessariamente dos discursos anteriores” (ROSA, 2016, p. 70). 
A circulação age sobre e pelas performances culturais, pois 
nelas emergem valores sociais e morais que permitem afetar 
a compreensão dos fenômenos culturais que nos rodeiam, 
inclusive questionando o já estabelecido e consolidado. 

Nosso percurso metodológico parte da ideia de caso mi-
diatizado.2 Isto é, analisaremos um caso que se constitui com 
ênfase nas divergências da circulação de sentidos e sua conse-
quente complexificação das relações sociais e das performan-
ces culturais. O caso em questão foi recortado de uma pesquisa 
maior em andamento na qual são investigadas as afetações do 
imaginário do espiritismo pelas estratégias de apropriação do 
dispositivo museal por atores sociais midiatizados.

Nossa observação privilegia as performances dos atores so-
ciais na circulação de imagens (ROSA, 2016; 2019), que tra-

2 A ideia de “caso midiatizado” tem sido trabalhada como “estratégia metodológica 
em pesquisas no contexto da midiatização”. Derivada dos estudos de caso, diferen-
cia-se deles e da condição dos casos midiáticos, pois “se caracteriza por circuitos 
e fluxos que se complexificam na medida em que estes vão se desenvolvendo” e 
constitui “coprodutores ou até mesmo novos protagonistas da ação comunicacio-
nal” (WESCHENFELDER, 2020, p. 4). Este texto é um desdobramento de uma 
pesquisa em andamento no PPG em Ciências da Comunicação da Unisinos sobre 
a iconicidade de museus espíritas na midiatização. Soma-se aqui a possibilidade 
ofertada pelos estudos das performances culturais de pôr em relação as lógicas 
experimentais desses museus midiatizados pelos atores sociais e o clássico sistema 
editorial espírita.
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zem consigo as marcas de produção e de reconhecimento no 
decorrer do caso. Assim, na perspectiva do caso midiatizado é 
necessário identificar as marcas, operações e lógicas que estão 
em jogo. Para isso, o primeiro esforço é o descrever as mate-
rialidades onde os sentidos em circulação podem ser recupe-
rados, adotando as proposições de um paradigma indiciário 
(BRAGA, 2004). Isto é, a partir da observação de um conjunto 
díspar de imagens para o mapeamento de marcas discursivas, 
tanto de instituições como de atores sociais, passamos a inferir 
os principais “momentos” em que notamos interferências des-
sas operações da circulação nas performances culturais. Assim, 
o caso aqui não se refere a uma obra ou meio, mas ao próprio 
movimento de observar o sentido em transformação ao longo 
do tempo e entre materialidades diversas tanto em produção 
como em reconhecimento. Este esforço para seguir o fluxo 
da midiatização é feito a partir da imagem que emerge nas 
interações, portanto, em circuitos que nos possibilitam eleger 
determinados conjuntos como marcas centrais da processua-
lidade da circulação, esta sempre um continuum no tempo. O 
rigor metodológico aqui não está no procedimento de cap-
tura e eleição dos acervos midiatizados, mas na observação 
sistemática das transformações de sentido da obra marco do 
espiritismo, A Gênese, a fim de identificar, no conjunto, uma 
performance cultural em processo.
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2. Espíritas, museus, livros... performances do 
eterno retorno espírita

Observaremos, especificamente, as fagias sociais e perfor-
máticas de atores e grupos sociais espíritas interessados na in-
vestigação sobre possíveis adulterações no conteúdo de uma 
das obras fundantes do espiritismo, A Gênese: Os milagres e as 
predições segundo o espiritismo (KARDEC, 2018). O foco está 
no modo como tais fagias interferem no fluxo da produção 
editorial desta obra e, em alguma medida, no que elas perfor-
mam na cultura espírita.

O espiritismo é uma religião que surgiu em 1857 com a 
publicação de O Livro dos Espíritos. De origem francesa e maior 
capilaridade brasileira, pode ser compreendida como uma “re-
ligião da cultura letrada” (LEWGOY, 2004). Seu fundador, o 
pedagogo francês Allan Kardec, publicou um total de 32 obras 
doutrinárias, das quais cinco passaram a constituir as chamadas 
“obras básicas”: O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos 
Médiuns (1861), O Evangelho segundo o Espiritismo (1864), 
O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868). Esta última é o 
objeto dos embates de sentidos aqui analisados.

Além das obras de Kardec, publicadas no século XIX e 
reeditadas até os dias atuais, o espiritismo se popularizou tam-
bém por uma intensa produção editorial no século XX no 
Brasil, marcada sobretudo pelos mais de 400 livros publica-
dos pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier (Chi-
co Xavier), dentre outros casos exemplares. Essa produção  
literária constitui, assim, uma potente forma de manifestação 
cultural espírita.
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A publicação de livros não é uma prática isolada ou com-
plementar na cultura espírita. O livro tem um papel fun-
damental, performado tanto no exercício da leitura nessa 
religiosidade, quanto em sua institucionalização em jornais, 
revistas e inúmeras editoras especializadas, cuja quantificação 
aponta um crescente contínuo (LEWGOY, 2004).

No século XXI, a produção de seu mercado editorial 
continua relevante, mas poderíamos dizer que o fenômeno 
comparável com o interesse nas obras de Kardec no sécu-
lo XIX e de Chico Xavier no século XX desloca-se para 
as performances da recepção ou, como dissemos, para seus 
níveis de circulação, suas fagias com relação a essa materiali-
dade do livro. Com a sociedade em midiatização, a instância 
que constituiria a recepção desse mercado editorial, o públi-
co interessado, faz com que suas fagias sejam apreendidas no 
âmbito das performances culturais do livro. 

Um processo fágico de revisão das obras espíritas com 
base na suspeita sobre a autoria de seus conteúdos tem ocor-
rido atualmente com alguns livros assinados por Kardec e 
Chico Xavier, quase sempre a partir da disponibilidade de 
manuscritos e documentos das origens do espiritismo na 
França e no Brasil. Vejamos em alguns tópicos como essas fa-
gias se dão no caso de A Gênese, tendo em mente os seguin-
tes questionamentos: Como os atores sociais espíritas desenvolvem 
fagias performáticas para pôr em circulação um acervo midiatizado? 
E como esta circulação de sentidos interfere no fluxo editorial e, por-
tanto, na performance cultural espírita?
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2.1 Fagia social – a produção de sentidos sobre um 
eterno retorno espírita

A Gênese: Os milagres e as predições segundo o espiritismo é 
um livro que trata da origem do mundo na visão espírita, 
bem como de sua relação com a filosofia e a ciência – uma 
relação bastante cara aos espíritas. Porém, no caso aqui anali-
sado, o interesse no resgate dessa obra está em sua capacidade 
de simbolizar a origem do espiritismo.

O primeiro indício a esse respeito se dá já no fato que 
deu início às investigações sobre possíveis adulterações em A 
Gênese. Trata-se do estudo publicado por Goidanich (2017), 
que, sob o título de O Legado de Allan Kardec, apresentou 
documentos inéditos que chamaram a atenção para dois fa-
tores: a) a diferença significativa entre os conteúdos da quarta 
edição publicada em vida por Kardec em 1968 e da quinta 
edição publicada postumamente em 1972 e que serve de 
base para as reimpressões disponíveis até os dias atuais; b) a 
indicação de que as alterações entre essas duas edições não 
foram de autoria de Kardec, revelando interesses alheios. As 
adulterações tenderiam a flexibilizar as pretensões de cienti-
ficidade e aproximar argumentos considerados “místicos” no 
contexto dessa religião, conforme alguns de seus intérpretes 
espíritas (FIGUEIREDO, 2018).

Essa busca de um “legado” em um livro sobre a “gênese”,  
que tenta resgatar uma origem perdida, nos remete a uma 
performance do eterno retorno espírita, nos termos de Elia-
de (1984), especialmente quando fala da sobrevivência da 
teoria do arquétipo na história ocidental, que transforma 
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“um personagem histórico num herói exemplar e o acontecimento 
histórico em categoria mítica” (ELIADE, 1984, p. 154). 

Assim, podemos perceber que o personagem histórico Al-
lan Kardec é valorizado como imagem exemplar tendo no 
acontecimento histórico da codificação do espiritismo uma 
categoria mítica – especificamente seu esboço como “terceira 
revelação”, como o Consolador que sucederia Moisés e Je-
sus na cosmologia cristã (narrativa que consta em A Gênese).  
Nesse sentido, a denúncia de adulteração do conteúdo das 
obras básicas dessa religião pode ser associada não apenas ao 
interesse da autoria, mas a uma justificativa para compor miti-
camente o evento da decadência do espiritismo na França logo 
após a morte de Kardec (AUBRÉE; LAPLANTINE, 2009).

Estamos diante de uma “reabilitação das concepções cí-
clicas” (ELIADE, 1984, p. 158) no caso do espiritismo, que 
é essa denúncia de adulteração. Ela teve um primeiro ciclo, 
conhecido e referido na denúncia atual, com um grupo de 
espíritas franceses que discordava da direção do movimento 
espírita por Pierre-Gaëtan Leymarie,3 logo após a morte de 
Kardec. Esse grupo era liderado por Berthe Fropo, Gabriel 
Delanne e León Denis e, mesmo sem sucesso em sua de-
núncia, foram resgatados contemporaneamente. O ciclo atual 
dessa reivindicação pela origem em um livro que leva jus-
tamente o nome de A Gênese reitera o eterno retorno do 
espiritismo à Allan Kardec.

3 As principais discordâncias se deram na proximidade ou não com outras doutrinas, 
como roustainguismo e teosofia. Para um entendimento completo: https://www.
luzespirita.org.br/index.php?lisPage=caso1.



INTERFERÊNCIAS DA CIRCULAÇÃO NAS PERFORMANCES CULTURAIS: 
AS REEDIÇÕES DO LIVRO ESPÍRITA “A GÊNESE” A PARTIR DE ACERVOS MIDIATIZADOS

359<< SUMÁRIO

Foi com o acesso à documentação desse período por um 
público bastante ampliado na midiatização que a recepção da 
obra pôde modificar suas formas de consumo e, assim, produ-
zir sentidos sobre as diversas edições e traduções disponíveis 
de cada obra. Primeiro, temos a ampliação do acesso por meio 
da internet e da distribuição de livros. Depois, temos a própria 
fagia social, que consome, compartilha e produz sentidos não 
apenas sobre a obra, mas nas interações sobre ela, performando 
essa espécie de eterno retorno do espiritismo à Kardec, por 
meio da valorização de sua codificação. Porém, antes de aden-
trarmos aos sentidos produzidos socialmente sobre A Gênese, 
trataremos de outras duas fagias percebidas no caso por meio 
de uma estratégia de mobilização de acervos midiatizados e 
seu feedback em reedições consecutivas do livro.

2.2 Fagia performática – a mobilização de acervos 
midiatizados

O interesse de diversos grupos e atores sociais espíritas no 
resgate do contexto de surgimento do espiritismo é constante, 
mas, no contexto de midiatização, esse empenho encontra a 
ampliação do acesso a documentos e meios de enunciação. No 
caso de A Gênese, observamos a mobilização de acervos midia-
tizados como forma de reunir, preservar e investigar. Emergi-
ram verdadeiros museus espíritas4 neste mesmo período aqui 
pesquisado, entre os anos de 2018 e 2020, baseados em mídias 

4 Os museus espíritas tratados aqui não são os únicos existentes, mas aqueles di-
retamente envolvidos no caso de A Gênese, acionados para as finalidades desse 
contexto de interação social.
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digitais, mobilizados tanto por instituições quanto por atores 
sociais. Vejamos a natureza desse acionamento.

É uma preocupação recorrente da museologia o equa-
cionamento entre os “deveres preservacionistas” e o “aspecto 
social” (OLIVEIRA, 2018, p. 437).

Em sua maioria, os objetos museológicos 
passam todo o tempo de sua ‘vida’ museal 
encerrados nas reservas técnicas, longe do 
olhar e do conhecimento do público (...). 
Felizmente, alguns exemplos já mostram 
experiências exitosas no sentido contrário, 
de abertura e de interação com a história 
pregressa dos objetos, e a continuidade de 
sua história, mesmo após sua musealização, 
pois, afinal, inseparavelmente, objetos fazem 
parte da vida social (OLIVEIRA, 2018,  
p. 436-437).

No estudo de Oliveira (2018) o que se constatava era, de 
fato, a vida póstuma de um objeto musealizado em um insti-
tuição tradicional. Aqui, temos outro tipo de fenômeno, mas 
que converge no problema entre preservação e uso social de 
um acervo. Os museus espíritas que serão tratados aqui não 
correspondem ao campo museológico propriamente dito. 
Ainda que as etapas e ideias de restauro e preservação sejam 
cumpridos, trata-se de um tipo de museu duplamente desa-
fiador. De imediato, é preciso observar que eles servem aos 
interesses de uma religião e sua visão de mundo e, assim, seu 
imaginário é constituinte desses museus mais que uma forma 
cultural de interesse público sobre ele. Acrescenta-se a isso a 
viabilização desses museus via atores sociais midiatizados, que 
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se valem de um acesso ampliado para a constituição de um 
acervo que antes só ocorria por meio de especialistas e, ainda, 
se utilizam de meios digitais, como o Facebook ou um site 
para constituição e divulgação deste acervo.

Cronologicamente, o primeiro deles foi o Centro de  
Documentação e Obras Raras (CDOR),5 fundado em 2018 
pela Fundação Espírita André Luiz. Trata-se de um departa-
mento desta instituição não-hegemônica, que vem dispondo 
manuscritos inéditos de Allan Kardec, engajados na investi-
gação do caso. O segundo foi o CSI do Espiritismo – Imagens 
e registros históricos do espiritismo (CSI).6 Trata-se de um museu 
online criado em 2018 por um ator social midiatizado como 
uma página no Facebook, mas que cumpre as mesmas fun-
ções de pesquisa, preservação e documentação de um acervo 
do espiritismo. O terceiro foi o AllanKardec.online (AKO),7 
um museu online criado em 2020 por uma ator social atra-
vés de um site que reúne as sessões de Manuscritos, Cartas, 
Jornais, Livros, Revistas e Imagens, todas com arquivos digi-
talizados, alguns inéditos.

Estas três iniciativas se organizam efetivamente como mu-
seus espíritas e performam o acervo midiatizado da memó-
ria espírita, não se restringindo ao caso da investigação de 
A Gênese. O que se destaca, contudo, é seu papel central 
como estratégia mobilizada pelos atores sociais midiatizados 
no caso, passando a inscrever novas imagens em circulação e 

5 https://www.geae.net.br/movimento-espirita/centro-de-documentacao-e-o-
bras-raras-cdor

6 https://www.facebook.com/HistoriaDoEspiritismo

7 https://www.allankardec.online/
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atribuindo sentidos em disputa com a institucionalidade. Es-
ses fazeres constituem o que chamamos de fagia performática.

2.3 Fagia midiática – as reedições consecutivas do 
livro

Por fim, destacamos como essas fagias sociais e performá-
ticas dos atores sociais acabaram por provocar a fagia midiática. 
Neste caso, a fagia do próprio processo editorial espírita mais 
clássico com relação às inscrições culturais dos atores sociais. 

Observaremos adiante como a instituição que acolhe o 
CDOR foi a responsável pela primeira reedição do livro que 
teria sido adulterado. Já o CSI teve o papel de encontrar ain-
da novos arquivos – especificamente, uma versão desconhe-
cida da quinta edição modificada da obra, com data de 1869, 
com Kardec em vida, podendo ser ele o responsável pelas 
alterações que só eram conhecidas com data a partir de 1872. 
Esse dado ponderou a denúncia de adulteração. Por fim, o 
AKO e o CSI impulsionaram um estudo que culminou em 
uma nova publicação – uma edição comparada das versões 
de A Gênese.

Essas três novas edições do livro demonstram tentativas de 
estabilização dos sentidos e a constituição de acervos inédi-
tos sugere, interpreta e interfere nesse fluxo editorial. Com a 
inferência de que isso remete a uma performance do eterno 
retorno no espiritismo (o eterno retorno à Kardec como 
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valor ou “imagem totem”)8, a seguir, descreveremos os senti-
dos em circulação nas três reedições de A Gênese, alternando 
entre duas versões originais (a quarta e a quinta edições fran-
cesas). Na sequência, elaboramos um diagrama comparativo 
entre essas edições de referência e os quatro momentos em 
que a mobilização de acervos midiatizados por atores sociais 
explicita o que estamos chamando de interferências da circu-
lação nas performances culturais.

3. Momentos de interferências da circulação de 
sentidos

Compreendendo que as fagias sociais, performáticas e 
midiáticas configuram a circulação de sentidos de uma per-
formance cultural na valorização da imagem de Kardec e 
da origem do espiritismo, podemos agora pontuar os mo-
mentos de interferências da circulação – quando ocorrem 
operações de fagias sociais e performáticas dos receptores, 
levando a reedições da obra, feedbacks do sistema editorial. 
Observaremos em nosso caso midiatizado quatro momentos 
em suas fagias e na produção editorial decorrente.

Primeiro momento: A Gênese adulterada x 
restaurada

Desde 1872, o mercado editorial espírita reedita A Gênese 
em acordo com a quinta edição francesa, publicada naquele 

8 O conceito de imagens-totens, formulado por Rosa (2019, p. 166), “se refere às 
imagens que convocam um laço profundo do social, acionando, assim, um ima-
ginário coletivo” e “se evidenciam, em especial a partir dos movimentos de fagia 
que ocorrem no âmbito da circulação”
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ano. Essa edição tem diferenças de conteúdo com relação 
às quatro primeiras (idênticas, publicadas desde 1868). Uma 
parte dos espíritas suspeita que essas alterações, cujo teor pas-
sa a aderir a doutrinas como o roustainguismo, motivo de 
cisões, não tenham sido efetuadas pelo seu autor. Em decor-
rência de um acervo inédito de manuscritos de Allan Kardec, 
o CDOR representa um primeiro momento de interferên-
cia da circulação de sentidos sobre A Gênese na performance 
do eterno retorno à Kardec quando promove, em 2018, uma 
reedição da quarta edição de 1868, que chamou de “A Gê-
nese restaurada” (Figura 1), em alternativa à quinta edição, à 
qual foi atribuída o sentido de edição “adulterada”. Esse ato 
instaura o circuito interacional aqui analisado.

Figura 1 - Capa de A Gênese “restaurada” pela FEAL

Fonte: Espiritismo com Kardec (2019).9

9 Espiritismo com Kardec. Edição definitiva de A Gênese de Allan Kardec. Disponí-
vel em: https://www.comkardec.net/tag/a-genese-edicao-definitiva/. Acesso em 
01 ago. 2019.
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Segundo momento: A Gênese histórica x definitiva

Na sequência, a Federação Espírita Brasileira (FEB), que 
representa o movimento espírita hegemônico, se posiciona 
oficialmente de modo contrário à possibilidade da adulte-
ração. Mas isso também tem uma repercussão e representa 
um segundo momento de interferência da circulação, pois os 
sentidos atribuídos à obra em questão solicitam um feedback. 
E é assim que, ainda em 2018, a FEB repete o ato de uma 
reedição do conteúdo das quatro primeiras edições francesas, 
tentando uma ressignificação da polêmica quando denomina 
essa edição de “A Gênese histórica” (Figura 2), prefaciando-a  
como contraponto para a edição “definitiva”, que seria a 
quinta edição de 1872.
Figura 2 - Capa de A Gênese “histórica” pela FEB

Fonte: Amazon (2020).10

10 Disponível em: https://www.amazon.com.br/G%C3%AAnese-edi%C3%A7%-
C3%A3o-hist%C3%B3rica-bil%C3%ADngue-ebook/dp/B07G4JJCRM. Acesso 
em 10 maio 2020.
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Terceiro momento: A Gênese desconhecida x 
clandestina

Diante do impasse instaurado entre as fagias identificadas 
nas intervenções do CDOR e da FEB, o CSI do Espiritis-
mo iniciou uma investigação sobre os conteúdos da obra e 
sobre a documentação disponível. Foi assim que, já em 2020, 
Carlos Seth Bastos, ator social midiatizado responsável pelo 
CSI, descobriu em uma biblioteca suíça uma edição até então 
“desconhecida”, com todas as alterações polemizadas datadas 
de 1869, quando Kardec ainda estava vivo, podendo ser seu 
autor e restando aos espíritas atuais apenas a exegese sobre 
o peso dessas diferenças. De todo modo, assim como a FEB 
havia reagido contra a hipótese da adulteração, o CDOR rea-
giu também à antítese colocando em circulação o discurso de 
que a edição encontrada pelo CSI seria “clandestina”. Neste 
terceiro momento, não há uma nova edição, mas circula a des-
conhecida (Figura 3).

Figura 3 - CSI encontra A Gênese “desconhecida”

Fonte: Luz Espírita (2020).11

11 Disponível em: http://luzespirita.org.br/index.php?lisPage=caso1. Acesso em: 12 
maio 2020.
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Quarto momento: A Gênese comparada

O quarto momento da interferência da circulação se dá 
com o reconhecimento das defasagens de sentidos pelos ato-
res sociais, que inauguraram uma edição “comparada” (Fi-
gura 4) – a coleção “As edições de A Gênese”, com o estu-
do detalhado sobre as edições, em francês e português. Os 
responsáveis por essa ação foram o CSI e o AKO, ambos 
museus espíritas criados por atores sociais midiatizados. Tal 
atitude demarca ainda o retorno à Kardec, mas também o 
fluxo adiante das interpretações e fagias. 

Figura 4 - Projeto coletivo produz A Gênese “comparada”

Fonte: Luz Espírita (2020).12

12 Disponível em: http://luzespirita.org.br/index.php?lisPage=caso1. Acesso em: 14 
maio 2020.
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Assim, o que se evidencia nesses quatro momentos é que 
as performances da recepção se configuraram por meio de 
fagias na circulação, que não apenas receberam e interpre-
taram a polêmica, mas cocriaram os sentidos da disputa. A 
Gênese foi contestada, considerada adulterada, depois foi res-
taurada, tornada histórica em oposição a uma versão definiti-
va. Por fim, a obra foi investigada e encontrada em mais uma 
edição desconhecida, por alguns qualificada de clandestina e, 
por fim, inscreveu-se o interesse comparativo entre as várias 
edições e seus bastidores. 

Interessante destacar que, embora a disputa de sentidos 
se dê em torno do livro, a performance cultural de Kardec 
como símbolo do espiritismo e imagem a ser preservada 
não é rompida em nenhum dos momentos. Podemos tomar 
como indício que as operações de classificação, atribuição de 
marcas taxativas quanto as obras (clandestina, adulterada) não 
incide no questionamento da centralidade de A Gênese para 
compreensão do espiritismo e nem tampouco sobre o cria-
dor da doutrina. É possível perceber que as fagias sociais e as 
performances dos atores deslocam sentidos, promovem uma 
espécie de “corrida” pela verdade, no entanto cada iniciativa 
destas configura uma das defasagens da circulação, isto é, ne-
nhum texto que circule estará imune aos tensionamentos das 
interpretações, derivando assim em circuitos infinitos. Nos 
chama a atenção, porém, o fato de quem performa nestes cir-
cuitos: atores sociais individualizados, a FEB e museus espíri-
tas online, agentes que rompem com qualquer possibilidade 
de linearidade. 
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4. Uma síntese das operações fágicas que 
constituem as performances da recepção

Ante o exposto no tópico anterior, apresentamos, na fi-
gura 5, um gráfico da circulação de sentidos das edições de 
A Gênese, com as operações fágicas percebidas neste caso 
midiatizado. Colocamos em relação as edições de referência 
(quarta edição de 1868, quinta edição de 1872 e uma “nova” 
quinta edição encontrada com data de 1869) e quatro mo-
mentos de interferências da circulação na performance edi-
torial espírita. 

Figura 5 - Circulação de sentidos das edições de A gênese

Fonte: Elaborado pelos autores.

No gráfico, as setas indicam a ordem dos sentidos atribuí-
dos às edições. Os dois primeiros momentos ocorreram em 
2018 e os dois últimos em 2020. O primeiro ocorre quando, 
para colocar a denúncia de adulteração na quinta edição, o 
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CDOR inscreve uma edição “restaurada” com base na quar-
ta edição. No segundo momento, vemos a FEB mobilizar 
seu poder institucional hegemônico na tentativa de fixar um 
sentido de “definitiva” para a quinta edição ao reeditar uma 
versão “histórica” para a quarta edição. O terceiro é marca-
do pela descoberta de uma versão antiga e desconhecida da 
quinta edição pelo CSI, mas que foi taxada como clandestina 
segundo os interesses do CDOR. O quarto ocorre com a 
publicação de uma edição comparada entre edições e tradu-
ções, por iniciativa do AKO em parceria com o CSI e outros 
atores sociais midiatizados.

É importante notar que a circulação desestabilizou o sen-
tido unidirecional instalado pelo sistema editorial que ree-
ditava, desde 1872, o conteúdo da quinta edição. No caso 
analisado, ela não apenas gerou defasagens e bifurcações 
de sentidos, mas também interferiu no sistema editorial. O 
gráfico compara os sentidos atribuídos pelas fagias sociais e 
performáticas na circulação às edições de referência (sentido 
vertical) e os quatro momentos em que destacamos as in-
terferências da circulação na performance cultural espírita, 
especificamente seu mercado editorial (sentido horizontal). 
Cada momento foi marcado por acervos mobilizados pelos 
atores sociais (em azul no gráfico). 

Esses momentos ocorrem especificamente quando os 
sentidos se materializam como novas edições (sinalizadas em 
vermelho no gráfico): uma edição “restaurada”, uma edição 
“histórica” e uma edição “comparada”. Esses sentidos, ao 
contrário dos demais, foram assumidos no âmbito editorial, 
ocorrendo a fagia midiática. Tais sentidos também sugerem 
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um estímulo ao mercado editorial, pois cada nova edição 
(clandestina, comparada ou histórica) parece se propor a fe-
char o sentido, isto é, apresentar a versão da verdade. Con-
tudo, em um contexto de acentuada midiatização, fechar o 
sentido é impossível visto que não se trata de sentido, mas de 
sentidos múltiplos. Assim, todas as tentativas se tornam tam-
bém fágicas em si mesmas, pois redundam em uma espécie 
de ouroboros em que é impossível identificar começo e fim, 
mas circuitos contínuos.

Nos propusemos a analisar as interferências da circula-
ção na performance cultural espírita, a partir do caso de A 
Gênese. Foi por meio de fagias sociais e performáticas que 
surgiram operações como o acionamento de acervos midia-
tizados para interferir no sistema editorial, quando ocorre a 
fagia midiática. A partir da circulação de “novos” achados e 
sentidos, a própria performance cultural espírita ganha valor 
e visibilidade. As polêmicas e tensões não são meramente de 
uma obra literária, mas de um fazer cultural consolidado que, 
ao ser tensionado, adquire mais força simbólica.

Tendo em vista as duas nuances referidas por Geertz 
(2008), a performance como ação dos atores sociais e a per-
formance como manifestação cultural, propusemos que as 
performances da recepção em circulação na midiatização 
têm momentos localizáveis de interferência nas performan-
ces culturais – como é o caso aqui das fagias sociais, per-
formáticas e midiáticas dos sistemas editorial e museal na 
performance do eterno retorno à Kardec no contexto do 
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espiritismo. Ou seja, as performances da recepção consistem 
no reconhecimento desse valor cultural e nas fagias sobre ele. 
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Líricas odes descontínuas em  
minha casa: diálogo entre a poesia 

e música de zeca baleiro e sua 
intermidialidade artística

Gleuter Alves Guimarães

Resumo 

O artigo pesquisa o trabalho de composição e interpre-
tação do músico contemporâneo Zeca Baleiro e de suas in-
cursões por outras artes. A poesia como traço marcante em 
sua obra busca referências de outros poetas e artistas fazendo 
hiperlinks com textos de diferentes épocas e culturas. Em 
seu álbum “Líricas”, Zeca dialoga com a poesia através da 
musicalização de poemas de outros autores e de composições 
próprias que além de buscar um componente poético de suas 
letras traz a referência de suas origens culturais nordestinas e 
de sua própria história e memórias. Em “odes descontínuas” 
ele apresenta a musicalização de poemas da poeta Hilda Hilst 
em um trabalho que contou com a participação e aprovação 
da própria poeta; as canções foram interpretadas por cantoras 
que representam a voz feminina da personagem criada pela 
autora. O objetivo do artigo é buscar a relação da poesia e 
da Música Popular Brasileira representada pelo artista Zeca 
Baleiro que foi escolhido para essa pesquisa pela relação con-
temporânea com que transita em outras artes e mídias, como 
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o teatro, a literatura, o cinema e a web. A pesquisa objetiva 
relacionar a música e poesia de Baleiro com a teoria da in-
tertextualidade e intermidialidade. 

Palavras-chave: Zeca Baleiro. Música e poesia. Literatura. 
Intertextualidade. Intermidialidade.

Introdução – entre banjo e poesia  

“Quando nasci um anjo só baixou/ falou 
que eu seria um executivo / e desde então 
eu vivo com meu banjo / executando os 
rocks do meu livro” (BALEIRO, 2000. F. 9)

Os versos da canção “você só pensa em grana meu amor” 
de Zeca Baleiro abrem as cortinas para visualizarmos a re-
lação e as referências que esse poeta, músico cantor e artista 
intermídias tem com a música e a literatura.  Zeca Baleiro 
produz um hiperlink com o poeta Carlos Drummond de An-
drade que no clássico “Poema de sete faces” narra a visita de 
seu anjo particular em seu próprio nascimento:

Quando nasci 
um anjo torto 

Desses que vivem nas sombras disse: 
Vai, Carlos! ser gauche na vida.

(ANDRADE, 1930) 

A intertextualidade que Zeca Baleiro propõe em sua mú-
sica já traz a identificação da poesia e da música, assim como 
da arte e seus artistas. O anjo de Drummond traça o destino 
do poeta como alguém à margem, um gauche como significa 
a palavra em francês (à esquerda). O anjo de Baleiro o destina 
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ao trabalho de execução de um instrumento, um peregrino 
que escreve sua história através de suas andanças pelo mundo 
como um artista que não tem um futuro garantido, vivendo 
de sua arte nem sempre valorizada ou reconhecida.

Em diversas obras da música popular brasileira é possí-
vel se reconhecer essa intertextualidade entre composições 
e suas referências à literatura, seja brasileira ou universal. O 
mesmo poema tem outros links dentro da música, por exem-
plo, Chico Buarque recebe um anjo “safado” na canção “Até 
o fim” que também traça um destino marginal ao poeta. 
O texto poético original e que serve de referência a outras 
construções artísticas é chamado de hipolink. O “poema de 
sete faces” se torna um hipo- link para onde se dirigem as 
leituras e as releituras de acordo com a característica e o 
contexto em que se quer transmitir a ideia de um destino 
traçado para uma vida ou um personagem. Analisando a arte 
e suas manifestações podemos sempre perceber a busca pela 
construção de uma obra dentro das novas possibilidades e 
mídias que se apresentam. Nesse ponto a pesquisa por obras 
apresentadas por artistas e pelos escritos literários se torna 
um desafio para a expressão de pensamentos e ideais através 
de uma arte similar ou de outro tipo de arte, a intertextuali-
dade que é trazida tendo uma ideia original já representada 
em outra época e contexto. Essa interação é um conceito 
apresentado por KRISTEVA de que:
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Todo texto se constrói como um mosaico 
de citações. Todo texto

é absorção e transformação de citações; é 
uma escritura-réplica

(função e negação) de outro(dos outros) 
texto(s). (KRISTEVA,1984)

Contemporaneamente, na Música Popular Brasileira, 
Zeca Baleiro é um nome que representa de forma nítida essa 
intertextualidade com a poesia e a literatura. Em suas letras 
percebe-se a construção de poesia com citações alusivas a 
temas abordados na literatura e a autores consagrados ou não 
como referenciais de sua escrita. Em vários momentos ele 
busca uma relação direta com o próprio texto poético literal 
colocando sua melodia e mostrando assim sua visão e abor-
dagem de forma musical e interpretativa. Exemplo disso, ve-
remos adiante na musicalização de poemas de Hilda Hilst e 
de outros nomes da poesia. A relação de Zeca com a intermi-
dialidade é vista além da música/poesia em seu diálogo com 
outras artes. Através de sua música ele se coloca nas trilhas do 
cinema, do teatro e da dança com interpretações e composi-
ções específicas para trabalhos que se integram. A busca pela 
palavra já o introduziu no meio editorial com publicação de 
livros que trazem sua poesia e suas histórias. Assim, buscamos 
nesse artigo apresentar nesse espaço, um estudo sobre a in-
termidialidade através do diálogo entre a música e poesia do 
compositor e intérprete Zeca Baleiro e sua intertextualidade 
com a literatura e outras artes. Trazemos como base para este 
artigo o CD “Líricas” de 2000 e seu trabalho em parceria 
com a poeta Hilda Hilst “Ode Descontínua e remota para 
flauta e oboé”. 
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Materiais e métodos

O artigo faz uma análise sobre a obra do artista brasileiro 
Zeca Baleiro, identificando em sua trajetória a busca de uma 
arte que transita entre as diversas linguagens. O artista con-
temporâneo que faz uma intertextualidade em seus trabalhos 
com a presença na diversidade cultural do povo e dos ca-
nais de comunicação entre as linguagens artísticas e literárias.  
Através de revisão bibliográfica traça-se um percurso teórico 
sobre a intertextualidade e os links e hiperlinks que se es-
tabelecem para uma leitura contextualizada e contemporâ-
nea do artista e suas possibilidades de criação e construção 
e releitura de obras do passado ao presente. Um músico que 
tem uma veia poética, literária e que transita na arte teatral 
e cinematográfica e que não deixa de lado suas raízes cul-
turais, mas que a transporta para o cenário contemporâneo, 
divulgando e entrelaçando a arte, a linguagem e a cultura de 
várias formas no contexto de um país rico com uma enorme 
diversidade de culturas.   Assim, a pesquisa apresenta Zeca 
Baleiro, como exemplo de possibilidades de estudo da inter-
textualidade musical, poética, teatral e literária; uma forma de 
leitura e escuta de nossa arte e de nossos artistas que trazem 
palavras, imagens e melodias até nossa “casa”.
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Resultados e discussões

Música e poesia – território de ouvir 

A poesia e a música estão presentes no imaginário e na 
formação cultural das pessoas. A música embala o berço e 
a literatura, mesmo oral, narra as histórias das famílias e os 
contos de fadas acompanham o crescimento das crianças. In-
dependente do espaço onde se vive, das manifestações cul-
turais de cada conjunto de povos, ali está presente a música 
e a poesia. Os sons e as palavras se misturam, assim como os 
corpos em movimentos e as imagens que se criam ao ouvir 
canções e histórias, em cada território e época os seres hu-
manos se interagem e arte é sempre presente. Solange Oli-
veira fala dessa intertextualização e do processo de constante 
retransmissão das palavras e da música: 

O território comum entre música e litera-
tura parece, assim, inesgotável. Poderíamos 
considerar ainda, entre várias estratégias 
partilhadas pelas duas artes, processos como 
o da reescrita e o da colagem. Tal como na 
literatura, a música recorre frequentemen-
te a citações, alusões intertextuais a outras 
composições. (OLIVEIRA, 2003).

As citações e a forma de difundir sua cultura, oralmente 
ou pela escrita é a estratégia de interação entre música e poe-
sia caminhando juntas para que as histórias se perpetuem e a 
identidade dos povos não se perca no silenciar das palavras. 

Descrevendo sobre a literatura, a arte e as histórias, Valter 
Benjamin faz uma constatação sobre os narradores e a arte 
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de narrar histórias e de como esse costume vem se perdendo 
dentro das culturas modernas:

Contar histórias sempre foi a arte de contá-
-las de novo, e ela se perde quando as histó-
rias não são mais conservadas. Ela se perde 
porque ninguém mais fia ou tece enquanto 
ouve a história. Quanto mais o ouvinte se 
esquece de si mesmo, mais profundamente 
se grava nele o que é ouvido. (BENJAMIN, 
1987. P.205).

As sociedades perpetuavam seus contos através das nar-
rações e do tempo que se reservava para que isso aconte-
cesse. As pessoas que teciam ou que exerciam uma profissão 
campestre tinham o hábito de conversarem e podiam contar 
histórias ou cria-las. O tempo que as cidades e as profissões 
modernas ocupam em deslocamentos e isolamentos sobre-
põem-se ao tempo da arte de narrar com palavras ou músi-
cas. Podemos comparar com nossa infância, havia o fogão de 
lenha onde se assentavam os mais velhos contando causos e 
histórias ou as rodas de viola em volta das fogueiras nas co-
munidades rurais e fazendas. É nítido o entrelaçamento entre 
as artes na propagação das histórias locais ou de assombração 
e nas músicas tipicamente sertanejas que misturavam histó-
rias reais ou imaginárias, de mitos e lendas proporcionando 
lazer e ao mesmo tempo dando continuidade à história de 
famílias, comunidades e regiões. Como diz Benjamin é o 
momento que o “ouvinte se esquece de si” e também parti-
cipa da história e da arte. Palavras, poesias, melodias, histórias, 
danças, imagens se perpetuam na mente e na memória de 
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quem presencia ou vivenciou esses momentos, e aqui não 
se separam as artes em caixinhas, a dança contracena com a 
poesia, a literatura se entrelaça com a música; o fogão de le-
nha ou a fogueira é palco e a plateia interage com os artistas. 

Quando falamos da intertextualidade entre música e lite-
ratura buscamos as origens dessa associação, então percebe-
mos que a poesia e música caminham juntas pelos espaços 
e tempos, sem se saber ao certo se o texto poético foi feito 
para a música ou se a melodia foi colocada no poema, assim 
descobrimos que:

De fato, a poesia — não toda, mas boa par-
te dela — apresenta propriedades musicais 
que lhe parecem intrínsecas. Já aí podemos 
localizar um primeiro aspecto a associar as 
duas artes ou linguagens de naturezas tão 
distintas, uma verbal, outra sonora, e por 
isso mesmo passíveis de ser classificadas, 
pelo caráter, como díspares e opostas. A as-
sociação entre elas, no entanto, remonta à 
própria origem da poesia (da poesia ociden-
tal, pelo menos), que, na Antiguidade, como 
sabemos, era cantada. Depois, muito tem-
po depois, na Alta Idade Média, a chamada 
poesia trovadoresca veio a promover uma 
ampliação da aplicação dessa propriedade 
primordialmente característica da poesia. 
Como igualmente se sabe, também os poe-
mas criados pelos trovadores ou menestréis 
eram todos cantados, a cada um correspon-
dendo invariavelmente uma melodia. Não 
à toa vieram a ser chamados de “canções”. 
(RENNÓ, 2003).
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Carlos Rennó continua apresentando a convergência 
existente entre a poesia e a música e destaca a importância 
dos trovadores que, de certa forma, são referências para a 
chamada música popular que marca os tempos modernos e 
contemporâneos. Ele continua sua convergência observando 
a música popular brasileira e norte-americana:

A música popular — ou talvez seja mais 
exato dizer “a canção popular” —, que ga-
nhou imensa difusão no século XX, tor-
nando-se uma expressão do espírito dos 
tempos modernos, e que continua flores-
cendo com grande esplendor nos Estados 
Unidos e no Brasil, vem realizando, por sua 
vez, em seus momentos culminantes, uma 
espécie de retomada, no plano da produção 
artística de consumo, da arte poética erudita 
dos trovadores medievais. (RENNÓ, 2003)

A partir desse pensamento vemos a Música Popular Brasi-
leira com um cancioneiro repleto de poemas e trovadores da 
contemporaneidade. Compositores que buscam a palavra e o 
verso de modo rebuscado em consonância com as melodias 
para o gosto popular e para refinados públicos. Fazendo uma 
retrospectiva pela discografia do século XX encontramos 
grandes poetas em composições líricas e muito bem traba-
lhadas na palavra, e como o próprio Rennó observa “de-
terminadas letras de música nos surpreende particularmente 
quando sabemos que seus autores não eram artistas cultos, 
mas intuitivos, provenientes não raro de camadas humildes 
da população”. Nesse patamar encontramos Cartola (o poeta 
do morro), Noel Rosa, Pixinguinha e outros nomes que vão 
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servir de referências para o trabalho poético e musical das 
gerações seguintes como Chico Buarque, Caetano Veloso e 
outros que se caracterizam pelo trabalho com a poesia e a 
música. Referência para a geração atual exemplificada nesse 
estudo por Zeca Baleiro que cita tanto os primeiros Noel e 
Cartola como Chico e Caetano para sua composição músi-
co/poética.

Mudam-se os espaços, muda-se o tempo para ouvir, mu-
da-se a forma de transmitir, mas a arte prossegue abrindo no-
vos espaços, fazendo novos entrelaçamentos e se atualizando 
com as novas intertextualidades e intermidialidades. O fogão 
de lenha abre espaço para redes sociais e as rodas de fogueira 
podem ser transmitidas em tempo real pelos canais da web. O 
importante é que podem coexistir e contribuir para que mais 
pessoas possam participar da roda e se sentar no rabo do fogão 
de lenha para que a história continue sendo narrada, contos 
antigos e novos mitos resultem em novas canções, poemas, 
danças, enfim em artes que contracenam e se integram. 

Líricas

Abrindo o disco, a canção “Minha casa” faz uma viagem 
à origem do autor, suas memórias e referências que buscam 
sentido para a vida e o futuro de uma forma lírica e poética:

É mais fácil cultuar os mortos que os vivos 
Mais fácil viver de sombras que de sóis

É mais fácil mimeografar o passado
Que imprimir o futuro

Não quero ser triste
Como um poeta que envelhece
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Lendo Maiakóvski na loja de conveniência
Não quero ser alegre

Como um cão que sai a passear
Com o seu dono alegre 

Sob o sol de domingo
Não quero ser estanque

Como quem constrói estradas e não anda
Quero no escuro

Como um cego tatear estrelas distraídas
Amoras silvestres no passeio público

Amores secretos debaixo dos guarda-chu-
vas

Tempestades que não param
Para-raios quem não tem

Mesmo que não venha o trem não posso 
parar

Vejo o mundo passar como passa
uma escola de samba que atravessa

pergunto onde estão teus tamborins?
Sentado na porta de minha casa

A mesma e única casa
A casa onde eu sempre morei.

(BALEIRO, 2000. F.1)

A imagem de quem está sentado na porta de casa obser-
vando o mundo passar é uma reflexão poética sobre todos 
os acontecimentos de uma história. Uma história que não 
pode ser estanque, uma poesia que não pode ficar parada no 
tempo, mimeografada. Viver apenas cultuando as memórias é 
o mais fácil e simples, mas tatear estrelas e sonhar ao mesmo 
tempo em que constrói estrada para caminhar nela impri-
mindo o futuro é o que o poeta pretende nessa música. 
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As referências permeiam a letra e não por acaso, ele traz à 
cena o poeta russo Maiakovski, chamado “poeta da revolução”  
que lutou com as palavras pelas mudanças em seu país, mas 
que viu seus sonhos se transformarem em utopia e decepção, 
deixando-se dominar pela tristeza. Assim, não querer enve-
lhecer triste lendo a poesia da vida e desilusão é um objetivo 
que o autor apresenta na letra. Outras referências de lugares 
que enfatizam a cultura de um povo estão presentes: as amo-
ras no passeio público de um tempo e um lugar em que se 
busca frutos pelas praças e que se namora tranquilamente 
em público somente protegido pelo guarda-chuva. A visão 
de manifestações populares é narrada pelo autor simbolizada 
na figura do carnaval e da escola de samba que passa como 
poderia ser das congadas ou folias, o povo fazendo a arte e 
vivenciando a sua própria cultura. Uma referência ao interior 
e às pequenas cidades de nossas origens onde se espera ouvir 
o apito do trem e onde se conversa sentado nos banquinhos 
na frente de casa. 

A transformação das mídias se encaixa como referência 
para nosso estudo, o poema traz a evolução do mimeógrafo 
para a impressora numa clara observação de que o tempo não 
para e as novidades superam a invenção anterior. Trazemos 
para nossa realidade de arte e intermidialidade, não se ouve 
mais música como antes, os discos mudaram de forma, a lei-
tura de poesia não é exclusiva em papel e nas bibliotecas, os 
museus podem ser visitados à distância e assim percebemos 
as mudanças através da história.
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A casa referida e reverenciada por Baleiro representa a 
presença das memórias e esperanças em sua própria pessoa, 
mente e corpo que são inseparáveis. A casa da música é o lu-
gar onde está guardada a história e a memória como descrita 
por Gaston Bachelar (1978):

A casa abriga o devaneio, a casa protege o 
sonhador, a casa nos permite sonhar em 
paz. Somente os pensamentos e as expe-
riências sancionam os valores humanos. 
Ao devaneio pertencem os valores que 
marcam o homem em sua profundidade. 
O devaneio tem mesmo um privilégio de 
autovalorização. Então, os lugares onde se 
viveu o devaneio se reconstituem por si 
mesmos num novo devaneio. É justamente 
porque as lembranças das antigas moradias 
são revividas como devaneios que as mo-
radias do passado são em nós imperecíveis.  
(BACHELAR, 1978. p.201) 

A casa de Zeca Baleiro é a mesma casa dos devaneios de 
Bachelar, a mesma casa que permeia as minhas e as memórias 
de quem ouve a música ou lê esse artigo, pois ela é presença 
e imagem na mente de cada um de nós. Cada um a percebe 
e a vê como “Minha casa”.

“Líricas” não fica somente na primeira faixa, embora seja 
representativa, o trabalho artístico continua a buscar e apre-
sentar uma grande intertextualidade com outras artes e artis-
tas. As raízes culturais nordestinas estão presentes na relação 
com as manifestações artísticas de cunho tradicional e popu-
lar. Na música “Ê Boi” o autor traz o ritmo do boi-bumbá, 
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dança tradicional do interior do Nordeste e que tem ele-
mentos cênicos e visuais marcantes. O refrão da música fala 
“ê boi, ê boi / quem ficará? quem foi? / ê bumba iê iê / eu 
também já fui boi.” A melodia traz aos ouvidos os tambores 
e o compasso que imediatamente nos remete às imagens do 
colorido dos tecidos esvoaçantes e da figura do boi masca-
rado que se movimenta entre os participantes e o público. É 
um convite à apreciação que a letra em seguida nos concla-
ma: “A lua clareou no terreiro... eu parei pra escutar/ e abri 
a janela do mundo”. É um chamado para que se veja a vida 
através da arte de um povo que se fantasia e irradia a alegria 
de vivenciar a dança, a música e a festividade; um povo que à 
luz do luar faz uma pausa para manifestar sua cultura, abrin-
do as janelas do interior do Brasil para que se faça ouvir a 
voz da arte e da alegria a todos que queiram dançar e cantar 
ao som dos tambores e que queiram colocar a máscara para 
dizer com orgulho que um dia “eu também já fui boi...”. 

Três faixas de “Líricas” representam o diálogo de Zeca 
Baleiro com outros poetas. Estilos e gerações diferentes, mas 
que se integram com a visão lírica do músico que busca a 
integridade das palavras poéticas com sua musicalização.

Em “Proibida pra mim” de autoria do compositor Cho-
rão, Zeca apresenta uma versão intimista de uma música gra-
vada pela banda “Charlie Brown Jr.” Que em sua gravação 
original tem um ritmo de rock no estilo da banda dos anos 
90, que apresentava ritmos pesados e de críticas à sociedade 
em circuitos jovens paulistas. A sonoridade do arranjo de Ba-
leiro valoriza o texto poético de um compositor que ficou 
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marcado pelas palavras e músicas de rebeldia, sem que hou-
vesse uma reflexão nas palavras como é a proposta de Zeca 
para esta música.

“Quase nada” é a musicalização de um poema da poeta 
contemporânea Alice Ruiz, que o próprio Zeca confessa ser 
um leitor e interessado em trazer melodia à suas palavras. Ali-
ce é curitibana e foi esposa do poeta Paulo Leminsk, talvez 
por isso sua poesia estivesse à sombra do conhecido poe-
ta. Alice tem poemas musicados em parceria com Arnaldo 
Antunes, Itamar Assunção e outros nomes da MPB.  “quase 
nada” é um poema que fala do amor que não se explica 
como dizem seus versos:

De você sei quase nada 
pra onde vai ou porque veio 

nem mesmo sei 
qual é a parte da tua estrada 

no meu caminho
será um atalho 
ou um desvio 

um rio raso 
um passo em falso 

um prato fundo 
pra toda fome que há no mundo

noite alta que revele 
o passeio pela pele 

dia claro madrugada 
 de nós dois não sei mais nada
se tudo passa como se explica 
o amor que fica nessa parada 

amor que chega sem dar aviso 
não é preciso saber mais nada

(BALEIRO & RUIZ, 2000. F. 8)
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O outro poeta que Zeca interpreta nesse trabalho é o norte 
americano E. E. Cummings (1894-1962), poeta de vanguarda 
do início do séc. XX tem sua obra traduzida no Brasil por Au-
gusto de Campos, poeta concretista. O poema ‘Nalgum lugar’, 
traduzido por Augusto de Campos é o texto musicado por 
Zeca. A poesia que quebra paradigmas através de seu autor e 
de sua forma não linear dos movimentos surrealista e concre-
tista. Uma poesia que vai a experiência de leitura e imaginação 
em algum lugar como diz em seus versos:

Nalgum lugar onde eu nunca estive, ale-
gremente além

de qualquer experiência, teus olhos têm o 
seu silêncio:

no teu gesto mais frágil há coisas que me 
encerram,

ou que eu não ouso tocar porque estão 
demasiado perto  

(BALEIRO & CUMMINGS, 2000. F. 7)

 
Na faixa “Babylon” ele imagina e convida sua amada para 

morar com ele em um lugar distante, justifica dizendo “...
quero ser o caçador/eu tô cansado de ser caça...” na letra da 
música ele faz uma crítica social falando da pobreza em con-
traste com o mundo, colocando os estrangeirismos usados 
na nossa língua. O seu refúgio seria a fictícia Babylon assim 
como a “Pasárgada” de Manoel Bandeira.

A diversificação de suas leituras poéticas é percebida atra-
vés de suas escolhas para a musicalização de seus temas. Nesse 
álbum Zeca Baleiro dialoga com a diversidade contempo-
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rânea e tradicional. Ele busca referências modernistas e de 
raízes e traça sua própria identidade musical e poética com 
a sutileza de suas palavras e o lirismo de sua musicalidade.   
Identidade que retoma raízes culturais e busca memórias 
contracenando com o presente. Nos versos finais de “Líri-
cas” o autor apresenta a nostalgia representada pela referência 
do cinema. A música “Brigitte Bardot” é uma visão de uma 
sessão de cinema com uma melodia que relembra o clássico 
filme antigo e uma letra que sinaliza a paixão pela sétima 
arte; um hino poético à saudade imaginada na tela grande de 
um cinema:

A saudade é um filme sem cor 
que meu coração quer ver colorido...

... A saudade é Brigitte Bardot
Acenando com a mão num filme muito 

antigo.
(BALEIRO, 2000. F. 12)

Com o aceno de Bardot, Zeca apresenta a despedida dessa 
obra que mistura a arte da poesia, da música, do cinema, do 
folclore e de suas intertextualidades. Um passeio lírico pela 
arte e suas intermidialidades. Um momento de sentar-se à 
porta de casa e ouvir passar as histórias e visualizar as cenas 
presentes e futuras através de poesia e música. 

Ode descontínua e remota para flauta e oboé

Porque tu sabes que é de poesia

Minha vida secreta.
Tu sabes, Dionísio, que ao teu lado te 

amando
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Antes de ser mulher, sou inteira poeta
E que o teu corpo existe porque o meu
Sempre existiu cantando, sempre existiu 

cantando...
(BALEIRO & HILST, 2006. Canção II)

Hilda Hilst (1930-2004), paulista de Jaú, escreveu poe-
sia, ficção, crônicas e textos de teatro. Reconhecida interna-
cionalmente, teve trabalhos premiados na poesia e literatura, 
embora por tempos viveu à margem na literatura brasileira. 
Personalidade marcante e polêmica ia de encontro aos costu-
mes tradicionais da sociedade paulistana. Conviveu e hospe-
dou em sua “Casa do sol” no sítio em Campinas, onde viveu 
até os últimos dias, artistas e intelectuais da época, também 
por isso vista como transgressora. Sua poesia e ficção começa 
a ser divulgada e estudada já no final de sua vida e hoje pode 
ser lida e reconhecida como uma grande obra literária de 
uma grande escritora brasileira. www.hildahilst.com.br. 

Os encontros entre música e poesia acontecem para que 
se complementem e se instaurem possibilidades de se ver 
que a poesia “sempre existiu cantando” e a música é inteira 
poesia. O encontro entre a música do verso e a letra da mú-
sica é o momento em que se instala a parceria entre Zeca 
Baleiro e a poeta Hilda Hilst. O resultado desse encontro foi 
a musicalização de 10 poemas que compõem um capítulo 
do livro “Júbilo, memória, noviciado da paixão”. O capítulo 
é intitulado “Ode descontínua e remota para flauta e oboé. 
De Ariana para Dionísio.” 

Zeca Baleiro narra esse encontro acontecido quando en-
viou seu primeiro CD como presente para a poeta. Após al-

about:blank
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guns dias a própria Hilda o telefona marcando um encontro 
em sua casa para conhecer seu trabalho, daí nasceu a ideia de 
musicar os poemas do livro de Hilda. A poeta e o músico; a 
poesia e a canção é a intermidialidade acontecendo.

Observando o título do capítulo já se percebe a inter-
textualidade aflorada na mente da escritora. Uma série de 
poemas contando uma história de amor na voz feminina de 
Ariana para o amado Dionísio. Os nomes dos personagens já 
fazem uma alusão à literatura e mitologia grega. Uma refe-
rência da poeta aos mitos universais. A intertextualidade apa-
rece no título que já traz a referência da música para o texto 
poético. Uma ode com canções poéticas de uma mulher ao 
seu amado e que já indica os instrumentos para acompanhar 
a história. Uma Ode para flauta e Oboé. A poesia interagin-
do com a música, o texto gerando uma obra musical. A for-
ma dos poemas já pressupõe uma possível intermidialidade 
futura. A autora não coloca título em seus poemas, mas os 
denomina de canções: Canção I, II até a canção X. 

O trabalho de composição musical em cima dos poemas 
foi feito por Zeca com a participação de Hilda, uma parce-
ria na aprovação e indicações sobre a ideia das palavras e de 
como interpretá-las. O resultado final dessa parceria não foi 
visto pela poeta, que faleceu antes da finalização do trabalho. 
Uma reciprocidade de admiração e conhecimento da arte 
foi alcançada nesses encontros como vemos no documen-
tário “palavra (en)cantada” de Helena Solberg (2008) que 
apresenta um trecho sobre a poesia de Hilda Hilst e a mú-
sica de Zeca Baleiro para seus poemas em uma conversa no 
sítio da poeta e é narrado pela cantora Zélia Duncan que 
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gravou uma das canções da Ode.  Abro um parêntese aqui, 
destacando esse documentário que faz uma relação da poesia 
e da música brasileira e suas relações intertextuais desde os 
primórdios com histórias, canções e entrevistas com poetas/
compositores e intérpretes e procura dar uma ênfase a essa 
interação entre as artes sem discutir se uma é maior ou me-
lhor que a outra, mas deixando claro que a poesia pode ser 
cantada e a composição para música também pode ser poesia, 
o que importa é a qualidade artística e a sensibilidade que as 
palavras transmitem.

A escolha de Zeca para a interpretação das canções recaiu 
sobre intérpretes femininas, cantoras para dar voz à persona-
gem Ariana, acreditando na maior autenticidade das inter-
pretações do poema escrito por uma mulher para uma per-
sonagem mulher cantando ao seu amado, um personagem 
masculino. Acredito que a escolha representou um acerto, 
pois as vozes foram muito bem trabalhadas para cada poe-
ma e buscou a sensibilidade de cada momento e de cada 
canção da Ode. As cantoras foram em ordem de Canção: 
Rita Ribeiro – I, Verônica Sabino – II, Maria Bethânia – III, 
Jussara Silveira – IV, Ângela Ro Ro – V, Ná Ozeti – VI, Zélia 
Duncan - VII, Olívia Byington – VIII, Monica Salmaso - IX, 
Ângela Maria – X. 

Uma Ode à beleza das palavras e a um sopro de melo-
dia que difundem e amplificam a arte de escrever, musicar 
e interpretar versos e histórias. Assim como as palavras da 
personagem podem ser a voz de quem aprecia a arte desse 
encontro: “Atento o meu ouvido escutaria o sumo do teu 
canto...” (Canção I, verso 9,10).
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A “Ode descontínua” continua a promover intertextua-
lidade. A Companhia de dança “Primeiro ato” de Belo Ho-
rizonte lançou o espetáculo “Três Luas” inspirado no álbum 
de Zeca e Hilda. O trabalho trouxe a poesia para os movi-
mentos da dança. A concepção e direção do espetáculo são 
de Suely Machado e teve uma proposta integradora de arte: 

“O disco traz poemas de Hilda Hist musi-
cados por Zeca Baleiro, uma pérola da li-
teratura/música brasileira que já traz em si 
uma dramaturgia. Acrescida das vivências e 
memórias de cada bailarino-criador do Pri-
meiro Ato, o trabalho promove uma viagem 
ao universo do amor idealizado, platônico, 
vivido como sonho e desejo, como “voz 
e vento”. Ariana e Dionísio somos todos 
nessa autobiografia autônoma do amor.”  
(MACHADO,2015)

São versos que se integram com a música, corpos que es-
crevem no palco, a poesia. Artes entrelaçadas com sons, ima-
gens, palavras e movimentos.

Bala na agulha

O poeta da música e intérprete das palavras envereda-se 
pelos outros campos da arte e da escrita. O artista Zeca Ba-
leiro transita pelas mídias que promovem a arte e cruzam 
caminhos que compõem o cenário cultural do país. Uma de 
suas incursões intermidiáticas é seu trabalho como cronista 
o projeta no mercado editorial. “Bala na agulha” foi o seu 
primeiro livro de crônicas lançado em 2010 e sobre esse tra-
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balho ele diz em entrevista ao Programa “Entrelinhas” da TV 
Cultura que são “assuntos vários que se conversa no dia a dia 
com a minha abordagem” e que publicar um livro “é um fe-
tiche de quem gosta de livro, fazer um livro. Ver os seus textos 
impressos.” http://tvcultura.com.br/videos/11785_zeca-ba-
leiro-entrelinhas-15-05-2011.html

Na mesma entrevista ele apresenta uma proposta de um 
livro de arte lançado pela Editora da Universidade Federal 
de Goiás que faz o caminho inverso, colocando suas letras de 
canções em um livro para serem lidas, chamado de “Vida é 
um souvenir made in Hong Kong”. Este trabalho tem uma 
característica inovadora de um artista plástico Roger Mello 
traz as letras em um livro dentro de uma caixa colorida e 
recheada de badulaques que são encontradas no comércio 
popular em feiras e camelódromos.

Como cronista publicou em 2014 “A rede idiota e outros 
textos” com crônicas sobre a fragmentação do mundo pelas 
redes sociais e outras coisas. 

O Teatro é marcante na carreira do compositor, ele diz 
que iniciou seus trabalhos ainda no Maranhão compondo 
trilhas para peças infantis. Nessa vertente infantil escreveu 
“Quem tem medo do Curupira” com um texto que reme-
te aos mitos brasileiros. Os personagens da literatura oral e 
das lendas regionais do Brasil são o Curupira, Iara a Mãe 
D’Agua, o Boitatá, o Saci Pererê e o Caipora. Os seres da 
mata e do nosso folclore se sentem sozinhos e esquecidos e 
saem em viagem para a capital para testar sua popularidade 
e passam por situações inusitadas. O texto e a trilha sonora é 

http://tvcultura.com.br/videos/11785_zeca-baleiro-entrelinhas-15-05-2011.html%20
http://tvcultura.com.br/videos/11785_zeca-baleiro-entrelinhas-15-05-2011.html%20
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toda de Zeca e com direção de Débora Dubois foi produzida 
e encenada pela primeira vez em São Paulo no ano de 2010. 
A trilha sonora está registrada no álbum “Quem tem medo 
do Curupira?” de 2011.

“Lampião e Lancelote” é um espetáculo teatral inspirado 
no livro homônimo de Fernando Vilela em que Zeca com-
pôs a trilha sonora original da peça. É um musical que conta 
a história de um encontro entre o cangaceiro Lampião e 
o cavaleiro Lancelote no sertão nordestino. Os diálogos são 
em versos de cordel trazendo aos palcos a intertextualidade 
do personagem canônico da literatura mundial com nossa 
literatura popular e com a música de cunho e ritmos brasi-
leiros compostos pelo artista maranhense. O teatro, a música, 
o cordel e a literatura clássica e ainda contando as proezas 
narradas oralmente sobre o personagem real, mas recheado 
de mitos e feitos do sertão nordestino, dentro de um texto 
fictício entrelaçado de referências.

“A Paixão segundo Nélson – Uma Farsa Brasileira” é um 
recente espetáculo de Zeca Baleiro. A montagem é uma co-
lagem de textos jornalísticos de Nélson Rodrigues e é um 
musical com interpretações de canções ao vivo dos atores/
cantores. A trilha é composta por Zeca baseada na música 
dos anos 50, tempo em que Nélson tinha suas crônicas nos 
jornais do Rio. A direção também é de Débora Dubois e o 
elenco traz grandes nomes do teatro e da TV, como Rui Re-
zende, Vanessa Gerbelli, Helena Ranaldi, Jarbas Homem de 
Mello e Roberto Cordovani.. A estreia aconteceu em 2016, 
primeiro pelo nordeste brasileiro. Zeca assina a trilha sonora 
de “Roque Santeiro, o musical”, de Débora Dubois (2017).
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Zeca ainda compôs trilhas para espetáculos de dança como:
“Cubo” (2005) do cineasta Fernando Meirelles e Suza-

na Yamauchi com a Companhia LudicaDança de São Paulo. 
“Geraldo e Avencas” do grupo mineiro Primeiro Ato que 
também criou o espetáculo “Três Luas” sobre o CD “Odes 
descontínuas...”

Para cinema fez a trilha para “O amor no divã” de Ale-
xandre Reinecke (2017) e direção musical do filme “Paraíso 
perdido” (2017) de Monique Gardenberg. 

Assim identificamos o artista Zeca Baleiro em sua inter-
midialidade, transitando com sua música, poesia, textos, tea-
tro, dança, cinema e as possibilidades de construção, interpre-
tação e disseminação da arte.

Considerações descontínuas

A arte brasileira é rica em manifestações, um país de di-
mensões continentais possui uma diversidade cultural incon-
tável, heranças de nossa miscigenação e de nossa receptivi-
dade. Aqui existe um campo fértil para a música, a poesia, 
a literatura, a dança, o teatro, o cinema e quantas mídias se 
desenvolverem no futuro. Os artistas estão presentes nas ro-
das de viola no interior, nas danças típicas de cada região, na 
fala e na escrita de cada povo espalhado pela nossa terra. As 
referências aparecem em cada pedaço de história que é vista, 
lida e ouvida. Por aqui recebemos a música dos trovadores de 
Portugal, a musicalidade e a dança dos índios e os ritmos afri-
canos com seus cantos, danças e instrumentos. Os imigrantes 
árabes, italianos, espanhóis, orientais também contribuíram 
para o enriquecimento de nossa música e cultura.
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O trabalho poético e musical de artistas brasileiros tem na 
intertextualidade uma característica marcante. As relações da 
música com a literatura aparecem na obra de artistas consa-
grados como Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim e 
Vinícius de Morais e continua presente na discografia dos 
novos poetas da MPB. A escolha do nome de Zeca Balei-
ro para formulação e pesquisa sobre a intermidialidade não 
acontece por acaso. O músico/poeta nordestino tem raízes 
na cultura interiorana do Nordeste e utiliza referências das 
manifestações populares e tradicionais em suas composições. 
Sua sensibilidade em buscar na literatura referências para sua 
escrita é notória em sua discografia, tanto nas composições 
próprias como na musicalização de poemas de outros poe-
tas. “Líricas” é um álbum recheado dessas referências e desse 
estilo poético de compor e integrar música e literatura e ou-
tras artes. Também escolhido para representar essa interação 
o disco “Ode descontínua e remota para flauta e oboé. De 
Ariana para Dionísio.” É um trabalho em parceria com a 
poeta Hilda Hilst em que Zeca musicou os dez poemas que 
compõem o capítulo do livro “Júbilo, memória, noviciado da 
paixão” e que foram gravados por dez vozes femininas.

Esses trabalhos e as outras incursões que Zeca Baleiro faz 
por outras artes e mídias representa a intermidialidade pre-
sente na arte brasileira na contemporaneidade. Um tempo 
em que é necessário difundir a arte utilizando-se de todas as 
possibilidades e recursos disponíveis. Levar arte ao máximo 
de pessoas buscando referências, entrelaçando o moderno 
com a tradição, o escrito e o oral construindo novos textos e 
buscando novos ouvintes e escritores.  
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Oralidad, Poetry Slam y performance: 
caminos para descolonizar América 

Latina

Gisett E. Lara

Parece-me que não há nada mais urgente do 
que começarmos a criar uma nova linguagem. 

Um vocabulário no qual possamos todas/xs/os 
encontrar, na codição humana.  

(Grada Kilomba, 2008) 

RESUMEN

A partir del proceso de colonización fueron impuestas, 
desde la cosmovisión europea, categorías jerárquicas y dico-
tómicas, como las define María Lugones (2011). No solo se 
establecieron concepciones sobre la oralidad y la escritura, 
sino también, con relación al género entre hombres y mu-
jeres, y su manera de ver el mundo en general. Este trabajo 
tiene como objetivo pensar formas artísticas contemporáneas 
desde la oralidad, reflexionando específicamente acerca del 
Poetry Slam. Un movimiento, elaborado como un campeo-
nato o competición, que ha renovado la tradición oral en 
América Latina y ha convertido diversas periferias del mun-
do en espacios de lucha y resistencia. En la actualidad, el Slam 
es liderado en Brasil principalmente por mujeres negras, las 
cuales exponen en su poesía la opresión vivida por la “colo-
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nialidad del género” a través del performance. En este trabajo 
será reflexionada la obra de Luiza Romão, slammer brasileña, 
quien denuncia la hegemonía sexista, colonialista y capitalista 
mediante diferentes lenguajes artísticos. La obra de Romão 
permite pensar que la recuperación política de las mujeres en 
sus territorios, mediante la oralidad y la renovación del len-
guaje, son caminos posibles para descolonizar el continente. 

Palabras clave: Poetry Slam; Poesía Hablada; Tradición 
Oral; Performance; “Colonialidad del género”.    

Tradición oral, epistemicidio y colonialidad 

Silvia Rivera Cusicanqui (2015), socióloga e historiadora 
andina, afirma que a través de la historia oral de un pueblo 
es posible dialogar con creaciones artísticas que son parte de 
determinado contexto cultural. A su vez, Cusicanqui destaca 
que la historia oral contiene las obras pasadas de un pueblo 
desde otro paradigma, el cual puede ser pensado en la actua-
lidad como un acto artístico cotidiano, a partir del proceso 
y no del objeto o resultado. Ese cambio de mirada implica 
repensar, principalmente, la palabra mediada por la escritura 
y revitalizar la importancia de la oralidad en relación a las tra-
diciones y creaciones realizadas por los ancestros, como tam-
bién la experiencia artística actual: nuestras propias prácticas 
como individuos contemporáneos cuya identidad se sitúa en 
un espacio en constante construcción y transformación. La 
investigadora, propone, además, los términos “sociología de 
la imagen” de forma narrativa, “como sintaxis entre imagen y 
texto escrito y como modo de comunicar lo vivido” (CUSI-
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CANQUI, 2015, p. 22), es decir, una práctica que nos permi-
ta descolonizar nuestra experiencia en el mundo. 

Para comprender mejor la “sociología de la imagen” es 
importante mencionar que Cusicanqui se sitúa desde la pe-
dagogía, donde emplea lo que define como “indisciplina”. 
Fue en la universidad donde encontró un espacio de dis-
cusión sobre la iconografía a partir de la tradición oral. Ese 
trayecto investigativo le permitió evidenciar la forma en que 
estaban siendo mostradas y discutidas las imágenes del mun-
do andino. Una visión tendenciosa del legado indígena, que 
ha justificado una larga tradición de violencia basada en el 
discurso del supuesto “desarrollo” o “progreso”. En relación 
a lo anterior, Cusicanqui constata que: “Desde una especie 
de micropolítica situada e iconoclasta, el trabajo de histo-
ria oral rompía también con el mito de unas comunidades 
indígenas sumidas en el aislamiento y la pobreza y enclaus-
tradas en un pasado de inmovilidad y penumbra cognitiva”  
(CUSICANQUI, 2015, p. 15). 

Este primer paso o momento de observación del pasado, 
desde una mirada decolonial o anticolonialista de la historia, 
como es la desarrollada por Cusicanqui, ha sido fundamental 
en los territorios donde la colonización y la colonialidad han 
intentado tergiversar y borrar el conocimiento de aquellas 
culturas, provocando lo que hoy se conoce como epistemi-
cidio. Respecto a esta cuestión, Grada Kilomba expone que:

Qualquer forma de saber que não se en-
quadre na ordem eurocêntrica de conhe-
cimento tem sido continuamente rejeitada, 
sob o argumento de não construir ciência 
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credível. A ciência não é, nesse sentido, um 
simples estudo apolítico da verdade, mas a 
reprodução de relaciones raciais de poder 
que ditam o que deve ser considerado ver-
dadeiro e em quem acreditar. (KILOMBA, 
2008)

Kilomba, apoyándose en los escritos de Patricia Hill Col-
lins (2000), sostiene que “os temas, paradigmáticos e metodo-
logias do academicismo tradicional – a chamada epistemolo-
gia – refletem não um espaço heterogêneo para a teorização, 
mas sim os interesses políticos específicos da sociedade bran-
ca” (KILOMBA, 2008). 

En relación a los intereses políticos de la sociedad blanca, es 
importante recordar el peligro de la “historia única” de la que 
habla la escritora y feminista nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie en uno de sus famosos discursos transmitidos por TED. 
Mediante su experiencia, la pensadora relata la visión errada 
de África que tenían sus compañeros de universidad cuando 
estudió en Estados Unidos, puesto que no solo la distancia 
geográfica es un impedimento para la compresión de otra cul-
tura, sino que la imagen de esta ha sido tendenciosamente 
construida para inferiorizar y someter a un supuesto “otro” y 
su cultura. Sabemos que esta situación es similar a la ocurrida 
en América Latina desde la colonización, donde la oralidad –
testimonio de la experiencia del pueblo negro e indígena– ha 
sido disminuida frente a la escritura, la cual desarrolló un papel 
determinante y jerárquico en la historia, difundiendo así la 
supuesta “verdad universal” del hombre moderno. Es en este 
sentido que Beatriz Nascimento, en el documental O Negro da 
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Senzala ao Soul (1977), afirma con relación a Brasil: “A história 
do negro foi contada por mãos brancas”. 

Frente a esta situación es necesario recuperar aquel legado 
que forma parte de las tradiciones y el origen latinoameri-
cano. Relatos que se encuentran protegidos por la oralidad, 
depositados de boca en boca, de generación en generación, 
los cuales han permitido que la culturan negra e indígena so-
breviva a pesar y a través del tiempo. Es imprescindible, junto 
al relato, recuperar la palabra en sí, ya que esta representa el 
origen lingüístico de la propia cultura, su sobrevivencia y 
presencia a través de las épocas. En Brasil, Lélia Gonzalez 
(1984), importante política, profesora y antropóloga femi-
nista negra, llamó a la actual lengua brasileña de “pretogués”, 
por la importante influencia de palabras de origen africana 
en su composición. Aquella permanencia de las palabras, que 
constituye al mal definido portugués brasileño, también se 
evidencia en su carácter fonético, como Gonzalez explica a 
continuación por medio de una situación cotidiana:

É engraçado como eles gozam a gente 
quando a gente diz que é Framengo, cha-
mam a gente de ignorantes dizendo que a 
gente fala errado. E de repente ignoram que 
a presença desse r no lugar do l, nada mais é 
que a marca linguística de um idioma afri-
cano, no qual o l inexiste. Afinal, quem é 
o ignorante? Ao mesmo tempo, acham o 
maior barato a fala dita brasileira, que corta 
os erres dos infinitivos verbais, que conden-
sa você em cê, o está em tá e por aí afora. 
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Não sacam que estão falando pretoguês”. 
(GONZALEZ, Lélia, 1984, p. 238).

A partir de la situación anterior, podemos observar tres 
aspectos importantes. Si bien, por una parte, existe la so-
brevivencia en las palabras y la pronunciación, a pesar de la 
violencia que opera contra las personas que mantienen en 
la oralidad la tradición de su cultura, también se evidencia 
el posicionamiento político de Lélia Gonzalez, en cuanto 
mujer negra y feminista. Su ascendencia indígena y negra 
permitió que la pensadora tuviera una visión amplia de los 
problemas de las mujeres amerindias e amefricanas. A partir 
de ese lugar, formó una extensa línea de pensamiento en 
relación a las categorías de raza y género en un momento 
histórico en que estas cuestiones no eran discutidas en Brasil. 
En sus textos, la pensadora interviene el discurso con frases 
“no académicas” o cotidianas para reivindicar un lugar que 
ha sido negado a la población negra del país. Gonzalez se 
apropia del lenguaje para decir, a su manera, que la historia 
es otra, porque no solo se ha ocultado información sobre 
el legado africano e indígena, sino también, como denuncia 
Cusicanqui y Chimamanda, se ha tergiversado tendenciosa-
mente la historia de Brasil y de América Latina.   

Al mismo tiempo en que pensamos la imagen histórica 
de Brasil y Latinoamérica, mediante los postulados de Lélia  
Gonzalez , podemos también reflexionar sobre el carácter 
machista y misógino que se ha creado del continente a par-
tir de la colonización. María Lugones, filosofa y feminista 
argentina, abrió el debate sobre el control del género y la 
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sexualidad, por medio de los postulados de Aníbal Quijano 
acerca de la “Colonialidad del Poder”. Lugones, analiza el 
concepto “mujer” como invención, producto de la imposi-
ción heterosexual que genera la “Colonialidad del Género”,  
palabras con las que pensadora definió la experiencia co-
lonial que viven las mujeres del continente. Sin embargo, 
éstos postulados, no se limitan solo a uno de los niveles de la 
matriz colonial, para la autora, la “Colonialidad del Género” 
propone una relectura de la modernidad capitalista colonial:

El marco de análisis, en tanto capitalista, eu-
rocentrado y global, vela las maneras en que 
las mujeres colonizadas, no-blancas, fueron 
subordinadas y desprovistas de poder. El ca-
rácter heterosexual y patriarcal de las rela-
ciones sociales puede ser percibido como 
opresivo al desenmascarar las presuposicio-
nes de este marco analítico.  (LUGONES, 
2008b, p. 78)

El aporte realizado por María Lugones deja al descubierto 
la invisibilidad y el silenciamiento respecto a las problemá-
ticas de género que afectan a las mujeres.  Inclusive, en las 
propias teorías que buscan desprenderse de la colonialidad, 
Lugones apunta que el papel de la mujer se limitaba apenas 
a la lógica binaria occidental. Gayatri Spivak, en su famoso 
texto ¿Puede el subalterno hablar? (1988), expone la doble ex-
clusión que el sujeto subalterno femenino ha padecido pro-
ducto de la historiografía colonialista. Al respecto, señala: “Se, 
no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não 
tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino 
está ainda mais profundamente na obscuridade”. (SPIVAK, 
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1988, p. 57). Para Spivak, es imposible que la mujer, apelando 
a la pregunta central de su obra, pueda hablar. Mientras esta 
no revierta el curso de la historiografía y recupere el lugar 
fundacional que le corresponde, su discurso no será escucha-
do en un sistema patriarcal, que aún no la reconoce como 
sujeto y al que le beneficia su silenciamiento.

Poetry Slam, Sangría y la recuperación de la 
palabra 

En la actualidad vemos como diversos grupos y movi-
mientos sociales responden y enfrentan la violencia colonial, 
no solo estos mantienen viva la lengua y las tradiciones cul-
turales ancestrales, sino también, se encargan de representar, 
a su vez, un discurso que pretende ser silenciado. Se trata de 
un proceso de resistencia y resiliencia donde la poesía, y es-
pecíficamente la Poesía Hablada, Poetry Slam o simplemente 
Slam, ha desarrollado un papel fundamental. Este movimien-
to emergente nace en la ciudad de Chicago en 1984. Su ape-
lativo deriva de Slam, que en inglés significa “golpe fuerte”, 
“golpe resonante” o literalmente “portazo”; el término, tanto 
en Francia como en Estados Unidos sirve para definir a un 
torneo o competición. De esta manera, podemos decir que 
el Slam es una competencia de poesía, cuyo evento es desar-
rollado en distintos lugares del mundo, definiendo ganadores 
que posteriormente compiten por un único título. Los Slam-
mers, como son denominados los competidores, tienen tres 
minutos para exponer su poesía. Es importante mencionar, 
como explica Neves, que: “nas apresentações de slam o poeta 
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é performático e só conta com o recurso de sua voz e de seu 
corpo” (NEVES, 2017). 

En Brasil, el Slam se ha convertido en territorio de re-
sistencia femenina y feminista, alberga un espacio donde la 
mayoría de las participantes son mujeres negras de diversas 
periferias del país. Una zona de encuentro completamente 
decolonial en la cual la palabra es utilizada para construir 
política, identidad y conocimiento desde paradigmas propios 
que reivindican la tradición oral y la poesía, recuperando el 
poder político de las mujeres: “Nesse sentido, a poesia de 
slam produzida especificamente por mulheres brasileiras age 
como uma verdadeira prática performática feminista-deco-
lonial, pois consegue abarcar as interseções de gênero, raça e 
classe comuns a esse contexto” (FERRARA, 2020, p. 228).

Luiza Romão, importante slammer brasileira, indaga exac-
tamente el tema de la “colonialidad del género” en su discurso. 
Un juego de palabras que devela las formas de sometimiento 
en que las mujeres, y principalmente las mujeres negras e in-
dígenas, han sufrido en América Latina. Su discurso visibiliza 
siglos de opresión mediante la metáfora del ciclo menstrual. 
La sangre es un elemento central en su narrativa y atraviesa 
su obra múltiple, ya que Romão no solo es slammer, también 
es artista visual, directora teatral y arte-educadora feminista, 
por lo que Sangría (2017), ha sido interpretada como perfor-
mance en campeonatos de slam, convertida en libro (ilustrado 
con fotografías) y también en video-performance, siendo reci-
bida por el público a través de diferentes lenguajes. Heloisa 
Buarque de Hollanda escribe en el prólogo de Sangría: 
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São várias as formas como este trabalho 
pode ser lido e sentido. Escolho o de uma 
estética militante, inovadora e radical. Em 
jogo, estão o corpo, a história e seus intér-
pretes e a falta de ar, num dos mais comple-
xos momentos políticos do país. No fundo, 
um agitado jogo de sombras que projetam 
formas de colonização violentas e opres-
soras, perpetuando-se num eterno fluxo e 
refluxo (HOLLANDA, 2017, p. 7).

En trabajo artístico de Luiza Romão se caracteriza por 
el performance entre cuerpo y palabra. Para Paul Zumthor el 
“Performance é um termo antropológico e não histórico, rela-
tivo, por um lado, às condições de expressão, e da percepção, 
por outro, designa um ato de comunicação como tal; refere-
-se a um momento tomado como presente” (ZUMTHOR, 
2018). Entonces, ¿es posible considerar como performance 
la poesía escrita u oral, un video o un libro como Sangría, 
que utiliza imágenes intervenidas con elementos como vi-
drios y metales bordados? Zumthor defiende la importan-
cia del lector (receptor) dentro del proceso comunicativo, 
ya que a través de la lectura puede o no producirse lo que 
es considerado “catarsis”. Para el autor “Todo texto poético 
é, nesse sentido, performativo, na medida em que aí ouvi-
mos, e não de maneira metafórica, aquilo que ele nos diz”  
(ZUMTHOR, 2018).

Zumthor expone que la única diferencia que divide ambos 
tipos de comunicación, entre oyentes y lectores, es la orali-
dad, pues esta permite la recepción colectiva del discurso; sin 
embargo, para el autor esto no significa que el discurso en 
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cuestión esté siendo verdaderamente recibido o comprendido. 
Sobre este punto es interesante señalar que, a diferencia de lo 
expuesto por Zumthor, en los campeonatos de Slam es posible 
saber la respuesta de los asistentes, contrario a lo que sucede 
en otros eventos como saraus o declamaciones públicas. Los es-
pectadores del Slam escogen el performance ganador a través de 
un puntaje que va del 1 al 10. Los slammers, por su parte, sien-
ten la adrenalina de querer alcanzar la meta con la palabra, de 
convertirse en representantes de la voz popular. Los asistentes 
gritan, apoyan, aplauden y califican los poemas. Es una com-
petencia que permite verificar, de modo general, una situación 
sentida por una comunidad. Muchas veces los poemas son la 
constatación de una injusticia o de una verdad, otras veces se 
transforman en palabra de aliento o fuerza para continuar. 

Luiza Romão habla sobre la opresión patriarcal y capi-
talista. Su obra representa a otras mujeres por medio de la 
exposición de los procesos históricos de subordinación del 
cuerpo femenino, evidenciando que son las mujeres indí-
genas y negras quienes han padecido con mayor violencia 
esta opresión y usando el útero como órgano y símbolo. Es 
importante destacar que, así como Sangría aborda el proceso 
histórico y cultural de un Brasil colonizado mediante la me-
táfora de un ciclo, Sangría en sí, en cuanto obra, también es 
un ciclo, cuya última fase radica en un proyecto audiovisual 
que incorpora diversas mujeres artistas de América Latina: 
“Depois de terminada a edição da obra, Romão convidou 
28 artistas mulheres para gravar, em vídeo, a declamação de 
cada um dos poemas que compõem a coletânea, com inter-
pretação própria e música de fundo também tocada por mu-
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lheres” (D´ANGELO, 2017, p. 1). Es una magnífica puesta 
en escena que conecta tanto la experiencia del Slam, como 
las imágenes del libro. La obra sintetiza un trabajo colabora-
tivo entre mujeres que oponen resistencia a la colonialidad, 
específicamente, a la “colonialidad del género”: “A ideia ali 
era fazer o grito uterino ir além da palavra impressa e vagar 
no mundo de forma livre – como deveriam ser as mulheres” 
(D´ANGELO, 2017, p. 1).

28 días, 28 poemas, 28 mujeres. Romão utiliza la poe-
sía como una herramienta para descolonizar nuestra exis-
tencia en cuanto mujeres. Un ciclo de vida que integra la 
“masturbación” habla de un nuevo comienzo para pensar las 
prácticas artísticas de las mujeres, desde sus saberes y desde 
sus epistemologías. Construir comunidades entre mujeres a 
través de la poesía y la oralidad abre posibilidades de diálogo 
con la tradición negra e indígena del continente, lo cual es 
fundamental, porque como explica Lorde: 

A medida que ahondamos en el contacto 
con nuestra conciencia ancestral y no euro-
pea, que ve la vida como una situación que 
debe experimentarse y con la que hay que 
interactuar, vamos aprendiendo a valorar 
nuestros sentimientos y respetar las fuentes 
ocultas del poder donde emana el verda-
dero conocimiento y, por tanto, la acción 
verdadera (LORDE, 1984, p. 3). 

Por consiguiente, es necesario hablar, decir, denunciar; 
porque el silencio no nos protege de aquello que tememos, 
como afirma Lorde en su famoso ensayo “La poesía no es 
un lujo” publicado en Sister Outsider: Essays and Speeches 
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en 1984. Cuando escuchamos nuestro interior y permitimos 
que las ideas se transformen en palabras y en poesía, conse-
guimos romper con diferentes estructuras de sometimiento. 
Cuando la poesía es hablada; interpretada en el performance, 
es decir, comunicada con la voz y con el cuerpo, el silencio 
se transforma en lenguaje y acción.  

Luiza Romão construye agenciamientos entre mujeres, 
por ello, el objetivo de Sangría es establecer redes feministas 
de América Latina y del mundo que piensen estrategias polí-
ticas, teóricas y artísticas frente a la “colonialidad del género”. 
En síntesis, ir contra el sistema colonial, revertir la transfor-
mación de la civilización, como señala María Lugones en 
diversos postulados:

A transformação civilizatória justificava a 
colonização da memória e, consequente-
mente, das noções de si das pessoas, da re-
lação intersubjetiva, da sua relação com o 
mundo espiritual, com a terra, com o pró-
prio tecido de sua concepção de realidade, 
identidade e organização social, ecológica e 
cosmológica (LUGONES, 2011 p. 109). 

En virtud de esto, destacar la importancia de crear redes y 
comunidades artísticas, movimientos de mujeres a través del 
feminismo, pues por medio de estos espacios cientos de vo-
ces que han sido silenciadas pueden expresarse. El Slam de-
marca ese nuevo espacio físico, geográficamente periférico, 
que se ha convertido en territorio de lucha. Comunidades 
de personas que nos recuerdan aquellas culturas africanas –y 
también indígenas– donde la palabra es política: “Lá onde 
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não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que pro-
fere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra 
encerra um testemunho daquilo que ele é” (HAMPATÊ BÂ, 
1982, p. 182). Luiza Romão también afirma la importancia 
de la palabra en las comunidades formadas por medio de la 
poesía oral: 

Você precisa ter um encontro para essa poe-
sia acontecer. É viva a relação. É num mo-
mento, é agora e nunca mais vai se repetir 
da forma como foi naquele instante. Então, 
ela retoma o aspecto público e o aspecto 
coletivo da arte poética e isso obviamente 
cria uma experiência” (ROMÃO, 2018).

En el Slam, la “memoria del trauma” es actualizada y 
transformada en poesía, en discurso. En su interior yacen co-
munidades que rechazan estatutos canónicos, pero que de-
fienden y reconocen la importancia de la literatura marginal 
creada en la periferia. Un lugar actualmente liderado por 
mujeres quienes visibilizan además el trabajo de pensadoras, 
escritoras y teóricas negras.

Es esencial escuchar otras voces y construir otros lenguajes 
que permitan continuar fundando espacios y territorios donde 
sea posible habitar, y principalmente, ser y expresar sin el 
peso de la estructura colonial, porque como expresa Romão: 
“Estamos em um momento de muito conservadorismo, 
mas, na medida do possível, confrontamos isso com a nossa 
criação. Porque a arte, em um momento de tanta apatia, é 
uma forma de sobreviver” (ROMÃO, 2017). Para finalizar 
y retomando las palabras de Grada Kilomba y que dieron ini-
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cio a esta reflexión sobre la importancia de la tradición oral y 
poesía hablada en el proceso de descolonización de América 
Latina: “parece-me que não há nada mais urgente do que 
começarmos a criar uma nova linguagem. Um vocabulário 
no qual nos possamos todas/xs/os encontrar, na codição hu-
mana” (KILOMBA, 2008).
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DIANTE DO INVISÍVEL: ensaio sobre a 
aparição do Sars-CoV-2

Ralyanara Moreira Freire

Resumo

“Tu já topou com o corona por aí?” Essa interpelação 
me foi dirigida quando a pandemia se iniciava no Brasil. Na 
ocasião, o cotidiano estava sendo rompido por algo imper-
ceptível aos olhos humanos. Parto desta questão para escrever 
algumas visualidades do “corona” que estão marcadas pelo 
“extraordinário” amplamente divulgadas por institutos e 
pela mídia. Em contraposição, revelo os processos pelos quais 
o vírus tornou-se visível para mim, alcançando o “ordiná-
rio”. Exponho uma escrita contradisciplinar, com repertório 
de imagens variadas, quais sejam, imagens científicas, frame 
jornalístico, reproduções de livro didático e fotografias para 
mostrar o que chamo de “aparição do Sars-Cov-2”.

1 Começando a ver

Em fevereiro de 2020 eu estava em Altamira, Pará, reali-
zando pesquisa de campo entre mulheres que foram com-
pulsoriamente removidas de suas casas, à beira do rio Xingu,1 
e levadas para Reassentamentos Urbanos Coletivos na peri-

1 Pesquisa de doutorado, em desenvolvimento, entre mulheres atingidas por barra-
gens para fins energéticos.
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feria da cidade. Como em todas as noites, mais uma vez, a 
família ribeirinha que me acolhia se sentava à mesa para fazer 
a última refeição do dia e, com a televisão ligada, se informar 
e se distrair com os telejornais noturnos e programas televi-
sivos em geral. Aquela era a primeira vez que ouvíamos falar 
do, agora famoso, novo coronavírus.

A reportagem jornalística segurou nossa atenção. Ela dizia 
que, em janeiro, autoridades chinesas confirmaram que havia 
um novo tipo de coronavírus, o Coronavírus da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 2, Sars-CoV-2.2 De certa forma, 
não se tratava de uma novidade. Os coronavírus estão por 
toda parte e são um dos principais responsáveis pelos resfria-
dos, atrás somente do rinovírus – o causador dos resfriados 
comuns. O Sars-CoV-2, que passamos a conhecer em 2020, 
deriva da mesma Síndrome Respiratória Aguda Grave, co-
nhecida também como Sars-CoV.3

2 Em inglês Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Em 11 de fe-
vereiro de 2020, a doença foi nomeada pela OMS de Covid-19. O nome vem 
do termo em inglês corona virus deceased 2019 e foi inicialmente chamada de 
2019-n-CoV – em inglês: 2019 Novel Coronavirus. Disponível em: <https://
www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:-
covid19&Itemid=875>. Acesso em: 10 jul. 2020. 

3 Segata (2020) comenta que o Sars-CoV-2 e o Sars-Cov não trazem, em seu nome, 
referências à localização geográfica como no caso da Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio Mers, gripe espanhola e febre do Nilo, por exemplo. Racismo 
e xenofobia fizeram populações e autoridades, em diferentes partes no mundo, 
chamar o novo coronavírus de gripe chinesa ou gripe da China. Agressões físicas 
e verbais contra pessoas orientais também ocorreram em países como os Estados 
Unidos. Rosana Pinheiro-Machado (2020) tem importante discussão. Disponível 
em: https://theintercept.com/2020/01/28/coronavirus-desinformacao-china/. 
Acesso em: 13 ago. 2020. Informações sobre a família de coronavírus disponíveis 
em: https://www.sanarmed.com/resumos-a-familia-dos-coronavirus-e-o-novo-
-representante-abordagem-sobre-o-sars-cov-2-ligas. Acesso em: 10 jul. 2020.
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A rápida disseminação do novo coronavírus fez a Organi-
zação Mundial da Saúde declarar, em 11 de março de 2020,4 
que o mundo vivia sob uma pandemia – como sabemos, 
trata-se do surto de uma doença com extensa distribuição 
geográfica internacional. Pouco tempo antes, em 26 de feve-
reiro do mesmo ano, o Brasil já registrava seu primeiro caso 
de Covid-19 e daí em diante contágio e mortes se tornaram 
realidade no país.5

Considero intrigante o ponto de vista de que os vírus são 
seres inertes – logo não é possível matá-los.6 Eles são parasitas 
intracelulares que dependem fundamentalmente de outras 
células para se reproduzir. Grosso modo, é a hospedeira que 
dá vida aos vírus. Graças a nós, seres vivos, humanos e não-
-humanos, os vírus resistem. Desse ângulo, as socialidades, na 
perspectiva das paisagens multiespécies (TSING, 2015) entre 

4 Em 30 de janeiro de 2020 a OMS declarou estado de emergência em saúde 
pública de interesse internacional, a PHEIC – Public Health Emergency of In-
ternational Concern. Este é o nível mais alto de alarme da OMS. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/oms-declara-coronavirus-emergencia-de-saude-publi-
ca-internacional/. Acesso em: 13 ago. 2020.

5 A primeira pessoa a morrer pela Covid-19, no Brasil, era uma empregada do-
méstica. A mulher não foi dispensada do trabalho mesmo diante da possibilidade 
real de contágio, pois a patroa havia testado positivo para a doença. Casos como 
estes seguiram ocorrendo durante a pandemia. Um exemplo que chocou parte do 
país foi quando uma criança negra, que acompanhava a mãe no trabalho, morreu 
após ser abandonada pela patroa no elevador do prédio. Disponível em: https://
www.bbc.com/portuguese/brasil-51982465. Acesso em: 10 jun. 2020. Destaco, 
ainda, que os índices de violência contra mulher, no Brasil, cresceram no período 
de distanciamento social. Disponível em: https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/
home/entrevista/socorro-socorro. Acesso em: 15 jul. 2020.

6 Pelo menos foi isso que minha filha, Mariana Dias, me ensinou e é assim que apa-
rece no livro didático (BARROS, 2013) que ela utiliza. Existe um intenso debate 
sobre essa questão: vírus é ou não vivo? Pesquisa recente aponta evidências de que 
os vírus podem ser considerados vivos. Para conhecer o estudo: https://www.eu-
rekalert.org/pub_releases/2015-09/uoia-sat092115.php. Acesso em: 10 jun. 2020.



diante do inviSível: enSaio Sobre a aparição do SarS-cov-2

421<< SUMÁRIO

humanos, animais, criaturas microscópicas e ambientes ficam 
ainda mais tensionadas.

Outro ponto que quero realçar é que os vírus são minús-
culos. Nossos olhos não conseguem vê-los e microscópios 
de luz padrão também não podem. Para se ter uma ideia de 
sua forma física é preciso utilizar um equipamento especial7 
com tecnologia avançada. Ele é chamado de microscópio 
eletrônico8 de varredura ou de transmissão. Diante de algo 
tão miúdo, invisível da perspectiva do sentido humano da 
visão, ou do tato, aquela família ribeirinha, que não se acos-
tuma com a grandiosa obra de Belo Monte, me questionava 
a respeito da aparição do vírus. “Tu já topou com o corona 
por aí?”, me perguntou Maria Alacídia da Silva Mota, amiga 
e chefe da família que me abriga quando estou em Altamira.

Em março, quando já estava de volta à Goiânia, Goiás, ci-
dade onde resido, me mantive instigada por Alacídia e passei 
muitos dias desvelando a aparição do invisível. Isso envolve 
meu acesso privilegiado às divulgações científicas, jornalísti-
cas e de entretenimento, além do acionamento de memórias 
afetivas e conversas com Alacídia via aplicativo de mensa-
gens. No início, eu seguia o “corona” em um movimento 
de sobrevivência. Depois, passei a me sentir perseguida por 
ele, pois, o que eu chamo de a “aparição do Sars-CoV-2” se 
manifestava em incontáveis situações.

7 A forma mais remota de se ver algo, através de sua ampliação, é por meio da lupa 
(DEDAVID, 2007). Joana Cabral de Oliveira (2012) faz interessante reflexão a 
respeito dos usos de microscópio e autoridade do conhecimento.

8 Disponível em: https://www.vox.com/2020/4/14/21220839/images-of-the-co-
ronavirus-how-they-are-made. Acesso em: 10 jun. 2020.
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No decorrer do ensaio, desenvolvo descrição com pala-
vras e imagens para fazer ver a aparição. Já essa tal apari-
ção, nos termos que apresento, foi apropriada dos escritos de 
Didi-Huberman (2015, p. 69) – para quem “o que aparece, 
aparece singularmente e, o aparecer, é uma singularidade da 
imagem que se impõe”. Ao final do texto, alinhavo essa dis-
cussão com escritos sobre “imagem” para sugerir a ideia de 
que algumas multiespécies e coisas têm aparição por estarem 
acompanhadas da interrupção do cotidiano, conformando 
o extraordinário (DAS, 2007; 1996) – como ocorre com o 
Sars-Cov-2.
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Imagem 1: Captura microscópica de uma célula ao ser atacada pelo coronavírus. 
Os pontos escuros são partículas do Sars-CoV-2 aderindo à membrana da hos-
pedeira, onde se localiza o material genético, e se multiplicando rapidamente. 

Fonte: Fiocruz, 2020.

2 Aparição do Sars-CoV-2

Especialistas do Instituto Oswaldo Cruz, IOC/Fiocruz, 
utilizaram imagem de microscopia eletrônica de transmissão 
e conseguiram capturar o instante9 em que uma célula é 
infectada pelo Sars-Cov-2. As imagens deixam ver partícu-
las do “corona” e suas tentativas de infectar o citoplasma do 
corpo celular. Também é possível vê-lo no interior da hos-
pedeira.10.

9 O registro foi divulgado no dia 09 de abril de 2020 e até então era inédito no 
Brasil. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/Covid-19-imagens-mos-
tram-o-momento-da-infeccao-em-celula. Acesso em: 01 jul. 2020.

10 Para uma compreensão mais ampla do formato do Sars-CoV-2 e detalhes de 
como ele trabalha dentro do organismo gerando a Covid-19: https://www.bbc.
com/portuguese/internacional-51891465. Acesso em: 05 jul. 2020.



424

diante do inviSível: enSaio Sobre a aparição do SarS-cov-2

<< SUMÁRIO

O novo coronavírus ainda chamou a atenção por seu con-
torno – tão falado pela grande imprensa. Ele tem algo cha-
mado de ARN, ácido ribonucleico, que é envolvido por pro-
teínas em formato de bastão/espinho/pico – propiciando o 
aspecto de coroa, daí o nome coronavírus.11 Esses picos, que 
formam a coroa, são chamados de proteína spike e podem ter 
cerca de 12 nanômetros. É através deles que o “corona” se 
conecta com à célula. Muitas representações gráficas do ví-
rus foram criadas, tendo como base essa informação: bastões/
picos/espinhos sugerindo o formato de coroa.

11 É por isso que a ideia de consumir álcool, ou álcool em gel, foi amplamente dis-
seminada. O envelope viral é composto de uma dupla camada de fosfolipídios, ou 
simplesmente gordura. O álcool, bem como o sabão, remove o envelope e deixa o 
vírus inativo. Neste sentido, não é correto dizer que tais produtos químicos de hi-
giene “matam o vírus”, ou que se espera por uma vacina capaz de “matar o vírus”. 
Disponível em: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/19/en-
tenda-por-que-trocar-alcool-70percent-por-outro-tipo-nao-e-eficaz-na-preven-
cao-ao-coronavirus.ghtml. Acesso em: 14 ago. 2020.
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Imagem 2: captura microscópica do coronavírus. As pontas ao redor dos círculos 
são os picos de proteína spike. É através dos picos que o Sars-CoV-2 adere às 
células.  

Fonte: NIAID, 2020.

Com técnicas de microscopia avançada, imagens do 
coronavírus foram capturadas e divulgadas em periódi-
cos jornalísticos.12 Pelas publicações é possível ver o novo 
coronavírus emergindo da superfície de células fortemente 
infectadas com partículas virais. Os agentes patogênicos fo-
ram isolados de pacientes nos Estados Unidos, cultivados em 
laboratório e coloridos graficamente.13

12 Tais imagens foram criadas pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infec-
ciosas dos Estados Unidos – National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
NIAID, e disponibilizadas em 13 de fevereiro de 2020. Disponível em: https://
www.flickr.com/photos/niaid/albums. Acesso em: 12 ago. 2020.

13 Ressalto que o Sars-CoV-2 não tem cor. Isso porque seu tamanho é bem menor 
que o menor comprimento de onda de luz visível, cerca de 400 nanômetros. Por 
ser tão pequeno, ele não reflete a luz visível, por isso não tem cor. O que está 
colorido nas imagens é resultado de um processo de coloração gráfica. A técnica 
utilizada pelo NIAID foi a de microscopia eletrônica de transmissão e varredura 
que possibilita capturar as imagens e posteriormente manipulá-las em programas 
gráficos.
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Imagem 3: capturas microscópicas do novo coronavírus. Os pontos azuis, ama-
relos, roxos e vermelhos são o Sars-CoV-2 dentro das células.

  

  

Fonte: NIAID, 2020.
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Imagem 4: ilustração de vírus bacteriófago. 

Fonte: Barros, 2013.

Os aspectos visuais dos vírus são relevantes para suas iden-
tificações e triagens. Tem vírus que tem “cabeça e cauda”; 
tem vírus que é um “cilindro”; tem vírus em formato de 
“cordão”; tem vírus que parece coroa… Cada agente pato-
gênico tem um formato diferente e não é por acaso que o 
Sars-Cov-2 recebeu o nome de coronavírus.

A associação do Sars-Cov-2 com uma coroa, me fez acio-
nar minhas próprias coleções de imagens internas, aquelas 
que estão no lugar da memória. Assim, verifiquei um distan-
ciamento entre as divulgações científicas e aquilo que eu fui 
estabelecendo, visualmente, como sendo o coronavírus. Para 
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esta definição, que passarei a descrever, as metáforas foram 
essenciais, pois elas partiram de referenciais impregnados em 
minha trajetória de vida e que vieram à tona com a obri-
gatoriedade do distanciamento social e abordagem massiva 
desse assunto – aqui destaco a televisão.

Sabemos que uma coroa tem formato circular e é um or-
namento colocado sobre a cabeça. O objeto, no entanto, não 
é usado por qualquer pessoa. É preciso fazer parte de uma 
linhagem real. Rainhas usam coroas e se distinguem, através 
dela, dos demais membros de seu reinado. A coroa confere 
destaque a quem a utiliza. Além de ser um objeto de poder, 
ela é formada, simploriamente, por um círculo e algumas 
pontas sobre ele. Outro aspecto singular, relacionado à pala-
vra coroa, refere-se ao nascimento de um bebê. Quando ele 
está a ponto de sair do útero ocorre o coroamento. A expres-
são é utilizada para dizer que o bebê está no fim do canal do 
parto, ou seja, na vagina. Um bebê coroa quando é possível 
ver sua cabeça. Trata-se de sua primeira aparição.

O adjetivo coroa, dado ao Sars-Cov-2, é relevante para 
a construção visual do vírus. Tendo em vista as divulgações 
científicas, o aglomerado de proteínas que envolve o agente 
supracitado cria o aspecto de coroa – como uma coroa real. A 
partir das metáforas utilizadas, o uso do adjetivo coroa tanto 
remete ao que distingue quanto faz aparecer o Sars-Cov-2.
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Imagem 5: Captura de tela de computador do programa Fantástico, que vai ao 
ar nas noites de domingo pela Rede Globo. As esferas verdes são ilustrações de 
Sars-Cov-2. Pelo que observei em diferentes edições do programa, as ilustra-
ções começam em menor número, tamanho e intensidade de cor leve. À medida 
que a/o apresentadora/or faz a leitura do texto, no jargão jornalístico conhecido 
como “cabeça”, as ilustrações se tornam mais visíveis. O formato e a cor das 
ilustrações se assemelham às mamonas, conforme imagem 7. Talvez por isso 
minha memória tenha acionado a planta. 

Fonte: Autoria própria, 2020.

Acredito que as duas analogias que utilizei, a respeito da 
coroa e do coroamento, conferem uma aparição que extra-
pola a divulgação científica. Eu mesma nunca estive diante 
de uma coroa real ou de um coroamento de bebê. Todavia, 
tenho criações de imagens a partir de discursos, oriundos de 
muitas fontes, sobre esses acontecimentos e, é isso que os faz 
aparecer para mim. Por outro lado, acompanhando telejor-
nais, ainda em Altamira, imagens gráficas chamaram minha 
atenção. Os programas davam a impressão de que a/o apre-
sentadora/or estava em um espaço-tempo repleto de vírus. 
Elas vinham acompanhadas das notícias de morte, aumen-
tando o medo do contágio.
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No campo do ordinário, da vida cotidiana (DAS, 2007), 
me deparei com o “corona” nas intermediações do bairro 
onde resido. Falo da famosa, mas também temida mamona 
– conhecida ainda pelos nomes de carrapateira e palma-de-
-cristo. A mamona sempre esteve presente nas brincadeiras 
entre crianças e na minha infância propriamente dita. As bo-
linhas verdes, vindas da planta arbustiva, são envolvidas por 
pontas finas que, quando atiradas com força na direção de 
outras crianças, provocam leve ardor. A diversão era garantida 
na guerrinha de mamona. Bem, nem para todas! Algumas 
crianças não gostavam da brincadeira e se esquivavam. 

Imagem 6: Captura de câmera de celular de uma mamoneira às margens do rio 
Meia Ponte, em Goiânia.

Fonte: autoria própria, 2020.

A recreação vinha acompanhada de muitas recomenda-
ções. Mães, avós e tias nos alertavam sobre os perigos daquela 
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bolinha. Acontece que os frutos da mamoneira são altamente 
tóxicos e mesmo doses muito pequenas podem matar. 14Tal-
vez, toda semelhança da mamona com o coronavírus não 
seja mera coincidência, ambos se espalham rapidamente, se 
reproduzem em diversos ambientes e podem matar as células. 
Aliás, a palavra vírus vem do latim, e significa veneno.15

Para além da mamona, o vírus também começou a apare-
cer nos rostos das pessoas. Explico: o uso obrigatório de más-
caras, a partir de decretos municipais Brasil adentro, passou a 
me lembrar que o agente patogênico pode estar em qualquer 
lugar. Ele pode estar entrelaçado nas tramas de linhas que 
formam os tecidos de máscaras e, então, bem pertinho dos 
olhos, boca e nariz. Le Breton (2020)16 acredita que a oculta-
14 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150827_

vert_earth_plantas_venenosas_ml.  Acesso em: 14 ago. 2020. O que confere a ela 
má fama é a grande concentração de rícino – Ricinus communis, ou simplesmen-
te óleo de rícino.

15 Me pergunto se as guerrinhas de mamona vão acabar. Inúmeras analogias do 
vírus com a planta surgiram e se espalharam via redes sociais. Uma adulta nostál-
gica, como eu, se divertiu muito com a semelhança física e características letais 
entre mamona e “corona”. Já as crianças dos tempos atuais ficaram assustadas. 
Também por redes sociais, acessei vídeos que demostraram o desespero diante da 
planta. Veja: https://www.youtube.com/watch?v=UB8A6U9aTv0. https://mar-
ciopires2.wordpress.com/2020/04/11/ajuda-vem-do-ceu-espirito-diz-que-a-
-cura-do-coronavirus-esta-na-mamona-afirma-medium-ao-blog/. https://www.
facebook.com/NomesCientificos/posts/1586156298201543. Acesso em: 14 ago. 
2020.

16 Uma discussão importante extrapola o que coloca o autor. Trata-se do racismo 
estrutural nos governos atuais dos EUA e Brasil. O condado de Lincoln, em 
Oregon, nos Estados Unidos, por exemplo, tornou facultativo o uso de más-
cara por pessoas negras para que elas não sejam confundidas com criminosas/
os. Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2020-06-25/deci-
sao-que-isenta-negros-do-uso-obrigatorio-de-mascara-gera-polemica-nos-eua.
html. Acesso em: 12 ago. 2020. No Brasil, Jair Bolsonaro desobrigou o uso 
de máscara nos presídios. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/
673754-bolsonaro-desobriga-uso-de-mascaras-em-presidios/. Acesso em: 12 
ago. 2020.
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ção dos rostos vai gerar ainda mais ruídos nas relações sociais 
já tão fragmentadas.

O rosto, por detrás das máscaras, é ocultado em suas singulari-
dades, sendo que “em termos de interação, estamos entrando 
em uma fase de liminaridade, ou seja, intermediária, na qual 
códigos estão ainda ausentes, e em que teremos que os re-
inventar” (Le Breton, 2020, p. 01). As expressões do rosto se 
conectam às comunidades sociais e culturais por meio de 
suas características, por suas expressividades, seus movimen-
tos, mas também oferecem caminhos para se ler o indivíduo 
e traduzir suas singularidades (ibidem)17.

É evidente que as características físicas das máscaras em 
nada se assemelham às mamonas, às coroas, ao coroamento 
e nem mesmo ao coronavírus. A questão é que elas fizeram 
aparecer o Sar-Cov-2, dando a ele uma visualidade despro-
vida, até então, de representação. Com as máscaras, o alerta 
ao coronavírus está no rosto de cada pessoa – fazendo surgir 
um lembrete visual constante. Muito embora as ideias de 
coroa e coroamento sejam relevantes para a compreensão do 
Sars-Cov-2, é com a mamona e as máscaras que o vírus sai 
da esfera do evento crítico (DAS, 1996), aquilo que rompe 
repentinamente o cotidiano, e se dissemina no dia a dia.

17 A população surda teve grandes problemas com a utilização de máscaras. O 
objeto impede que a comunicação, a partir das leituras facial e labial, seja 
estabelecida, então um modelo transparente foi criado. Disponível em: https://
g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/06/24/empresa-de-goiania-doa-mascaras-
inclusivas-para-auxiliar-surdos-na-leitura-labial-veja-como-pedir.ghtml; https://
www.opopular.com.br/noticias/cidades/m%C3%A1scara-inclusiva-para-
deficientes-auditivos-abre-janela-para-rebeca-1.2070742. Acesso em: 12 ago. 
2020.

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/06/24/empresa-de-goiania-doa-mascaras-inclusivas-para-auxiliar-surdos-na-leitura-labial-veja-como-pedir.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/06/24/empresa-de-goiania-doa-mascaras-inclusivas-para-auxiliar-surdos-na-leitura-labial-veja-como-pedir.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/06/24/empresa-de-goiania-doa-mascaras-inclusivas-para-auxiliar-surdos-na-leitura-labial-veja-como-pedir.ghtml
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/m%C3%A1scara-inclusiva-para-deficientes-auditivos-abre-janela-para-rebeca-1.2070742
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/m%C3%A1scara-inclusiva-para-deficientes-auditivos-abre-janela-para-rebeca-1.2070742
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/m%C3%A1scara-inclusiva-para-deficientes-auditivos-abre-janela-para-rebeca-1.2070742
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À medida que as aparições do Sars-Cov-2 me ocorriam, 
eu conversava com minha amiga Alacídia. Ao final da escrita 
desse ensaio, eu disse a ela que as máscaras me mostravam o 
vírus a todo momento, bem como as mamonas nas ruas de 
Goiânia. Rápida em seus comentários, ela me disse que eu 
estava atrasada: “pois mana, tem é tempo que esse corona 
apareceu aqui. Altamira tá cheia dele. Mas repara bem. Ele não 
aparece sem deixar rastro”.

3 Considerações à vista da aparição do invisível

Existe algo de singular na aparição que eu gostaria de 
enfatizar. Ela não pode ser confundida com aparência ou as-
pecto pelo qual julgamos as multiespécies, as coisas. A apa-
rição não tem relação com a aparência. Está mais para uma 
visão fantasma, um aparecimento súbito de algo ou alguém. 
O cuidado deve estar ao reparar as imagens, sejam quais fo-
rem. Didi-Huberman (2017) explica que a aparência é en-
ganadora. Enquanto a aparição é um evento impossível de 
ser reduzido – como um raio que corta o céu. A “aparição 
desdobra para além de sua própria visibilidade” (DIDI-HU-
BERMAN, 1998, p. 149), ela nos coloca diante de imagens 
que acionam o sensível.

Em concordância com Tim Ingold (2015, p. 284), “talvez 
a própria noção de imagem tenha que ser repensada, da ideia 
de que as imagens representam, em outro plano, as formas de 
coisas no mundo, para a ideia de que são espaços reservados 
para estas coisas”. Nesse sentido, o autor pergunta: “será que 
as imagens não representam coisas, mas sim nos ajudam a en-



434

diante do inviSível: enSaio Sobre a aparição do SarS-cov-2

<< SUMÁRIO

contrá-las?” (ibidem). Somado a isso, aciono a ideia de Sylvia 
Caiuby (2008), quando ela diz que imagem pode ser muita 
coisa, para defender a vaga compreensão de que o novo co-
ronavírus pode ser tomado como uma aparição.

No início de 2020, quando interpelada por Alacídia, fi-
quei intrigada com a ideia de que o Sars-Cov-2 apareceria 
para nós, para mim. Trilhei o caminho da curiosidade no qual 
ultrapassei a recepção das imagens televisivas, passei pelas di-
vulgações científicas e cheguei até o meu próprio cotidiano. 
Como sugere Ingold (2015), a respeito de desenhos e pintu-
ras, não estou buscando inspecionar ou interpretar a aparição 
do Sars-CoV-2 como uma imagem final – movimento con-
vencionalmente feito em estudos de cultura visual.

Acompanho, todavia, a noção de que “deveríamos na ver-
dade pensar neles [nelas – aparições do Sars-CoV-2] como 
um nó em uma matriz de trilhas a serem seguidas por olhos 
atentos” (INGOLD, 2015, p. 285). Me indago se o material 
apresentado até aqui são representações de coisas no mun-
do ou são as coisas em si. Uma possível resposta é a de que 
preciso encontrar caminhos através e entre as próprias apari-
ções. O movimento que segui, então, é parte do processo de 
alteração do cotidiano, ou seja, alteração do meu cotidiano 
diante do impacto do invisível.

Impulsionada pela grande mídia, ainda no início dos pri-
meiros casos de Covid-19, literalmente, da noite para o dia, 
passei a me preocupar com partículas que não podia ver e, 
sem tempo para digerir a informação, passei a enxergar essas 
partículas através das imagens científicas e ilustrações replica-
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das pelos noticiários. A adição de matizes às imagens micros-
cópicas tornou o “corona” atrativo ao olhar – evidentemente 
as imagens científicas divulgadas possuem uma beleza ex-
traordinária e as cores, tão vivas, atraem a atenção. Entretanto, 
ele se manteve no campo do irreal.

Sem conhecer sua aparência, precisei reaprender a ver 
e a vestir essa visão com informações e palavras totalmen-
te externas à minha realidade – que foram as reproduções 
científicas replicadas pela grande mídia. Pandemia, Covid-19, 
quarentena, incubação, cepa, Sars-Cov-2, isolamento, distan-
ciamento… De repente, tais conceitos também se tornaram 
relevantes para ampla população, ganharam visualidade e 
se estabeleceram como “questão de vida ou morte”. “Uma 
imagem representa, no sentido bem simples de que ela tor-
na presente qualquer coisa ausente […] ela representa algo 
ausente, reproduzindo aspectos de sua aparência visível ou 
daquilo que se estabeleceu como a sua aparência” (CAIUBY, 
2008, p. 459).

O ausente, o invisível como argumento, apareceu nas 
imagens elencadas. O cotidiano foi rompido (DAS, 1996), 
provocando uma espécie de buraco no espaço-tempo em 
que a aparição do Sars-Cov-2 não deixa esquecer – ressal-
tando mazelas sociais como o racismo, a xenofobia, a fome, 
o desemprego, a misoginia. A aparição, portanto, extrapola o 
campo da visão.

A questão não é se se pode ver, ou não, o coronavírus, mas 
sim os desdobramentos que o bombardeio de imagens pro-
voca, seja no campo da memória, das relações, das representa-
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ções, da vida, da morte… Neste sentido, a aparição independe 
de espécies, de objetos. Ela se desprega da forma e permanece 
latente a partir das ressignificações. “Já lá não está a borboleta, 
mas nalgum lado permanece a mancha colorida do seu bati-
mento de asas” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 69).

As imagens, amplamente divulgadas, e aqui adiciono as 
que sinalizam o luto, aliadas com as experiências de cada 
pessoa e as minhas próprias, vão tornando o “corona” per-
manente. Nas cenas observadas, no cotidiano reconstituído 
no passar de 2020 e 2021, no tecido que toca o rosto pode já 
não estar o Sars-Cov-2, mas seu continuum sobrevive.
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do em Pedagogia em EPT (2021) pelo Instituto Federal de 
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da UFG. Foi bolsista Demanda Social da CAPES nível dou-
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(NDH) da UFG. Licenciado em Letras – Habilitação: Portu-
guês/Inglês pela UEG (2011). jadborges13@gmail.com

Conceptual art, protography, performances and politics - 
reading the urban intervention Cegos

In this article we analyze different possibilities of readings 
of the performance Cegos of the Desvio Coletivo group: (1) 
from the perspective of Lúcia Santaella; (2) the theoretical 
framework proposed by Tadeu Chiarelli; and (3) conceptual 
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art implying the analysis of Annateresa Fabris. We are interes-
ted in analyzing and understanding how each field imprints 
its reflections, listing with other authors who concerningly 
discuss expensive topics such as art, image, photography, per-
formances, urban intervention, audiovisual production, aes-
thetics and politics. Cegos. Image. Photography. Conceptual 
art. Politics.

Ana Paula de Castro Neves

Doutoranda e Mestre em Direitos Humanos do Programa 
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FROM LEGAL REVITIMIZATION TO MEDIA-DI-
GITAL REVITIMIZATION: AN ANALYSIS OF THE 
MARIANA FERRER CASE

This article adopts content analysis (BARDIN, 2015) as a 
way to analyze the comments left by Internet users in the case of 
Mariana Ferrer, published on the social network Instagram, more 
precisely on the digital journalism page The Intercept, to see how 
media content persists in the narrative practices that revictimize wo-
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men victims of rape. Thus, we seek to investigate the production 
of meanings around the case in its performative dimension, giving 
rise to the active dimension of the message reception process, in or-
der to categorize the construction and arguments of these discourses 
regarding the theme gender violence and the media revictimization 
process. Revictimization. 

Reception of messages. digital journalism

Camila da Silva Marques 

Professora substituta do Departamento de Ciências da 
Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. 
Pós-doutoranda e professora colaboradora do Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal 
de Santa Maria (POSCOM/UFSM). Doutora em Comu-
nicação/Mídia e Identidades Contemporâneas, pela Uni-
versidade Federal de Santa Maria, com doutorado sanduí-
che (PDSE/CAPES) na Universidade Católica Portuguesa 
- Lisboa. Mestra em Comunicação Midiática, linha Mídia e 
Identidades Contemporâneas, pela Universidade Federal de 
Santa Maria (20013). Especialista em Comunicação e Proje-
tos de Mídia pelo Centro Universitário Franciscano (2009). 
Graduada em Relações Públicas pela Universidade Federal 
de Santa Maria (2008). Pesquisadora do grupo do Obitel 
(Observatório Iberoamericano da Ficção Televisiva) de Santa 
Maria (UFSM) e do Grupo de Pesquisa Usos Sociais da Mí-
dia (CNPq). camila.marques@ufsm.br 



444

Sobre oS organizadoreS

<< SUMÁRIO

Otávio Chagas Rosa

Doutorando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-
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de Santa Maria (UFSM). Mestre em Comunicação Midiá-
tica pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
UFSM (2018). Graduado em Comunicação Social - Habi-
litação em Jornalismo pela UFSM (2008). Graduando em 
Ciências Sociais - Bacharelado pela UFSM (2019). Bolsista 
de Pós-Graduação na Coordenadoria de Articulação e Fo-
mento à Extensão da UFSM. Integrante do Projeto de Pes-
quisa “Diferenças, mídias e sociedade: gênero e sexualida-
de na era digital”(UFSM/CNPq); do Projeto de Extensão 
“Conectividades: Diálogos e debates sobre cultura e mídias 
digitais (PPGCS/UFSM) e do Núcleo de Estudos sobre 
Emoções e Realidades Digitais (NEERD/PPGCS/UFSM). 
otaviochagasr@gmail.com

Del texto al contexto: estudios de recepción y 
aportes de los estudios culturales latinoamericanos

Teniendo los Estudios Culturales Latinoamericanos como base 
para el estudio de la recepción, el propósito de este texto es -basado 
en el Mapa de Mediaciones Comunicativas de la Cultura de Mar-
tín-Barbero (2003) - realizar una discusión teórico-metodológica 
sobre la adopción crítica (RONSINI, 2011, 2016) del también 
llamado “Mapa Nocturno” para estudios de consumo / recepción 
de representaciones mediáticas. Con el fin de ampliar las discusio-
nes sobre las múltiples perspectivas teórico-metodológicas que dan 
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cuenta del texto y el contexto, presentamos protocolos metodológicos 
que proponen desvelar las representaciones presentes en los medios 
al tiempo que favorecen la producción de significados a partir de las 
vivencias cotidianas de los sujetos. recepción, estudios culturales lati-
noamericanos, Martín-Barbero

Gisett E. Lara

Licenciada em Literatura pela Universidade Alberto Hur-
tado UAH e Mestre em Letras pela Universidade Federal de 
Rio Grande FURG. Atualmente realiza a Especialização em 
Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras 
no Instituto Federal de Rio de Janeiro IFRJ onde desenvolve 
uma pesquisa sobre arte, decolonialidade e amefricanidade 
a partir do trabalho de Lélia Gonzalez. Nos últimos cinco 
anos tem se dedicado aos seguintes temas: Literatura e Arte 
feito por mulheres; Estudos culturais e Estudos de gênero na 
América Latina. gisett.lara@gmail.com

Oralidad, Poetry Slam y performance: caminos para des-
colonizar América Latina

A partir del proceso de colonización fueron impuestas, 
desde la cosmovisión europea, categorías jerárquicas y dico-
tómicas, como las define María Lugones (2011). No solo se 
establecieron concepciones sobre la oralidad y la escritura, 
sino también, con relación al género entre hombres y mu-
jeres, y su manera de ver el mundo en general. Este trabajo 
tiene como objetivo pensar formas artísticas contemporá-
neas desde la oralidad, reflexionando específicamente acer-
ca del Poetry Slam. Un movimiento, elaborado como un 
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campeonato o competición, que ha renovado la tradición 
oral en América Latina y ha convertido diversas periferias del 
mundo en espacios de lucha y resistencia. En la actualidad, 
el Slam es liderado en Brasil principalmente por mujeres ne-
gras, las cuales exponen en su poesía la opresión vivida por la 
“colonialidad del género” a través del performance. En este 
trabajo será reflexionada la obra de Luiza Romão, slammer 
brasileña, quien denuncia la hegemonía sexista, colonialista 
y capitalista mediante diferentes lenguajes artísticos. La obra 
de Romão permite pensar que la recuperación política de 
las mujeres en sus territorios, mediante la oralidad y la reno-
vación del lenguaje, son caminos posibles para descolonizar 
el continente. Poetry Slam; Poesía Hablada; Tradición Oral; 
Performance; “Colonialidad del género”.

Gleuter Alves Guimarães

Mestrado em Artes (Universidade Federal de Uberlân-
dia), Licenciado em Artes Cênicas (Universidade Federal 
de Goiás). Professor de Arte no IFTO (Instituto Federal do 
Tocantins). Licenciado em Artes Cênicas - Universidade Fe-
deral de Goiás; Mestrado em Artes/Teatro - Universidade 
Federal de Uberlândia. Professor de Artes no IFTO - Insti-
tuto Federal do Tocantins - Campus Formoso do Araguaia. 
gleuter.guimaraes@ifto.edu.br

Lyrics broken odes in my home: Dialogues between the 
poetry and the music of Zeca Baleiro and his artistic inter-
media.
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This study research the work of composition and inter-
pretation of Zeca, a contemporary singer and his incursions 
in other kind of art. The poetry as a defining feature in his 
work seeks for references of other poets and artists making 
hyperlinks with texts of different time and culture. In his CD 
“Líricas” (Lyrics), Zeca dialogues with the poetry through 
the musicalization of poems of other authors and also with 
his own composition which besides searching for a poe-
tic element of his lyrics brings as reference to his northeast 
cultural origins and his personal history and memories. In 
“Odes descontínuas” (broken odes) he presents the musica-
lization of poems written by Hilda Hilst in a work that was 
realized with the participation and approval of the poetess; 
the songs were interpreted by singers which represent the 
female voice of the character created by Hilda Hilst. The 
objective of this research is to find the relation between the 
poetry and the Brazilian Popular Music represented by Zeca 
Baleiro who was chosen for this research because he is rela-
ted to contemporary arts and he circulates in other arts and 
medias such as theater, literature, cinema and web. This study 
wants to relate Zeca´s music and poetry with the theory of 
intertextuality and intermedia.

Zeca Baleiro. Music and poetry. Literature. Intertextuality.
Intermedia.

Grécia Desirée Falcão de Araujo

Professora Auxiliar no curso de licenciatura em Comu-
nicação e Multimédia da Universidade Lusíada de Lisboa. 
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Investigadora em pós-doutoramento no Centro de Investi-
gação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do 
Algarve, Portugal. Doutora em Comunicação pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com pesquisa fi-
nanciada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro (FAPERJ). Visitor Researcher na Concordia 
University, Montréal, Canadá, com estágio internacional de 
pesquisa de doutorado financiado pela FAPERJ. Mestre em 
Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ) com investigação financiada pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Pu-
blicidade e Propaganda pela PUC-Rio, com período de es-
tágio acadêmico na Universidade Sciences Po, Paris, França.  
https://orcid.org/0000-0002-7547-0870. falcaogrecia@
gmail.com

IMAGE IN PERFORMANCE: FROM MISHKA 
HENNER’S POETIC OPERATIONS TO THE TECH-
NICAL ASPECTS OF PHOTOGRAPHY FOR GEO-
LOCALIZATION PURPOSES.

IMAGEN EN PERFORMANCE: DE LAS OPERA-
CIONES POÉTICAS DE MISHKA HENNER A LOS 
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA FOTOGRAFÍA CON 
FINES DE GEOLOCALIZACIÓN.

Geographic information systems; communication tech-
nologies; landscape photography; contemporary art
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-graduação em Imagem e Som da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) e bacharela em Cinema e Audiovi-
sual pelo Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel). huli.balasz7@gmail.com

The subjective dimension of a performance artist in ci-
nema

The aim of this research is to investigate how the in-
termedial relationship between cinema and performance in 
the documentary The space in between - Marina Abramo-
vić and Brazil (Marco del Fiol, 2016) reveals the subjective 
dimension of the character. In this brief excerpt, we will 
do this by analyzing Abramović’s mise-en-scène in certain 
scenes of the film, establishing possible associations with her 
history performance pieces.

Performance art, cinema, intermediality

João Damásio 

É jornalista, doutorando em Ciências da Comunicação 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e 
mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Bolsista Capes Proex. São Leopoldo (RS). Integrante 
do grupo de pesquisa (CNPQ) Laboratório de Circulação, 
Imagem e Midiatização (LACIM). ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-3505-5699
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Ana Paula da Rosa 
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Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e mestre 
em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do 
Paraná (UTP). Pós-doutora em Comunicação na Universi-
dade Federal Fluminense (UFF). Atualmente é coordenadora, 
docente e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Comunicação da Unisinos-São Leopoldo (RS). 
Líder do grupo de pesquisa (CNPQ) Laboratório de Circu-
lação, Imagem e Midiatização (LACIM). ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-7461-227.

Circulation interferences in cultural performances: re-
prints of the spiritist book “The Genesis” from mediatized 
collections.

This study starts from the hypothesis of interferences of the 
circulation of meanings in mediatized cultural performances. 
From the discussion on performative phages of social actors 
in reception, a mediatized case is observed, consisting of three 
consecutive reprints of a founding book of spiritism (The Ge-
nesis), between 2018 and 2020, under suspicion of adultera-
tion. A mediatized performance of the eternal return is iden-
tified within the scope of this religiosity around the dispute 
of meanings. Four moments of interference in circulation are 
analyzed based on the stories about a mediatized collection, 
capable of instigating reprints of the work by attributing mea-
nings of adulteration, restoration, research and comparison.

Mediatization, image, circulation, performance, spiritsm.
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ções de gênero e sexualidades, antirracismo e diferença an-
guladas pela Antropologia, Comunicação e Performances 

Culturais. luciene_dias@ufg.br.
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É professora e contadora de histórias com a persona Glo-
rinha Fulustreka há mais de 20 anos. Mestra em Performances 
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no Colégio Estadual Tiradentes, em Souzalândia/GO, terra 
onde nasceu. Realiza espetáculos de histórias e brincadeiras 
em escolas e teatros. Apresentou espetáculos no Peru (2015) 
e Equador (2017). Tem Licenciatura em Artes Visuais, Letras 
e Pedagogia. vanusa.arteira@gmail.com

Disabled people are efficient artists.
Films like Freaks (1932) and The Greatest Showman 

(2017) script ‘aberrations’ to attract audiences, using margi-
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nalized bodies. It uses the invisibility of people with disabi-
lities in shows. Here we analyze cultural performances as a 
way for different bodies in the art world. They are verses and 
reverses that encourage people with disabilities to dedicate 
themselves and establish themselves in practically all areas 
of art. This text shows a small part of the path of one of the 
authors, a person with a disability and a performer of the oral 
narratives. Self ethnography and conceptual analysis, here re-
flect the (in)visibilities of artists with disabilities.

Cultural Performances; Disabled people; Reception.
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Camera Lucida -  photography, ritual and performance.
ABSTRACT: This study seeks to examine the carnival 

cultural manifestation of Zé Pereira, as presented in 2014 in 
the city of Itaberaí-GO and its relationship with the pho-
tographic record. For this purpose, two theoretical axes are 
used: the understanding of photography as a performative 
process from the conception of reproduction by Walter Ben-
jamin [1936,1938] and the photographic sign by Roland 
Barthes [1964,1984]. These theories, elaborated before the 
massive process of smartphones of today, they contribute to 
the examination of the experience of the gaze and the per-
formances that are generated in the photographic process. 
This relationship between photographers and the referent in 
the multiplied production of an imagery action moves the 
time-space, expanding the discussion of the present and the 
signs produced in the “here and now”, the image being able 
to produce multiple meanings, both “here” and “there”, in its 
multiple records in time.

Keywords: cultural performances; photography; sign.
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Maintaining Regina Casé’s public performance: a brief 
analysis of her Instagram profile.

ABSTRACT: From an interdisciplinary approach, this 
article analyzes the maintenance of the public performance 
of the presenter and actress Regina Casé through the publi-
cations on her profile on Instagram. Inspired by British cul-
tural studies, this investigation debates some of the content 
published by the artist on the internet as a way of ratifying 
her own artistic trajectory in theater, television and cinema 
in Brazil, as a figure that represents the people and the diver-
se cultural manifestations. In this way, seeking consistency in 
the reception of the public, some moments are highlighted 
where such aspects are more relevant.

Regina Casé; performance; Instagram.
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ganizou Cinema Apesar da Imagem (com Marcus Bastos e 
Gabriel Menotti, 2016) pela Intermeios e Cinemas Transver-
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vivo. Tendências e Conceitos, pela Intermeios, redigido com 
Marcus Bastos. Atualmente é editora da Significação: Revis-
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intersemiose dos meios. Coordena o grupo de pesquisa Poé-
ticas Transversais. patriciamoran@usp.br.

The Cambridge Squater - the sharing of social and poetic 
performances

Abstract: Av. 9 de Julho is a squat in São Paulo. Eliane Ca-
ffé’s film The Cambridge Squater takes place there. It mixes 
the life lived and staged by non-professional actors and two 
professionals. It’s also mixed the sharing of affections and the 
creative process, and at same time conflicts. between People 
from different cities of Brazil and abroad inhabiting the spa-
ce. The article discussion is based on theories of performan-
ce and semiotics. One of the main axes of reasoning is the 
presence of the voice and the body as culture and meaning, 
as well as that which escapes meaning in the cast’s perfor-
mance. The film is a singular manifestation of the “perfor-
mative turn”. The Cambridge Squater is a work that is both 
documentary and fictional, makes possible the emergence of 
culture in its performative dimension.

speech performance; documentary; fiction.

Ralyanara Moreira Freire

Doutora em Antropologia Social pela Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp). Mestra em Ciências Sociais 

mailto:patriciamoran@usp.br
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e Humanidades pelo Programa de Pós-Graduação em Ter-
ritórios e Expressões Culturais no Cerrado da Universidade 
Estadual de Goiás (Teccer/UEG). Especialista em História 
Cultural pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e bacha-
rela em Comunicação Social. Desenvolve pesquisas nas áreas 
de Antropografia, Cultura e Politica; Relações de Gênero; 
Fazeres e Expressões Culturais; Violências e Estado.

ralyanara@gmail.com.

In front of the invisible: rehearsal on the apparition of 
Sars-Cov-2

“Have you already met the coronavirus?” This field ques-
tion was addressed to me when the pandemic started in 
Brazil. At the time, everyday life was being disrupted by so-
mething invisible to human eyes. I start from this question 
to describe some visualities of the coronavirus marked by 
the extraordinary and which were widely disseminated by 
research institutes and journals. In contrast, I reveal the pro-
cesses by which the virus became visible to me, reaching 
the everyday. In addition, I expose an writing that combi-
nes texts and different sources of images: scientific images, 
journalistic frame and photographs of my own authorship 
to show what I call the “apparition of Sars-Cov-2” and to 
dialogue with question.

Images; extraordinary; apparition; SarS-CoV-2.
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Sônia Caldas Pessoa 

Professora do Departamento de Comunicação e do PP-
GCOM/UFMG. Doutora em Estudos Linguísticos (Poslin/
UFMG), com estágio doutoral na Université Paris Est-Crè-
teil/Le Céditec (Centre d’étude des discours, images, textes, 
écrits, communication (Paris, França). Autora do livro “Ima-
ginários sociodiscursivos sobre a deficiência: experiências e 
partilhas”. Mestre em Estudos Linguísticos (Poslin/UFMG) 
e graduada em Comunicação Social/Jornalismo (FAFI-BH). 
Co-coordenadora do Afetos: Grupo de Pesquisa em Comu-
nicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. É idealizadora e 
coordenadora da Rádio Terceiro Andar. É idealizadora do 
blog Tudo Bem Ser Diferente sobre educação inclusiva. O 
blog nasceu das vivências com o filho Pedro, que tinha hi-
drocefalia e morreu em janeiro de 2016. 

E-mail: soniacaldaspessoa@gmail.com. 
Site: www.afetos.com. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7970114585457261.

Sophia Silva de Mendonça 

24 anos, é bacharela em Jornalismo pelo Centro Univer-
sitário de Belo Horizonte (UniBH), escritora, apresentadora, 
cineasta e mestranda em Comunicação Social, na linha de 
pesquisa Textualidades Midiáticas, pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). É bolsista da Fundação de Am-
paro à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) e membro do 
Afetos, grupo de pesquisa em Comunicação, territorialida-
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des e vulnerabilidades. Integrante dos projetos de pesquisa 
“Jornalismo, ciência e questões de gênero à luz dos processos 
de (trans)criação do discurso” (2018-2019) e “A experiência 
como potência em pesquisa: corpos, corpus sensível, e afetos” 
(2020-atual). Foi diagnosticada autista aos 11 anos, em 2008. 
Mantém o site O Mundo Autista no Portal UAI e o canal do 
YouTube Mundo Autista desde 2015. É autora de oito livros 
e diretora do documentário “AutWork - Autistas no Merca-
do de Trabalho” (2021). Em 2016, recebeu o Grande Colar 
do Mérito Legislativo de Belo Horizonte, a maior honraria 
do legislativo municipal, tornando-se a pessoa mais jovem 
a receber essa homenagem. Em 2019, recebeu o Prêmio de 
boas práticas do Erasmus+, programa da União Europeia 
para os domínios da Educação, da Formação, da Juventude 
e do Desporto para o período de 2014 a 2020, com vista a 
apoiar a execução da Agenda Política Europeia para a justiça 
social, a inclusão, o crescimento e o emprego. 

contatosophiamendonca@gmail.com.

Tiago Abreu 

É formado em Comunicação Social - Habilitação em 
Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e 
mestrando em Comunicação pela UFG. tiagoabreupro@
gmail.com.

The Léo Lins case: Affective Observations on Ableism 
and Activism in the Autism Spectrum Disorder (ASD).

mailto:contatosophiamendonca@gmail.com
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The chapter proposes to reflect on the affectation proces-
ses of two autistic Master’s students and the supervisor of one 
of them, about imaginary and stereotypes involving the Au-
tism Spectrum Disorder, which tend to reinforce an ableist 
logic (CAMPBELL, 2009). A case study of a cultural perfor-
mance involving the term “autistic” in a pejorative way was 
carried out through an ethnographically inspired analysis 
in a non-participant way (PESSOA, 2018) and through the 
dialogue with authors who talk about ethics, ableism, disa-
bility, Affect Theory, and cultural performances. Inequalities 
and intersectionality that permeate the community of autism 
were observed.

Ableism; Autism Spectrum Disorder; Activism; Digital 
Social Networks; Critical Studies of Autism.

Thais Rodrigues Oliveira

Docente efetiva do curso de Cinema e Audiovisual da Uni-
versidade Estadual de Goiás (UEG). Doutora em Performan-
ces Culturais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universi-
dade Federal de Goiás (FCS-UFG). Mestre em Arte e Cultura 
Visual pela Faculdade de Artes Visuais da UFG. Graduada em 
Audiovisual com especialização em Cinema e Educação, atua 
na área de produção cinematográfica prioritariamente como 
captadora de som direto e editora de som. Tem interesse em 
pesquisas direcionadas ao som de cinema, arte sonora, cinema 
goiano e produção técnica em audiovisual. 

somparacinema@gmail.com.
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CULTURAL SOUND PERFORMANCES AND 
SOUND RECEPTION IN THE CITY OF GOIÂNIA

This article discusses about cultural sound performances: 
do the everyday sounds of cities represent us culturally? Is the-
re a cultural sound performance produced in cities? If so, how 
does it manifest itself? Therefore, we present the urban sound 
of the city of Goiânia from the sound installation Janelas so-
noros and the cultural sound performances are defended from 
the listening of their sounds by citizens of Goiânia.

Sound performances. Urban noise. Sound in everyday life.
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