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VIRALVIRTUAL: imunizações e contaminações da arte e cultura visual

Realidade e virtualidade, virulência como expressão.

Se na ciência biológica temos o vírus, que não se vê a olho nu, e virtualmente se propaga 
sem o percebermos, temos na vida em sociedade também o “compartilhamento” de 
nossas ideias e concepções, incluindo as artísticas. 

Além disso, eis o “vírus” como um microorganismo intromissor que nos invade e se 
reproduz nas células nos causando males e que se espalha como algo terrível e limitante. 
Pois que, enquanto isto ocorre, e a fim de nos mantermos incólumes, nos isolamos 
do fator presencial, fazendo com que nossas relações se deem majoritariamente de 
maneira virtual, nesse período!

Desta (e nesta) virtualidade, tecemos contatos à distância, mas mantemos o 
“espalhamento” viral/virtual de nossas comunicações e criações. Quase como os 
memes propalados por Richard Dawkins, os quais remetem a um espargimento 
não material (em paralelo à transmissão genética), no qual ideias e conceitos vão 
se disseminando e contaminando, enquanto propõem a criação e manutenção de 
conjuntos de conceitos repetidores aos quais não permitam imunizações. 
Mas que talvez não as queiramos, neste nível – apenas ao do vírus biológico pandêmico!

É assim que intentamos, em mais uma abordagem e numa promoção conjunta do 
programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de 
Goiás (PPGACV-UFG) e do Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad 
de la República Uruguay (IENBA-UDELAR), realizar virtualmente devido à pandemia 
do covid-19 que assola o planeta, o IV SIPACV - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL, entre os dias 16 a 19 de novembro de 
2021. 

O IV Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual é um evento voltado 
a pesquisadores(as) e estudantes de pós-graduação em arte, cultura visual e artes 
visuais, interessados(as) na interlocução, cooperação e divulgação de seus projetos 
e pesquisas.

O evento foi realizado pela primeira vez no ano de 2000, com o objetivo de divulgar e 
fomentar diálogos e discussões sobre a produção docente e discente da Faculdade de 
Artes Visuais. A partir de 2003, em sua quarta edição, a realização do Seminário ficou 
a cargo do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV) <https://
culturavisual.fav.ufg.br>, então recém implementado na Universidade Federal de 
Goiás (UFG) <https://www.ufg.br/> que, a partir de então, assumiu a responsabilidade 
de planejar e dar continuidade ao evento. Em 2008, o Seminário se transformou em um 
evento nacional e incluiu programas de pós-graduação, pesquisadores, mestrandos e 
doutorandos do país, expandindo interlocuções e reforçando o debate sobre questões 
do campo da pesquisa em arte, poéticas e cultura visual. Em 2017, o Seminário 
passou a ser internacional e foi realizado na cidade de Montevidéu (Uruguai), em 
parceria com Núcleo de Investigación em Cultura Visual, Educación y Construcción 
de Identidad (IENBA-UDELAR)  <http://www.enba.edu.uy/>. Na ocasião, estabeleceu-
se que a realização do Seminário será alternada anualmente entre as cidades de 
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Montevideo (UDELAR) e Goiânia (UFG). Assim, em 2018, o II SIPACV aconteceu 
na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (veja os anteriores 
aqui: <https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/p/26984-anteriores>).

Nele, convidamos proponentes e público em geral a participar e prestigiar as reflexões 
sobre essa conjuntura através das Narrativas Visuais e mais seis diferentes linhas de 
debate - Linha A: Imagem, Cultura e Produção Artística, Linha B: Poéticas Artísticas 
e Processos de Criação, Linha C: Educação, Arte e Cultura Visual, Linha D: Arte e 
práticas interpretativas, Linha E: Arte e políticas de representação, Linha F: Estudos 
de Cultura Visual e condições de criação e produção artística contemporâneas.

As Sessões de Comunicação são estruturadas por eixo temático. Cada eixo recebeu, 
avaliou e selecionou artigos para comunicação e/ou Narrativas Visuais referentes a 
pesquisas finalizadas ou em andamento que podem ou não estar relacionadas ao 
tema do IV SIPACV.

As 6 sessões e a narrativa são atinentes a ambas as instituições: a FAV-UFG e IENBA-
UDELAR e abrem-se a quaisquer trabalhos dentro das temáticas:

A) Imagem, Cultura e Produção Artística -
Investigação de processos de produção, recepção, circulação e construção de sentido 
centrados nas imagens e visualidades artísticas ou não artísticas articulados com a 
cultura e a tecnologia, com ênfase nas abordagens e nos debates teóricos.

B) Poéticas Artísticas e Processos de Criação -
Investigação de cunho teórico-prático do fazer artístico e seus processos de criação. 
Pesquisa de técnicas, materiais e suportes na produção do trabalho artístico. Estudo 
e experimentação de articulações entre teorias, narrativas e linguagens na produção 
de poéticas artísticas, com ênfase dos processos de criação.

C) Educação, Arte e Cultura Visual -
Investigação de práticas educativas e de processos de mediação em arte e cultura visual. 
Pesquisas em contextos plurais, enfocando práticas de ensino, pedagogias culturais 
e interculturais, que estabeleçam relações entre ensinar e aprender, associadas às 
problemáticas sociais emergentes, com ênfase nas questões pedagógicas.

D) Arte e práticas interpretativas.
Podem ser mostradas pesquisas sobre a Teoria da Arte, práticas artísticas locais e 
regionais dos anos 70, 80 e 90 e sua enunciação estética.

E) Arte e política de representação.
Pretende-se a apresentação e divulgação de experiências artísticas e de educação 
artística, particularmente em questões relacionadas com a Memória e os Direitos 
Humanos.

F) Estudos de Cultura Visual e condições de criação e produção artística 
contemporânea.
Buscar-se-á o vínculo desses campos com a educação artística e os processos de 
construção identitária, especialmente àqueles vinculados aos ambientes urbanos e / 
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ou institucionais.

- Narrativas visuais (concernente a ambos)
As narrativas visuais são produções/criações imagéticas que se organizam a partir 
de uma sucessão de episódios e ocorrências com imagens que se integram e/ou 
se vinculam. As propostas selecionadas serão exibidas durante as sessões a elas 
reservadas, com a duração máxima de 15 minutos (incluindo a duração da narrativa e 
da apresentação do resumo expandido).

Quiçá, assim, através de tal esforço coletivo possamos contribuir a que esse período 
não passe incólume nesta conjunção à qual nos deparamos com contaminações e 
imunizações virais e/ou virtuais, propondo significativas reflexões a novos caminhos 
perpassados pela arte e a cultura visual!

Prof. Dr. Gazy Andraus (Pós-doutorando do PPGACV-FAV-UFG e Bolsista 
CAPES - PNPD)

Coordenador do IV Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual
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VIRALVIRTUAL: INMUNIZACIONES Y CONTAMINACIONES DEL ARTE Y LA 
CULTURA VISUAL

Realidad y virtualidad, la virulencia como expresión.

Si en la ciencia biológica tenemos el virus, que no se ve a simple vista, y que virtualmente 
se propaga sin que nos demos cuenta, también tenemos en la vida en sociedad el 
“compartir” nuestras ideas y concepciones, incluidas las artísticas. 

Además, aquí está el “virus” como un microorganismo intruso que nos invade y se 
reproduce en nuestras células causándonos daño y extendiéndose, como algo terrible 
y limitante. Así que, mientras esto ocurre, y para mantenernos indemnes, nos aislamos 
del factor cara a cara, haciendo que nuestras relaciones sean mayoritariamente 
virtuales, ¡en este periodo!

Desde esta (y en esta) virtualidad, tejemos contactos a distancia, pero mantenemos la 
“difusión” viral/virtual de nuestras comunicaciones y creaciones. Casi como los memes 
propagados por Richard Dawkins, que se refieren a una propagación no material (en 
paralelo a la transmisión genética), en la que las ideas y los conceptos se difunden y 
contaminan, al tiempo que proponen la creación y el mantenimiento de conjuntos de 
conceptos que se repiten y que no permiten inmunizaciones. 
Pero que tal vez no los queramos, a este nivel - ¡sólo el del virus biológico pandémico!

Así es como pretendemos, en una aproximación más y en una promoción conjunta 
del programa de postgrado en Arte y Cultura Visual de la Universidad Federal de 
Goiás (PPGACV-UFG) y el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad de 
la República Uruguay (IENBA-UDELAR), realizar virtualmente, debido a la pandemia 
del covid-19 que asola el planeta, el IV SIPACV - SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL, entre los días 16 y 19 de noviembre 
de 2021. 

El IV Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual es un evento 
dirigido a investigadores y estudiantes de postgrado en arte, cultura visual y artes 
visuales, interesados en el diálogo, la cooperación y la difusión de sus proyectos e 
investigaciones.

El evento se realizó por primera vez en el año 2000, con el propósito de difundir y 
promover diálogos y discusiones sobre la producción de profesores y alumnos de la 
Escuela de Artes Visuales. Desde 2003, en su cuarta edición, el Seminario ha sido 
organizado por el Programa de Postgrado en
Arte y Cultura Visual (PPGACV) <https://culturavisual.fav.ufg.br>, recientemente 
implementado en la Universidad Federal de Goiás (UFG) <https://www.ufg.br/>  que, 
a partir de entonces, asumió la responsabilidad de planificar y continuar el evento. 
En 2008, el Seminario se convirtió en un evento nacional e incluyó programas de 
posgrado, investigadores, estudiantes de maestría y doctorado del país, ampliando las 
interlocuciones y fortaleciendo el debate sobre temas en el campo de la investigación 
en arte, poética y cultura visual. En 2017, el Seminario se internacionalizó y se celebró 
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en la ciudad de Montevideo (Uruguay), en colaboración con el Núcleo de Investigación 
en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad (IENBA-UDELAR) <http://
www.enba.edu.uy/>. En la ocasión, se estableció que la realización del Seminario 
se alternará anualmente entre las ciudades de Montevideo (UDELAR) y Goiânia 
(UFG). Así, en 2018, el II SIPACV tuvo lugar en la Facultad de Artes Visuales de la 
Universidad Federal de Goiás (ver los anteriores en: <https://seminarioculturavisual.
fav.ufg.br/p/26984-anteriores>).

En ella, invitamos a los proponentes y al público en general a participar y prestigiar las 
reflexiones sobre esta coyuntura a través de Narrativas Visuales y seis diferentes Ejes 
de debate - Eje A: Imagen, Cultura y Producción Artística, Eje B: Poéticas Artísticas y 
Procesos de Creación, Eje C: Educación, Arte y Cultura Visual, Eje D: Arte y prácticas 
interpretativas, Eje E: Arte y políticas de representación, Eje F: Estudios de cultura 
visual y condiciones de creación y producción artística contemporánea.

Las Jornadas de Comunicación están estructuradas por ejes temáticos. Cada eje 
recibió, evaluó y seleccionó artículos para comunicación y/o Narrativas Visuales 
referentes a investigaciones realizadas o en curso que pueden o no estar relacionadas 
con la temática del IV SIPACV.

Las 6 sesiones y la narrativa son relevantes para ambas instituciones: FAV-UFG e 
IENBA-UDELAR y están abiertas a cualquier trabajo dentro de las temáticas:

A) Imagen, cultura y producción artística -
Investigación de los procesos de producción, recepción, circulación y construcción de 
significados centrados en imágenes y visualidades artísticas o no artísticas articuladas 
con la cultura y la tecnología, con énfasis en los enfoques y debates teóricos.

B) Poética artística y procesos de creación -
Investigación teórica y práctica sobre el hacer artístico y sus procesos de creación. 
Investigación de técnicas, materiales y soportes en la producción de obras artísticas. 
Estudio y experimentación de articulaciones entre teorías, narrativas y lenguajes en la 
producción de poéticas artísticas, con énfasis en los procesos de creación.

C) Educación, arte y cultura visual
Investigación sobre las prácticas educativas y los procesos de mediación en el arte 
y la cultura visual. Investigación en contextos plurales, centrada en las prácticas de 
enseñanza, las pedagogías culturales e interculturales que establecen relaciones 
entre la enseñanza y el aprendizaje, asociadas a los problemas sociales emergentes, 
con énfasis en las cuestiones pedagógicas.

D) Arte y prácticas interpretativas.
Se podrán mostrar investigaciones referidas a la Teoría del Arte, a las prácticas 
artísticas regionales de las décadas de los ‘70, ‘80 y ‘90, y a su enunciación estética.

E) Arte y políticas de representación.
Se busca la presentación y divulgación de experiencias artísticas y de educación 
artística, en particular en temas vinculados a la Memoria y los Derechos Humanos.
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F) Estudios   de   Cultura   Visual   y   condiciones   de   creación   y   producción   
artística contemporánea.
Se procurará la vinculación en estos campos con la educación artística y los procesos 
de construcción de identidad, especialmente a aquellos que se vinculan a los entornos 
urbanos y/o institucionales.

- Narrativas Visuales
Las narrativas visuales son producciones/creaciones imagéticas que se organizan 
a partir de una sucesión de episodios y ocurrencias con imágenes que se integran 
y/o se vinculan. Las propuestas seleccionadas serán exibídas durantes las sesiones 
reservadas para las mismas, con duración máxima de 15 minutos (incluyendo la 
duración de la narrativa y la presentación oral).

Tal vez, a través de este esfuerzo colectivo podamos contribuir a que este periodo no 
pase desapercibido en esta coyuntura a la que nos enfrentamos con contaminaciones 
e inmunizaciones virales y/o virtuales, proponiendo reflexiones significativas sobre 
nuevos caminos a través del arte y la cultura visual.

Prof. Dr. Gazy Andraus (PPGACV-FAV-UFG, Bolsista CAPES)
Coordinador del “IV Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura 

Visual”.
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Eu penso que a grande questão é essa: como ser um artista do seu 
tempo; como sermos seres humanos contemporâneos dessa era de 
tantas transformações, de tantos acontecimentos de um planeta em 
constante mudança, e não debatermos sobre esses pontos, sobre 
essas questões? Então, acho que é vital que a nossa sociedade 
debata os temas que são pertinentes e que são temas atuais de 
nossa geração, e falo de todas as gerações que estão vivas nesse 
momento, que ocupam um lugar nesse planeta, todos aqueles que 
de alguma forma podem fazer alguma coisa...alguns com mais poder 
de mudança do que outros, infelizmente, mas eu acho que é um tema 
da nossa era. 

Artistas são as antenas do seu tempo, e eu não conseguiria não olhar 
para essas questões. Sobretudo, sendo um artista contemporâneo de 
meu tempo diante dessas problemáticas todas acontecendo em um 
planeta em mudança. Tantas questões humanitárias ainda a serem 
resolvidas, desde pessoas à margem da sociedade a problemas 
ambientais, isso realmente faz nos questionarmos enquanto 
civilização, enquanto sociedade o que nós estamos construindo, o 
que nós estamos deixando para as próximas gerações, e sobretudo, 
que seres nós queremos ser, vivos, ocupando lugar na terra, no 
espaço! Eu acho que a vida é um bem extremamente raro, no 
universo, sobretudo a parte que nós conhecemos do universo e eu 
acho que não é possível que nós estejamos vivos só para construir 
patrimônio e procriar; parece que estamos aqui só para comprar 
o próximo celular, nos tornarmos cada vez mais numerosos e não 
termos que pensar em nenhuma outra coisa. A questão é centrarmos 
a nossa sociedade em consumo como nós temos feito, né, e, 
sobretudo com mais força desde a revolução industrial para agora e 
nos tornamos uma espécie extremamente populosa no planeta. Pra 
vocês terem uma idéia, até 1900, o planeta tinha cerca de um bilhão 
de habitantes e em pouco mais de um século nós nos tornamos quase 
oito bilhões de pessoas. O impacto de tantas pessoas no planeta é 
gigante. Mas elas não poluem e não impactam da mesma forma, nós 
sabemos que os habitantes de países mais ricos e as pessoas mais 
privilegiadas têm uma pegada de carbono ainda maior, impactam 
ainda mais o planeta do que aquelas pessoas que estão à margem 
da sociedade; entretanto nós somos muitos com diferentes acessos, 

O SER HUMANO E O MEIO: 
INSURGÊNCIAS ATÁVICO-ARTÍSTICAS¹

Transcrição da palestra de abertura:

Sugestão temática: relações, contaminações e virulências entre 
a arte, o meio-ambiente e o fator humano

Thiago 
Cóstackz
(Artivista)

Mediação: 
Edgar 
Franco

¹Resumo adaptado a partir da palestra na cerimônia de abertura: https://youtu.
be/GGkcLR4ADIk (a fala de Cóstackz se deu com a apresentação do mediador, 
Professor Edgar Franco)
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com diferentes impactos como já citei aqui, mas enfim, uma espécie extremamente 
populosa, extremamente predatória, extremamente impactadora no meio ambiente 
ao qual ela convive não só nos ecossistemas, mas também nos animais que estão 
nesses ecossistemas, que estão aí e chamam de fauna e flora; então todo o nosso 
estilo de vida tem nos trazido resultados não muito agradáveis, certo? Sobretudo, o 
estilo de vida de alguns que é baseado no descartável, na substituição rápida, em uma 
indústria que cada vez mais utiliza-se da obsolescência programada para realmente 
colocar em circulação bens que vão desaparecer logo, logo, e além disso nós temos 
sociedades que continuam do outro lado da ponta; sociedades que continuam sem o 
mínimo, sem água encanada, sem acesso à água sequer, nem sequer, não encanada, 
sem alimentação, sem acesso à educação, enfim, direitos humanos dos mais básicos. 

Então, hoje, em meio essa pandemia muitos desses problemas pioraram. 
Nós achávamos que havia duas correntes muito fortes, eu lembro no começo da 
pandemia, uma que dizia que todos nós iríamos mudar, que todo mundo ia olhar o 
planeta diferente e que iria começar uma nova era. Eu fui da segunda opinião, eu sou 
muito cético com isso, eu não acho que nós mudamos tão rápido, eu acho que o ser 
humano às vezes muda diante do precipício, às vezes não, e não é tão simples assim 
acordarmos amanhã em uma nova era; todo o mercado mundial conscientizado, 
as inúmeras corporações concentradas automaticamente, as pessoas que podem 
decidir sobre seu consumo com hábitos sustentáveis e ajudando aquelas pessoas 
vulneráveis. Eu não acreditei nisso e por outro lado nós temos também o impacto 
ambiental que nós pensamos que ia ser menor, porque nós tivemos as águas de 
Veneza mais claras, a poluição em alguns lugares diminuiu, o céu mais limpo! Isso 
durou dias, porque isso não impediu que 2020 mesmo com todas as paralisações e a 
desaceleração da economia fosse um dos anos mais quentes já registrados; isso por 
vários fatores: primeiro que essa grande população, essa indústria mundial atuando 
constante aliada ao que nós já lançamos na atmosfera anteriormente continua a 
aquecer o planeta, e essa diminuição do nosso ritmo de produção industrial e de estilo 
de vida durante a pandemia não ajudaram muito. Paralelo a isso nós tivemos pessoas 
que ficaram ainda mais pobres, em estado de vulnerabilidade alimentar maior. Então 
com essas duas questões, onde é que a arte entra nisso, pois é impossível separar 
meio ambiente, preocupações ambientais do social. Não há como desvencilhar esses 
dois assuntos, eles constantemente irão se encontrar e é muito importante também 
que ao debatermos isso, nós entendamos que há pessoas mais responsáveis que 
outras, porque nós não podemos achar que uma pessoa que está numa periferia 
passando por fome tenha as mesmas responsabilidades de mudança que um gestor 
de uma grande corporação ou de pessoas privilegiadas que comem frutas variadas 
o ano inteiro, não importa como elas foram produzidas, a que preço, a que impacto 
ambiental. 

Então, acho muito importante que nós não separemos essas duas questões; isso 
não deve estar ligado a uma corrente política de análise, pois se trata de humanismo; 
nós avaliarmos o nosso papel neste planeta, como as sociedades têm se comportado 
e aí entra o que eu escolhi para minha vida, que é o ativismo ambiental. 

Como artista do meu tempo, como alguém que observa isso e desde muito cedo; 
eu, desde os 8, 9 anos já estava ali movimentando as coisas no lugar onde eu nasci no 
Vale do Ceará-Mirim no Rio Grande do Norte, lutando contra a devastação ambiental 
promovida desde a invasão europeia. Eu sou parte do povo Potiguar-Ibirapi, e minhas 
duas avós são mulheres indígenas, mulheres Potiguaras-Ibirapi. Desde cedo, vi a 
nossa mata sagrada, o nosso território ser destruído pela indústria da cana, pela 
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monocultura. E isso também estava devastando os rios, fazendo o assoreamento dos 
rios. Enfim, uma devastação completa e isso me fez, aquele momento, que também era 
época da Rio-92, tinha acabado de acontecer, então aquele debate estava ganhando 
alguma força e foi responsável pelo meu ativismo ainda muito criança, mas estávamos 
ainda nos anos 1990, era impossível existir uma Greta Tunberg, naquela época esse 
debate ainda estava realmente engatinhando. Entretanto, a gente vê aí nos anos 2000 
pra hoje, que esse assunto tem só tem tomado mais protagonismo e eu lembro que 
quando eu comecei, quando vim para São Paulo em 2007, comecei a procurar uns 
curadores, algumas pessoas para mostrar meu trabalho, esse assunto era muito mal 
visto; Eu lembro de ouvir coisas muito desaforadas: por exemplo, que não é papel da 
arte mudar o mundo; não é papel da arte ficar questionando política ambiental, não é 
papel da arte falar sobre animal ameaçado e alguns curadores, pessoas que até hoje 
estão aí, como dos maiores cabeças; os maiores rostos, maiores vozes das análises 
das Artes, foram umas das pessoas que mais criticaram esse caminho que iniciei lá 
atrás, em 2007. Então minha jornada foi muito solitária, sobretudo nesse começo. E eu 
vi, felizmente, eu vi as pessoas acordarem para esse assunto, e hoje a Tate Modern, 
o Metropolitan, vários grandes museus, vários grandes centros de Cultura - alguns 
dos maiores museus do mundo - têm declarado emergência climática, tem levado 
para o interior das suas paredes esse debate; exposições que tratam sobre isso, 
performances, instalações e intervenções então aí, nós vemos realmente o nosso 
tempo ir ao encontro da arte de forma muito objetiva e eu fico muito feliz que isso 
tenha acontecido há tempo de nós debatermos.Talvez não a tempo de pararmos as 
mudanças climáticas, pois que isso vai ser impossível, mas talvez a tempo que nós 
deixamos esse debate mais popular para que nós possamos talvez desacelerar um 
pouco, pelo menos pensar em não piorar tanto a catástrofe que se acelera diante de 
nossos olhos; então, é impressionante ver como esse tema cresceu na arte, como a 
arte se tornou mais tolerante para isso e eu não entendo porque isso foi tão complicado 
porque a arte além de ser o espelho do seu tempo, a arte serve pra instigar, para 
cavocar, muitas vezes as partes mais conservadoras da sociedade. Aí, quando nós 
olhamos a história dos artistas, né, nos últimos dois mil anos pelo menos, nós vemos 
sempre essa insatisfação de artistas que não estão tão alinhados com seu tempo.

Mas, infelizmente, eu acho que, colocando a crítica bem pra nós, pro setor artístico, 
acho que demoramos um pouco para nos envolvermos com isso. Pra aproveitarmos 
esse poder instigador que a arte tem de trazer o espelho diante do nosso tempo, 
diante da nossa civilização e com isso eu fundei o SOS-Terra², há 13 anos e vi todo 
esse discurso ganhar mais força, e é uma ação ambiental que usa o poder instigador 
da arte e da ciência para chamar atenção pra problemas ambientais do nosso tempo. 
Já fiz um pouco de tudo pra chamar atenção para esses assuntos: desde uma 
parada de balões gigantes na Avenida Paulista, uma intervenção no show do Roger 
Waters do Pink Floyd...exposições, intervenções, body art no meu corpo, no corpo 
de celebridades, formadores de opinião; duas expedições internacionais ao redor do 
mundo que juntas são mais de 100.000 km, mas enfim, uma ação que realmente 
acontece de graça nas ruas, porque realmente eu acho que se isso fosse diferente ela 
não seria tão acessível. 

 ²Veja mais em https://www.guiadasartes.com.br/sao-paulo/thiago-costackz-e-sos-terra-2020-03-09 
(nota do transcritor)
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Foram milhares de livros distribuídos, se nós contarmos o que foi entregue e 
também de material nosso, das nossas expedições aos livros que são distribuídos 
pelo MEC. Nós estamos falando de milhões em todo Brasil, então, meu trabalho está 
muito ligado à educação e não por isso nós estamos aqui hoje. Eu sou muito feliz de 
poder contribuir de alguma forma com à educação. Tudo que eu falei aqui até agora, 
se não for pela educação não vejo outro caminho para nós mudarmos isso. Mas é 
uma educação que nós realmente precisamos descobrir como nós podemos avançar 
ainda mais, pois veja, a Rússia é um dos países que mais leem livros do mundo, certo. 
Nós temos aí vários outros países em que a educação é extremamente avançada, os 
números são extremamente bons e isso não resultou em uma melhor compreensão 
daquela sociedade no mundo que ela vive, no momento que ela vive; então acho que 
nós precisamos de uma educação humanística, aquela que coloca o espelho dentro 
do cidadão, que o cidadão consegue se enxergar diante de tudo isso, quem é ele 
nesse mundo, muito mais do que apenas ensinar as pessoas a ler e escrever, então, 
espaços como esse debate que está acontecendo aqui agora são coisas que acredito 
muito, e é coisa que o S.O.S vai ao encontro porque é nossa razão existencial. A minha 
última expedição foi Amazônia e a Groelândia, há pouco mais de dois anos, antes da 
pandemia, e ela se chamava Tupiland Goes to Greenland³, algo como “a terra Tupi vai 
à Groelândia”. Eu que sou um homem Tupi-Potiguara - não digo que o Brasil inteiro 
é terra Tupi, mas é uma forma de dizer que a minha terra ancestral, o meu lugar de 
origem, que é uma terra Tupi, eu levei um pouco da minha cultura para a região do 
ártico e trouxe um pouco da fauna e flora do ártico para o Brasil, como uma forma de 
mostrar que os problemas se interconectam e que não existem “eles” ou “nós” quando 
falamos de aquecimento global, de mudanças climáticas, de problemas que vão além 
de aquecimento global inclusive, que a gente sempre fala de derretimento de geleiras, 
mas é tudo muito mais complexo do que isso e usei a arte para chamar atenção para 
tudo isso. Então, lá na Groenlândia eu instalei várias obras de arte, várias instalações 
em cima de icebergs que flutuavam sobre o oceano glacial ártico, fiz uma performance 
em cima de um iceberg que estava derretendo, talvez uma das mais arriscadas que 
eu tenha feito!

Fonte: imagem fornecida pelo autor Thiago Cóstackz.

 ³Ver mais aqui: https://siterg.uol.com.br/cultura/2020/03/07/mis-recebe-arte-e-ativismo-ambiental-
de-thiago-costackz/ (nota do transcritor)
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Escalamos montanhas com meia tonelada de equipamento para ir até geleiras. 
Vocês não imaginam os grandes riscos pois é uma área de ursos polares, tudo muito 
perigoso; e na Amazônia eu fiz o oposto, eu trouxe um pouco dessa cultura do ártico 
e da fauna e flora para Amazônia e fiz uma ritualística com os parentes Tuiúcas em 
meio à Floresta Amazônica e também realizei algumas intervenções que faziam uma 
conexão entre estes problemas mostrando que o que acontece na Groelândia impacta 
na Amazônia e o que acontece na Amazônia impacta no ártico, e impacta em todas as 
regiões do mundo e dessa forma foi ótimo fazer isso porque penso que de forma mais 
didática podemos mostrar às pessoas. 

O nosso trailer foi visto por mais de meio milhão de pessoas, o nosso filme⁴, gerado 
devido à nossa exposição e o livro “A terra de frente”⁵ (o nome do documentário que 
vocês podem assistir inclusive no YouTube digitando “A terra de frente”), e é um filme 

Fonte: Thiago Cóstackz

Fonte: Thiago Cóstackz

⁴Veja o trailer aqui: https://youtu.be/v6vtUnJTjhA (nota do transcritor)
⁵Sobre o livro, mais aqui: https://neomondo.org.br/2021/10/26/a-terra-de-frente-filme-aborda-a-

urgencia-da-situacao-climatica-sob-a-direcao-do-artista-multimidia-e-ativista-ambiental-thiago-cos-
tackz/ (nota do transcritor)
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muito especial porque ele conta com entrevistas de vários cientistas, como Ólafur 
Ingolfsson, cientista glaciologista da Islândia, especializado em geologia ártica, a 
senhora Ingibjörg Svala Jónsdóttir, também especialista nesses assuntos, o professor 
Paulo Artaxo e também os indígenas, os parentes, o Pajé Bire Huni Kuin Kaxinawa do 
Acre, Sônia Guajajara, conhecida nacionalmente, e Céline Cousteau, neta do grande 
Jacques Cousteau, um dos maiores exploradores marinhos da história. Então, esse 
povo todo estava comigo lá, todas essas grandes vozes comigo, falando, mostrando 
seus trabalhos. Assim, o filme ficou realmente muito especial a ponto de nós agora 
sermos selecionados para o mais importante festival de cinema do Brasil que é a 
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo⁶. Acabou de acontecer e eu também 
acabo de voltar de Paris onde realizei exibição do filme, palestras, intervenções na 
Universidade da Sorbonne⁷. Então, o discurso tem caminhado, nós temos levado isso 
adiante.

Foi muito pertinente fazer essa ligação entre Amazônia e Groenlândia, pois as 
pessoas esquecem que a atmosfera do mundo é uma só, mas alguns, infelizmente, 
não poderão pagar para se proteger dos muitos impactos das mudanças climáticas, 
do que já acontece hoje, diferente de algumas nações mais ricas que conseguiram 
enfrentar alguns dos problemas, porque também pode-se chegar a um ponto que nós 
não consigamos mais, nem mesmo com muito dinheiro, nos tornarmos imunes ao que 
está acontecendo. 

Eu noto nesses treze anos de S.O.S que uma das coisas mais frequentes é o 
pensamento de que as pessoas não se sentem atingidas diretamente pelo que está 
acontecendo e isso faz com que elas não pensem sobre o assunto, não debatam 
sobre o assunto, não votem em pessoas nas eleições que se preocupam com essas 
questões, porque elas não acham que devem se preocupar. Isso não só no Brasil, a 
eleição presidencial americana foi um reflexo muito forte disso; a eleição que acabou de 
acontecer na Alemanha também, e nós nunca vimos tantos artistas envolvidos nesses 
processos eleitorais, nunca vimos tantos artistas ao redor do mundo tratando sobre 
esse tema, fazendo campanhas, fazendo músicas, fazendo obras de arte distintas, 
das mais distintas, porque realmente a arte se viu, os artistas se viram obrigados, ou 
também, ou talvez de outra forma muito natural a usar esse poder instigador da arte 
para falar sobre uma questão tão importante em nosso tempo. 

A arte tem esse poder de instigar as sociedades e não só o belo, como algumas 
pessoas geralmente esperam que a arte sirva, ou a um meio decorativo; a arte tem 
as suas mais diversas facetas, mas muitas vezes o objetivo de uma obra de arte, 
sobretudo de obra de arte de protesto, uma obra de arte de ativismo, ou de artivismo, 
como alguns têm chamado ultimamente, pode despertar apenas nojo, aversão, raiva, 
ódio, dor, pois são muitos os caminhos pra avaliação do observador. Vai também do 
que aquela pessoa tem de conhecimento científico com relação à questão ambiental, 
mas muitas vezes vai da sensibilidade humana. Quando eu faço um bodyart, pinto 
meu corpo, me caracterizo como um animal que está preso numa poça de petróleo na 
região do ártico, ou aqui na região de Santos, questionando como será o nosso pré-
sal, como será nossa exploração de petróleo daqui para frente, a pessoa não precisa 
de nenhum conhecimento científico aprofundado, ela precisa apenas ter a habilidade, 

⁶Veja mais em: http://43.mostra.org/br/filme/10458-A-Terra-de-Frente
⁷Mais sobre o filme e a palestra de Cóstackz em Paris, aqui: https://neomondo.org.br/2021/10/26/a-

terra-de-frente-filme-aborda-a-urgencia-da-situacao-climatica-sob-a-direcao-do-artista-multimidia-e-
ativista-ambiental-thiago-costackz/ 
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a empatia de se colocar no lugar daquele ser, e dessa forma nós podemos iniciar um 
debate baseado na empatia, nesse sentimento que é tão genuíno e tão importante 
para modificar sociedades: a habilidade de se colocar no lugar do outro. 
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PEDAGOGÍAS CORPORALES EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA.
REFLEXIONES SOBRE POÉTICAS Y POLÍTICAS 
DEL CUERPO EN LA CULTURA VISUAL

Este texto propone compartir procesos, procedimientos y conflictos 
que se dieron en el tránsito de las estrategias implementadas desde 
mi rol docente  -junto a colectivos y estudiantes-  en la virtualidad. 
Una de las estrategias que propuse a los colectivos con los que me 
encuentro semanalmente, fue un abordaje con la elaboración de 
autorretratos audiovisuales como posibilidad para narrarnos y para 
trabajar con las imágenes.

Los estudios de la corporalidad y los estudios de cultura visual, 
actuaron como disparadores conceptuales para las narrativas 
artísticas que surgieron como autorretratos, en tanto implicarnos en 
dicho abordaje suponía trabajar con relatos visuales que pusieran en 
juego sensibilidades particulares, registros sensoriales y conceptos, 
respecto al cuerpo y sus imágenes.

Los autorretratos tendrían una duración máxima de dos minutos 
y presentarían en sus imágenes, la narrativa de lo que cada autora 
quisiera presentar de sí misma, desencadenando significados que de 
otra manera probablemente no hubieran emergido. 

Los temas  de los autorretratos van desde la ansiedad, al deseo 
de contacto, rozan las ausencias, el rechazo, el amor, la huída o la 
basura. Todos los temas cobran sentido en la trama autobiográfica de 
las imágenes, en diálogo con la voz, la música y el texto. 

En el acompañamiento cercano de cada experiencia de composición 
de los relatos visuales, se expresan cuerpos que, con vivencias de 
placer y dolor, de expansión, deseo, proyección, autoafirmación o 
vergüenza, buscan la manera de hacerse imagen, y de compartir 
esas imágenes con los demás. 

Presento a continuación dos imágenes del trabajo de Lucía que 
plantea que en tiempo de pandemia y de virtualidad se acentuaron 
en ella los rasgos de ansiedad que ya venía presentando.

Arianna 
Fasanello
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El video autorretrato de lucía, plantea con las imágenes y la música, una secuencia 
de fotografías que se aceleran conforme la música incrementa su velocidad. Siempre 
es ella en las fotografías,  sus manos y sus pies agarrados firmemente al metal de la 
baranda o escalera de seguridad.  

Lucía - Intenté generar idea de ansiedad y desasosiego, que es lo que esta pandemia 
ha provocado e incrementado en mí. Me pasa hace tiempo, pero ahora es peor. Mi 
cuerpo se crispa y aprieto los dientes. Es algo de lo que por lo general no hablo. Este 
trabajo me dio la posibilidad de pensar en mí y poner en valor algo que me pasa y tal 
vez a otras personas también. Pero es re personal.     

Que Lucía compartiera su autorretraro fue muy provocador. El colectivo presentó 
distintas reacciones frente al mismo: asombro por poner al descubierto algo tan 
personal, curiosidad y preguntas a la autora, debates en torno a la temática, ganas de 
producir o compartir el propio retrato, deseos de cambiar el retrato propio ya elaborado, 
e incomodidad, entre otras.

Las presentaciones de los retratos en los diferentes colectivos en los que propuse 
trabajar con autorretartos, generaron posibilidades de intercambio de sentidos y 
significados desencadenados a partir del trabajo con las imágenes. Lo que significaba 
una imagen para alguien, cobraba un sentido completamente diferente para otra 
persona. Poner en valor esa diversidad desplegó en los colectivos la posibilidad de 
analizar las distintas miradas como posiciones visualidadoras de cada sujeto, al mismo 
tiempo que dio espacio para la voz, para el pensar los procesos creativos personales 
e interpersonales y para la escucha activa.

En ese sentido, es interesante reflexionar acerca de lo esta situación sanitaria ha 
puesto a prueba: dimensiones personales como la paciencia, la observación, la escucha, 
la proactividad para generar cambios, y la capacidad para sostenerlos, aspectos todos 
estrechamente relacionados con las capacidades personales e interpersonales que 
necesitan desplegar tanto docentes como estudiantes  en las prácticas pedagógicas.

El pasaje a la virtualidad ha generado para cada espacio áulico dificultades 
específicas. Sin embargo, al mismo tiempo, este hecho trajo consigo una nueva 
posibilidad para pensar las prácticas. 

Al desarticular nuestras imágenes interiorizadas acerca de lo que “es” una clase, 
han devenido imágenes alternativas de lo que puede llegar a ser, desde plataformas 
virtuales.

Bruxismos - Lucía Cuadro
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El trabajo de danielli nos muestra posibilidades de narrarnos desde contextos 
virtuales en la unidad curricular “Aproximaciones al cuerpo y la cultura visual”, de la 
Tecnicatura en Artes, en la ciudad de Rivera. Universidad de la República.

En este curso en particular, se comienza dando sentidos a las imágenes que circulan 
en el contexto de clase, para llegar -al cerrar el semestre- a presentar el autorretrato. 

Un fragmento del texto de Danielli que dialoga con las imágenes dice: ¿Qué carajos 
estoy haciendo acá?, si de donde vengo ya no queda nadie. O será que el sudor en 
mi frente… me obliga a volver. No sé, quizás, cuando de verdad me aleje del pasado 
vuelva a nacer algo en mí… deseo, conquista, ternura, sed. 

Analizando los significados de las distintas imágenes nos encontramos con que 
para cada sujeto que visualiza la imagen, surgen sentidos diferentes. En el proceso, 
interviene la subjetividad de cada participante, componiéndose y modificándose 
dinámicamente, en el intercambio con las otras personas. Ese “qué carajos estoy 
haciendo acá”, con la imagen de la ventana de Danieli dio posibilidad de irnos a 
otros tantos lugares en los que no sabemos por qué estamos, dio al mismo tiempo la 
oportunidad de pensarnos en lugares nuevos y en hendijas de ventanas que se abren 
con luz nueva.

Dice Danielli - Me quedo mirando la hendija de la ventana como si allí encontrara 
un nuevo rival, y allá voy yo, esquivando basura, desprendiéndome del suelo, firme y 
flojo a la vez. La basura de la fotografía de la autora con sus ventanas y sus paisajes 
cotidianos, muestran las maneras en la que hace sentido su vida; y a través de su 
relato, nos da posibilidad de narrar-nos sentidos propios. Y ahora… culmina Danielli, 
ya no me parece tan terrible la luz que entra por mi ventana.

En los cursos en lo que propuse realizar autorretrato, visualizamos plurales imágenes 
del campo artístico, publicidades, o imágenes cotidianas, para luego ir armando una 
bitácora con aquellas, que por alguna razón nos significan, eso quiere decir: que nos 
irritan o nos ilusionan, que nos interpelan o nos producen placer visual, etc. 

Estos procesos se explican conceptualmente en que: lo que cuenta no es “lo que 
parecen las imágenes, sino lo que les parecen a quienes las miran/…/” en el entendido 
que como plantea John Berger “nunca miramos solo una cosa; siempre miramos a la 
relación entre los objetos y nosotros mismos/…/.¹” 

Y en la basura -  Danielli

 ¹Hernández, F., 2005
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En ese recorrido de componer la bitácora, cada autora compone sus propias 
imágenes. Tomamos fotografías con los celulares, analizamos viejas producciones 
propias y producimos otras nuevas. Ponemos en relación unas imágenes con otras, 
hilvanando narrativas posibles entre los distintos sentidos que cada imagen evoca, 
modifica y proyecta.

Simultáneamente ponemos énfasis en las imágenes de los cuerpos, propios y 
ajenos. Hacemos el mismo recorrido de intercambio de significados. Inicialmente 
aparecen figuras de cuerpo entero, o del rostro. Luego se comienzan a hacer más 
sutiles los enfoques y aparecen primeros planos de piel, cicatrices, sombras, huellas, 
líneas que dan cuenta de la existencia y de la acción de un cuerpo subjetivado y 
habitado.

Reflexionando sobre esta línea, particularmente para la educación en artes, tal vez 
la mayor dificultad de este tiempo de distanciamiento social, se asocie a que las aulas 
cotidianas que ponen en juego experiencias estéticas, hacen énfasis en el encuentro, 
siendo el vínculo pedagógico persona a persona, el más preponderante.

En ese sentido es interesante ver cómo este ha sido y sigue siendo, un tiempo de 
innovar en la forma de vincularse con estudiantes y actantes del curso, entendidos 
estos últimos, como seres o entes necesarios para la producción de un acontecimiento 
o evento artístico, ya sean textos, fotografías, arcilla, instrumentos musicales, lienzos, 
o el propio espacio, actantes que actúan en el relato de lo que producimos en la acción 
pedagógica.  Personalmente participo de mis aulas cotidianas a partir del encuentro 
con metodologías de enseñanza que se constituyen en la presencia, con procesos 
cognitivos que se arraigan en ella y evaluaciones que acompañan modelos vinculares 
que se establecen a partir del encuentro.

En virtualidad entonces, ¿se pueden construir aprendizajes reales a través de zoom 
(por ejemplo) o son simulacros de aprendizaje, que no dan respuesta sino a nuestra 
necesidad de mantener los espacios áulicos?

Existe un concepto tan complejo como aclarador en lo que refiere a la comunicación 
desde el punto de vista pedagógico: el principio postal de comunicación de chang 
(1996). Considero relevante este concepto para comprender los fenómenos antes 
cuestionados y para situarnos adecuadamente en la “red de conocimiento, poder y 
deseo” de la que todas las personas formamos parte. También en las redes virtuales. 

Vientre - Fabiana García
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Los autores Ellsworth y Chang (2005) sostienen que las sociedades constituyen 
redes relacionales. No existe el sujeto arquetípico de “estudiante” o de “docente”. 
No hay esencias. No hay sujetos concluidos ubicados en sitios identitarios fijos, sino 
sujetos provisionales y en relación.    

El Principio Postal de Comunicación plantea que los diálogos que se producen en 
la citada red, son una mediación asimétrica, en la que se establece una comunicación 
donde existe un emisor -en este caso el docente- y un receptor,  que sería el estudiante. 
El principio postal, plantea que es necesario desactivar el binario emisor – receptor, 
sosteniendo además, que no se puede enviar un mensaje a un lugar que el sistema 
postal no reconoce; es así,  que la otra personas tiene que estar en un lugar dentro del 
mapa para poder enviarle el mensaje. 

Entonces, como  emisores de mensajes y receptores de los mismos, siempre y 
necesariamente colocamos al otro en un lugar. En esta lógica, resulta imprescindible 
generar estrategias para tenernos en cuenta mutuamente y que los diálogos no 
sean simplemente emisor – receptor. Más aún en este tiempo de comunicaciones 
tan peculiar. No sabemos en realidad donde está situada real y simbólicamente la 
otra persona con respecto a género, etnia, clase social, generación, ni condición. 
Asumimos muchas veces, como docentes, que hablamos a una masa de estudiantes 
situados en un lugar del mapa previamente conocido.  

Es fundamental comprender que las demás personas con frecuencia, no están 
situadas dentro de nuestro mapa, y que los docente podemos creer al estudiante en 
una “dirección o sitio” y éste, no encontrase allí;  entonces el mensaje no se recibe, o 
rebota, por no comprenderse o rechazarse.

¿Cómo referirse a una masa de estudiantes sin identificación personal, luego de 
recibir autorretratos con imágenes personalísimas, como las de Fabiana, Lucía o 
Danielli, que denotan un compromiso con el trabajo y el colectivo y un poner en juego 
la propia subjetividad para comunicar y hacerse imagen?

La incorporación del principio postal de comunicación como concepto puede, en este 
sentido, ampliar nuestro mapa y hacer que los lugares desde los que nos enunciamos 
como docentes sean más flexibles, integradores y humildes y se encuentren atentos 
a las distintas ubicaciones en las que podrían estar situadas  las participantes. Eso 
probablemente incentive vínculos de respeto, cuidado y aprendizaje mutuo entre las 
personas implicadas en el proceso. 

Las estudiantes responden muy positivamente a las propuestas pedagógicas 
planteadas. Manifiestan sentirse acompañadas incluso cuando fueron clases virtuales 
de muchas personas. Es así que entendemos que de todas maneras podemos 
generar vínculo y hacer seguimiento de procesos aunque tengamos que virtualizar 
temporalmente las maneras de relacionarnos entre estudiantes y colegas. 

Se pueden acompañar virtualmente los procesos, en tanto las prácticas artísticas y 
pedagógicas son prácticas performativas, y es posible “performar” también desde las 
plataformas virtuales como se ha mostrado en los autorretratos. El acompañamiento 
a estudiantes necesariamente debería asociarse al “hacer sentido”, al significar sus 
propios procesos de preproducción, producción y posproducción artística.

En esa línea, en este tiempo de pandemia y en todo tiempo, los docentes 
necesitamos seguir trabando por una sociedad más justa, más crítica, proponiendo 
también en estas circunstancias, alternativas a los modelos neoliberales, que también 
se expresan en la virtualidad, generando comunidades educativas comprometidas, 
íntegras y transformadoras, particularmente a través de enfoques colaborativos.
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Objetivamos demonstrar que as epidemias ocorrem de tempos 
em tempos na sociedade ocidental. Os artistas visuais sempre estão 
atentos a esta realidade demonstrando nas suas obras os motivos 
e as consequências dessas doenças que trazem grandes perdas 
para a sociedade. O Afresco da Dança Macabra (pintado em1440; 
destruído em 1529) instalado no Cemitério dos Inocentes de Paris 
(Idade média/ século XVIII) registrou as mortes provenientes da 
Peste Negra (1348/50). Muitas igrejas da época recorreram a esta 
alegoria que demonstrou com certo humor a fragilidade da vida 
diante da morte. As caricaturas de  ngelo Agostini (1843-1910), no 
Brasil, representaram o momento histórico que envolveu os mortos 
provenientes de doenças epidêmicas ccomo a varíola (1896), a febre 
amarela (1901) e a gripe espanhola (1918 a 1919). Ele fazia uma 
crítica ferrenha de como os órgãos públicos trataram com descaso 
as mortes.Cabe atualmente analizar  as manifestações artísticas que 
tratam da Covid 19 em todo o mundo: na forma de grafite como a 
da  Shamisia Hassani ( Afghanistan); no modelo de charge como do 
artista ativista Carlos Latuff (Brasil) que adota toda uma produção 
artística imbuída de humor sarcástico sobre a postura política diante 
da morte de milhares de pessoas no país.  Há ainda uma participação 
do fotojornalismo que denuncia constantemente os modos operantes 
dos enterramentos provenientes do Covid 19. Os eventos online 
que tratam de assuntos voltados à morte se multiplicaram com a 
participação de médicos, psicólogos e de pesquisadores vinculados 
as decorrências da morte como agentes funerários e historiadores 
de cemitérios. Estes últimos ilustram suas apresentações com 
imagens circulares ao assunto. Como diz Glauber Rocha, “a função 
do artista é violentar a ordem”. Digamos que é ter uma atitude que 
denuncie o não favorecimento da vida através dos recursos visuais 
e audiovisuais.   

Palavras- chave: Pandemias; produção artística; denuncia; humor 
sarcástico.

Abstract
 
We aim to demonstrate that epidemics occur from time to time 

Western society. Visual artists are always aware of this reality, 
demonstrating on their works the reasons and consequences of 
these diseases that bring great losses to society. The Fresco The 

PPGH/ UFG

Dra. Maria 
Elizia Borges

Relações e percepções subjetivas da arte e da cultura 
visual mediante a pandemia
Subjective relationships and perceptions of art and visual culture 
through the pandemic.

Resumo
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Dança Macabre (painted in 1440; destroyed in 1529) installed in the Cemetery of the 
Innocents in Paris (Middle Ages/18th century) registered the deaths from the Black 
Death (1348/50). Many churches at the time resorted to this allegory, which showed with 
a certain humor, the fragility of life in the face of death. The cartoon drawings of  ngelo 
Agostini (1843-1910), in Brazil, represented the historical moment that involved deaths 
from epidemic diseases such as smallpox (1896), yellow fever (1901) and the Spanish 
flu (1918 to 1919). He was fiercely critical of how the public establishment treated 
their dead with disregard. It is currently possible to analyze the artistic manifestations 
that dealt with Covid 19 around the world: in the form of graffiti of Shamisia Hassani 
(Afghanistan); in the cartoon drawings of the activist artist Carlos Latuff (Brazil) who 
adopts an entire artistic production with a sarcastic humor on the political stance that 
faces the death of thousands of people in the country. There is also a participation 
of photojournalism that constantly denounces the modus operandis of burials from 
Covid 19. Online events that deal with issues related to death have multiplied with the 
participation of doctors, psychologists, and of researchers linked to the consequences 
of death such as funeral agents and cemetery historians. The latter illustrate their 
presentations with ongoing images to the subject. As Glauber Rocha says, “the artist’s 
function is to violate order”. Let’s say the must of having an attitude that denounces the 
lack of favoritism of life through visual and audiovisual resources.

Keywords: Pandemics; artistic production; outcry; sarcastic humor.

Imagens: 

1-Caricatura de  ngelo Agostini (1843- 1910). O Cemitério da Consolação no 
Dia de Finados. Semanário O Cabrião, 1866.
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2-Charge de Carlos Latuff. Acredita em mim.2020.Brasildefato.com.br

3-Grafite de Shamisia Hassani, Afghanistan, 2020. Covid 19. Símbolo ilustrado 
pela médica Alissa Ecker e Dan Higgins, EUA.
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Minha proposta baseia-se em uma discussão sobre o estético 
como portador de promessas e de ameaças. Pretendo com esse 
posicionamento, dialogar sobre o panorama traçado por Néle 
Azevedo sobre virtualidades e viralidades no mundo da arte e além 
dele.

A apresentação seguirá os seguintes passos, com base na obra de 
Monique Roelofs intitulada “A promessa cultural do estético” (2014): 
1. o estético como ampliação das relações de endereçamento e a 
formação de redes de relacionalidade que incluem gênero, raça e 
o cotidiano 2. As promessas/ameaças realizadas dentro de teorias 
estéticas e práticas artísticas desde a Antiguidade. 3. O monumento 
mínimo ou anti-monumento de Néle Azevedo como prática da 
ambiguidade entre promessa e ameaça. 4. A promessa/ameaça da 
virtualidade e da viralidade: nuances e sutilezas. 

Carla Milani 
DamiãoResumo

Viral Virtual
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Abordo dois tópicos: 

1- fazer uma leitura de observação no presente, do contexto ao 
meu redor, no campo da arte, em São Paulo nesse momento de 
flexibilização da pandemia:

- a abertura de cerca de dez novos espaços de arte e de galerias em 
São Paulo apenas neste ano, indica que o mercado de arte encontrou 
espaços durante o período pandêmico e está em franco crescimento. 
Novas exposições proliferam com as pautas de racismo, gênero, 
identidade, discussão sobre os monumentos e mutação climática.

2- Nenhum distanciamento social pode nos proteger de nosso 
tempo – Emanuele Coccia

Considerando a transformação que o novo Covid 19 desde março 
de 2020, operou em nossas vidas, em nossos modos de ver e estar 
no mundo, pretendo discorrer sobre a inversão do movimento das 
intervenções urbanas realizadas com o Monumento Mínimo feito de 
milhares de esculturas em gelo, derretendo mundo à fora, para o 
espaço interno “Espaço Vitrine”  com Pindoramas? = território das 
palmeiras.   Criei um espaço “floresta” dentro da galeria do ateliê, 
com espécies adequadas à luz interna, pesquisando sua origem e 
história.

É um modo de colocar meu corpo ao lado dessa luta aqui e agora, 
experimentar estar ao lado de outras  espécies de vida, no caso a 
vida vegetal, dentro da cidade. Acompanho seu crescimento e seu 
desenvolvimento como “espécies companheiras” sem hierarquia de 
saberes. Nutro e sou nutrida por elas. É um convite miúdo a  florestar 
a cidade,  a pensar outros modos de estar no espaço urbano.

Será apresentado o vídeo Monumento Mínimo/Minimum 
Monument em Birmighmam-UK de apenas 1 minuto:  https://
v imeo.com/111942022?embedded=t rue&source=v imeo_
logo&owner=5417651  

e sua última realização em 01.01.2020 em Roma - Itália
https://vimeo.com/424570370?embedded=true&source=vimeo_

logo&owner=24434947
Imagens de Pindoramas em construção em anexo.

Néle Azevedo 
Resumo

Diálogo pandêmico-viral entre/arte e 
cultura visual: prospecções
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I cover two topics:

1- make an observational reading in the present, of the context around me, in the 
field of art, in São Paulo at this moment of flexibility of the pandemic:

- the opening of around ten new art spaces and galleries in São Paulo this year 
alone, indicates that the art market found spaces during the pandemic period and is 
growing rapidly. New exhibitions proliferate with themes of racism, gender, identity, 
discussion about monuments and climate change.

2- No social distance can protect us from our time – Emanuele Coccia
Considering the transformation that the new Covid 19 since March 2020 has 

wrought in our lives, in our ways of seeing and being in the world, I intend to talk about 
the inversion of the movement of urban interventions carried out with the Minimum 
Monument made of thousands of ice sculptures , melting the outside world, for the 
internal space “Espaço Vitrine” with Pindoramas? = territory of palm trees. I created 
a “forest” space inside the studio’s gallery, with species suitable for indoor lighting, 
researching their origin and history.

It’s a way of putting my body on the side of this struggle here and now, experiencing 
being side by side with other species of life, in this case plant life, within the city. I follow 
its growth and development as “companion species” without a hierarchy of knowledge. 
I nurture and am nourished by them. It’s a small invitation to forest the city, to think of 
other ways of being in the urban space.

The video will be shown Minimum Monument/Minimum Monument in Birmighmam-
UK of just 1 minute: https://vimeo.com/111942022?embedded=true&source=vimeo_
logo&owner=5417651 

and his last achievement on 01.01.2020 in Rome - Italy
h t t p s : / / v i m e o . c o m / 4 2 4 5 7 0 3 7 0 ? e m b e d d e d = t r u e & s o u r c e = v i m e o _

logo&owner=24434947 
Images of Pindoramas under construction attached.
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Montagem de Nele Azevedo

Montagem de Nele Azevedo

Foto.1.Monumento Minimo.Roma.

Fotos 2. Pindoramas em construção.
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RESUMO 
Invisto na formação de professoras/es de Artes Visuais por meio 

de ações a/r/tográficas repletas de compartilhamento de narrativas 
autobiográficas. Também desenvolvo pesquisas em Educação da 
Cultura Visual e Narrativas Têxteis por meio de processos de criação 
em artes visuais. Considerando estes campos, durante o IV Seminário 
Internacional de Arte e Cultura Visual apresentei a experiência 
poética Alinhavadas (2019, 2020, 2021) na qual convidei amigas/
os, estudantes e/ou interessadas/os para costurar saias por meio 
da auto modelagem, utilizando somente o ponto alinhavo. Costurei 
com pequenos grupos, conversando sobre os possíveis sentidos 
e visualidades que poderíamos construir, lançando as seguintes 
indagações: o que o uso deste artefato têxtil diz de nosso momento 
histórico-cultural? O que posso aprender e criar com as narrativas 
de outras pessoas sobre o uso de saias? O que podemos aprender 
destas memórias que deixam roupas como legados? Como o ponto 
lento de Alinhavadas desloca noções de produtibilidade - lógicas de 
produção acelerada pelo desejo de ter em detrimento da busca pelo 
ser? Criar processos relacionais em tempo lento potencializa uma 
experiência poética? O que surge e o que aprendo da fragilidade do 
ponto alinhavo? O que descubro sobre mim através do outro? Seria 
Alinhavadas um possível dispositivo de enfrentamento à pandemia da 
intolerância, apatia e indiferença? Alinhavadas possibilitou entender 
processos subjetivos de formação enquanto professoras/es artistas 
que necessitam do compartilhamento de relatos autobiográficos, que 
se percebem em sintonia com o movimento de outros corpos e que 
se entregam ao tempo lento, entendendo um pouquinho mais sobre 
si. Estaria assim presente o engajamento educacional tão almejado 
nas práticas artísticas e pedagógicas? John Dewey (2010) é uma das 
principais referências destas ações, pois “encontrar-me com histórias 
alheias provocou acontecimentos singulares de autorreflexão, um ato 
expressivo que deu propósito a uma ação antes instintiva (BORRE, 
2021, p. 313). A culminância do projeto foi registrada em um vídeo 
arte¹ e em artigo publicado na Revista Apotheke² (2021).

PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL: 
EXPERIÊNCIA POÉTICA ALINHAVADAS
INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL: 
EXPERIENCIA POÉTICA ALINHAVADAS

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Luciana 
Borre

¹Vídeo Arte Alinhavadas (2021) disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=Uxku-jSdoKA&t=392s

²Revista Apotheke: Dewey, Educação, Artes Visuais e Experiência (2021). 
Disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/apotheke
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Palavras-chave: Educação da Cultura Visual; Narrativas A/r/tográficas; Artes 
Visuais; Experiência.

 

RESUMEN
Yo invierto en la formación del profesorado de Artes Visuales a través de acciones 

artísticas llenas de compartir narrativas autobiográficas. También desarrollo 
investigación en Educación en Cultura Visual y Narrativas Textiles a través de 
procesos creativos en artes visuales. Teniendo en cuenta estos campos, durante el 
IV Seminario Internacional de Arte y Cultura Visual presenté la experiencia poética 
Alinhavadas (2019, 2020, 2021) en la que invité a amigos, estudiantes y interesados   a 
coser faldas a través del auto-modelado, utilizando solo la puntada de hilván. Cosí en 
pequeños grupos, hablando de los posibles significados y visualidades que podríamos 
construir, lanzando las siguientes preguntas: ¿Qué dice el uso de este artefacto textil 
sobre nuestro momento histórico-cultural? ¿Qué puedo aprender y crear a partir de 
las narrativas de otras personas sobre el uso de faldas? ¿Qué podemos aprender de 
estos recuerdos que dejan la ropa como legado? ¿Cómo el punto lento de Alinhavadas 
desplaza las nociones de producibilidad, lógicas de producción aceleradas por el deseo 
de tener en detrimento de la búsqueda del ser? ¿Crear procesos relacionales en tiempo 
lento mejora una experiencia poética? ¿Qué surge y qué aprendo de la fragilidad del 
hilvanado? ¿Qué averiguo sobre mí a través del otro? ¿Sería Alinhavadas un posible 
dispositivo para hacer frente a la pandemia de intolerancia, apatía e indiferencia? 
Alinhavadas permitió entender los procesos subjetivos de formación como maestros/
artistas que necesitan compartir relatos autobiográficos, que se perciben en sintonía 
con el movimiento de otros cuerpos y que se entregan al tiempo lento, entendiéndose 
un poco más sobre sí mismos. ¿Estaría presente el compromiso educativo tan 
buscado en las prácticas artísticas y pedagógicas? John Dewey (2010) es uno de los 
principales referentes de estas acciones, pues “el encuentro con las historias ajenas 
provocó hechos singulares de autorreflexión, un acto expresivo que dio sentido a una 
acción que antes era instintiva (BORRE, 2021, p. 313). La culminación del proyecto se 
registró en un videoarte³ y en Apotheke Magazine⁴ (2021).

Palabras clave: Educación en Cultura Visual; Narrativas arttográficas; Artes 
visuales; Experiencia.

³ Vídeo Arte Alinhavadas (2021) disponible: https://www.youtube.com/watch?v=Uxku-jSdoKA&t=392s
⁴Revista Apotheke: Dewey, Educação, Artes Visuais e Experiência (2021). Disponible: https://www.

revistas.udesc.br/index.php/apotheke
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Figuras 1: Alinhavada com Sandro Drumond, 2020. 
Fotografia: Walton Ribeiro.

Figura 2: Alinhavada com Ana Flávia Mendonça, 
2020. Fotografia: Walton Ribeiro.
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Figura 3: Alinhavada com bailarinas do projeto 
Patchwork: Alinhavos de Memórias sob coordenação 
de Ana Marques, 2020. Fotografia: Walton Ribeiro.
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Sugestão temática: Contágios e efeitos da pandemia na relação 
das Pesquisas Baseada em Arte e Cultura Visual.

Diálogo pandêmico-viral entre/arte e 
cultura visual: prospecções

Resumo:

Diálogo pandêmico-viral entre arte e cultura visual: 
contaminações ou  Arte como  experiência ou a pesquisa em 
arte e arte educação 

Eu penso que a grande questão é essa: como ser um artista do seu 
tempo; como sermos seres humanos contemporâneos dessa era de 
tantas transformações, de tantos acontecimentos de um planeta em 
constante mudança, e não debatermos sobre esses pontos, sobre 
essas questões? Então, acho que é vital que a nossa sociedade 
debata os temas que são pertinentes e que são temas atuais de 
nossa geração, e falo de todas as gerações que estão vivas nesse 
momento, que ocupam um lugar nesse planeta, todos aqueles que 
de alguma forma podem fazer alguma coisa...alguns com mais poder 
de mudança do que outros, infelizmente, mas eu acho que é um tema 
da nossa era. 

Artistas são as antenas do seu tempo, e eu não conseguiria 
não olhar sociedade; entretanto nós somos muitos com diferentes 
acessos, A experiência como prática social é adensada ao conceito 
de arte como experiência de John Dewey, como base teórica para 
a pesquisa “O estúdio de pintura como um laboratório de ensino e 
aprendizagem em arte visuais”, bem como, é escopo teórico para 
as ações de extensão desenvolvidas no Grupo de Estudos Estúdio 
de Pintura Apotheke (UDESC). Partindo do diálogo pandêmico-viral 
causado pelo SARS/Covid 19 e instaurando espaços e tempos de 
criação imersos em contexto domestico, nos últimos dois anos, artistas 
professores foram instigados a resistir em suas práticas docentes e 
artísticas. Assim, o estúdio em tempo pandêmico, foi ativado frente 
a um lugar móvel, a um pensamento plástico, a construções que 
tangenciam deslocamentos de documentos de trabalho, assim como, 
abarcam o contexto do processo de criação adensando conceitos 

¹Professora Dra. Associada na Universidade do Estado de Santa Catarina no 
Departamento de Artes Visuais e Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
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de ambiguidade, geração de ideias e transdisciplinaridade. Foram apresentados 
exemplos dos projetos desenvolvidos no Estúdio de Pintura Apotheke, tais como aula 
ateliê, apotheke na escola, apotheke em dissidência, e ações que decorreram no 
âmbito remoto como aulas abertas, encontros de pesquisas. Questões sobre o uso do 
espaço em articulação com imagens, ferramentas e o próprio contexto, tornam cada 
estúdio singular e peculiar no que concebe a prática social, coletiva e articulada, ou 
em consonância, mesmo de forma distante, em espaços diferenciados por geografias 
dispares, no que confere o processo pictórico e suas interlocuções em meio a prática 
docente. 

Palavras-Chave: artes visuais, pintura, experiência, educação.

Abstract:

Pandemic-viral dialogue between art and visual culture: contaminations
or Art as experience or research in art and art education

The experience as a social practice is added to John Dewey’s concept of art 
as an experience, as a theoretical basis for the research “The painting studio as a 
teaching and learning laboratory in visual art”, as well as the theoretical scope for 
the actions of extension developed in the Apotheke Painting Studio Study Group 
(UDESC). Starting from the pandemic-viral dialogue caused by SARS/Covid 19 and 
establishing spaces and times of creation immersed in a domestic context, in the 
last two years, artist teachers were instigated to resist in their teaching and artistic 
practices. Thus, the studio in pandemic time was activated in front of a mobile place, 
plastic thinking, constructions that touch on displacements of working documents, 
as well as encompassing the context of the creation process, thickening concepts of 
ambiguity, generation of ideas and transdisciplinarity. Examples of projects developed 
at the Apotheke Painting Studio were presented, such as ateliê class, apotheke at 
school, apotheke in dissidence, and actions that took place in the remote area such 
as open classes, research meetings. Questions about the use of space in conjunction 
with images, tools and the context itself, make each studio unique and peculiar in 
terms of social, collective and articulated practice, or in consonance, even distantly, 
in spaces differentiated by different geographies, in what confers the pictorial process 
and its interlocutions in the midst of teaching practice.

Key words: visual arts, painting, experience, education.



44

Fonte: acervo Estúdio de Pintura Apotheke - UDESC.

Fonte: acervo Estúdio de Pintura Apotheke - UDESC.
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RESUMO
Partindo da experiência prática com a linguagem têxtil dentro e fora 

das salas de aula, minha intervenção nesta fala teve como intenção 
a de fazer uma parada reflexiva em torno das adaptações vividas 
no trabalho artístico e docente durante a pandemia. Tendo em vista 
os diferentes projetos e trabalhos que tiveram que ser pausados ou 
reconfigurados, entre eles, o Projeto Coletivo do Jardim Universitário 
da instituição em que trabalho (Universidad de Guanajuato/México). 
Através das imagens desse jardim e estando no contexto doméstico, 
dei inicio à uma pesquisa com mesma temática a qual intitulei 
“Topiarius” (figura 01), cujo repertório teve a flora e fauna local como 
base para a criação de objetos e esculturas têxteis. Com a retomada 
das aulas na modalidade remota, entre elas, o ateliê de Teares, os 
temas e materiais de trabalho utilizados pelo/as estudantes também 
foram considerados em vista a reconhecer, reutilizar, repensar as 
possibilidades que dispunham em suas residências. As aulas de 
teares consistiram num espaço para compartilhar angústias, medos e 
afetos em torno à preocupação de todos neste momento: a pandemia. 
E consistiu num trabalho de resiliência e construção coletiva (embora 
virtual) dos processos com a linguagem têxtil, tanto por mim como 
professora, mas principalmente, por parte dos e das estudantes que 
cursaram o ateliê durante este período.

Palavras-chave: Projeto Topiarius; Linguagem têxtil; Processos 
de criação.

ABSTRACT
Starting from the practical experience with the textile language 

inside and outside of the classroom, my intervention in this speech was 
intended to do a reflective stop around the adaptations experienced in 
the artistic and teaching work during the pandemic context. In view of 
the different projects and works that had to be paused or reconfigured, 
among them, the Collective Garden Project of the institution where I 
work (Universidad de Guanajuato/México).Through the images of this 
garden and being in the domestic context, I started a research with 
the same theme which I titled “Topiarius” (image 01), whose repertoire 
had the local flora and fauna as the basis for the creation of textile 
objects and sculptures. With the resumption of classes in the remote 
mode, including the Weaving studio, the themes and work materials 
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PROJETO “TOPIARIUS” E O PROCESSO DE CRIAÇAO 
COM A LINGUAGEM TÊXTIL
“TOPIARIUS” PROJECT AND THE CREATIVE PROCESS WITH 
TEXTILE LANGUAGE.
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used by the students were also considered with a view to recognizing, reusing and 
rethinking the possibilities available to them in their homes. The weaving classes were 
a space to share anxieties, fears and affections around everyone’s concern at the 
moment: the pandemic situation. And it consisted of a work of resilience and collective 
construction of processes with textile language, both by me as a teacher, but mainly by 
the students who attended the studio during this period.

Keywords: Topiarius Project; Textile language; Creative process.

Figura 01. “Arquitectura de los afectos”, Projeto Topiarius. 
Arquivo pessoal da pesquisadora.
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Falar de educação em tempos de pandemia consiste em um 
grande desafio! Especialmente o tema proposto projeção dos 
desafios da educação em arte e do campo de estudos da cultura 
visual na contemporaneidade que, além de pretensioso, é complexo 
e impossível de dar conta em um texto. Portanto, nesta escrita meu 
convite segue pelas vias da experimentação e articulações possíveis, 
pautadas pelos modos como tenho me deslocado como docente e 
pesquisador no ensino superior em uma universidade pública ao sul 
do país. Reflexo de leituras e concepções que tem norteado minhas 
investigações no âmbito da formação de professores e professoras 
no entrecruzamento artes visuais e educação a partir da perspectiva 
educativa da cultura visual. É fruto também das vivências junto ao 
Grupo de Pesquisa que coordeno, o MIRARTE: Grupo de Pesquisa 
em Arte, Cultura Visual e Educação (CNPq) e junto às orientações 
de Graduação na Licenciatura em Artes Visuais e no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa 
Maria. O Mirarte tem se configurado como um espaço potente de 
compartilhamento, articulando propostas de pesquisa que tem 
permitido experimentar múltiplas metodologias: visuais, narrativas, 
autobiográficas, atravessadas pelas pedagogias culturais, queer, 
decoloniais, antirracistas, entre outras inventivas, experimentais, 
criativas e críticas. 

Outro aspecto que tem movimentado é a experiência como 
coordenador do Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – área de Artes Visuais) desde 2018 e que tem possibilitado 
transitar por escolas públicas. Fluxos que tem impulsionado pensar 
em pedagogias de fronteira, cartografias visuais e disparadores que 
contribuem para estabelecer relações pedagógicas com/a partir das 
imagens, sobretudo no âmbito da formação docente. 

Nestes contextos, tenho investigado relações pedagógicas 
enredadas pelas imagens por abordagens transdisciplinares. Se por 
um lado o acesso aos dispositivos móveis tem facilitado a produção, 
consumo e compartilhamento de uma gama gigantesca de imagens 
digitais (sobretudo através das redes sociais), por outro lado, a 
escola parece seguir alheia aos repertórios populares argumentando 
em defesa de conteúdos canônicos, na maioria das vezes, branco, 
heteronormativo, hegemônico, eurocêntrico, como se o que se deve 
ensinar/aprender na escola fosse distante das experiências visuais 
cotidianas. 

Problemática que não é nova, ao contrário, há décadas discutimos. 
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ARTE, CULTURA VISUAL E EDUCAÇÃO: DESAFIOS 
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E quais tem sido os avanços? Como temos percebido a relação com as imagens no que 
diz respeito à produção do conhecimento? Suspeito que segue a lógica da ilustração 
– pelas perguntas que chegam e que partem de professores/as em formação inicial 
e também continuada. Suspeito também que seja reflexo (entre outros aspectos) das 
nossas bolhas de atuação e diálogo: talvez seguir falando apenas aos nossos pares 
(profissionais das áreas das artes visuais, do cinema, da cultura visual) nos impeça de 
contaminar outros campos disciplinares. 

Talvez estas conversas apenas no campo instituído (o das artes visuais e da 
cultura visual) esteja nos impedindo de estabelecer vias que explorem perspectivas 
transdisciplinares ou adisciplinares (como já argumentava Fernando Hernández no 
início dos anos 2000; o livro Catadores da Cultura Visual publicado no Brasil em 
2007). Acho que é este tipo de contaminação que precisamos: da transdisciplina, 
dos atravessamentos, da hibridação – assim como se constitui o tempo presente em 
transformação. Como as imagens entram na escola? Como operam? Como circulam? 
Em que contextos? Permanecem destinadas a ilustrar? E o ensino superior? (Porque 
uma coisa se conecta a outra: são os/as professores/as que formamos na universidade 
que irão atuar nas escolas).

Em um mundo dominado por políticas de representação, quais são as ressonâncias à 
educação? Sobretudo no momento atual (pandêmico) em que nossas telas digitais tem 
sido o espaço de conexão com o mundo. Diante de tantos questionamentos, antecipo 
que não trarei resposta definitiva ou prescrição de um como fazer, muito menos um 
método. Para este momento de compartilhamento de ideias, para pensarmos juntos e 
coletivamente alternativas para responder aos desafios que tem surgido no contexto 
educacional no que tange o ensino de artes visuais e a perspectiva educativa da 
cultura visual, inspirando-me nas palavras-chave do evento elencaria três aspectos: 
Viral/virtual, Contaminação e Imunização. 

Viral/virtual nos ajudaria a pensar a perspectiva educativa da Cultura Visual como 
território de contaminação que se complementaria com o conceito de Contaminação. 
Para acionar Epistemologias de Fronteira, poderíamos propor caminhos atentos à 
pluralidade e às diversidades, sobretudo às imagens da não arte, onde podemos com 
memes, gifs, narrativas visuais variadas articular processos educativos vinculados ao 
campo das pedagogias culturais. 

Da mesma forma, recorro à Imunização como um modo de acionar zonas de 
fricção, subversão e compartilhamento enredados por imagens como dispositivos 
que promoveriam circunstâncias de aprendizagem. A relação viral/virtual não apenas 
reflete o momento atual de nossas vidas em tempos de pandemia, mas pode ser 
pensada também como metáfora no que tange as questões visuais do tempo presente. 
E colaboram para esta perspectiva metafórica noções de contaminação e imunização. 
Se por um lado, as palavras causam certa estranheza diante da insegurança 
instaurada pela possibilidade de contágio do novo coronavírus, por outro, convocam a 
subvertê-las, pensando-as enquanto potências que disparam outros modos de incitar 
relações pedagógicas: seja pela contaminação dos campos, seja pela hibridação, 
pelo rompimento de fronteiras, borramento ou diluição dos cânones instaurados pela 
hegemonia branca eurocêntrica. 

Nos ajudam a pensar também quais seriam as mazelas contemporâneas às quais 
gostaríamos de estar imunes. Mais ainda, quais enfermidades gostaríamos que a 
educação do nosso país ficasse imune. E lançaria algumas possíveis urgências em 
nossas sociedades: estarmos imunes à estupidez fomentada pela política nefasta, 
perversa em curso, assim como imune às violências de gênero, a todo e qualquer tipo 
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de intolerância e discriminação.
Ao tomar o campo da cultura visual como emaranhado de potências (este território 

de contaminação) onde as imagens adquirem poder de contestação e resistência 
política frente aos discursos hegemônicos, recorro a Fernando Hernández ao 
considerar “a cultura visual não somente uma atitude e uma metodologia viva, mas 
um ponto de encontro entre o que seria um olhar cultural (visualidade) e as práticas 
de subjetividade que se vinculam (HERNÁNDEZ, 2012, p. 83).

Ao pensar sobre projeções e desafios para a arte e a educação da cultura visual, 
pondero sobre políticas de representação e suas ressonâncias na/para a educação. 
Não podemos deixar de lado o poder das imagens na construção das identidades, 
da mesma forma que pensar sobre quais imagens são permitidas ver e quais são 
proibidas. Desta forma, pensar sobre as políticas de representação nos impele 
a levar em consideração o que está em jogo quando determinadas imagens não 
podem ser visibilizadas. E nos cabe perguntar: por quê? Quem determina? Sob quais 
argumentos ou circunstâncias? Assim, esta prática de colocar as imagens em relação 
– seja pelos aspectos visuais em termos de estrutura, composição ou tema, seja pelo 
caráter simbólico que nos possibilita perceber e problematizar, nos favorese pensar 
naquilo que se produz a partir de um entre imagens. E mais ainda, ao friccioná-las, 
quais aspectos da vida vivida (atravessada pelas distintas disciplinas) nos ajudariam 
a pensar o que significa habitar os corpos que temos frente às inúmeras tentativas de 
silenciamento e invisibilização.

O campo da cultura visual (enquanto território de contaminação que enreda nossas 
relações privadas e públicas), assim como sua potência para movimentar dinâmicas 
institucionais, articula-se rizomaticamente em distintas direções. Neste contexto de 
hibridação, a perspectiva das Pedagogias de Fronteira, de acordo com Belidson 
Dias, nos ajudariam a compreender “um tipo diferente de poder, múltiplo, em grande 
parte transdisciplinar e significativamente “aberto”, uma vez que o objetivo é o de 
manufaturar novas formas de análise (DIAS, 2011, p. 89-90)

Assim, dentro desta perspectiva, elencaria dois aspectos que acredito poderiam 
lançar fagulhas para produzirmos fricções que impulsionariam processos pedagógicos: 
a criação de circunstâncias e as cartografias visuais.

A criação de circunstâncias – termo que conheci a partir do livro “Os Vagabundos 
Eficazes”, de Fernand Deligny (2018), em que buscava novas formas de ensinar 
crianças ou jovens tidos como desajustados, fora das normas, ao nos convidar a 
considerar oportunidades de sobrevivência nas sociedades excludentes e normativas 
mediante a criação de circunstâncias e de espaços para trocas e encontros. 

No que diz respeito às cartografias visuais, podemos compreendê-las como 
estratégias ou recursos metodológicos extremamente relevantes tanto para a 
elaboração prévia de temas de interesse alinhados às experiências de vida, como 
também alternativa à produção do conhecimento fora da construção formal do texto.

De acordo com Fernando Hernández a cartografia visual “se entende como 
uma epistemologia narrativa criativa e artística e uma metodologia de investigação 
que permite explorar interstícios, deslocamentos, viagens instáveis, formas de 
conhecimento, assemblajes e enredos (HERNÁNDEZ, 2018, p. 105-106)

Esta posição (ou opção) por pensar processos educativos a partir de circunstâncias 
enredadas por imagens, compreenderia noções de dispositivos ou disparadores, 
como gatilhos que acionam o pensamento. No campo das visualidades, nos ajudaria 
a refletir no que acontece no “entre” imagens, nas fagulhas que surgem no momento 
em que colocamos em atrito.
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Em um mundo dominado pelas políticas de representação, o que podem as 
cartografias visuais (biográficas) para a educação? Como operam as metodologias 
visuais nas relações pedagógicas? Seria a cultura visual detentora desta perspectiva 
de trabalho com/a partir das imagens? Que outros modos de acionar as imagens 
enquanto potência pedagógica poderíamos pensar e propor?

Para tanto, arriscaria algumas pistas para a educação contemporânea frente aos 
desafios pós-pandêmicos (este novo normal): a busca por mais espaços para o 
exercício singular da interpretação. Talvez, pudéssemos pensar em circunstâncias que 
nos permitissem: experimentar práticas pedagógicas inventivas, críticas e políticas; 
explorar as imagens como potência para as relações pedagógicas nas distintas áreas 
e disciplinas; desenvolver no contexto acadêmico propostas que rompam com a 
lógica racionalista como única via para a produção do conhecimento; experimentar 
novas/outras epistemologias; fomentar o protagonismo singular estudantil a partir de 
seus modos de ser e estar enredados. Portanto, incitar estudantes a criarem relações 
entre imagens, estimulando-os a cartografar desejos e repulsas, a produzirem relatos 
visuais do que significa aprender nestes tempos, enredando-se pelas imagens.

Referências:
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Links às cerimônias, palestras e mesas (e Jamzine) - IV SIPACV

Programação: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/n/144013-programacao 

Dia 16/11 – 9h às 10h30
Cerimônia de abertura IV SIPACV e Palestra de abertura IV SIPACV | Thiago 
Cóstackz 
https://youtu.be/GGkcLR4ADIk  - Link do Youtube oficial da UFG
https://youtu.be/_4abjo19_8Q - Link do Youtube oficial da FAV

Dia 17/11 – 9h às 10h30
Mesa 1 - Diálogo pandêmico-viral entre arte e cultura visual: percepções  e Mesa 2 - 
Diálogo pandêmico-viral entre arte e cultura visual: prospecções
https://youtu.be/ZLhD1Q_CSis - Link do Youtube oficial da UFG
https://youtu.be/GcKWl1_oQ_U - Link do Youtube oficial da FAV

Dia 18/11 – 9h às 10h30
Mesa 3 - Diálogo pandêmico-viral entre arte e cultura visual: contaminações e Mesa 
4 - Diálogo pandêmico-viral entre arte e cultura visual: imunizações 
https://youtu.be/EjqLFt_6_Jw - Link do Youtube oficial da UFG
https://youtu.be/Lsii_vaIas4 - Link do Youtube oficial da FAV

Dia 19/11 – 10h20 às 10h50 vol 13; 10h55 às 11h35 vol. 14; 11h40 às 12h20 vol. 
15
Lançamento: livros da série “Desenrêdos” – 10h20
https://youtu.be/CnKd6GBTsZ4 - Link do Youtube oficial da UFG
https://youtu.be/PyPJp6-yDc4 - Link do Youtube oficial da FAV
Palestra de Encerramento IV SIPACV | Profº Dr. Lutiere Dalla Valle (UFSM/RS) e 
Cerimonia de Encerramento IV SIPACV  14h às 16h e 16h15 às 17h30
https://youtu.be/48B1TQKfjdg   - Link do Youtube oficial da UFG
https://youtu.be/1bwR0RVwOqA  - Link do Youtube oficial da FAV

Evento Paratópico “JAMZINE” (online) 
https://jamboard.google.com/d/1kep89rh7W188ZTt_BXSeK8minrueg9bGsaQqdlJ6TWU/viewer
O que foi o projeto: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/n/144014-jamzines)
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RESUMO
Este artigo é um recorte da minha pesquisa de doutorado em 

poéticas visuais com o título: Impressões: experimentação com 
gravura em livros de artista e fanzines. Nele apresento meu processo 
criativo de uma série de fanzines poéticos, onde as páginas serviram 
como espaço de experimentações com gravura e diversos tipos de 
impressão com carimbo, monotipia, serigrafia, estêncil, matriz de 
acetato e transferência, além de desenhos e colagens. Trago para o 
processo criativo o entendimento do fanzine como objeto narrativo e 
interativo em seus elementos construtivos. Considero contribuições 
do livro de artista na percepção deste como um volume, como 
construção tridimensional com espaço para a liberdade expressiva 
que reverbera a importância dos “erros”.   

PALAVRAS-CHAVE
Fanzine. Livro de artista. Impressões. Processo criativo.

RESUMEN
Este artículo es un extracto de mi investigación doctoral en poética 

visual con el título: Impressões: experimentación con el grabado en 
libros de artista y fanzines. En él presento mi proceso creativo de una 
serie de fanzines poéticos, donde las páginas sirvieron de espacio 
para experimentos con el grabado y varios tipos de impresión con 
sello, monotipo, serigrafía, estarcido, matriz de acetato y transfer, así 
como dibujos y collages. Aporto al proceso creativo la comprensión 
del fanzine como objeto narrativo e interactivo en sus elementos 
constructivos. Considero aportes del libro de artista en la percepción 
del mismo como volumen, como uma construcción tridimensional con 
espacio para la libertad expresiva que considera la importancia de los 
“errores”.

PALABRAS-CLAVE
Fanzine. Libro de artista. Impresiones. Proceso creativo.

Faça você mesmo, faça pra entender, crie um 
mundo novo.¹ 

Redson Pozzi
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¹Frase retirada do livro de Márcio Sno, O universo paralelo dos zines.
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Neste artigo, abordo o meu processo de criação de uma série de nove fanzines 
poéticos, os quais tiveram os seguintes títulos: O reino das capas protetoras, O 
canal do submundo, Chiqueirinho de madeira, Ameaça dos lobos, O espelho da 
deformação, Decalcadas na parede, Mãos espinhosas, Beija-flor desgovernado e A 
chegada da menina duplex. Eles foram desenvolvidos a partir de pequenos textos 
com os respectivos títulos, escritos por mim, sobre questões como o nascimento, a 
morte, a natureza e a vida.

Apresento reflexões sobre o meu processo de fazer fanzines e sobre a concepção 
destes, os quais chamei de Zinesthesis, palavra que veio da junção de “zine” e 
“aisthesis”², por abordarem o universo sensível dialogando com a minha percepção 
sobre o fazer livros de artista, ambos como gravura e não como suporte para esta, 
sendo o próprio livro ou fanzine, uma matriz. 

Considerei diversas narrativas não lineares, envolvendo técnicas de expressão, as 
quais se entremeavam às palavras e a própria materialidade dos fanzines.

O FANIZNE COMO OBJETO TRIDIMENSSIONAL DE EXPERIMETAÇÕES 
POÉTICAS

Segundo Henrique Magalhães, “publicações amadoras produzidas por fãs e dirigida 
a fãs de expressões artísticas, os fanzines surgiram nos Estados Unidos na década 
de 1930 com os autores de ficção científica”. (MAGALHÃES, 2007, p.102). Não 
demorou a ganharem o mundo nos anos seguintes, porém, com abrangência ampla, 
abordando diversos temas, os quais se alargam até chegar aos fanzines produzidos 
por artistas com o foco nas poéticas visuais e com abertura para experimentações 
artísticas manuais e até mesmo digitais na atualidade. Como “veículos amplamente 
livres de censura” (MAGALHÃES, 1993, p.10), estes se diversificam nos formatos, 
sendo publicados não apenas como revistas, impressas em gráficas ou através de 
fotocópias dos originais, onde as páginas são folhas de papel sulfite no formato A4 
dobradas, grampeadas ou costuradas ao meio, mas também, feitos com diferentes 
tipos de dobras, folhas de papel amassado, dentre outras infinitas possibilidades onde 
o autor detém liberdade e autonomia no deu “fazer” autoral. Há um caráter experimental 
e de grande exploração nesses formatos, onde, os mesmos originais podem ser 
digitalizados e transformados em e-zines para distribuição em meios digitais ou serem 
feitos a partir de softwares gráficos.  

Encontrei no meu envolvimento com o “fazer” fanzine grande liberdade para minhas 
experimentações com gravura, pois, este passou as ser um espaço anárquico, livre, 
sem preocupações institucionais e ao mesmo tempo me proporcionou o tempo para 
refletir sobre os resultados obtidos através de impressões, colagens e desenhos e 
sobre os formatos que iam adquirindo, saindo de um pensamento que refletia sobre o 
espaço bidimensional de experimentação para chegar ao objeto tridimensional.

Essas reflexões que me refiro, condizem com o que Ulises Carrión aponta sobre 
os livros, onde, apresenta uma nova arte de fazer livros, nessa nova arte, este não 
é apenas “recipiente acidental de um texto”, mas tende a “existir como uma forma 
autônoma e independente, incluindo talvez um texto que seja parte integrante e que 
enfatiza essa forma” (CARRIÓN, p.5, 2011). Nesse sentido vejo como relevante para 
o meu entendimento sobre o objeto livro, os apontamentos de Edith Derdick (2013) 

²“No início era a aisthesis. A aisthesis, no sentido grego do termo, é estar aberto ao mundo, aberto 
ao sensível do/no mundo e deixar-se contaminar”. (MEDEIROS, 2005, p.13).
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sobre o que diferencia um livro funcional de um livro de artista:

No livro “funcional”, o suporte é um contêiner isento, ausente em 
si mesmo, cuja forma e materialidade estão ali para agarrar, fixar e 
preservar memórias ou estender, alongar e projetar imaginários, 
diferentemente do livro de artista cujo suporte é a temporalidade 
que se atualiza a cada instante em que o livro é lido, visto, tocado, 
manuseado. E assim o tal “suporte” deixa de suportar depósitos 
gráficos para ser uma superfície extensiva, folhas, “quase cinema” 
um campo de aterrisagem para sinais transitivos, com alta voltagem 
poética.” (DERDYK, 2013, p.12).

Assim, não me prendi á conceitos rígidos, apenas possibilitei que fanzines e livros 
ora se confundissem ora se fundissem, num processo onde os fanzines surgiram para 
alimentar um conjunto mais amplo que envolvia diálogos constantes com o objeto 
livro e a gravura, de forma experimental, onde dos fanzines surgiam livros de artista 
e destes surgiam novos fanzines, novos textos, novas narrativas e novas gravuras.

Foi através dos diálogos constantes apontados acima que pude aproximar livro 
de artista e fanzine, sendo que, o livro de artista contribuiu para que eu percebesse 
o fanzine como um volume, como construção tridimensional, característica que lhe é 
própria. A forma acessível e democrática e abrangente como ele existe possibilitou-
me a percepção de que o livro de artista pudesse ser como uma expressão artística 
para além dos museus e galerias, uma manifestação sensível que se embrenhe à vida 
das pessoas. 

IDAS E VINDAS: A PRODUÇÃO DOS ZINESTHESIS
Durante a produção dos Zinesthesis, vi que meu processo criativo caminhava 

pautado em idas e vindas. Algo nascia e me fazia voltar às lembranças do passado. Vi 
que não existe um começo no processo criativo, temos coisas guardadas em nós, que 
sempre passaram despercebidas e em dado momento aparecem e pedem para sair 
da memória guardada. Existe um mundo inteiro nos passando informações visuais. O 
nosso cotidiano é repleto de imagens que vão sendo guardadas como arquivos vivos 
esperando para serem acionados ou abertos. 

São infinitas as imagens e as palavras que temos em nós mesmos. Elas não estão 
paradas. Elas se modificam, se combinam e se recombinam. Guardamos em nós 
infinitas peças que em algum momento vão se articular, ou promover agenciamentos. 
Essas peças podem se combinar e articular modificações. Elas podem se chocar em 
explosões caóticas para depois promover novas combinações. 

O meu processo criativo dos Zinesthesis buscou minar coisas organizadas, sobrepor 
tempos diferentes, e, quando necessário, explodir tudo que foi ordenado para poder 
recomeçar. Contudo, essa experiência foi pensada, analisada a cada momento em 
que apresentou suas metamorfoses e surpresas, pois, “a obra está em constante 
processo com ela mesmo.” (REY, 1996, p.87).

Considero que os Zinesthesis são resultado de um processo longo que começou 
com desenhos (2008), depois parti para pinturas digitais e escritas de textos sobre 
elas e releitura dos desenhos e textos para experimentação com gravura (2013 a 
2017).  

Nos anos de 2008 a 2010, elaborei pinturas digitais a partir dos desenhos que 
fiz quando acompanhava meus pais no tratamento do câncer. Ambos adoeceram na 
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mesma época, então, eu vivenciei, junto a eles, um período em que a morte passou a 
ser muito presente no nosso cotidiano em ambientes hospitalares. Durante as longas 
esperas pelos meus pais em consultas, exames e tratamento com quimioterapia, eu 
desenhava, rabiscava, escrevia coisas que observava e sentia e depois criava pinturas 
digitais a partir dos desenhos. Essas pinturas digitais me “inspiraram” na escrita de 
textos, vi que eles poderiam reconstruir fragmentos do trabalho digital de outro jeito. 
As palavras me ofereceram outras visualizações e outras dimensões para as minhas 
percepções, que as imagens não poderiam falar por elas.  As imagens foram surgindo 
na trama da escrita, tudo em meio à despretensão, apenas uma busca pela poesia, 
pela arte, numa espécie de desabafo. Assim surgiu a série de desenhos, pinturas 
digitais e textos que chamei de “Sacos de Lixo que Brotam de Mim”.

Quando iniciei uma pesquisa com gravuras, em 2013, com intuito de experimentar 
impressões em páginas de fanzines, consultei etapas anteriores, colhi informações 
que considerava importante naquele momento e acrescentei outras. Trouxe para 
o processo informações visuais que mais se adequavam às técnicas que estava 
usando. Depois comecei a pensar sobre transparências, camadas, sobreposições, e 
refletir sobre o que já havia feito no passado, mas com uma ideia arqueológica de que 
mesmo cobertas as camadas que se sobrepõem, estas vão dando pistas do que está 
embaixo ou em cima, indo e vindo nessas sobreposições atemporais que podem ser 
alteradas a qualquer momento. 

Então, os Zinesthesis, se corporificaram em fotocópias sobre papel sulfite branco 
(páginas interiores) e colorido (capa) no tamanho A3, dobrados em sentido vertical 
e com anexos em papel vegetal no mesmo tamanho, onde desenhei detalhes das 
imagens já elaboradas ou criei novos desenhos, ou deixei folhas brancas em papel 
vegetal para que o leitor pudesse interferir e anexei novos recortes e novas impressões. 
(Figura 1). 

Como o trabalho realizou-se em um “vai e vêm”, as páginas foram posteriormente 
fotocopiadas em papel vegetal, em preto e branco e me serviram para criação de telas 
para serigrafia. As fotocópias ganharam novas interferências, e mesmo que se tratasse 
de reprodução, cada fanzine reproduzido ganhou um semblante único. (Figura 1).

Fonte: da autora

Figura 1 – Cópias dos Zinesthesis com redução para formato A4 (21 cm x 
29,7 cm); uso de diversos tipos de papeis coloridos, adesivos, fitas, folhas de 

acetato, etc.; 2013 a 2018.
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ZINESTHESIS 
A seguir, apresento parte dos textos, em itálico, e parte do processo de elaboração 

dos fanzines, mostrando resultados de ações expressivas, principalmente com 
diferentes tipos de impressões. Mesmo despreocupada de uma sequencia linear, 
realizei as experimentações no tamanho A3 (29,7cm x 42cm), com distribuição de 
páginas no sentido vertical depois de dobradas ao meio, o que facilitaria a execução 
de fotocópias no tamanho A3 e também em ampliações para formato A2, A1 ou A0 e 
redução para formatos A4 (figura 1), A5 ou A6, sabendo-se que aqui a palavra matriz 
tanto significa matriz de página original dos fanzines como matriz de gravura.  

 O REINO DAS CAPAS PROTETORAS 

Enfim, todos os balões de ar foram exterminados pelas agudas e 
substituídos pelas capas, foi quando a subida se fez leve e calma.

                     
Nesse fanzine usei algumas fotocópias ampliadas de gravuras da série Caprichos 

de Francisco Goya, para colagens e para transferir a imagem com thinner. Imprimi 
com carimbos e matriz de papelão recortada com relevo em cola.  Para o texto, usei 
gabaritos e carimbos tipográficos. Colei linhas e desenhei usando canetas de tinta 
nanquim. O papel usado para imprimir nas matrizes foi papel montval (300g/m2). 
(Figura 2).  

O CANAL DO SUBMUNDO 
Pequeno dinossauro... Multiplicações, uma armada cabeluda o 

protege de multiplicações celulares. O exército é, incansavelmente, 
comandado pelo General (G3). Todo dia para por dois minutos, sempre 
do meio-dia ao meio-dia e dois minutos, à sombra de uma árvore. 
Um minuto de silêncio em honra de G1que morreu em combate e um 

Fonte: da autora

Figuras 2 - O reino das capas protetoras - matrizes de páginas 
da capa, 2013 a 2017.
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minuto de suspiro em homenagem a G2 que morreu de velho. No 
exército, são todos iguais, pensam iguais e igualmente obedecem ao 
G. Esta lógica da uniformização nunca permitiu nenhuma novidade, 
nenhuma anarquia.

Fiz colagens e transferências com fotocópias ampliadas de gravuras da série 
Caprichos de Francisco Goya. Imprimi com recortes de acetado, matriz de papelão 
com relevo em cola monotipia com cola colorida.  Criei alguns carimbos de borracha 
para a tipografia do título.  Escrevi e desenhei usando canetas de tinta nanquim. 
Transferi tatuagens adesivas. O papel usado para imprimir nas matrizes foi papel 
montval (300g/m2). (Figura 3).

CHIQUEIRINHO DE MADEIRA 

O céu está nublado! Olhou pela janela e viu tudo cinza. Dois contos 
se encontram entre fios eletromagnéticos. Uma cabeça vermelha 
protegida do frio começa a crescer em forma de escultura. Bolhas 
enormes surgem da barriga. Gestação de treze meses. Líquidos de 
treze anos.

Aqui, explorei a técnica de monotipia com tinta a óleo, Impressão de matrizes de 
papel alumínio, acetato recortadas e em ponta seca. Fiz interferências usando canetas 
para retroprojetor. Escrevi e desenhei usando canetas de tinta nanquim. Confeccionei 
carimbos tipográficos de borracha para o título. Usei transferência de tatuagens 
adesivas. O papel usado para as bases das matrizes foi papel montval (300g/m2). 
(Figura 4).

 

Fonte: da autora

Figura 3 - O canal do submundo - matrizes de capa e páginas 
do miolo; 2013 a 2017.
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AMEAÇA DOS LOBOS
Que anestesia! Entrar na sala vazia de respirar e escolher entre 

várias caixinhas a caixinha. 
A moça quis entrar em uma delas e ali permanecer dormindo. Os 

balões não a deixavam dormir a dias. Às vezes eles cresciam tanto 
que explodiam em seus ouvidos. Naqueles dias o Lobo rondara a 
casa, ela sentiu necessidade de ascender uma fogueira para assustá-
lo, ainda não se sabe se era o Lobo mau da Vovozinha, o Lobo dos 
Três porquinhos ou o Lobo dos sete cabritos.

Nesse fanzine, escrevi e desenhei usando grafite, carvão e canetas para retroprojetor 
e de nanquim. Usei matrizes de acetato recortadas e arranhadas em ponta seca. 
Usei gabaritos de arquitetura para criar alguns desenhos a partir de repetições e 
agenciamentos dos desenhos dos gabaritos. O papel usado para imprimir foi montval 
(300g/m2). (Figura 5).

Fonte: da autora

Figura 4 - Chiqueirinho de madeira - matrizes da capa e miolo; 
2013 a 2017.
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O ESPELHO DA DEFORMAÇÃO
O Diabo deixou quebrar o espelho da deformação, o espelho se 

espatifou e os cacos criaram confusões na mente do menino, pois 
sentiu um monstro tricotado atravessar o seu corpo e soltar cacos de 
espelho em sua direção. Os cacos causaram mudanças radicais em 
seu coração, mesmo com medo, revidou o ataque.

Aqui usei carimbos, transferência de tatuagens adesivas, monotipias com tinta 
a óleo e tinta para aquarela, desenho com canetas hidrocor, canetas de nanquim, 
carimbos e gabaritos de texto sobre papel montval (300g/m2). (Figura 6).

Fonte: da autora

Fonte: da autora

Figura 5 - Ameaça dos lobos - matrizes de capa e 
miolo; 2013 a 2017.

Figura 6 - O espelho da deformação - matriz do 
miolo tamanho; 2013 a 2017.
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DECALCADAS NA PAREDE 
O pato sumiu, suas penas arrepiaram por medo de Diná. Não adiantou, 
Diná cercou o pato medroso e o comeu gulosamente. 
As garotas, carpideiras, da parede fizeram um coro de lamentação 
pela morte do pato. 
A confusão causada pelo pato não foi respeitada e a menina foi-
se. Transportaram-na da cama de rodinhas para uma mesa. Viu a 
iluminação incidindo em sua cara. Focos de luz. Sentiu-se uma estrela! 
Ficaria livre do “lixo intestinal”.

Nas matrizes deste fanzine usei carimbos de texto, monotipias com tinta a óleo, 
desenho com canetas hidrográficas, canetas de nanquim, impressão de matrizes de 
acetato (ponta seca e recortes). O papel usado para imprimir nas matrizes foi montval 
(300g/m2). (Figura 7).

Fonte: da autora

Figura 7 - Decalcadas na parede - matriz de 
páginas do miolo; 2013 a 2017.

MÃOS ESPINHOSAS 

(...) Outro efeito colateral foi o surgimento de sacos pretos, sacos de 
lixo cheios de ar gelado. Eles foram brotando rapidamente do corpo da 
menina, a ponto de cobri-la toda. Um surto de sacos pretos. 
A menina tocava o mundo e o mundo esquizofrenicamente emitia 
sacos e sacos de lixo pretos, cheios de ar glacial. 

Em Mãos espinhosas (Figuras 8) usei colagens, gabaritos tipográficos, tatuagens 
adesivas, canetas de nanquim e impressão com matrizes de fios de cobre sobre 
colagem. Colei algumas cópias de ilustrações digitais de minha autoria e fotocópias 
de reproduções de gravuras de Goya da série Los Caprichos juntamente à recortes 
do jornal folha de São Paulo (2013) com fotos de Luiz Alfredo (década de 1960) sobre 
o hospício de Barbacena (conhecido como holocausto brasileiro), em Minas Gerais. 
Cito essa foto por ter sido marcante para ilustrar minhas impressões sobre a morte. A 
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história de Horror que os pacientes viveram ultrapassa os limites do humano. 
Depois que havia terminado essas montagens nas páginas dos fanzines fiz 

serigrafias e carimbos para que fossem usados em outros trabalhos, como nos livros 
de artistas. A imagem foi fragmentada e outras imagens foram sobrepostas, criando 
assim um diálogo sobre as atrocidades humanas a partir das fotos de Luiz Alfredo e as 
gravuras de Goya. O papel usado para imprimir nas matrizes foi montval (300g/m2).

Fonte: da autora

Figura 8 - Mãos Espinhosas - matriz do miolo; 
2013 a 2017.

BEIJA-FLOR DESGOVERNADO
O sangue do bebedouro era proveniente de tubos ligados aos pés do 
paciente. Ele passava por tubos, entrava em uma centrífuga. Depois 
lhe acrescentavam um néctar delicioso e assim estava pronto para 
entrar no bebedouro e servir ao beija-flor. Qualquer descuido no 
manuseio da enfermeira, o aparelho se desgovernava e pontilhava de 
vermelho tudo à sua volta.

Aqui experimentei transferência de desenhos através de folhas de papel carbono 
sobre colagens, onde usei recortes de impressora jato de tinta, monotipias com tinta 
a óleo e Impressão com matrizes de acetato recortadas e riscadas com ponta seca 
e serigrafia. Usei gabaritos e adesivos tipográficos e tatuagens adesivas sobre papel 
montval (300g/m2). (Figura 9).
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A CHEGADA DA MENINA DUPLEX
Tudo passava pelo pensamento que como dardo era atirado, um após 
o outro e deixava linhas traçadas pelo trajeto. Ao final ficou como o 
molde das revistas de moda, tipo faça você mesmo. Manequim 38 
ao 44 em camadas, tracejados diversos, um após o outro. Aquela 
confusão a incomodara. Para aguentar tantos pensamentos dividiu-se.

Experimentei, para A chegada da menina duplex, colar algumas impressões coloridas 
de ilustrações digitais de minha autoria. O texto também foi escrito no computador, 
impresso e colado sobre as páginas. Colei fotografias antigas, embalagens, 
guardanapos estampados, recortes de revistas, fotocópias da série Caprichos de 
Francisco Goya. Usei transferências de tatuagens e colei desenhos adesivos. O papel 
usado para imprimir foi papel montval (300g/m2). (Figura 10).

Fonte: da autora

Fonte: da autora

Figura 9 – Beija-flor desgovernado – matrizes do 
miolo; 2013 a 2017.

Figura 10 – A chegada da menina duplex – matrizes do miolo; 2013 a 2017.
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CONCLUSÕES

Make a zine and – poof – you’re a zinester.”³
Julie Bartel

A série Zinesthesis me proporcionou a escrita de textos poéticos, onde considerei  
a possibilidade de diversas leituras pela reordenação de páginas, ou seja, pela lógica 
não-linear e sequencial.

Em alguns momentos segui narrativas do cotidiano, desenvolvendo desenhos a 
partir dos acontecimentos diários para depois criar matrizes para imprimir nas páginas 
de livros de artista e depois nos fanzines, fazendo um percurso contrário do inicial.

Testes com monotipias e espelhamentos com manchas foram feitos nos fanzines e 
depois em livros de artistas.

Uma aparente desordem ocorrida nos fanzines com uso de carimbos, colagens e 
serigrafia, foi capturada, por mim, para aparecer nos livros de artista, em um processo 
de deslocamentos, de idas e vindas das imagens.

Dessas investigações voltei aos carimbos e pude fazer outros que foram impressos, 
compondo novas formas de se ver e representar uma única imagem através da 
repetição. Instigou-me a busca por testar materiais alternativos e transpor os resultados 
para materiais tradicionais como, por exemplo, o cobre em matrizes de calcogravura.

As imagens, muitas vezes caóticas, surgidas de colagens, sobreposições de 
diferentes tipos de impressões proporcionaram desenhos e ideias para novos trabalhos.

A minha procura pelos modos de fazer fanzine de forma poética foi motivada pela 
vontade de autonomia e liberdade. Esse pensamento se misturou à minha atuação 
como artista visual, pois, creio que há uma espécie de trânsito entre o meu jeito próprio 
de fazer fanzines como artista visual e a minha mediação como educadora.

O fanzine preza pela anarquia, as regras se dissipam no processo, nele busquei 
minhas experiências no desenho e na escrita. Se recortei e colei, tive que selecionar, 
fazer escolhas e pensar sobre as estas a partir de mim. Se desenhei, fiz escolhas e pude 
escrever sentimentos. Se aconteceram “erros”, eles foram bem-vindos, quebraram o 
medo para poderem-me permitir aos acidentes sem o desespero do capricho. 

Vejo que fui “contaminada” pelos fanzines e automaticamente fui levada a contaminar 
outras pessoas e passar para frente a minha “grande” descoberta, por isso tento levar 
para outros a filosofia do “faça você mesmo”, experimente essa libertade!
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RESUMO
Nesse texto trazemos um diálogo com base nos estudos da 

conversa como metodologia e da conversa online como procedimento 
metodológico, acrescentando as imagens como proposta 
metodológica de pesquisa com cultura visual, para pensar-praticar 
a sala de conversa online com imagens. A conversa online é uma 
conversa a distância que encurta distâncias e é uma conversa face 
a face em que as faces são mediadas por uma tela. Assim, ao falar 
em pesquisas com materiais visuais e educação, enfatizamos que 
as imagens são especialmente eficazes para expor o indescritível 
nas conversas e citamos a experiência compartilhada em uma sala 
de conversa realizada numa disciplina da graduação em Pedagogia, 
em que docentes-discentes produziram imagens a partir de seus 
repertórios culturais para debate nas aulas online vividas no ano de 
2021.

. 
PALAVRAS-CHAVE
Cultura visual. Conversa online com imagens. Educação. 

Metodologia de pesquisa.

RESUMEN
En este texto, traemos un diálogo basado en los estudios de la 

conversación como metodología y la conversación online como 
procedimiento metodológico, agregando imágenes como propuesta 
metodológica de investigación con cultura visual, para pensar-practicar 
la sala de conversación online con imágenes. La conversación online 
es una conversación a distancia que acorta distancias y es también 
una conversación cara a cara en la que los rostros están mediados por 
una pantalla. Así, al hablar de investigación con materiales visuales 
y educación, enfatizamos que las imágenes son especialmente 
efectivas para exponer lo indescriptible en las conversaciones. En 
el texto, traemos la experiencia vivida en una sala de conversación 
realizada en una disciplina de graduación en Pedagogía, en la cual 
los estudiantes produjeron imágenes de sus repertorios culturales 
para debatir en las clases online vividas en el año 2021.

Palabras clave: cultura visual, conversión online con imágenes, 
educación, metodología de investigación.
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Introdução

No meio do caminho tinha uma tela
Tinha uma tela no meio do caminho

Tinha uma tela
No meio do caminho tinha uma tela

 
Nunca me esquecerei desse acontecimento

Na vida de minhas retinas tão fatigadas
Nunca me esquecerei que no meio do caminho

Tinha uma tela
Tinha uma tela no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma tela.

 
(Não é um poema do Drummond, mas poderia ser...)

Esse artigo é parte de uma reflexão metodológica proposta a partir da experiência 
com licenciandos, docentes-discentes, em uma disciplina da graduação em Pedagogia 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro a partir das reflexões vividas 
no grupo de pesquisa que integram o debate de uma pesquisa de doutorado. 
Foram pensadas propostas em que estudantes produzissem e trouxessem imagens 
de seus repertórios culturais para debate nas aulas online em 2021. Trazemos 
um resumo do que foi experienciado e do que percebemos nesses momentos de 
conversa, considerando a experiência da/na disciplina como uma ponte para pensar 
a possibilidade da metodologia da conversa online com imagens nas pesquisas em 
educação.  

Algumas possibilidades dessas conversas online com imagens foram atividades 
realizadas por estudantes da disciplina em aulas assíncronas e levadas para os 
encontros síncronos. As propostas eram para que fossem feitas perguntas sobre/
com imagens produzidas ou encontradas nas redes. Para exemplificar, trazemos 
a experiência de uma das atividades: a produção de uma self/autorretrato para as 
apresentações iniciais entre os licenciandos no início do curso. Que imagens criamos 
para falar de nós? Que imagens produzimos para falar de educação? O que elas nos 
dizem? Como contamos a experiência de ser estudantes e ser docentes  através das 
imagens? E, nesses exercícios, como perceber as visibilidades e as invisibilidades: o 
que as imagens deixam de falar? O que mostram e o que escondem? 

Lipovetsky e Serroy (2011) em publicação há cerca de 10 anos atrás já nos falavam 
da “cultura tela”, da realidade em que vivíamos em que tornamo-nos o homo-ecranis 
pois “se nasce, vive, trabalha, ama, se diverte, viaja, envelhece e morre acompanhado, 
em todos os lugares por onde passa, por telas” (p. 77). O que dizer da nossa realidade, 
hoje, em meio a pandemia de COVID-19 em que o nosso mundo passou a ser a 
própria tela?

Dialogando com a poesia na epígrafe desse artigo, uma adaptação da poesia 
de Drummond, podemos sim dizer que no meio do caminho das salas de aula dos 
professores agora tem uma tela. A tela que, antes, como nos dizem Lipovetsky e 
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Serroy, nos acompanhava por onde íamos, ao circular pelos espaços da cidade e 
do mundo, agora nos acompanha fora de casa e, também, dentro das casas de 
professores e estudantes, em salas de aula antes físicas e que estão online devido 
a pandemia. Esse contexto está mudando não só as práticas de professores como 
também as pesquisas que fazemos. 

Nesse artigo apresentaremos as referências teóricas da pesquisa com imagens, 
da conversa online com imagens como metodologia de pesquisa em diálogo com a 
experiência vivida com os alunos para apontar a criação dessa nova possibilidade de 
metodologia. 

 
A conversa online com imagens

Para pensar a conversa online com imagens, assim como na recriação da poesia de 
Drummond a partir do contexto das telas, produzimos um diálogo com metodologias 
anteriores propondo uma recriação/recombinação dessas metodologias já existentes. 
Dessa forma, com base em estudos da conversa como metodologia de pesquisa, de 
Ribeiro, Souza e Sampaio (2018) e em diálogo com Ribeiro Junior, Amaro, Teixeira 
e Ruanni (2020) acerca da conversa online como procedimento metodológico de 
pesquisa, acrescentamos as imagens como parte dessa proposta metodológica. A 
ideia da conversa com imagens foi nos apresentada por Porres Pla (2013) quando o 
autor fala de conversações na aula de cultura visual. Assim, o que articulamos aqui é 
uma metodologia em construção: a conversa online com imagens. E, como conversar 
é uma “metodologia viva” como nos aponta Porres Pla, assim como também todos os 
autores anteriores, apresentamos essa metodologia ‘viva’ em construção.

A conversa online é uma conversa à distância que encurta distâncias e é uma 
conversa face a face em que as faces são mediadas por uma tela. Há uma tela no meio 
do caminho. E há imagens de outras telas e de outras faces encurtando o caminho da 
conversa. Rose (2016), ao falar sobre pesquisas com materiais visuais, enfatiza que 
as imagens são especialmente eficazes para expor o indescritível nas conversas. 

Grande parte das metodologias de pesquisas que incluem imagens ainda hoje 
não consideram o que as pessoas pensam ou falam sobre/com essas imagens. Uma 
interpretação composicional, uma análise de conteúdo ou uma análise cultural, por 
exemplo, muitas vezes localizam os significados que recuperam dos materiais visuais 
inteiramente nos próprios materiais e, simplesmente, descartam as pessoas como 
criadoras de significados, aponta Rose (op cit), que tem trazido suas práticas-reflexões 
sobre as pesquisas com materiais visuais na perspectiva da vida cotidiana. 

Como nos coloca Mirzoeff (2016):
 

Uma cultura visual é a relação entre o visível e os nomes que     damos 
ao que é visto. Também abarca o invisível e o que se oculta à vista. 
Em resumo, não vemos simplesmente aquilo que está à vista e que 
chamamos de “cultura visual”. Antes, também, criamos uma visão do 
mundo que resulta coerente com o que sabemos e com o que temos 
experimentado (MIRZOEFF, 2016, p. 19-20) (tradução das autoras)

 



69

Diante do exposto e por concordarmos que, nas pesquisas com materiais visuais, 
as conversas com imagens podem ser uma forma de capturar, evocar, indicar o afetivo, 
o não representativo e o indescritível, conforme Rose (2016), por meio das conversas 
online com imagens, pensamos ser possível realizar essa ‘conversa cultural’ entre 
imagens e visões de mundo, entre o que sabemos e o que temos experimentado. Foi 
nesse contexto que iniciamos a utilização das salas de conversas online com imagens 
como método de pesquisa para análise, individual e coletiva, de materiais visuais 
compartilhados com/por docências e discências em redes cotidianas digitais. 

 
Pesquisando com materiais visuais
 
Fotografias, diagramas, mapas relacionais, linhas do tempo, autorretratos, filmes, 

vídeos, diários de vídeo, colagens, mapas, livros de memória, desenhos, novelas 
gráficas, fotos-diários, tudo pode ser considerado tipos de imagens de pesquisa, de 
acordo com Rose (2018, não paginado). Esses tipos de imagens podem ser gerados 
pela pessoa que pesquisa, criados pelas pessoas participantes da pesquisa ou 
podem ser “encontrados” nas mais variadas redes, integrando diferentes projetos, que 
tornarão as imagens visíveis (publicadas) e/ou invisíveis (para manter o anonimato, 
por exemplo) (ROSE, 2016).

Alguns pontos são considerados importantes por Rose (2018) nas pesquisas com 
usos de imagens. O primeiro deles é levar a imagem a sério. Não pela necessidade 
absoluta de análise da imagem em si, isoladamente, mas porque é muito comum, 
segundo a autora, que, nas ciências sociais, se utilizem imagens como uma espécie 
de apêndice, pois as pesquisas ainda estão muito centradas no texto, carregando 
as imagens de bulas (PORRES PLA, 2013) ou de referências, sem levar em conta a 
sua influência direta nas relações e interações com as pessoas. Hernández (2013), 
ao falar em investigação com e sobre imagens, também enfatiza a longa tradição 
em ciências sociais na qual as imagens fotográficas ou em movimento têm um papel 
relevante na pesquisa, contudo,

esse caráter ilustrativo se apresenta como insuficiente [...] pois, na maioria 
das pesquisas etnográficas, as imagens fotográficas ou cinematográficas 
se apresentavam, até recentemente, como ilustrações da narrativa textual 
ou como expoente das evidências obtidas durante o período em campo. 
(HERNÁNDEZ, 2013, p.85)

 
O segundo ponto é pensar nas condições e efeitos sociais dos objetos visuais, 

entendendo que relações eles estabelecem ou produzem com os sujeitos por serem 
significativos e/ou afetivos. Uma abordagem que pensa em termos de significado 
cultural, de práticas sociais ou de relações de poder nas quais o visual está inserido 
constitui a pesquisa com materiais visuais em educação. Reiteramos essa abordagem, 
juntamente com Rose (2016), e isso significa pensar sobre as relações de poder 
que produzem, como são articuladas e podem ser desafiadas por maneiras de ver e 
imaginar. 

E o terceiro, seria considerar nosso próprio caminho ao olhar para as imagens, 
ponto importante quando observamos o que é pesquisar docências, sendo docente, 
por exemplo, pois isso produz uma implicação com as pessoas participantes da 
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pesquisa em educação. Hernández (2013, p.84) enfatiza que “algumas das melhores 
amostras de apropriação das imagens estão no contexto de um enfoque de pesquisa 
em que os sujeitos são muito mais do que meros colaboradores de pesquisadores.”  

Ainda quanto às pessoas que estão sendo pesquisadas, Rose (2016) chama a 
atenção para o fato de que, se elas recebem uma câmera e fotografam o que lhes 
aparece como mais importante, as fotografias produzidas evitam, de alguma forma, as 
armadilhas da representação. Fotos de família fazem a família falar; fotos de arte têm 
seus textos críticos; quadros indescritíveis afetam a teoria, fazendo mostrar algumas 
coisas e outras não. 

Sobre a relação entre métodos de pesquisa visual e cultura visual contemporânea, 
a pesquisadora pontua que há uma interseção entre a prática e a pesquisa, na qual a 
prática pode ser vista como uma rota para  descentralizar o conhecimento acadêmico 
ao privilegiar, também, o  conhecimento experimental e processual, abrindo espaços 
para  romper suposições estabelecidas ou discursos dominantes.

Ao tomar a crítica como uma abordagem que pensa no visual em termos da 
importância cultural, social e das práticas e relações de poder nas quais as pessoas 
estão inseridas, Rose (2016) observa o quanto é importante considerar as imagens, 
ser crítico sobre elas e refletir sobre essa crítica. 

Assim como Campos (2012, 2013), Hernández (2013) e Mirzoeff (2003, 2016), para 
pensar mais especificamente a visualidade na contemporaneidade, a autora fala das 
relações que se estabelecem no âmbito do ver e do ser visto e à maneira com a qual 
a visão é construída: como vemos, como somos capazes de ver, o que é permitido ou 
feito para ver, sobretudo nas relações de poder. Uma visualização da existência que, 
atualmente, é cada vez mais mediada pelas telas dos dispositivos, móveis ou não. 
Juntamente à ideia de um olhar hegemônico que produz visualidades específicas, 
por exemplo, haveria (in)visíveis, não necessariamente dicotômicos, cuja definição 
da geografia se torna difícil porque nem todos olhamos a partir do mesmo lugar e da 
mesma perspectiva. Como destaca Campos (2016, p.54), “os contornos da visibilidade 
são complexos e desiguais, pois não apenas aquilo que vemos se encontra invisível 
para alguns, como aquilo que outros veem se nos encontra tantas vezes vedado.” 
O autor também nos diz que a cultura visual, e a partir dela a visualidade, pode ser 
entendida como um sistema em que os modos de olhar e representar, visualmente, o 
que nos rodeia são histórica e culturalmente modelados. 

E, para trazermos para o campo da educação, tanto na formação quanto nas práticas 
docentes, a cultura visual como campo interdisciplinar nos ajuda na reflexividade em 
torno dos discursos e das práticas sociais que tentam organizar as formas de ver nas 
instituições. Desse modo, podemos refletir a partir dos espaços das práticas educativas 
como, nós professores, estamos sendo e nos fazendo na relação com essa cultura 
visual que faz parte do contexto atual. Como professores usam e até mesmo criam com 
os elementos da visualidade no seu cotidiano? Que relações estamos criando com as 
imagens que vemos e com o que produzimos a partir delas? Como conversamos com/
sobre/a partir das imagens no cotidiano e nas salas de aula? (HOFFMANN, 2020).
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O olhar crítico-reflexivo sobre como são organizados os campos do visível e do 
invisível, do belo e do feio, entre outras classificações que permeiam os cotidianos 
escolares (DUSSEL, 2009), nos permite compreender a visualidade que domina 
um determinado espaço-tempo em seu contexto. Se pensarmos a imagem como 
Hernández (2013), ou seja, um vazio que necessita do olhar, das relações e interações 
para tomar-se de significados, compreenderemos a complexidade que é transpor 
imagens de um campo para outro, principalmente se considerarmos, também, seus 
contextos de produção. Desse modo, conversar sobre/com/a partir e para além das 
imagens (PORRES PLA, 2013) é fundamental para entender a cultura visual-digital 
contemporânea, sobretudo no campo da educação, e as práticas de subjetividade e 
os relatos visuais que a elas se vinculam, e que, por sua vez, constroem o visualizador 
(HERNÁNDEZ, 2013).

Existem duas posições presentes na pesquisa sobre e a partir da cultura visual 
na educação, de acordo com Hernández (2013). Uma que considera que a cultura 
visual são os objetos e artefatos visuais que nos rodeiam e com os quais interagimos 
e que aponta que a relevância nas pedagogias da cultura visual não são os objetos, 
mas sim as relações que mantemos com eles. Por esse motivo, indagar sobre essas 
relações na pesquisa relaciona-se com a proposta de conversa online com imagens. 
A segunda convida a explorar a noção de produtores da cultura visual dos indivíduos, 
na medida em que não se trata somente de fazer com, mas também de ser com as 
representações e artefatos da cultura visual. Nesse sentido, a conversa online com 
imagens pode promover produções de todos os que conversam, trazendo à baila os 
produtores da cultura visual. 

Múltiplas imagens como produção de self e autorretrato

Para pensar uma articulação entre os artefatos visuais que nos rodeiam e 
a produção da cultura visual dos indivíduos, como destacado por Hernandez,  
apresentamos a experiência de uma atividade realizada a partir da produção de uma 
self/autorretrato pelos licenciandos. Nessa produção uma situação que nos chamou 
a atenção foi o grande número de imagens que cada estudante escolheu para falar 
de si, apresentando-se. O autorretrato não apareceu apenas como uma imagem 
de si, mas como um conjunto de imagens, ou uma paisagem, incluindo objetos, 
lembranças, situações, pessoas que constituíam momentos de vida situados em uma 
temporalidade específica, articulada, sobretudo, à experiência que está sendo vivida 
com a pandemia de covid-19. 

Dentre as 73 imagens apresentadas, 29 eram composições de imagens diversas 
para falar de si. Como pontuado por Rose (2001), as produções próprias fogem da 
armadilha da representação. Tradicionalmente, autorretrato é a produção de uma 
imagem da pessoa feita de si mesma, seja sob forma de desenho, pintura, gravura 
ou descrição escrita/oral. Houve um tempo em que os autorretratos eram domínio 
exclusivo de uma minoria altamente qualificada e a possibilidade de ver uma imagem 
de si mesmo limitava-se aos ricos (Mirzoeff, 2016).
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Sobre a selfie,

A primeira foto considerada selfie, na história, é de 1839 e foi   
registrada pelo fotógrafo Robert Cornelius, que tirou uma foto de si 
mesmo e a publicou. Mas, o retrato ou autorretrato sempre foi uma 
estética popular tanto na fotografia quanto na pintura. O que difere 
uma selfie de um autorretrato, segundo dicionários de língua inglesa, 
é a publicação. (TESCH, 2018, p.69)

Desse modo, podemos considerar a publicação do autorretrato, ou da selfie, como 
uma forma de ampliar as possibilidades de todos falarem de si, e não somente os 
ricos ou poderosos, como ressalta Mirzoeff (2016, p.37), pois “a selfie não chama 
a atenção por ser nova, mas porque expressa, desenvolve, expande e intensifica a 
longa história do autorretrato”, o que nos permite continuar as indagações sobre que 
sentidos os autoretratos/selfies enquanto composição de imagens de estudantes de 
pedagogia poderiam nos trazer. 

O que nos diz a necessidade de trazer várias imagens e elementos para compor um 
autorretrato? Durante uma das conversas, uma licencianda comentou que precisava 
de várias imagens para falar de si porque somente a própria imagem não daria conta. 
Ainda durante a conversa, ela complementou, juntando outras falas à sua, que, mesmo 
assim, muitas imagens ficaram de fora. Entendemos, a partir da análise coletiva dessa 
e de outras composições, que há uma estreita relação com o modo como vimos nos 
produzindo como sujeitos visualizadores na contemporaneidade em meio à grande 
quantidade de imagens produzidas e compartilhadas por nós, e pelo(s) outro(s), nos 
cotidianos. 

Entendendo o contexto da cultura visual que nos cerca e a dimensão do online 
que tem abarcado a escola e a pesquisa, amplia-se cada vez mais a necessidade de 
todos nós construirmos a nossa capacidade de conversação visual, criando novas 
práticas a partir de nossos repertórios que estão para além da ideia de representação. 
Nos tempos atuais, nos sentimos sempre aprendendo em novos contextos, o que nos 
desafia a olhar, pensar e criar novos modos de ver e nos relacionar com as visualidades 
e, assim, aprendermos a ser com as visualidades na medida em que percebemos os 
múltiplos eus que emergem com as práticas de produção das selfies ou autorretratos.

A sala de conversa online alarga a perspectiva de conversação com imagens, que se 
multiplicou com a pandemia diante da experiência contemporânea da impossibilidade 
do contato físico com outras pessoas e de convívio com uma grande quantidade 
de imagens em diferentes telas. O modo como estamos nos “produzindo” com as 
visualidades tem se tornado bem diferente de períodos anteriores à pandemia, tendo 
em vista que as conversas online na atualidade abarcam uma gigantesca multiplicidade 
de telas e imagens de si e do outro. 
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Resumo
Nas últimas décadas, as crianças estão aprendendo inglês cada 

vez mais cedo com os desenhos animados. Entendendo que essa 
situação se amplia no atual contexto mundial causado pela COVID-19, 
em que nos vemos imersos por uma grande quantidade de novas 
informações nas telas, esse texto tem como objetivo entender 
melhor as relações das crianças com as imagens em inglês e para 
isso, traremos resumidamente as teorias que nos alicerçam nesta 
pesquisa. Depois, apresentaremos alguns dos resultados iniciais 
obtidos pensando em como as visualidades implicam nos modos 
de ver das crianças e nas formas de aprender com as imagens dos 
desenhos. 

Palavras-chave: Inglês, crianças, visualidades, cultura visual

Abstract 
In these last decades, children are learning English at an earlier 

age with cartoons and videos. Understanding that, this situation 
expands in the current global context caused by COVID-19, in which 
we find ourselves immersed in a large amount of new information on 
the screens, this text aims to better understand the relationship of 
children with images in English and for that , we will briefly bring the 
theories that support us in this research. Afterwards, we will present 
some of the initial results obtained thinking about how visualities 
imply in the ways of seeing children and the ways of learning with the 
images in these drawings . 

Keywords: english, children, toddlers, visualities, visual culture 

Resumen
En las últimas décadas, los niños están aprendiendo inglés a 

una edad más temprana con dibujos animados. Entendiendo que 
esta situación se expande en el contexto global actual provocado 
por el COVID-19, en el que nos encontramos inmersos en una gran 
cantidad de información nueva en las pantallas, este texto pretende 
comprender mejor la relación de los niños con las imágenes en inglés 
y para ello, traemos brevemente las teorías que nos apoyan en esta 
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investigación. A continuación, presentaremos algunos de los resultados iniciales 
obtenidos pensando en cómo las visualidades implican en las formas de ver a los 
niños y las formas de aprender con las imágenes de estos dibujos. 

Palabras-clave: Inglés, ninõs, visualidades, cultura visual

Introdução
“[...] De manhã na cozinha sobre a mesa vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. 

Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no 
presente: mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há três milênios. – No próprio instante 
de se ver o ovo ele é a lembrança de um ovo. – Só vê o ovo quem já o tiver visto. – Ao ver 
o ovo é tarde demais: ovo visto, ovo perdido. – Ver o ovo é a promessa de um dia chegar 
a ver o ovo. – Olhar curto e indivisível; se é que há pensamento; não há; há o ovo. – Olhar 
é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. – O ovo 
não tem um si mesmo. Individualmente ele não existe. Ver o ovo é impossível: o ovo é super 
visível como há sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só as 
máquinas vêem o ovo. O guindaste vê o ovo. – Quando eu era antiga um ovo pousou no meu 
ombro. – O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente 
não sabe quem ama o ovo. – Quando eu era antiga fui depositária do ovo e caminhei de leve 
para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda 
estava vivo. – Só quem visse o mundo veria o ovo. Como no mundo o ovo é óbvio.” - Clarice 
Lispector - O OVO E A GALINHA

Para iniciar esse texto dialogamos com um trecho do conto da célebre autora 
brasileira Clarice Lispector trazido na epígrafe que nos convida a refletir sobre nossas 
visões de mundo. Afinal, como vemos, quando e para qual finalidade estamos vendo? 
Quantas vezes a visão não nos parece óbvia como Clarice diz em seu conto? O que 
é visível ou óbvio no mundo que acabamos não visualizando ou não dando valor ao 
ver? Qual o papel do olhar na nossa cultura? 

Qual será a dimensão das nossas visões dentro da cultura? Como vamos 
constituindo nossa visão ao longo da vida diante do contexto social e cultural em que 
vivemos? São muitas as perguntas que cercam os estudos de Cultura Visual, afinal, 
estamos lidando com as imagens que cada pessoa vê e narra do mundo, podendo 
obter respostas que não sejam claras e objetivas como em uma pesquisa quantitativa. 

Antes de iniciarmos o debate é importante trazermos uma breve conceituação de 
visão e visualidade, eixos de debate que cercam a Cultura Visual e que muitas vezes 
geram confusões. Entendemos que visão é tudo aquilo que temos percepção física, 
ou seja, aconrando-se no conto de Clarice, enxergamos a cor e o formato do ovo. 
visualidade: trata-se da percepção como fato social, histórico e cultural. Usando o 
mesmo exemplo do ovo aconrando-se no conto de Clarice, pela visão enxergamos a 
cor e o formato do ovo e a visualidade seria o sentido contextual percebido a partir das 
relações culturais com esse objeto: o ovo. Se sou uma pessoa da cidade ou do campo 
minha relação com o ovo e seu sentido serão diferentes. Petit (2014) reforça que 
enquanto a visão foca na parcela biológica da experiência visual, o corpo e a psique, 
a visualidade trata da parcela cultural da experiência visual, aquilo que é aprendido 
social e historicamente. Por fim, para compreendermos os enfoques da Cultura Visual, 
ínformamos que aqui mesmo compreendendo essas duas vertentes nossos estudos 
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referem-se mais especificamente ás visualidades, ou seja, à dimensão cultural, 
histórica e contextual relativas ao ver. 

Os questionamentos trazidos no início do texto acerca dos modos de ver podem, 
muitas vezes, passar despercebidos. Seriam esses diferentes modos de “ver o ovo” 
que Clarice menciona como sendo óbvios que fazem parte da nossa cultura do ver? 
Será que vemos tudo o que há no mundo e a nossa volta mesmo nas situações 
consideradas mais banais como a autora ironiza em seu texto? Agora, trazendo essas 
considerações para nossa realidade atual, já imbuída no triste contexto da pandemia 
da COVID-19, trazemos o tema de reflexão que esse artigo visa debater: a relação 
das crianças com os desenhos animados em inglês. Afinal, como perceber os novos 
modos de ver adquiridos pelas crianças na pandemia em relação aos desenhos em 
inglês? 

A pesquisa em questão acontece em diálogo com um grupo de pesquisa que tem 
como foco as visualidades na educação e modos de lidar/aprender/produzir com as 
imagens. No caso específico do debate aqui trazido a visualidade a que nos referimos 
refere-se a visualidade dos desenhos animados. Normalmente confunde-se os termos 
desenho animado e animação. Entende-se que a animação é o processo de produção 
de um desenho animado e todos os desenhos animados veiculados nas mídias são 
resultados de animações realizadas por um ou mais artistas animadores ou por 
corporações. Entendemos, portanto, desenho animado na vertente anteriormente já 
estudada por uma das autoras desse texto (FERNANDES, A. H, 2012). Neste artigo 
temos como referência a reflexão sobre as relações das crianças com as visualidades 
dos desenhos animados veiculados em inglês na Plataforma YouTube. Entende-se 
que a maioria dos desenhos animados difundidos na língua inglesa são produções 
de grandes corporações de mídia. O objetivo da pesquisa não é analisar o conteúdo 
do desenho e sua produção artística, mas entender como ocorre o consumo dos 
desenhos animados (em inglês) pelas crianças no YouTube percebendo as relações e 
percepções delas com essas imagens em seu cotidiano. Como parte dessas reflexões, 
um dos recortes posterior na pesquisa será a investigação do papel dos pais como 
mediadores dessas relações das infâncias com esses desenhos animados. Trata-se 
do consumo da criança e do contexto de visualidades em que ele ocorre. Para tratar 
desse tema traremos aqui nossa concepção de cultura visual, de infância e o relato do 
processo de pesquisa já vivido até o momento. O fato da pandemia ter atravessado 
a pesquisa logo em seu início ampliou o nosso olhar e, mais adiante traremos as 
mudanças que foram sendo feitas em função dos desafios que o context pandêmico 
trouxe a pesquisa.

Quando pensamos sobre o que é Cultura Visual, precisamos ter em mente que 
trata-se de um campo de estudos inter e multidisciplinar (CAMPOS, 2013) que abrange 
áreas científicas, artísticas e humanísticas sobre o universo visual para pensarmos nas 
imagens que estamos visualizando. Nesse primeiro momento, é importante ressaltar 
as diferenças dos conceitos de alguns autores da Cultura Visual, pois ela não pode ser 
delimitada a um único significado, sendo difusa e mutável.  De acordo com Ricardo 
Campos (2013): 

“A cultura visual é, em primeiro lugar, um “repositório visual”  
relacionado com os contextos coletivos particulares, onde linguagens 
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e signos visuais são elaborados e trocados. É, em segundo lugar, um 
“modo de produzir, apreender e decodificar visualmente a realidade”, 
tendo em consideração a natureza cultural e psicossocial da 
percepção, da cognição e da representação visual. Por último, é um 
“sistema” composto por um “aparato tecnológico, político, simbólico e 
econômico”, enquadrado num horizonte sociocultural e histórico mais 
amplo, com o qual convive, que ajuda a moldar, tal como é por este 
configurado.” (CAMPOS, 2013, p.53)

Nesse sentido, a Cultura Visual preocupa-se em como as imagens são e estão 
sendo produzidas, difundidas e utilizadas pela sociedade, como uma prática cultural 
que produz e negocia significados. Para Fernando Hernández (2000, p.52), outro 
autor dessa mesma linha de estudos, “a cultura visual contribui para que os indivíduos 
fixem as representações sobre si mesmos e sobre o mundo e sobre seus modos de 
pensar-se. A importância primordial da cultura visual é mediar o processo de como 
olhamos e como nos olhamos, e contribuir para a produção de mundos.”

Portanto, pesquisar sobre e com a Cultura Visual é parafrasear que a imagem é o 
mundo que se narra. Assim, não basta apenas entender suas relações, profundezas 
e complexidades, mas faz-se necessário haver uma junção entre essas narrativas. 
A Cultura Visual abre caminhos para identificarmos as imagens mais do que um 
objeto em si, muito além do que podemos ver pois ela cria novas narrativas e é 
percebida numa dimensão mais ampla. Como vivemos numa cultura em que as 
imagens circulam com cada vez mais intensidade, e que somos mais confrontados 
a viver em um mundo de visualidades, trazemos nessas linhas a reflexão acerca de 
como o inglês passa a fazer parte das imagens que circulam entre crianças e jovens 
apontando o foco o lugar da língua inglesa no mundo capitalista em que vivemos. 
Com o decorrer dos anos e o aumento do processo de globalização, o inglês tem se 
destacado como língua hegemônica (KACHRU, 1998), com a fala recorrente de que 
“quanto mais cedo souber, melhor” atrelando-se essa narrativa a uma ideia que povoa 
o imaginário coletivo da classe média, que aborda a existência de uma necessidade 
de um consumo do inglês para crianças, a fim de estabelecer diferenciações entre os 
que têm acesso à língua estrangeira ou sabem como pesquisá-la, e aos outsiders que 
sofrem a exclusão por não serem funcionais ou falantes de um segundo idioma no 
mercado capitalista (GARCIA, 2011, p. 133). 

Chega-se à uma percepção de que a globalização das imagens pode, talvez, 
caminhar lado a lado com a globalização da língua inglesa nessa difusão visual cotidiana. 
Afinal, o aprendizado de uma língua não se faz somente ao ler as palavras escritas, 
mas também ao decifrar os gestos e outras situações como as narrativas, imaginários 
e imagens que circulam nos multiplos formatos e dispositivos. Lemos imagens, livros, 
filmes, áudios, seus textos, etc. Como já afirma a célebre frase Freiriana: “A leitura 
do mundo precede a leitura da palavra” (Freire,1989, p.9). Entendemos por esse 
motive que a imagem que temos do mundo em que habitamos é a primeira leitura 
que fazemos antes do entendimento dos versos escritos em um texto por exemplo. 
Por fim, entendemos junto com Tavin e Porres que a Cultura Visual se transforma ao 
explorar, ‘como veem e são vistos’ por outros os sujeitos mediados no século XXI: um 
século no qual “as imagens (fixas, em movimento, digitais, reais ou imaginadas) têm 
um papel central na criação de conhecimento e na construção de identidades” (Tavin, 
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2009, p.2-3, apud Porres Pla, 2013). 

Atrelando a construção da cultura com as imagens que narramos no mundo, pesquisar 
infância e mídia nos dias atuais em contexto de pandemia é entender como ocorrem 
esses consumos pelas crianças num momento em que o isolamento social tornou-se 
norma para certos grupos que ficaram “isolados” do convívio social. Sabemos que 
nosso estudo abarca as crianças que tem acesso a internet (pela demanda de acesso 
ao youtube) e provavelmente as que passaram pela experiencia do isolamento social. 
Nesse sentido, reteramos que é preciso olhar mais detalhadamente para os conjuntos 
de interações que elas realizam ao longo da pesquisa do que para os seus conteúdos 
(MARTIN-BARBERO, 2009). Canclini (2010) afirma por exemplo que o consumo é 
uma prática cultural que serve para que as pessoas consigam organizar suas opiniões 
nesse grande fluxo de redes culturais em que vivem. Trazendo para o contexto da 
infância, é como se criança passasse a integrar-se a uma rede d tornando-se membro 
daquele grupo específico. O conjunto das múltiplas experiências produzidas resulta 
em uma multiplicidade de infâncias, razão pela qual esse período da vida não deve 
ser compreendido como natural, mas como uma construção social (Ariés 1978). 
Não estamos negando o caráter biológico que a infância possui, que de fato é um 
tempo em que a criança está crescendo – aprende a falar, troca a dentição, engatinha 
para andar, correr, e constrói sua visão de mundo, mas a questão trazida nessas 
linhas reside no fato desses processos serem avaliados e geridos de formas distintas 
em diferentes culturas.  Isso demonstra um caráter social, cultural que faz parte da 
construção da infância. E é nesse contexto que ela também começa a consumir mídia 
desde pequena. 

Os desafios de pesquisar crianças e suas visualidades num contexto de 
pandemia 

A referida pesquisa iniciou-se em março de 2020 com o início da pandemia. Diante 
disso, várias reflexões feitas acerca do tema foram e continuam se modificando 
considerando o novo contexto. A pesquisa tem como foco de investigação a articulação 
entre o público infantil e a plataforma de vídeos YouTube a partir do consume 
desenhos animados em inglês. Essa reflexão busca justamente entender que nessa 
complexidade e imbricamento de ambientes culturais, o YouTube² se afirma como um 
espaço no qual os saberes são construídos e compartilhados entre as crianças pelas 
redes transnacionais e internacionais (MARTÍN-BARBERO, 2009). Eventualmente, 
pensar em Cultura Visual para muitos pode ser algo que evoca predominantemente 
o lado subjetivo. Entretanto, quem poderia imaginar que iríamos nos deparar com 
uma pandemia em escala mundial mudando nossas rotinas e estudos presenciais 
para um formato online agora nomeado como ensino remoto? Podemos imaginar a 
possibilidade de aumento do uso do YouTube entre crianças na pandemia? 

O YouTube foi criado em 2005, nos Estados Unidos como uma plataforma de stream 
que possui atualmente mais de 1 bilhão de usuários em 88 países que assistem um 
bilhão de horas de vídeos por dia. De acordo com a empresa, a missão do YouTube é 
“dar a todos uma voz e revelar o mundo”. A partir dessas afirmativas sobre o streaming 

²Essas e outras informações sobre as normas do YouTube podem ser consultadas através do link 
disponível em: < https:// www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. Acesso no dia 24.Ago.2021
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do YouTube, pensamos em Infância desde o século XX até os dias atuais, quando 
ela se torna um sujeito de direitos protegidos,por leis, éticas mediante os aumentos 
significativos dos usos de telas para estudo ou lazer. De acordo com Philippe Ariés 
(1978), “quando falamos em infância, não podemos nos referir a esta etapa da vida 
como uma abstração, e sim como um conjunto de fatores que institui determinadas 
posições que incluem a família, a escola, pai, mãe, entre outros que colaboram para 
que haja determinados modos de pensar e viver a infância.” (p.113) 

Tivemos acesso a várias pesquisas sobre crianças e mídia dos últimos anos 
relacionadas em diálogo com nosso grupo (FERNANDES, 2012; DALETHESE, 
2020; GIRARDELLO, HOFFMANN e VITORINO, 2021) para pensar esse momento 
inicial. Afinal, as crianças estão crescendo cada vez mais imersas em várias telas. 
As investigações ajudam a compreender que, ao interpelar as crianças por meio de 
produções culturais, os dispositivos midiáticos permitem que elas se percebam no 
cenário social e, assim, construam suas visões de mundo. Conclui-se que a criança 
se torna sujeito ativo e participante nas tomadas de decisões sobre o que quer ver ou 
ouvir, ampliando as possibilidades de criarem novas histórias, desenhos, brincadeiras, 
músicas, etc.

Ainda mencionando diversas perspectivas de autores que falam sobre infância, 
de acordo com o artigo 13 da Convenção dos Direitos das Crianças, realizada pela 
UNICEF (1989), “a criança deve ter o direito de expressar-se livremente’’. Esse direito 
deve incluir a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo 
tipo, independentemente de fronteiras, seja verbalmente ou por escrito ou por meio 
impresso, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança.” 
lembrando mais uma vez da ética e dos direitos das crianças em sociedade. 

Inicialmente essa pesquisa propôs-se ao objetivo de perceber como as visualidades 
implicam nos modos de ver das crianças e nas formas de aprender com as imagens 
dos desenhos em inglês. Em um primeiro momento, pensou-se em conversar com 
as crianças no presencial com encontros semanais de 30 minutos. No entanto, com 
o início da pandemia e a impossibilidade de encontros físicos com as crianças,outros 
rumos foram tomados. Aprendemos que a pesquisa é mutável e que os contextos 
externos influenciam o caminhar da própria pesquisa sendo uma “metodologia viva” 
(Hernandez, 2013).  

Nesse momento de pandemia optamos por realizar uma sondagem inicial através 
de um questionário online pelo Google Formulário com os pais das crianças na faixa 
etária de 3 à 10 anos para levantar – a partir da opinião deles – sobre o consumo do 
YouTube realizado pelas crianças nesta pandemia. Como não podiamos conversar 
diretamente com as crianças o acesso inicial com os pais delas foi uma estratégia 
para um primeiro contato a respeito do tema. Não foi objetivo desse momento esgotar 
o tema e nem obter um grande número de respostas já que: “[...] um valor qualitativo 
menor é comumente atribuído às pesquisas que adotam os dispositivos digitais para 
interagir com os/as participantes do estudo” (COUTO, 2013, p.113). O questionário 
foi divulgado pelas redes sociais convidando pais que tivessem filhos na faixa etária 
escolhida para responderem acerca do consumo de seus filhos. Nele, as perguntas 
referiam-se a faixa etária dos filhos, se eles tinham acesso ao youtube, como tinham 
acesso (TV, computador, celular, tablet), frequência de acesso ao youtube, se o 
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consumo aumentou durante a pandemia, se assistem desenhos em inglês e quais 
assistem. O questionário ficou disponível para respostas durante 3 semanas e ao final 
desse período obtivemos 40 respostas dos pais que se dispuseram a participar. Nesse 
questionário não era objetivo realizar uma pesquisa puramente quantitativa, mas sim 
fazer uma sondagem inicial para continuidade posterior com os sujeitos de modo 
presencial ou mesmo online em conversas privadas. Trazemos aqui resumidamente o 
breve retorno obtido nesse levantamento inicial com os pais das crianças:

-46% dos pais que responderam afirmam que seus filhos possuem acesso ao 
YouTube 

-84% responderam que os filhos acessam o YouTube todos os dias, 9% afirma 
acessar apenas três vezes na semana e 3% afirma acessar uma vez ou raramente a 
plataforma

-87% afirmaram que o consumo do YouTube aumentou na pandemia

-61% assiste desenhos em inglês enquanto 39% não assiste

-O desenho em inglês mais assistido em 2021 é, sem dúvidas, Ladybug concentrando-
se 49% das preferências 

-58% assiste desenhos pelo Smartphone enquanto apenas 23% assiste pela 
Televisão, 2% utiliza o Tablet e 1% utilizam todas as 3 telas em diversos momentos

Os resultados do levantamento feito mostram que o YouTube é acessado com 
frequência quase diariamente pelas crianças pelo que indicam os respondentes 
e também ficou visível que as crianças acessam mais desenhos em inglês do 
que imaginávamos. Percebeu-se que o local de acesso principal é o celular. Esse 
levantamento feito por questionário não buscou saber os níveis socioeconômicos dos 
respondentes, pois esse fato não impactaria as respostas iniciais nesse momento. 
Da mesma forma, também o Painel TIC Covid 2019 publicado em novembro de 
2020 pesquisando o consumo da internet por sujeitos a partir dos 16 anos não tinha 
esse objetivo. As pesquisas com as mídias mostram há algum tempo que o acesso 
e consumo não se relacionam diretamente ao nível socioeconômico dos usuários. 
As questões de desigualdade social e exclusão do acesso estão fora da vertente do 
questionário realizado, pois a pesquisa se realizou convidando os que tinham acesso 
que se dispuseram a participar. A partir desses resultados, pretendemos seguir a 
pesquisa para descobrir as formas de mediações dos pais e responsáveis com as 
suas crianças nos consumos realizados. Pretendemos utilizar como metodologia a 
conversa online mediante a autorização dos pais como forma de entender melhor o 
público infantil e o desenrolar das relações deles com os desenhos animados neste 
período de pandemia. Destacamos que a metodologia da conversa online informa que 
“o pesquisador não mais é o único a fazer perguntas, mas os próprios entrevistados 
têm a possibilidade de participar ativamente na elaboração de outras questões que 
considerem igualmente importantes” (COUTO JUNIOR, 2013, p. 71).

“Nossa aposta metodológica não é romper com os procedimentos metodológicos 
com os quais estamos familiarizados ou desprestigiar a opção pelos espaços 
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físicos das instituições educacionais como campo empírico.” (Dilton, p.208, 2020) 
Complementando esse diálogo trazemos Susana Rangel (2012) que afirma: “use sua 
Metodologia para disciplinar a sua paixão, não para amortizar-la” (ROSE, 2001, p.4, 
apud Rangel) nesse primeiro momento de pesquisa foi importante ressaltar a linha 
tênue de um pesquisador apaixonado por sua pesquisa ao tomar cuidado para não 
se tornar um narrador de experiências bem sucedidas ao invés de um compositor de 
enredos com intrigas e desfechos (CUNHA, 2014, p.205). 

Quais seriam as considerações gerais sobre o tema até o momento?

Essa pesquisa buscou entender melhor algumas definições do campo da Cultura 
Visual, como por exemplo que “a cultura visual não depende das imagens em si, mas 
da tendência moderna de imaginar ou visualizar a existência” (Mirzoeff, 1999, p.5-
6) e procurou em um primeiro levantamento feito com os pais, entender como está 
ocorrendo o consumo das crianças em relação aos desenhos em inglês pelo YouTube 
durante a pandemia. Na verdade, essa aproximação inicial dos consumos das crianças 
nos dirá mais adiante sobre o imaginário que é construído com as visualidades desses 
desenhos que assistem. Não foi objetivo neste momento analisar mais detidamente 
as imagens dos desenhos em inglês consumidos, mas sim perceber como o consumo 
está ocorrendo para, a partir dessas informações, dar continuidade a pesquisa. 

Nenhum dos pais participantes do questionário realizado relatou a redução do uso 
dos filhos em relação à plataforma do YouTube durante a pandemia. Pelo contrário, 
esse uso aumentou e em poucas respostas manteve-se igual. Os mesmos dados - 
mesmo que não contemplem crianças também aparecem no uso que adultos fazem 
- como abordado pelo TIC.Br sobre os consumos de internet na pandemia. Além 
disso, percebemos que, quanto mais velhas as crianças, maior é o tempo em que elas 
passam assistindo vídeos. Até que ponto o uso das mídias tão ampliado é saudável 
nesse contexto atual de pandemia? 

Pesquisas anteriores do nosso grupo como as de Fernandes (2010, 2013), 
Dalethese (2013), Cordeiro (2013), Gatto (2013), Celestino (2015), apontam que o 
maior vínculo de consumo das crianças que participaram das pesquisas citadas ainda 
continua sendo de vídeos pela Internet. Que desafios a educação encontra nesse 
processo de mediação da relação das crianças com as imagens nas telas em tempos 
de pandemia? 

Acompanhar a mudança da tecnologia tanto para os pais e responsáveis quanto 
para os educadores não é uma tarefa fácil. Apesar de estarmos observando esse 
público de maneira mais abrangente, sabemos que a tarefa de ser pai e mãe, não é 
fácil em tempos de pandemia. A maneira como a família atua nesse processo mediador 
e facilitador de informações aos seus filhos é muito complexa e desafiadora. 

A ideia aqui não é afirmar que a internet é considerada ruim ou boa, mas refletir 
que é um meio de comunicação e interação social presente na sociedade atual e 
que deve ser mediado e negociado com os filhos. Comprovamos dessa vez mais de 
perto o grande aumento de tempo em frente às telas entre crianças de até 10 anos e 
vemos que o youtube ainda continua sendo o aplicativo mais usado por crianças com 
vídeos, músicas e desenhos de maneiras mais acessíveis. Vemos que esse campo 
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da Infância e consumo das mídias têm sempre muito para ser estudado. Além disso, 
é preciso olhar mais detalhadamente para os conjuntos de interações que as crianças 
realizam ao longo da pesquisa do que para os seus conteúdos (MARTIN-BARBERO, 
2009). Vemos a necessidade de estar em constante aprendizagem com os sentidos 
abertos para perceber e acolher as mudanças e poder refletir acerca delas. Afinal, a 
partir desse aumento de consumo de telas ampliam-se os desafios à educação em 
tempos de pandemia. Não são poucos os desafios. 
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RESUMEN
Son muchas las escuchas y desarrollos teóricos que han surgido 

desde que el concepto de paisaje sonoro fuera propuesto por Murray 
Schafer en el marco del World Soundscape Project. También es 
indudable la pertinencia de una diversidad de disciplinas que partiendo 
desde el concepto de paisaje sonoro, han realizado cruces multi y 
transdisciplinares para enriquecer sus propios enfoques, ofreciendo 
soluciones y proponiendo nuevas premisas, que han oficiado de 
plataformas o puntos de partida para nuevas investigaciones, 
abriendo a su vez, nuevos campos de estudio y proporcionando 
novedosas categorías de análisis.

Este artículo se inscribe en esta linea, realizando un cruce entre el 
paisaje sonoro y los aportes que Jacques Rancière ha conceptualizado 
en relación a la imagen, a partir de la propuesta de una transposición 
de estos conceptos hacia el campo del sonido, en relación –en este 
caso– a la escucha del metro de la ciudad de Montreal.

PALABRAS-CLAVE
Fonografía; filosofía; metros; subterráneos.

ABSTRACT 
There are many listenings and theoretical developments have 

emerged since the concept of soundscape was proposed by Murray 
Schafer in the framework of the World Soundscape Project. There is 
also no doubt about the relevance of a diversity of disciplines that, 
starting from the concept of soundscape, have made multi- and 
transdisciplinary crossings to enrich their own approaches, offering 
solutions and proposing new premises, which have served as 
platforms or starting points for new research, opening up new fields 
of study and providing new categories of analysis.

This article is inscribed in this line, making a cross between 
the soundscape and the contributions that Jacques Rancière has 
conceptualised in relation to the image, from the proposal of a 
transposition of these concepts to the field of sound, in relation - in 
this case - to listening to the Montreal underground.

KEYWORDS
Phonography; philosophy; subways; subways.
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Introducción
Paisajes sonoros subterráneos es un proyecto de investigación - creación que 

llevo adelante desde el año 2015, en el cual construyendo paisajes sonoros intento 
retratar de forma particular los espacios urbanos de distintas ciudades del mundo 
desde sus sistemas de metros y subterráneos. En estos retratos se puede atender –a 
partir de la escucha– a costumbres específicas, distintas tecnologías que utilizan los 
trenes, diferencias de tránsito en horas del día o incluso, en algunos casos, se puede 
realizar un esbozo imaginario de quienes usan el transporte. Los paisajes sonoros 
que conforman el proyecto están construidos exclusivamente con registro de campo 
realizado durante viajes en los trenes, caminatas, detenciones en las estaciones y 
andenes de cada ciudad, donde siempre el material crudo excede fácilmente la hora de 
grabación para concluir en fragmentos de aproximadamente cinco minutos en los que 
se condensan los rasgos que –a modo de observador participante– más significativos 
me hayan resultado según la experiencia vivida en cada ocasión. 

Cada viaje tiene una fase de preproducción en la cual recopilo información antes de 
subirme siquiera al tren, lo que me permite salir a capturar determinadas situaciones 
sonoras de antemano: cuáles son las estaciones importantes o más transitadas, 
cuáles son las cabeceras, cuáles son las conexiones, si hay estaciones bajo tierra o a 
nivel, lo antiguo o moderno de cada línea, e incluso entablo algunas conversaciones 
con la gente del lugar, obteniendo así –casi siempre– los datos más reveladores. Solo 
entonces, y con un plan de producción en mente enciendo la grabadora y emprendo 
el viaje, que suele entretenerme por mañanas o tardes enteras.

Esta metodología de trabajo, además se ve atravesada por una búsqueda 
conceptual distinta en cada ciudad (BRIANZA, 2016). Así, por ejemplo, en Buenos 
Aires es la caminata sonora; en Bruselas y en Medellín las posibilidades y límites 
del vococentrismo y verbocentrismo¹; en Lima, la contaminación acústica; en São 
Paulo, la utilización de la elipsis²; en Londres, la utilización de los propios sonidos 
del metro como samples para la conformación de una propuesta electrónica bailable; 
en Valparaiso, la presencia de música callejera; en Ciudad de México, la presencia 
de vendedores ambulantes; en Madrid, la utilización del recurso de cut-up³; y en 
Panamá, la incertidumbre frente a la –en ese entonces– recién anunciada pandemia 

¹Los conceptos de vococentrismo y verbocentrismo provienen de la teoría de la audiovisión 
propuesta por Michel Chion (2008), refieriéndose el vococentrismo al fenómeno que sucede al actuar 
nuestra percepción, favoreciendo a la voz por sobre cualquier otro sonido; el verbocentrismo, por su 
parte, es el fenómeno que acontece cuando nuestra percepción se encuentra con un mensaje audible, 
frente al cual, como seres sociales, no podemos impedirnos el hecho de entenderlo y decodificarlo, 
siempre que comprendamos el lenguaje.

² Se entiende por elipsis al recurso narrativo y cinematográfico que consiste en la supresión de algún 
acontecimiento dentro de la linealidad temporal del relato o la historia, sin que esto afecte en ningún 
aspecto a la comprensión del sentido de la acción.

³ El cut-up es una metodología de producción literaria que William Borroughs (2013) describe en La 
revolución electrónica, que consta de una suerte de transposición del recurso que en cine se conoce 
como montaje paralelo: dos o más escenas que están transcurriendo en lugares e incluso también 
tiempos distintos, se construyen simultáneamente mediante la alternancia entre imágenes de cada una 
de esas escenas, generando interés en la multiplicidad de la trama y desarrollando a la vez nuevas 
posibilidades de asociación de significados entre ellas.

Borroughs reinterpreta este recurso desde lo literario: “Si usted sale a la calle ¿qué ve? Ve autos, 
trozos de gente, ve sus propios pensamientos, todo mezclado y sin linealidad alguna. Este modo de 
escritura de montaje deja intacta la narración.” (2013:85-86). Así, además, entiende a esta forma de 
montaje paralelo como una herramienta para reforzar el efecto de extrañamiento que puede originar la 
no correlación entre las escenas, historias o acciones contadas.
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del COVID-19.
Ya que el autor realiza un análisis histórico desde la aparición de la fotografía y que 

alcanza al videoarte; postula a modo de conclusión que las técnicas y soportes nuevos 
ofrecen posibilidades inéditas (RANCIÈRE, 2019); y –por mi parte– relacionando 
algunas cualidades compartidas entre imagen y sonido respecto a su devenir estético, 
la propuesta de este artículo es ampliar estos horizontes incluyendo al paisaje sonoro, 
además de explicitar las reflexiones a partir de la propia experiencia y de proponer una 
serie de conclusiones que acompañan a la producción sonora.

Lo pensativo
Jacques Rancière ha sido muy prolífico desde la década de los años setenta, 

conceptualizando acerca de la igualdad y las posibilidades de la emancipación política 
en distintos ordenes sociales. Sin embargo, es destacable cómo estos últimos veinte 
años ha sumado más una decena de títulos referidos a la crítica estética. Puntualmente, 
en el año 2008 publica Le spectateur émancipé –el espectador emancipado–, en el 
que aborda críticamente los roles del artista y el espectador poniendo sobre la mesa 
que el ocio y la reflexión estética pueden estar en cualquier individuo, no siendo ya 
algo exclusivo para quienes producen arte, y entendiendo además que la presumida 
pasividad del espectador no es más que un no reconocimiento del proceso activo 
subyacente en la fruición de una determinada pieza artística.

El capítulo que el autor le dedica a la imagen pensativa tiene una lógica de estructura 
circular en la cual se intercalan definiciones y caracterizaciones de la pensatividad de 
la imagen con ejemplos que, hilados de forma histórica, comienzan siendo fotografías 
y terminan siendo piezas audiovisuales de videoarte, en las cuales identifica dónde 
está lo pensativo.

El propio Rancière introduce el concepto con este giro:

En la pensatividad, el acto del pensamiento parece capturado por una 
cierta pasividad. La cosa se complica si uno dice de una imagen que 
es pensativa. Se supone que una imagen no piensa. Se supone que es 
solamente objeto de pensamiento. Una imagen pensativa es entonces 
una imagen que oculta el pensamiento no pensado, un pensamiento 
que no puede asignarse a la intención de aquel que lo ha producido y 
que hace efecto sobre aquel que la ve sin que él la ligue a un objeto 
determinado. (RANCIÈRE, 2019, p. 105)

Esta pensatividad de la que el autor habla, refiere a un estado intermedio entre el 
plano de lo activo y lo pasivo. Continua Rancière: 

Hablar de imagen pensativa es señalar [...] la existencia de una zona 
de indeterminación entre esos dos tipos de imágenes. Es hablar de 
una zona de indeterminación entre pensado y no pensado, entre 
actividad y pasividad, pero también entre arte y no-arte. (RANCIÈRE, 
2019, p. 105)

Así, el autor plantea un punto clave al recurrir a la presencia del arte relacionándolo 
con aquella posición activa de la que habla, es decir: si bien las definiciones de qué 
es arte son vagas y siempre insuficientes, podemos converger en la noción de que no 
existe resultado artístico posible como fruto de la pasividad. 
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Además, dentro de esa lógica circular mencionada anteriormente hay diversas 
referencias a conceptos que, aunque con las características propias de los marcos 
teóricos que los sostienen, pueden funcionar como análogos: una región entre el 
punctum y el studium, entre lo connotado y denotado en términos Barthesianos; la 
distancia entre la forma artística y la forma estética presente en la obra de Immanuel 
Kant; o una zona indeterminada entre las posibilidades de la reproducción técnica y la 
intención poética impregnada en el aura de la pieza original de la que habla Benjamin.

De hecho, y viéndolo con este último lente, por esta forma de entender al arte es 
conocida la suerte que sufrió la fotografía en aquellos tiempos donde la reproductibilidad 
técnica fue una novedad poniendo en jaque a la imaginación creativa –y el trabajo– 
de quienes que se dedicaban a la pintura. Sin embargo, Walter Benjamin tomó esta 
problemática y redobló la apuesta, proponiendo nuevas reglas del juego en donde 
la imagen mecánica –es decir, la fotografía y posteriormente el cine– comenzó 
a diferenciarse de la imagen artesanal –el dibujo, la pintura–, a ponderarse por su 
propio valor de culto y de exhibición, a entenderse en relación con las masas que 
la consuman y a valorarse por las bondades de un aura que, aunque desgastada o 
incluso destruida, comenzaba a responder a los fines que la época. 

En una suerte de gesto mimético con Benjamin, Rancière también propone ir 
más allá de la problemática de la definición de esta zona que está caracterizada 
por lo indefinido, y propone entender a la pensatividad como una zona gris que 
es equiparable a una tensión entre los distintos modos de representación de una 
imagen. Estos comportamientos tradicionalmente se entienden como la posibilidad de 
representación directa de un pensamiento o sentimiento en contrapartida a la figura 
poética que sustituye una expresión por otra para aumentar su potencia (RANCIÈRE, 
2019, p. 117). Así, además de su ponderación positiva, lo pensativo de una imagen 
puede ser entendido además como un recurso para comprender el pasaje de un 
régimen meramente representativo a otro puramente estético, figurado, metafórico. 

Sin embargo, cuando lo literal de una imagen nos brinda información al respecto de 
la historia, de la narrativa que se está manifestando, el acceso a esta segunda capa 
de lectura de un orden más metafórico, implica necesariamente la suspensión de esa 
narratividad. 

Lo suspendido
En el momento en que hay pensatividad, se suspende la lógica de la literalidad 

narrativa de la pieza en beneficio de otra lógica expresiva que es indeterminada, o mejor 
dicho, que está determinada por quien lleva adelante ese proceso de pensatividad.

Para Rancière, lo suspendido es el fruto de ese momento de fruición de una pieza 
en que esa actividad proveniente de la narratividad explícita de la imagen se torna 
pensamiento, convirtiéndose en un “movimiento inmóvil” (p. 117). 

Para pasar en limpio estas ideas, según esta lógica, al encontrarnos de frente con 
una imagen accedemos a una primera lectura literal donde vemos, por tomar ejemplos 
del propio libro de Rancière, dos niños discapacitados mirando al horizonte (figura 
1), una adolescente posando en traje de baño frente al mar (figura 2) o los utensilios 
de cocina dispuestos de una manera particular en un estante de madera (figura 
3). Estas imágenes nos cuentan de manera literal aquello que son: los niños y sus 
características; una adolescente que parece haber salido del mar para ser retratada; 
unos tenedores, cuchillos, un par de frascos y un jarro en lo que pareciera ser una 
cocina que se encuentra en condiciones de precariedad. 
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Ahora bien, en una segunda lectura, una lectura metafórica empezamos a pensar 
qué proporción tienen esos niños respecto al fondo y por qué estarán ubicados de esa 
manera, si lo vacío de sus miradas tiene que ver con su condición de discapacidad; 
en por qué la adolescente que sale del mar por su retrato se ve con cierto halo de 
intranquilidad, en cómo el hecho de ser una fotografía en blanco y negro puede llegar 
a estar alterando nuestra forma de entenderlo; en si los cubiertos estarán dispuestos 
adrede en su soporte para componer junto con el estante un eje de asimetría respecto 
al jarro y que esto nos incomode el recorrido visual. Esta serie de análisis fruto de una 
lectura estética o metafórica, necesariamente suspende el devenir narrativo. 

Fuente: (RANCIÈRE, 2019:108)

Figura 1. Lewis Hine, Discapacitados en una institución

Fuente: (RANCIÈRE, 2019:107)

Figura 2. Rineke Dijkstra, Retrato
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Sin embargo, dice Rancière que de ese paso entre una instancia y la otra en el 
que ubicamos a la pensatividad resulta una encrucijada que solo puede resolver el 
espectador, en la que se “prolonga la acción que se detenía [...] pero, por otra parte pone 
en suspenso toda conclusión” (p. 119). Esto, a su vez suma una nueva funcionalidad 
de la imagen, una tercera lectura en la que ya no vemos a lo literal y a lo metafórico 
complementándose sino que los vemos duplicados en este otro plano  suspendido 
determinado únicamente por el espectador, en el que puede ir y venir entre una y otra 
lecturas hasta elaborar alguna conclusión al respecto y devolverle el movimiento, la 
narratividad que le es propia a la imagen permitiendo que siga contándole su historia.

Fuente: (RANCIÈRE, 2019:114)

Figura 3. Walker Evans, Kitchen Wall in Bud Filed’s House

De esta elaboración podríamos agregar a la definición anterior, que la pensatividad 
de la imagen es el producto de ese nuevo estado de suspensión que combina, sin 
homogeneizar, sus dos regímenes de expresión.

Lo percibido
Sobre el final de su texto, Rancière centra su análisis en la percepción de la imagen, 

en aquello que se queda en el espectador después de haber accedido a lo pensativo, 
de suspender la acción mediante estas estas idas, vueltas y derivas entre las lecturas 
posibles de la pieza artística, a la vez que continúa su análisis histórico.

La pensatividad de la imagen es entonces la presencia latente de un 
régimen de expresión dentro de otro [...], ya no es simplemente la 
literatura la que construye su devenir-pintura imaginaria o la fotografía 
la que evoca la metamorfosis literaria de lo banal. Son los regímenes 
de expresión los que se entrecruzan y crean combinaciones singulares 
de intercambios, de fusiones y de distancias. (Ranciére, 2019, p. 121)

Y respecto al video:

El cine, como la literatura, vivía de la tensión entre una temporalidad 
del encadenamiento y una temporalidad del corte. El video hacía 
desaparecer esa tensión en beneficio de una circulación infinita de las 
metamorfosis de la materia dócil. (Ranciére, 2019, p. 123)
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Rancière propone dos categorías para caracterizar al video en contraposición a lo 
que tradicionalmente el cine podría ofrecernos como espectadores. Así, encontramos 
por un lado a la “imagen analógica” –no en el sentido estricto de lo que significa lo 
analógico, sino por representar de forma más directa, más análoga, aquellos “paisajes 
y personajes tal como podrían aparecer en el ojo de un objetivo o bajo el pincel de un 
pintor” (p. 123)– mientras que en contraposición tenemos a las “formas metamórficas”, 
que se manifiestan “explícitamente como artefactos, como producciones del cálculo y 
de la máquina” (p. 123). El autor se refiere tanto a las posibilidades de procesamiento 
de imagen como a la inclusión de imágenes no capturadas sino sumadas artificialmente 
al resultado audiovisual.

En este sentido, si extendiéramos esto a las posibilidades actuales del video, 
seguiríamos encontrando dentro de esta segunda categoría a todos los avances de 
las imágenes generadas por computadora [Computer-generated imagery, CGI] que 
hacen parte de una multiplicidad de producciones audiovisuales de hoy en día.

A modo de cierre, Rancière vuelve sobre la pensatividad proponiendo que entre 
estas dos fuentes, analógicas y metamórficas, también hay una zona gris que puede 
ser interpelada desde todo lo desarrollado anteriormente: su acceso y análisis permitiría 
suspender la narratividad una vez más y alterar la percepción. Por un lado, la forma 
de esa relación entre estas fuentes es determinada por el artista, pero por otro, es “el 
espectador el que puede fijar la medida de la relación, es únicamente su mirada la que 
otorga realidad al equilibrio” (p. 125). Nuevamente tenemos imagen pensativa.

Retour dans le quartier
Con todos estos conceptos desarrollados estamos en condiciones de avanzar un 

paso más hacia una propuesta que los considere pero desde una perspectiva sonora. 
En el año 2018 con Andamio⁴ fuimos invitados por TOPO⁵ y el Conseil des arts du 

Québec a realizar una residencia de unas semanas en Montreal, para producir una 
performance de literatura expandida y presentar en la Electronic Literature Organization 
[ELO]⁶ los avances de una investigación que estábamos llevando adelante sobre eso 
mismo.

Durante el principio de la estadía, para ir desde la casa de Eva y Michel –donde 
me quedaba– al laboratorio de TOPO –donde trabajábamos– me movía entre dos 
suburbios: La Petit-Patrie y el Mile End. Como la distancia era poca, caminaba casi 
siempre.

Sin embargo, la semana en la que se desarrolló la conferencia ELO, nos tocaba 
ir casi todos los días al centro ya que el evento era hosteado por la Université du 
Québec à Montréal [UQAM]. Fue entonces cuando el recorrido se alargó y comencé 
a utilizar mucho más el metro: a la ida de Beaubien a Berri-UQAM, y exactamente al 
revés al regresar por las noches.

Retour dans le quartier⁷ es un paisaje sonoro que retrata una de esos regresos del 

⁴Andamio es una plataforma colaborativa en artes electrónicas. Su sitio oficial es [ https://andamio.
in/ ].

⁵TOPO es un centro de arte con base en Montreal, que acompaña y apoya la exploración de las 
prácticas artísticas digitales contemporáneas. Su sitio oficial es [ http://www.agencetopo.qc.ca/ ].

⁶La Electronic Literature Organization es un encuentro anual itinerante que explora y reflexiona 
acerca de las posibilidades de la literatura electrónica. El sitio oficial de la edición 2018 es  [ https://sites.
grenadine.uqam.ca/sites/nt2/en/elo2018 ]. 

⁷Retour dans le quartier puede ser escuchado en el siguiente link [ https://soundcloud.com/alejandro-
brianza/retour-dans-le-quartier ].
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centro al barrio, un día de semana cerca de las 8 o 9 de la noche. Desde un análisis 
sonoro, el metro de Montreal tiene algunas características remarcables: en primera 
instancia, siendo que Québec es una provincia de habla francófona, encontramos a 
las indicaciones del metro en francés y dadas por una voz femenina. Se anuncia en 
todos los casos el nombre de la estación al llegar –Station Sherbrooke– y también se 
anuncia la siguiente parada –prochaine station: Mont-Royal–. De igual manera, las 
voces de los usuarios del metro que se escuchan entablando conversaciones hablan 
en francés.

Además de las indicaciones, los altoparlantes del metro ofrecen un llamativo 
arpegio ascendente que es utilizado a modo de alarma antes de cerrar las puertas. 
Dú-dú-dú, se escucha: fa, si bemol y fa. Esta secuencia es una imitación del sonido 
de aceleración de los viejos trenes –que tuve la suerte de conocerlos en una visita 
anterior a la ciudad– en los cuales estas tres frecuencias audibles eran causadas por 
el aumento incremental de corriente al motor. Así, por lo característico de la melodía y 
a modo de homenaje, en el año 2012 se incluyó esta alarma de cierre de puertas con 
amplia aprobación de su público usuario.

Fuente: Foto propia de la bitácora de proyecto 
Paisajes Sonoros Subterráneos, 2018.

Figura 4. Estación Berri-UQAM, Metro de Montreal

Desde lo compositivo, trabajé a partir de principalmente dos de los tantos registros 
de campo  realizados, procurando no perder ni la cualidad fonográfica ni la sensación 
de continuidad del viaje. Como suelo operar como parte de la metodología de trabajo, 
aislé y limpié los sonidos de anuncios, puertas abriendo y cerrando y alarmas para 
luego remezclarlos cuidando la verosimilitud tanto de las condiciones espaciales como 
de los planos sonoros. Sin embargo, sí hay dos puntos en los que me tomé licencias 
creativas: utilicé el recurso de elipsis entre estaciones para acortar el trayecto total 
para condensar los eventos relatados en aproximadamente un total de cinco minutos 
y volverlo más entretenido; y, sobre el final, incorporé una locución que enuncia merci 
d’avoir voyagé avec la STM –gracias por viajar con la STM, la Société de transport 
de Montréal–, que en verdad no corresponde con ese momento sino que es lo que 
escuchamos por los altoparlantes del metro al llegar al final del recorrido en una 
estación terminal. Esto último simplemente es un guiño hacia el espectador para dar 
cuenta de que la pieza ha terminado.
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Con el paisaje sonoro completo, llegamos al punto. Podemos tomar distancia y 
preguntarnos: ¿hay paisaje sonoro pensativo? ¿Podemos hablar de la suspensión 
de la narratividad sonoro en los términos que Rancière lo hace para con la imagen? 
¿Cómo podemos entender desde el sonido a lo que el autor denomina formas análogas 
y metafóricas?

Para comenzar a tejer algunas posibles respuestas a estos interrogantes me resulta 
pertinente sumar un concepto de Jean-François Augoyard (1997), quien plantea que 
las personas que se sienten identificadas con determinados eventos sonoros, realizan 
una escucha activa, pudiendo trascender los espacios sonoros reales para protagonizar 
situaciones más abstractas. ¿No es este el proceso que Rancière le atribuía a la 
pensatividad en la imagen? en sus términos, este pasaje de la representación del 
espacio sonoro real a una situación más abstracta incluye lo pensativo, suspende la 
acción y accede al régimen de lo metafórico entendiéndolo como tal.

En ese sentido, y si entendemos a la pensatividad en todas las zonas grises 
mencionadas, tomo el ejemplo de la llamada de cierre de puertas. Este arpegio 
ascendente tiene razón de ser solo en referencia al antiguo motor que imita y está 
apelando a su reconocimiento por los usuarios del sistema de transporte. Es decir, 
tal vez para un turista o un usuario eventual ese arpegio no signifique nada más 
que el aviso de cierre de puertas, pero para quien conoce la referencia y su sentido 
figurado habrá pensatividad en el proceso de evocación del antiguo motor. Y cuando 
esto suceda, se suspenderá momentáneamente la narratividad directa –tres notas 
que son fa, si bemol y fa, de orden ascendente, la última es un poco más larga– para 
percibir así el total de la metáfora, y su inclusión en el paisaje sonoro también apela a 
este proceso.

Si analizamos el caso de la locución que enuncia merci d’avoir voyagé avec la 
STM, que como fue mencionado, no corresponde con una locución que se escuche 
en ese momento, también encontraremos un momento de pensatividad. Si bien es 
necesario aquí además tener un conocimiento de lo que la frase significa en francés, 
quien escuche el paisaje sonoro y entienda lo que la voz enuncia podrá relacionar el 
mensaje con la metáfora de haber viajado por el paisaje sonoro a través de la escucha.

Por último, la utilización del recurso de elipsis, si bien no es excesivo –ya que solo 
se eliminaron dos minutos del viaje entre estaciones– puede llegar a llamar la atención 
de quien conozca el metro y tenga noción de lo que normalmente dura un viaje en 
este tramo. En ese caso también se suspenderá la narratividad directa –el recorrido 
entre Berri-UQAM a Beaubien dura aproximadamente cinco minutos– activando una 
pensatividad que altera, una vez más, lo percibido.

Además, también podemos entender al paisaje sonoro en su totalidad como una 
pieza y apelar a un proceso de pensatividad general frente a la escucha, donde 
independientemente de si hay un recurso compositivo específico buscando reforzar 
ciertas suspensiones narrativas –como el arpegio, la voz del metro, la elipsis–, todo 
en su conjunto puede generar distintas formas de aproximarse al registro y a cómo se 
lo percibe.

Ahora bien, para entender desde el sonido lo que Rancière denomina formas 
análogas y metafóricas es relativamente sencillo tender un puente con lo que en 
música entendemos como sonidos concretos y sintéticos, respectivamente, siendo 
los primeros los captados con micrófono y los segundos los que creados a partir de 
osciladores y sintetizadores no se encuentran en la vida real hasta haberse creado. 
De hecho, lo que hoy conocemos como música electroacústica hace años zanjó las 
diferencias que existieran en los inicios del trabajo con sonidos concretos y sintéticos 



94

–en los que cada escuela hacía uso exclusivo de uno u otro recurso–, permitiendo 
toda posibilidad creativa para con el material sonoro, sin importar su origen.

En la composición de paisajes sonoros también existe una tensión entre la 
utilización de estos recursos. Por un lado, encontramos a la fonografía, que pretende 
transparencia –Levack Drever (2002) habla en cambio de objetividad y neutralidad, 
pero podemos tomarlo como equivalente– al evitar toda manipulación posterior a 
la grabación de campo (TRUAX, 2012). Opuestamente, encontramos al paisaje 
sonoro virtual, que como práctica compositiva, habilita al autor a utilizar técnicas 
electroacústicas para ampliar las posibilidades de sus producciones basadas en 
grabaciones de campo, en lugar de pretender una representación literal (TRUAX, 
2012). Entonces no solo se convierten en herramientas plausibles de su uso el ajuste 
de niveles en una mezcla, la ecualización o la enfatización de la imagen estéreo, sino 
también recursos narrativos como la elipsis temporal, la inclusión de personajes que 
sirvan de anclaje para distintos puntos de escucha, procesos y distorsiones de espacio 
y tiempo, compresiones, desarrollos, sustituciones, adaptaciones y procesamientos 
aún más libres dependiendo de la creatividad de cada compositor o compositora en 
búsqueda de un realismo simulado que evoque el contexto, pero que también sea 
también disparador de nuevas sensaciones en el oyente.

Si bien en Retour dans le quartier no hay demasiada tensión en este sentido, porque 
tal como se mencionó, hay una búsqueda por no perder ni la cualidad fonográfica ni 
la sensación de continuidad del viaje. Sin embargo, la aparición de un objeto sonoro 
fuera de contexto, como lo puede ser la voz incluida sobre el final, la utilización de la 
elipsis o bien la enfatización del plano y la posición estéreo de los anuncios relativos 
a las estaciones pueden propiciar zonas intermedias que permitan también una 
pensatividad.

Conclusiones
Si bien este no es más que el análisis de un caso puntual, la intención es explicitar 

cómo podrían ser entendidas las categorías de análisis propuestas por Rancière y ser 
aplicables a cualquier paisaje sonoro.

La pensatividad, su correlato en la suspensión de una narratividad directa y las 
cualidades de lo percibido quedan manifiestas en el análisis realizado sobre Retour 
dans le quartier y además, también han sido expuestas las posibilidades potenciales de 
otros recursos que, por elecciones creativas, no están presentes en esta producción.

Como propuesta prospectiva, podemos reflexionar sobre la definición de imagen 
en sí misma: sí así como se entiende la noción de texto en un sentido amplio, donde 
podemos incluso entender a una pieza artística como texto, pudiéramos pensar a 
la imagen en un sentido amplio, esto nos permitiría de igual manera entender que 
un paisaje sonoro también opera en otros planos –como imagen– y hacer no solo 
extensivos los desarrollos de Rancière sino cualquier categoría futura que pueda 
surgir y sea susceptible de ser traducida al plano de lo sonoro. 

Es cuestión de seguir componiendo, investigando y creando para seguir poniendo 
a prueba los límites de estas definiciones, que por las características multi y 
transdisciplinares de la época en que vivimos desbordan, sin duda, de posibilidades 
por ser descubiertas, propuestas y conocidas.
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RESUMO
Neste texto, busco discorrer sobre a experiência de campo para 

estruturação de uma pesquisa narrativa e autobiográfica. Para tanto, 
às colaboradoras foram provocadas no sentido de que retomem suas 
histórias de vida, com relatos que tragam o resumo de vivências 
consideradas importantes em sua trajetória. Uma vez acionadas 
as memórias, estas passam a ganhar corpo a partir de mensagens 
escritas, consulta a albuns de família ou captura de imagens de 
objetos de afeto. As participantes foram motivadas a perceber que 
revisitar tempos, espaços e ocasiões por meio da história oral, acervo 
de imagens e objetos, pode favorecer novos saberes, especilamente 
para quem não participou efetivamente dos tempos daquele relato, 
ou seja, do momento em que o “fato” ocorreu, se é que ocorreu. Que 
conheçam suas tradições, hábitos e costumes de suas origens.

PALAVRAS-CHAVE
Narrativas; Memórias; Ensino Informal; Afeto

ABSTRACT
In this paper, the main goal is to discuss the experience of field 

research for structuring a narrative and autobiographical research. 
For this purpose, the collaborators were encouraged to tell parts of 
their life stories, with reports that bring the summary of experiences 
considered important in their trajectory. Participants were motivated 
to realize that revisiting times, spaces and occasions through oral 
history, collection of images and objects, can favor new knowledge, 
especially for those who did not actually participate in the times of that 
report, that is, in the moment when the “fact” occurred, if at all. Well 
then, get to know their traditions, habits and customs of their origins.

KEY WORDS
Narratives; Memoirs; Informal Teaching; Affection

RESUMEN
En este texto, busco discutir la experiencia de campo para 

estructurar una investigación narrativa y autobiográfica. Para ello, se 
animó a los colaboradores a retomar sus historias de vida, con relatos 
que traen el resumen de experiencias consideradas importantes en 
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su trayectoria. Una vez activados los recuerdos, comienzan a tomar forma a partir de 
mensajes escritos, consultando álbumes familiares o capturando imágenes de objetos 
de cariño. Se provocó que los participantes se dieran cuenta de cómo la revisión de 
tiempos, espacios y ocasiones a través de la historia oral, una colección de imágenes 
y objetos tienden a favorecer nuevos conocimientos para quienes no participaron 
efectivamente en el momento inicial, es decir, el momento en que el “hecho” ocurrido, 
en todo caso. Que conozcan sus tradiciones, hábitos y costumbres de sus orígenes.

PALABRAS CLAVE
Narrativas; Memorias; Enseñanza informal; Afecto

Este artigo tem como objetivo o estudo de memórias afetivas de matriarcas e suas 
relações de ensino e aprendizagem em contextos culturais na educação informal. 
Sua escrita integra o resultado parcial do projeto de pesquisa de mestrado “Do 
sabor do saber às memórias para o futuro”, desenvolvido junto ao Programa de Pós-
Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais/UFG, em conjunto 
com a docente orientadora da pesquisa-mãe. Como eixo principal, discorre sobre 
estudos relativos às memórias, concebidas a partir de oralidades e do registro de 
imagens de acervo ou de objetos de cunho afetivo/cultural, como forma de repasse de 
conhecimentos e valores culturais na formação do sujeito.

O acionar das memórias ocorre a partir de provocações às colaboradoras no sentido 
de que retomem suas histórias de vida, sem definições prévias sobre como devam 
proceder. A ideia é que seus relatos tragam elementos de vivências consideradas, por 
elas, importantes em sua trajetoria. Uma vez acionadas as memórias, estas passam 
a ganhar corpo a partir de mensagens escritas por meio de cartas, apontamentos, 
consulta a albuns de família ou captura de imagens de objetos de afeto. Os registros 
são apresentados na forma que melhor contemple as necessidades de cada narradora. 
A definição, pela narradora, da forma como pretende se expressar é considerada de 
suma importância para que se possa atualizar e compartilhar conhecimento de forma 
genuína, com vistas a compor suas recordações de cunho familiar ou laborativo.

As abordagens narrativa e autobiográfica direcionam o corpo metodológico da 
pesquisa somada à contribuição de autores que discorrem sobre a temática memória 
e educaçao. Tais abordagens devem acontecer de acordo com cada contexto cultural, 
respeitando suas opiniões e valores, propiciando a liberdade para se expressarem, 
assegurando a liberdade no uso de suas narrativas. 

A abordagem autobiográfica acolhe minha participação ativa e as contribuições de 
familiares próximos. A construção narrativa de minhas memórias foi elaborada a partir 
de meus apontamentos em sua maioria acionados por cheiros e sabores relacionados 
às tradições de família e com acentuado cunho afetivo. A estes apontamentos foram 
inseridas contribuições por parte de meus irmãos que vivenciaram os mesmos hábitos 
e costumes.

As tensões chamam nossa atenção para os limites da investigação, 
quando podemos aprender mais por estarmos atentos aos obstáculos, 
aos lugares onde sentimos a dissonância, a incerteza, a sensação 
de que algo não está muito certo, ou seja, os lugares que nos fazem 
perguntar a nós mesmos o que está acontecendo aqui? (MELLO; 
MURPHY; CLANDININ, 2016, p. 567)
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Nos primeiros meses de 2020, em virtude da pandêmia COVID-19, foi confirmado 
um alto grau de contágio respiratório comprometendo, sobretudo, a população mais 
idosa. Como principal medida de prevenção a Organização Mundial de Saúde – OMS, 
recomendou o uso de máscaras e isolamento social. Tendo em vista que o campo 
de pesquisa recaiu sobre a memória de matriarcas com idade acima dos 60 anos, 
grupo de maior vulnerabilidade ao vírus, a coleta de dados foi realizada por meio de 
comunicação a distância. Entre os recursos mais utilizados esteve o uso de telefones 
fixos, celulares e, mesmo de forma precaria, o uso de computadores. 

O trabalho de campo é uma sequência de ações e acontecimentos muitas vezes 
imprevisíveis para quem investiga. Walsh (2013) considera a importância da ação 
participativa para construir metodologias, maneiras de sentir, pensar, transformar, 
aprender, desaprender e reaprender. Formas de resistir e re-existir. Nesse sentido, 
somos convidados, de forma participativa, a compor o universo de narrativas que 
re-existem a cada novo olhar. Oralidades acionadas por afetos oriundos do contexto 
familiar nos permitem aprendizagens outras, sob novo prisma. No entanto estas 
mesmas vivências precisam ser entendidas no aqui e agora para que se garanta ao 
indivíduo não só seu espaço e direito de fala, mas o direito de escuta. Enfraquecendo 
assim, barreiras de invisibilidade impostas.

A busca pelo equilíbrio entre ser “dono de sua voz e narrativa” e “encontrar ouvidos 
atentos” talvez seja o ponto chave para que narradores possam atualizar e compartilhar 
conhecimento. Trazer à memória fatos ou não-fatos de sua trajetória, ilustrar conforme 
lhe vem à mente são ações que possibilitam não só uma escuta agradável, mas algo 
que permita ao interlocutor se sentir parte da narrativa. 

O vínculo com outra época, a consciência de ter suportado, 
compreendido muita coisa, traz para o ancião alegria e uma ocasião de 
mostrar sua competência. Sua vida ganha uma finalidade se encontrar 
ouvidos atentos, ressonância. (BOSI, 1979, p.40)

Para os próprios narradores, novas construções imagéticas são formadas em 
virtude de fatores socioculturais, ambientação e distanciamento do momento inicial. 
A rememoração de uma imagem/narrativa é sempre atualizada sob outra forma, de 
outra maneira.

As práticas educativas e de processos de mediação relativos às narrativas permitem 
abordar matriarcas para o registro de suas histórias de vida e as relações com o 
ensino formal e informal. No momento atual, as relações entre o ensinar e o aprender, 
associadas às problemáticas sociais emergentes, passam pelo uso das tecnologias 
digitais disponíveis e influenciam diretamente nas ações educativas retomando, 
em certa medida, o ensino informal como ferramenta de sustentação importante na 
formação do sujeito.

O isolamento levou os idosos a aprenderem como lidar com a tecnologia. Alguns 
não a usam porque não têm o equipamento nem conhecimento. Em muitos casos, 
percebo que, embora desejem fazê-lo, falta quem lhes ensine durante a reclusão. Já 
outros, no caminho do exercício de aprendizagem, se sentem aturdidos, em virtude 
da gama de possibilidades – é um campo amplo demais para quem só quer dar 
uma espiada. Os mais desinibidos se aventuram, e por vezes, enviam áudios sem 
mensagem, com o som da TV ao fundo, por longo tempo, com programas que narram 
sobre as olimpíadas de Tóquio 2020, que de fato aconteceram em julho 2021. Outras 
idosas, enviam mensagens para grupos errados dizendo o que não queriam, expondo 
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questões pessoais por falta de domínio da tecnologia. Ainda assim, não se deixam 
vencer, e têm alcançado cada vez mais êxito em suas conquistas.

Soares, Martins e Piva (2021 p.152), ponderam que, “a despeito de qualquer 
complexidade analítica, a tecnologia representará progresso para uns/umas e 
limitação (ou inacessibilidade) para outros/as”. Desta forma expõe as engrenagens 
que sustentam os privilégios para uns e as precariedades para outros nas sociedades 
contemporâneas e acentuam as desigualdades sociais.

Ao referenciar Waller e sua obra “Sociology of Teaching”, a respeito da vida escolar, 
Esteban observa que o autor se baseou em entrevistas em profundidade, histórias de 
vida, observação participante, diários, cartas e outros documentos pessoais e concluiu 
que as escolas não se constituem somente em organizações formais (WALLER, 1932 
apud ESTEBAN, 2010). São pequenas comunidades nas quais convivem professores 
e alunos durante períodos de tempo significativos. Neste sentido, é possível considerar 
que esta pesquisa possa se configurar como eixo formador de conhecimento em 
aprendizagens de natureza informal dentro do eixo formador Educação, Arte e 
Cultura Visual. Mas o desenvolvimento desta foi condicionado pelas circunstâncias de 
distanciamento social. 

A utilização de recursos tecnológicos para a coleta de dados e registros narrativos 
permite novas aprendizagens para as partes envolvidas e nos levam a atualizar 
nossos conhecimentos. Os processos de registros narrativos passam a compor ponto 
importante e incorpora ao fazer e narrar o sentido de pertencimento e por sua vez 
reestruturam seus fazeres em contextos informais.

Para Brandão (2004, p.8), “nada fica registrado se não tiver passado pelo crivo da 
emoção – fica o que significa. Permanece aquilo que tem um sentido-significado e 
aponta uma direção”. As narrativas pessoais impregnadas de conhecimento, tradições 
e pontos de vista diversos, contribuem para a quebra de padrões pré-estabelecidos, 
amplamente divulgados pelas mídias em massa. Assim, a busca por reativar memórias 
e gerar oralidades ocorre quando do encontro de um potencial narrador e de um 
ouvinte que se disponha a não utilizar de pré-julgamentos ou sanções. Um ouvinte 
que se preste a dar atenção à narrativa. A fala ou o silêncio de uma pessoa implica 
diretamente na cultura produzida pela sociedade.

Numa abordagem sobre questões narrativas, Martins (2018), considera que: 

Compreender uma vida apenas como uma série de episódios 
sucessivos e autossuficientes vinculados apenas a um “sujeito” 
seria ignorar as imbricações e deslocamentos dos espaços social, 
econômico, educacional e profissional que sempre estão em jogo 
(MARTINS, 2018, p.54) 

Nessa linha de pensamento, consideramos que o foco nas interrelações, o 
envolvimento de forma dinâmica, múltipla e divergente, possibilitam compreender e 
interpretar a realidade, os significados para as pessoas, numa troca e reordenação 
mútuas, permitindo transferências, interpretações e valorações.

Os relatos de memória consolidados pela emoção, tornaram-se memórias passíveis 
de serem recuperadas, tornam-se memórias (auto)biográficas, ricas em seu potencial 
(trans)formador. Permite-nos observar como as sensações internalizadas, re-
elaboradas subjetivamente, transformam-se em um saber próprio, autorreferenciado.

No contexto educacional, pesquisas narrativas, devem abordar temas capazes de 



100

abrir possibilidades de exercitar a memória e a elaboração imagética, propiciadas pelas 
oralidades. Pinto (2001), em “Memória, cognição e educação: Implicações mútuas”, 
aborda a importância da memória e das imagens no desenvolvimento cognitivo e de 
retenção de informações. Considera que em geral as pessoas têm crenças sobre o 
modo como funciona a mente humana e seus processos cognitivos. Considera ainda 
que tais suposições são muitas vezes inadequadas a ponto de levar ao abandono de 
novas aprendizagens por pessoas de idades diversas. Estas se recusam aprender, 
por se considerarem incapazes para o aprendizado.

Ao dispor de tempo para oitiva das narrativas de matriarcas, recebemos em 
contrapartida uma gama rica de informações que por si só já justificariam a ação. Para 
além das informações, as matriarcas apresentam vitalidade e sede de narrar. Mostram-
se instigadas a relatar detalhadamente hábitos e costumes numa circularidade que 
envolve ensino e aprendizagem, memória e raciocínio. Consideramos, assim, que 
toda a memória é conhecimento, e rica, como processo de aprender-ensinar-construir. 

Halbwachs (2004, p.55) afirma que “cada memória indiviual é um ponto de vista 
sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu 
ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com os 
outros meios”. Observa que o indivíduo que fala é parte integrante de uma comunidade 
afetiva o que faz com que seus relatos, muitas vezes, se apresentem incorporados 
de relatos de pessoas de suas relações que carregam narrativas de gerações que o 
antecederam. O relato individual torna-se, então, fonte de informação de um contexto 
amplo que engloba suas tradições e vivências em grupos sociais diversos.

A coleta de imagens de afeto assumem importante papel ao andamento da pesquisa 
narrativa e autobiográfica. As informações imagéticas tanto podem corroborar para 
embasar a narrativa, oferecendo material o suficiente para sua “releitura”, como dar 
suporte a quem assuma a narrativa, tendo como ponto referencial suas memórias 
reconstruídas quando articuladas a memórias de pessoas da família, ou de grupos 
familiares. Estas, uma vez acionadas em momentos de afeto, por meio de cheiros, 
sabores, objetos, fotos ou diálogos, poderão gerar reações emocionais diversas e 
afetar a construção e reconstrução de seu universo imagético e narrativo. 

Investigação narrativa é o estudo da experiência entendida 
narrativamente. Observar cuidadosamente a sua definição nos permite 
pensar sobre as diferenças de significado de como entendemos a 
investigação narrativa. (MELLO; MURPHY; CLANDININ, 2016, p. 567)

A condição humana se constrói no encontro com outras pessoas. Desta forma, 
os relatos de memória envolvem ações com vistas a estimular o saber a partir das 
relações de formação dos sujeitos em seus contextos familiares, valores e éticas que 
resultam na formação do sujeito cultural. Pensada em suas dimensões indissociáveis 
do afeto, da cognição e da corporeidade, esta condição está intrinsecamente ligada 
aos processos de formação escolar formal, não formal ou informal.

As novas plataformas digitais, dentre as ferramentas propiciadas pelas tecnologias 
de informação e comunicação atuais, disponibilizadas em virtude da pandemia, 
garantem a participantes assim como a pesquisadores o registro gravado dos relatos, 
a exemplo do aplicativo WhatsApp e da plataforma Google Meet. Tais recursos, além 
de viabilizar os diálogos e seus registros, têm a função ética de garantia de integridade 
das informações prestadas por ambas as partes.
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Ao analisar as contribuições geradas por relatos de histórias de vidas, percebemos 
os beneficios tanto para quem faz o relato, quanto para ouvintes e aprendizes de 
novos conhecimentos. A coleta de dados publicáveis, entremeada por relatos não 
autorizados para publicação, as intercorrências a cada contato são inerentes ao método-
caminho. Estas conduzem a pesquisa, adequando-se aos imprevistos metodológicos 
e percalços encontrados culminando numa mudança constante e necessária. O 
processo percorrido e superior ao resultado alcançado, pois nas entrelinhas de cada 
dialógo, vivenciamos experiências únicas que resultam na visibilidade e cumplicidade 
entre colaborador e pesquisador, numa via de mão dupla. Conforme observa Soares 
(1991, p.28), bordamos nossa vida sem conhecer o risco por inteiro. Quando olhamos 
o bordado já realizado é que percebemos o risco desconhecido. Um risco sempre 
incompleto... Por vezes, o avesso do bordado é ainda mais rico que o resultado 
pretendido. E mais revelador...

Em “Narrativas de mim: memórias dançantes”, Pereira observa que

como intérprete da minha trajetória profissional construí 
representações, categorizações que me permitiram narrar a mim 
mesmo dando visibilidade a uma narrativa que define meu lugar a 
partir da ressonância das minhas experiências e criando um elo entre 
meu passado, presente e futuro dando sentido a minha existência (...). 
(PEREIRA, 2020, p. 452)

Entendo que, de igual forma, seja qual for a narrativa de quem fale, ao expor sua 
trajetória e vivências, narradores fazem, inevitavelmente, relação com o “eu” enquanto 
sujeito narrado e o “eu” presente que contempla sua trajetória observando os pontos e 
acontecimentos que o forjaram como ser social de hoje; dono de sua personalidade. 
Assim é possivel pensar numa permanente troca entre a sociedade que prepara o 
individuo que chega ao ensino formal e o ensino formal que prepara o individuo que 
retorna à sociedade. As histórias de vida nos servem como faróis a direcionar nossos 
passos por caminhos mais férteis. 

Entre os apontamentos para esta pesquisa, registro uma conversa com a primogênita 
de minha família. Ao questioná-la sobre os sabores que remetem as memórias de 
tempos idos, de pessoas ou acontecimentos, fui surpreendida por uma pergunta: 
“Tem que ser saudades de alguém da família, ou da comida de alguém da família?” 
Ao receber minha resposta dando a ela liberdade para se expressar conforme lhe 
vinha o resgate das memórias começou logo a narrar: “Sinto uma saudade imensa da 
abobrinha da Bita” e ato contínuo narrou por vários minutos: “Você nem tinha nascido, 
a Bita era uma descendente de escravos, que ao serem libertados, preferiram não 
deixar a fazenda da bisa Francisca...”. 

Após a narração dos eventos vividos e das dificuldades a que foi submetida a 
família de Bita, pude concluir que mesmo considerando que sua família teve a 
oportunidade de construir para si, uma casa em um lugar agradável; recebesse um 
tratamento de confiança e respeito, que incluía frequentar as casas de nossa família, 
dividir a refeição e ter seus filhos com liberdade para brincar com todas as crianças é 
possível entender que não tinham a posse do terreno. Que a “liberdade” conquistada 
era exercida debaixo de uma autorização velada. É possível perceber pela narrativa, 
que iniciaram a vida “livre” sem recursos para manterem-se dignamente como deveria 
ser. Isto, caso sua família fosse remunerada pelos serviços prestados. Poderiam 
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recomeçar em condições que possibilitasse crescimento cultural e financeiro. Achinte 
(2014, p.151) nota “que forme al sujeto en su condición de ser autónomo, reflexivo y 
crítico consigo y com su entorno.¹” Ao que tudo indica, “naquele tempo” as reflexões 
de Achinte, nem eram cogitadas. Não chegaram à família da Bita.

Os contatos com as matríarcas contaram com textos e objetos fotografados e 
enviados via WhatsApp. As narrativas em sua maioria foram transcritas durante nossas 
conversas e revisadas após a redação cumprindo procedimentos à ética necessária. 
Métodos estes utilizados a busca por este rico canal de comunicação, de um espaço 
em que seja possível ao narrador se descobrir como autor da própria história, se 
descobrir “dono de sua voz”.

Alguns pesquisadores acreditam que os dados não devem ser 
analisados per se, mas a tarefa do pesquisador é conseguir a 
informação e apresentá-la de maneira que “os informantes falem por 
si mesmos”. O objetivo é oferecer uma visão honesta, com pouca ou 
nenhuma interpretação de, ou interferência com, as palavras obtidas 
ou as observações realizadas. (ESTEBAN, 2010, p. 135 )

No traçado do mapa, na verbalização narrativa, ao me encontrar enfronhada nas 
entrelinhas do texto elaborado para a pesquisa, percebo que estes são apenas alguns 
dos muitos processos de rememoração possíveis. Camadas se sobrepõem e formam 
um todo. 

Esta abordagem aponta para a elaboração de registros imagéticos e textuais que 
remontam, o olhar do outro, em ações de educação informal e de contravisualidade. 
Esse “educar” se faz presente ao exercitar no outro a capacidade do direito de ver; 
pensar; emancipar e se formar enquanto sujeito social.

O olhar não é passivo, estático e, portanto, registra dados, observações 
e percepções que ‘estão aí’, que registram o que acontece aqui e agora 
e que misturam passado, presente e projeções de futuro. (MARTINS, 
2018, p. 52)

Assim, dentro do possível, em um período de pandemia, foram colhidas narrativas 
e imagens de forma a favorecer o registro de trajetórias de matriarcas. Pontos 
importantes a saber como: Em que contextos foram ensinadas e como ensinaram aos 
seus filhos e discípulos, foram abordados livremente. Procurei ouvir o que queriam 
dizer, o que lhes vinham à boca voluntariamente. Busquei transcrever, de forma a 
não ferir os significados implícitos a cada fala. Acredito estar no detalhe da fala, o 
significado do que se pretende, do que se sente. Saber de sabores de vida, formados 
a cada tempero de afeto. 

Para mim, pessoas são tempero da vida. De meus objetivos iniciais, o que para 
mim se tornou mais relevante é considerar sobre a importância da transmissão oral 
e de como tais narrativas se modificam, em razão dos fatores socioculturais e de 
ambientação. Das matriarcas que se dispuseram a colaborar durante a pandemia 
COVID-19, cada qual se criou em um contexto social consideravelmente diferente 
do outro. Apesar disso, um dado em comum, bem típico do universo feminino, foi 
constatado: a educação e a família foram pontos centrais de suas narrativas. 

¹... que forma o sujeito em sua condição de ser autônomo, reflexivo e crítico de si mesmo e de seu 
meio (tradução livre)
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A busca pelo conhecimento foi expressada como um desejo inerente a cada uma. 
De igual forma, o desvelo, em repassar o conhecimento adquirido. O apoio familiar 
para suas aprendizagens, foram citadas como de suma importância e com máximo 
empenho, independente do grau de conhecimento de seus genitores. Este empenho, 
serviu-lhes de exemplo, quando da formação de suas próprias famílias. A mente aberta 
para o aprender, pode ser percebida no anseio em buscar no auge da maturidade, 
novos conhecimentos e replicar as tradições e afazeres que norteiam suas trajetórias 
de vida. Questões que pesaram negativamente são silenciadas; aquilo que feriu, 
elas consideram que não deve ser revivido. Neste caso, um esquecimento desejado, 
estratégico. Podem ser feridas referentes a usurpação financeira, sonhos interrompidos, 
dedicação de toda uma vida a outros. Em uníssono há uma justificativa para o silêncio: 
“as cicatrizes não importam, valeu a pena, pelos resultados alcançados”. 

A seleção das imagens, apresentadas para a pesquisa-mãe foram de livre escolha 
das participantes e mostram um potencial de reinvenção de suas próprias histórias. Tais 
imagens permitiram revisitações culturais à tempos e espaços por meio da história oral 
e apresentaram suas referências culturais, que contribuíram para o registro narrativo 
que compõe esta pesquisa. Muito do que se aprende em narrativas não está, nem 
será disposto em textos para consulta. Muitas das imagens são consideradas íntimas 
para ganhar um olhar público. Confissões ao pé do ouvido são ditas em confiança 
à amizade e ao respeito, outras são impublicáveis por não pertencerem a um só 
personagem. Olhares e sorrisos falam do que não foi dito. Os silêncios dizem muito. 

Mitchell (2015) considera as imagens como antagonistas políticas populares. 
Mas ressalta que, no entanto, ao final tudo permanecerá praticamente idêntico. O 
autor considera que as imagens reivindicam ser consideradas como individualidades 
complexas ocupando posições de sujeito e identidades. Importa que as imagens 
geradas ou recuperadas a partir desta reflexão, sejam interpretadas, com o peso e 
complexidade de um portador da mensagem que emancipa. 

De muitas questões vêm os lampejos considerados importantes na análise das 
narrativas ouvidas, recolhidas: a distinção dos locais de aprendizagem; os formatos 
de ensino que vão desde as turmas unificadas em nível de conhecimento e idade, a 
planos de ensino sequencial em turma única, ensino por série/ano, e ainda o despertar 
da vocação para a docência. 

No entanto, considero uma questão tão ou mais relevante para o momento: falar 
sobre superação em meio a pandemia. As matriarcas participantes possuem familiares 
atuando no combate ao COVID. Não bastasse a carga emocional comum a todos em 
virtude da possibilidade de contrair o vírus, estas senhoras lidam com a ansiedade de 
ter seus entes na linha de frente desta guerra sem trincheiras. No entanto, não constam 
dos registros falas queixosas, mas sim, consciência de que seus entes estão, onde se 
preparam para estar. Exercem funções para as quais foram capacitados, qualificados 
por escolha e vocação. 

O caminho percorrido valeu a pena. Re-conheci pessoas próximas e descobri, em 
cada uma, um universo pulsante e em expansão. Em nossas prosas, ora brota a 
memória de uma tradição, noutra uma lembrança afetiva é acionada. Mas em todas, 
uma ponta de visibilidade ganha vigor. 
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RESUMO
Este artigo investiga as produções videoclípticas de artistas do 

subgênero black metal e discussão sobre os processos criativos 
de um videoclipe neste subgênero musical, a partir da captação, 
edição e publicação destas imagens. Uma pesquisa exploratória do 
‘black metal’ e análise fílmica. O texto destaca aspectos estéticos e 
de linguagem do videoclipe ‘Pandemônio, Pandemia’, um exercício 
da análise fílmica do videoclipe produzido pela banda ‘Luxúria de 
Lillith’ em 2021, como poética e processos criativos, envolvendo 
características singulares do black metal. Visando análises estéticas, 
discussão das publicações de livros e artigos que dialogam com 
outros autores e criadores da estética black metal, encontrados 
em revistas científicas de arte, cinema, música, recortes de filmes, 
videoclipes, processos de criação, e outros documentos relacionados 
ao videoclipe e o subgênero musical black metal.
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ABSTRACT 
This paper investigates the video productions of artists from the 

black metal sub-genre and discussion about the creative processes 
of a music video in this musical sub-genre, from the capturing, editing 
and publishing of these images. An exploratory research of ‘black 
metal’ and film analysis. The text highlights aesthetic and language 
aspects of the music video ‘Pandemonium, Pandemic’, an exercise in 
filmic analysis of the music video produced by the band ‘Luxúria de 
Lillith’ in 2021, as poetics and creative processes, involving singular 
characteristics of black metal. Aiming at aesthetic analysis, discussion 
of book publications and articles that dialogue with other authors and 
creators of the black metal aesthetics, found in scientific journals of 
art, cinema, music, film clippings, music videos, creation processes, 
and other documents related to the music video and the black metal 
musical sub-genre.
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Introdução

Este artigo trata da estética singular do videoclipe black metal¹, entrelaçando 
origens, tipos e meios, formas de fazer videoclipe, processos criativos e a subjetividade 
na construção das narrativas fílmicas. Os formatos dos videoclipes de bandas de 
black metal dialogam com as hipermídias audiovisuais, por produzirem narrativas 
poéticas. Os videoclipes de black metal, carregam profundidade fílmica, destacam-se 
pelo impacto das imagens e o peso da música sombria. Este texto foi dividido em três 
momentos: No primeiro momento, diálogo com a origem do videoclipe, tipos, natureza 
gráfica e ritmo de edição das imagens. No segundo momento, propomos um paralelo 
de obras publicadas por artistas do black metal e reflexões dos teóricos da arte e 
tecnologia. Um estudo que mergulha na subjetividade de um gênero musical sombrio 
que desconstrói a concepção do sagrado por um mundo mais profano. E, no terceiro 
momento, análise dos elementos audiovisuais que estruturam a concepção e criação 
do videoclipe “Pandemônio, Pandemia” da banda black metal “Luxúria de Lillith”, de 
Goiânia-GO.

1. Entrelaçamentos do videoclipe e a subcultura black metal

Os videoclipes surgiram no início dos anos 1980, ligados às transformações nos 
modos de consumo musical do ‘gênero audiovisual’ na paisagem midiática (CORRÊA, 
2010, s.p.). No Brasil, o videoclipe é pouco investigado, principalmente, os do gênero 
musical black metal que circulam fora dos produtos ‘mainstream’. O black metal é 
hostilizado pela cultura popular e muitos videoclipes sobrevivem nos ambientes 
virtuais, onde seus produtores e artistas recorrem, divulgam e promovem seus 
trabalhos. Para Canclini (2008 p.293), o videoclipe é um tipo de vídeo intrinsecamente 
pós-moderno, um intergênero: mescla de música, imagem e texto e Transtemporal 
que reúne melodias e imagens de várias épocas, cita despreocupadamente fatos fora 
de contexto, saqueando imagens de todas as partes, em qualquer ordem (CANCLINI, 
2008, p.293).

O videoclipe é um híbrido de linguagens, mutante em adaptação, dialoga com 
diversas estéticas fílmicas e videográficas e, em experimentações. Trata-se de um 
mediador de linguagens audiovisuais mapeando interfaces do cinema, propaganda, 
séries de TV, documentário, animação e videoarte (CORREA, 2010). Analisar um 
videoclipe, não é só mais vê-lo, e revê-lo e, mas também, examiná-lo tecnicamente, 
por novos prazeres, desmontando-o e estendendo-o ao registro perceptivo, e para 
usufrui-lo melhor (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 2006).

Diversos videoclipes marcaram os anos de 1980, ‘Bohemian Rhapsody’ da banda 
‘Queen’ da Inglaterra, chamado de ‘número musical’, depois de ‘promo’ de promocional, 
até ser denominado ‘videoclipe’, a partir da palavra clipe, que significa recorte, pinça ou 
grampo, tende-se ao lado comercial deste audiovisual (JUSTE, FRANCENER (2013, 
s.p.). Para Vanoye e Goliot-Lété (2006) existe um trabalho da análise audiovisual, por 
dois motivos: primeiro, a análise que trabalha o filme, o que lhe faz mover, e segundo 

¹BLACK METAL. 1980. No português ‘metal negro’. Metal do heavy metal, caracterizada por riffs 
rápidos, vocais rasgados e guitarras altamente distorcidas. É um estilo cru, agressivo e sombrio. E 
negro, aborda temas satanistas, anticristãs e pagãs (CAMPOY, 2008, p.139-147).
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aquilo que lhe faz mexer em suas significações e seu impacto.

Jacques Aumont (2005, s.p.) em síntese sobre a percepção, se define como um 
‘espectador-analista’, opondo-se ao espectador ‘normal’, de fato, ‘desejante’, o ‘desejo 
consciente’. Para Campoy (2009) o black metal assume uma postura ‘satanista’ e 
se reafirma em contradição a sociedade ‘judaica cristã’, polêmico e discriminado por 
conservadores. Entre as bandas, Mercyful Fate se destacou pela performance teatral 
do vocalista King Diamond, a música narra histórias de horror e caráter particular em 
shows e festivais, com performances teatrais e a dança para os palcos. Os registros 
em VHS percorreram lojas de rock, esgotando edições, como a apresentação da 
banda no ‘Dynamo Club’ em 1983, no sul dos Países Baixos (Figura 1).

Disponível em: http://www.kingdiamondcoven.com/
site/category/discography/mercyful-fate/

Figura 1 – Eindhoven, The Netherlands. 1983.

As performances de Mercyful Fate e a linguagem do videoclipe incentivaram o 
surgimento de canais, como a MTV (Music Television). Holzbach (2010 s.p.) a partir 
deste canal, surgiram videoclipes de grandes artistas como ‘Michael Jackson’ e 
‘Madonna’. No caso, o videoclipe ‘Thriller’ de 1984 que deu início a fase ‘blockbuster’, 
considerado uma das produções mais caras da história.

Nos estudos de Silva (2018 p.58) esse ‘boom’ de vários gêneros musicais ocorreram 
tanto pela música pop quanto pelos estilos de rock e heavy metal. Descreve o autor: “A 
nascente rede televisiva especializada no segmento musical a MTV (Music Television) 
teve um papel agenciador para a visibilidade de artistas”. A introdução do videoclipe 
como uma novidade da indústria musical e foi um veículo importante para que as 
gravadoras propagassem seus produtos nessa época.
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As bandas por meio dessa ‘nova comunicação visual’ conseguiam agregar mais fãs 
e público específico para seus shows descreve Silva (2018 p.58) afirmando que várias 
bandas brasileiras lançavam videoclipes ao gravarem novos álbuns. Vale ressaltar, 
que, “essa prática continua a ser realizada nos dias atuais quando bandas lançam 
videoclipes na internet acompanhados de uma música nova, antes do lançamento oficial 
do álbum” (SILVA, 2018 p.58). Por fim, o papel da MTV, esses videoclipes propagaram 
a música no Brasil, a fama de grandes bandas de rock em terras brasileiras. Para 
Silva (2018) o videoclipe contribuiu para a firmação do rock no cenário brasileiro.

Para Vanoye e Goliot-Lété (2006) para ‘analisar’ uma peça fílmica como o 
‘videoclipe’, são necessárias múltiplas análises para resistir à sedução que opera os 
vídeos em tal linguagem. Segundo Muanis (2012, s.p.) a fragmentação no campo 
prático da tecnologia digital, viabiliza o trabalho não linear, design pós-moderno, uso 
de colagem e mistura de referências. Juste e Francener (2013, s.p.) esclarecem que 
o videoclipe aparece como um dos raros espaços ‘abertos a mentalidades inventivas’.

2. A construção subjetiva dos artistas do black metal e seus videoclipes 

Nestes gestos cinematográficos, Moraes (2013, s.p.) afirma que no início dos anos 
1990 Thomas Quorthon² fundador da banda Bathory, considerado uma das maiores 
referências do black metal mundial, lançou seu primeiro videoclipe ‘One Rode to Asa 
Bay’ do 5º álbum intitulado ‘Hammerheart’ de sua produtora Black Mark Records.

²QUORTHON. Thomas Börje Forsberg. (1996-2004). Um dos criadores do black metal e criador 
do gênero musical Viking Metal. Nasceu em Estocolmo na Suécia e faleceu aos 39 anos. Gravou 12 
álbuns oficiais e um (1) videoclipe. Disponível em: http://www.bathory.nu/x1.htm.

O videoclipe do Bathory (Figura 2), trazia nova abordagem de videoclipes ainda 
não vistos nas bandas do segmento. Um videoclipe temático, onde o artista conta 
a história do povo nórdico até a chegada do cristianismo na Escandinávia. O lado 
sombrio da música, estava no berço, quando bandas norueguesas de black metal 

Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=hDpc-831GPs.

Figura 2 – Cena do videoclipe da banda Bathory: One Rode to 
Asa Bay. 1990.
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ganharam visibilidade por meio de videoclipes. Em Oslo, Noruega, a radicalidade 
ganhava força e expressão, quando adeptos de um ‘movimento musical’ chamado 
‘Inner Circle’ liderado por Euronymous da banda Mayhem, assassinado em 1993 por 
Varg Virkines da banda Burzum, se tornaram ícones de uma história marcada por 
assassinatos, violação de túmulos, queima de igrejas e oposição ao poder do Estado 
(CAMPOY, 2008, s.p.).

Após estes fatos que marcaram a história do black metal norueguês, algumas 
bandas produziram videoclipes importantes deste movimento, tais como: Immortal 
com a faixa ‘Blashyrkh’ do álbum ‘Batles in the North’ lançado em 1995 pela Osmose 
Productions. Outra banda foi ‘Satyricon’ na produção do videoclipe ‘Mother North’ de 
1996 do álbum ‘Nemesis Divina’; e ainda, ‘Emperor’ com o videoclipe ‘The Loss and 
Curse of Reverence’ lançado pela ‘Century Media Records’ de seu segundo álbum 
‘Anthems to the Welkin at Dusk’ divulgado em formato CD, LP, digital dowload em 
1997. Dentre outras, vieram Dimmu Borgir (Noruega), Marduk (Suécia) dentre outras 
(MORAES, 2013 s.p.).

Afirma Holzbach (2010, s.p.) que o videoclipe é um audiovisual injustiçado por 
poucos estudos que existem. Para Caldas (2013 s.p.) no videoclipe, o imaginário 
coletivo é expressado com imagens rápidas, que ilustram uma música. Para Corrêa 
(2007, p.23): “no videoclipe nem sempre o que é dito na música é visto na imagem, a 
tradução intersemiótica não é uma obrigação nem uma tradução fiel da música” como 
é o caso do videoclipe do Bathory já citado. Para Comolli (2008, p.269): “ver/não ver, 
saber/não saber, acreditar/não acreditar, essas oposições que definem e resumem 
a relação do espectador com o videoclipe são, antes de tudo, jogos de oscilação”. 
Emenda Corrêa (2007, p.3): “tradução intersemiótica, interpretação de signos verbais 
por meio de outros signos não verbais, generalizando um sistema de signos a outro”.

O videoclipe black metal, é um produto da indústria fonográfica estruturado na 
música e na imagem, podendo ser legitimado pela ‘música extrema’ (GOODWIN, 1992 
apud CORRÊA, 2007, s.p.). Pensar videoclipe e sua produção, investir livremente no 
diálogo, sob “efeito-foto que nos conduz a outro lugar, congela-se pouco a pouco, 
contrastando em meio às lembranças e memórias” (BELLOUR, 1997, p.87). Os 
elementos técnicos para compor o videoclipe black metal, obedecem às etapas de 
produção convencional de qualquer estilo musical (CORRÊA, 2007, s.p.).

Os gêneros musicais do metal extremo permitem a inventividade e transcendem no 
campo da potência criativa (CORRÊA, 2007, s.p.). O videoclipe para Néstor Canclini 
apud Bastos et al. (2008, s.p.) é o produto mais bem-acabado das culturas híbridas 
e manifestação cultural. Fortalece o poder de análise das produções videoclípticas, 
subjetividade, visão social, política e econômica de suas comunidades, religiosidades 
e visão de mundo (CAMPOY, 2008 s.p.). A edição pode ser frenética ou não. O ritmo 
da edição é chave, do ritmo métrico produz um caos de impressões, em vez de clara 
tensão emocional. E, pautada no ritmo da música ou não, ficando a critério do autor 
do audiovisual (CORRÊA, 2007 s.p.). O videoclipe gera obras breves, densas e 
sistemáticas.

A banda de black metal alemã ‘Gräfenstein’ no videoclipe ‘Storm of Maggots’ de 2011 
apresenta planos de curta duração de diversas tomadas dentro do mesmo quadro. Na 
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composição do videoclipe, as imagens se relacionam em maior ou menor intensidade 
com a letra, dimensão imagética criada na tensão, entre sonoro e possíveis traduções, 
em forma de imagem durante a música (CORREA, 2010, s.p.).

Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=Sg32zs42jXA.

Figura 3 – Gräfenstein – videoclipe: “Storm of Maggots”, 2011.

No videoclipe da banda ‘Gräfenstein’ (Figura 3), nem sempre o que é dito na música 
é visto na imagem, a tradução intersemiótica não é obrigação, e nem tradução fiel da 
música. “Nas formas rudimentares, os elementos (imagem e o som) são controlados 
por ritmo e conteúdo de cena” (EISENSTEIN, 1947-2002, p.59). O videoclipe black 
metal é pós-moderno, que mescla música, imagem e texto (CORRÊA, 2010, s.p.). “A 
música é referência e limite das imagens do videoclipe” (MACHADO, 2000 p.176).

Há três grupos de videoclipes: o clipe promocional, mera ilustração da canção 
preexistente, mais primitivo e ordinário. O segundo grupo de videoclipes, estes do 
cinema e vídeo experimental, que alia compositores e intérpretes ousados, para fazer 
do videoclipe, um campo aberto à reinvenção. E por fim, o terceiro grupo formado por 
músicos, que compõem e interpretam suas músicas numa concepção visual do clipe 
(CORRÊA, 2010, s.p.). Exemplifica Corrêa (2010), David Bowie, Prince, Peter Gabriel, 
Frank Zappa e Arnaldo Antunes como diretores de clipes de suas próprias músicas.
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A banda do artista, ‘Abbath’ de black metal da Noruega (Figura 4). No videoclipe 
‘Winterbane’, ‘Abbath’ narra, dubla e interpreta a canção, elemento comum das 
narrativas dos videoclipes contemporâneos. O artista é o foco da câmera e não há 
necessidade de seguir uma narrativa clássica, nas expressões de ‘Abbath’, um novo 
referencial de apreciação estética da música associada a uma forma de oferecer 
produto ao consumo. Para Corrêa (2010, s.p.) a estética dos artistas une técnicas de 
cinema e publicidade.

Para Corrêa (2007, s.p.) uma análise fílmica do videoclipe tornou-se trabalho 
com resultados insuficientes, porque emerge da hibridação, da contaminação, das 
referências e da experimentação. A citação de alguns videoclipes exemplifica a 
hibridação e a contaminação de distintos referenciais discursivos que se faz necessária. 
Portanto, como analisar as manifestações que não cabem no culto ou no popular, que 
brotam de seus cruzamentos ou em suas margens? (CANCLINI, 1997, s.p.).

3. Produção Artística do Videoclipe ‘Pandemônio, Pandemia’ da banda 
‘Luxúria de Lillith’

O videoclipe ‘Pandemônio, Pandemia’ foi produzido pelos artistas da banda Luxúria 
de Lillith que integra o subgênero musical black metal e seu público se concentra nos 
grandes centros urbanos do país e do mundo. A banda ao ser questionada sobre 
o processo de criação, o artista vocalista, relata que escreveu um roteiro simples 
que expressa o conceito pretendido, e a obra foi realizada com orçamento baixo de 
produção, utilizando uma ‘câmera Kodak PixPro 360º, explorando seus recursos para 
imagens panorâmicas do ‘performer’. O artista sai transitando pela cidade de Goiânia-
GO, em 12 junho de 2021. Em formato esférico, a câmera PixPro é pequena, e discreta 
e com bom desempenho, favoreceu a captação do artista nas sequências entre as 
pessoas no meio das ruas da cidade. A música ‘Pandemônio, Pandemia’ foi pensada 
a partir da realidade das pessoas de Goiânia-GO, diante da pandemia por Covid-19.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Yv-
oC5zCwn8.

Figura 4 – Abbath – Videoclipe: Winterbane, 2015.
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Segundo Christian Metz (1972-1993), existem três códigos definidos por ele: 
‘perceptivo’, ‘cultural’ e ‘códigos específicos’. O videoclipe ‘Pandemônio, Pandemia’ 
possui estes três códigos definidos, ou seja, o espectador reconhece os objetos cênicos 
no videoclipe, locais de transição, pontos turísticos da cidade, principais avenidas e 
a vestimenta utilizada pelo artista, de cor preta, utilização de couro, pintura facial 
‘corpse paint’³ do músico e partes dos ambientes escolhidos durante as filmagens. 
Quanto aos aspectos culturais, o espectador interpreta o estilo de música tocado, 
timbre de voz do vocalista black metal e a linguagem visual característica.

‘Pandemônio, Pandemia’ é uma música rápida e pesada, a partir dela as imagens 
foram intercaladas com indicação para três ações no decorrer do vídeo, que possui 
a duração de 4’39’’. A música do videoclipe começa com uma introdução de teclados 
e contrabaixo, efeitos sonoros para gerar clima de suspense, onde o primeiro quadro 
surge de um ‘fade in’ do preto para uma panorâmica do artista entre corredores de 
lojas, e, ‘takes’ rápidos de quadro a quadro, aproximando o artista paramentado, 
entre os transeuntes, caminhando entre pessoas desprotegidas do contágio viral. 
Para Penafria (2013 p.3) a linguagem cinematográfica combina elementos e materiais 
diferentes, desde a trilha sonora, som fônico, som da música e dos ruídos.

Para Corrêa (2007, s.n.), a observação fílmica deve ser analisada no percurso 
de um videoclipe. Os ‘raccords’, recortes aleatórios de imagens, elementos não 
esperados, a imperfeição, o erro, e, pela emoção não esperada, são encontrados 
na linguagem ideográfica de ‘Pandemônio, Pandemia’. Para Eisenstein (1947-2002 
p.57): “é natural e útil perceber elementos individuais, efeitos sobre a qualidade da 
montagem, preservar o efeito geral” do videoclipe. No caso da banda Luxúria de Lillith 
diversas barreiras durante a pandemia, inviabilizaram encontros e ensaios, inclusive o 
processo criativo em coletivo, mesmo com o recurso digital ‘on line’ da teleconferência.

Dentre as intercorrências do videoclipe, o artista relata as dificuldades para gravar 
a música, mesmo escrevendo e compondo músicas em casa. O estúdio foi preparado 
para receber apenas o interprete, os instrumentos e a voz, foram captados apenas 
por uma pessoa. O videoclipe foi montado, como ‘um evento real’, uma sucessão 
de pequenos fragmentos dos ‘planos’, a impressão de uma realidade contínua e 
homogênea, conforme (Figura 5).

³CORPSE PAINT (1968). ‘Corpse’ do português ‘cadáver’ e ‘paint’ do português ‘pintura’, ou seja, 
pintura de cadáver. É um estilo de pintura corporal ligado ao black metal; a pintura consiste em uma 
pasta branca, preta e vermelha que recobre todo o rosto (e às vezes o torso e braços) e que recebe 
detalhes em preto por cima, principalmente nos contornos da boca e olhos. É importante notar que ela 
é individualizada, identificando o membro como uma “marca registrada” (MORAES, 2014, p.49).
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A experiência do artista que encena e dramatiza nos movimentos da câmera 
registrados com ondas sonoras da música, contribuíram com a impressão de 
continuidade e noção de raccord destacada por Aumont (2005 p.69), como pode ser 
visto na (Figura 6).

Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=WXzfkDyA0kQ.

Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=WXzfkDyA0kQ.

Figura 5 – Raccord em continuidade de movimento sobre o 
gesto do músico interprete. 2021.

Figura 6 – Raccord dos gestos do personagem no primeiro plano, e 
termina no seguinte com mudança de ponto de vista. 2021.

‘Pandemônio, Pandemia’ possui um efeito de ligação entre três planos, para dar 
continuidade ao movimento aparente em ambas às colagens, na sequência entre 
4’ minutos a 4’20” da música, as imagens são aceleradas com a intensidade da 
música entre os planos. Para Aumont (2005, p.69) é necessário “um efeito semântico 
(narrativo), na medida em que essa figura faz parte do arsenal de convenções e da 
natureza do próprio gesto”.
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As condições da composição da câmera, a iluminação e a montagem, assumem 
efeitos conotados da natureza do próprio videoclipe. Ao analisar quadro a quadro, 
percebe-se uma tendência encarnada com vocação de massa.

Dentre as críticas e comentários de espectadores do videoclipe ‘Pandemônio, 
Pandemia’, a manifestação foi perceber, os diferentes cenários, em seu plano-
sequência, dividida pelo ‘interator’, a participação do vocalista que encena nas ruas, 
com ângulos mais fechados, em focos específicos, com o movimento das mãos e 
direção da câmera para os locais e objetos simbólicos de acordo com a (Figura 7).

Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=WXzfkDyA0kQ.

Figura 7 – Detalhe dos objetos simbólicos do videoclipe: 
‘Pandemônio, Pandemia’, 2021

De acordo com Caldas (2013, s.p.) não há necessidade de seguir à risca, os modelos 
pré-existentes de videoclipes com reproduções já concebidas pelos públicos. No 
processo de edição, a subjetividade da banda, cenas rápidas, frenéticas, e filtros que 
deram a plasticidade que o videoclipe precisava, permitiram realizar boas fotografias 
nas distorções visuais provocadas pela câmera e nos alto-contrastes intensificados 
pela opção final entre preto e branco.
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À nebulosidade de um provável dia cinzento potencializou as imagens, intensificando 
a iluminação branca que auxiliou a composição monocromática do vídeo (Figura 8). 
E, dentre as cenas do vocalista, que canta a letra e se desenrola durante o videoclipe. 
É nesta espacialidade singular que a própria essência do local (área comercial), 
sua linguagem e visualidade (mista, fragmentada), e um espaço de experimentação 
possibilitaram o videoclipe (RANCIÈRE, 2012, s.p.).

Pandemônio, Pandemia! Eu planejei sair hoje à noite! Ela me 
esperou... para o amor! Ao sair de casa, não havia ninguém... A cidade 
dos cadáveres, estava deserta. Eu queria ver, beijar e abraçar! Mas, 
o vírus se espalhou pelo ar. Pandemônio, Pandemia... não tivemos 
mais contato! Todos se isolaram. Todos devem então... se recolher! O 
pandemônio governa onde estou. Pareço viver um pesadelo sem fim. 
A pandemia ontem. Para o agora. Pandemônio, Pandemia... E para 
o amanhã! Um pesadelo sem fim... as máscaras da igreja caíram, os 
caixões continuam chegando. A ciência se perde nas trevas. O colapso 
irá começar... irá começar... Pandemônio, Pandemia... Música e letra: 
Luxúria de Lillith (15/03/2021).

A letra de ‘Pandemônio, Pandemia’ tem como uma das suas inspirações, as poesias 
de Charles Baudelaire, referindo-se as poesias da obra “As Flores do Mal”. Ou seja, a 
tradução da beleza mórbida na poesia de ‘Pandemônio, Pandemia’.

As letras da banda ‘Luxúria de Lillith’ retratam o desolado ‘eu interior’ do ser humano. 
“Um tormento que não se remedia, o vazio que todos carregam sem cura”, segundo 
o artista que criou a música, roteirizou, encenou e realizou um lançamento especial 
em telepresença do videoclipe para um grupo de pesquisadores numa disciplina de 
‘arte e tecnologia’ ministrada pelo Professor Dr. Edgar Franco, no Programa de Pós-
graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, através da telepresença e pelo poder 
da estreia. Destacamos que sob a ótica das visualidades do black metal, existem 
diversos elementos simbólicos avessos à religião, inseridos de forma crítica, herege 
e descontinuados em ‘Pandemônio, Pandemia’ objetivando desconstruir valores, 

Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=WXzfkDyA0kQ.

Figura 8 – Performance do vocalista no Videoclipe: ‘Pandemônio, 
Pandemia’, 2021.
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padrões e formalidades já vistos nos videoclipes de black metal.

Porém, alguns pontos foram identificados no processo de edição, que, permitiram 
identificar a tentativa da sincronia das imagens do protagonista com o áudio da 
música durante a encenação. Para Eisenstein (1947-2002, p.59): “neste problema 
da sincronização é auto evidente na ordem lógica, em que a conexão natural entre o 
objeto e seu som não é apenas gravada, mas, ditada pelas exigências da obra”.

‘Pandemônio, Pandemia’ deu continuidade à proposta musical da banda ‘Luxúria 
de Lillith’ neste videoclipe, no qual, os músicos no período pandêmico não conseguem 
se encontrar fisicamente para executar suas músicas. Bastos et al. (2008, p.13) 
descreve que os videoclipes expressam variadas características do universo cultural 
contemporâneo.

Por fim, estes elementos são característicos da composição estética da imagem 
audiovisual, diferindo na relação entre cinema e vídeo, desde sua plasticidade, a textura 
da imagem, a organização dos planos ou das imagens. ‘Pandemônio, Pandemia’ 
incorpora a câmera rápida e a revalorização da sobreimpressão, apelo à imagem 
dividida, multiplicada, repetitiva, permeada de deformações óticas ou cromáticas, e 
que traz, referências visuais de outras artes, como a música sombria black metal, e as 
próprias imagens da produção do videoclipe especificamente a estética característica 
do black metal.

Considerações Finais

O videoclipe e sua forma de narrar o mundo, como um espaço de experimentação 
e descoberta, uma forma não narrativa, não linear de narração. O videoclipe 
‘Pandemônio, Pandemia’ é multifacetado, num espaço aberto para criar, revisitar, 
referenciar e chocar. As imagens cinematográficas da abordagem black metal, temas 
de horror e música extrema, traduzem-se nas formas ensaísticas de interpretação 
deste gênero audiovisual, o videoclipe. O videoclipe elaborado na desconstrução, por 
novos significados para o espectador envolvente e denunciador, aquele que sabe a 
resposta, que prefere emergir na metáfora, espelhando seu cotidiano, o contexto de 
uma banda, as transformações de uso, a excitação, a transgressão e o olhar do outro 
emancipado.
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RESUMO
Partindo da problemática “Como a cultura visual pode contribuir 

para pensar processos metodológicos projetuais de design de moda 
que possam ser aplicados em sala de aula?” o presente artigo busca 
pensar o ensino de Moda no estado de Goiás, especificamente 
em uma instituição de ensino superior privada. Para isso, fez-se 
necessária a pesquisa de campo para a observação in loco das 
diferenças culturais e suas repercussões nas metodologias projetuais 
de design. Esse é o ponto que as visualidades permitem dar relevo 
neste trabalho: as formas com que o aluno se posiciona através de 
imagens que buscam representar suas ideologias e desejos.

PALAVRAS-CHAVE
Moda; Design; Cultura Visual; docência.

ABSTRACT 
Starting from the issue “How can visual culture contribute to 

thinking about design methodological processes of fashion design 
that can be applied in the classroom?” This article seeks to think 
about the teaching of Fashion in the state of Goiás, specifically in 
a private higher education institution. For this, field research was 
necessary for the observation in loco of cultural differences and their 
repercussions on design project methodologies. This is the point that 
visualities allow us to highlight in this work: the ways in which the 
student positions himself through images that seek to represent their 
ideologies and desires.

KEYWORDS
Fashion; Design; Visual Culture; teaching.

Introdução
Partindo da problemática “Como a cultura visual pode contribuir para 

pensar processos metodológicos projetuais de design de moda que 
possam ser aplicados em sala de aula? Pode ser possível ter saberes 
mobilizados, cada um com suas singularidades, que propiciem novos 
sentidos para práticas metodológicas em design de moda?  Como a 
minha experiência como designer de moda e mestre em arte cultura 
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visual pode contribuir para essa aproximação e práticas educativas?” pauto minha 
preocupação em pensar o ensino de Moda no estado de Goiás, especificamente em 
uma instituição de ensino superior privada.

Para isso, fez-se necessária a pesquisa de campo para a observação in loco das 
diferenças culturais e suas repercussões nas metodologias projetuais de design. 
Pires (2002), sinaliza que os cursos superiores de Moda, além de recentes, em sua 
construção curricular e como profissão, mostram descompassos entre a realidade 
social e o que ela demanda de cultura crítica e de transformação: 

Num período em que a humanidade vive ombro a ombro com a 
globalização, a informatização, a violência, a engenharia genética, 
a superpopulação, a destruição do Planeta, a Aids, a aceleração do 
tempo e a Internet, o ensino do Design tem sido pouco discutido nas 
escolas, o que tem feito o designer se formar mais para servir ao 
sistema do que para atuar sobre ele com projetos próprios (PIRES, 
2002, p. 6).

Esse descompasso foi vivenciado quando era estudante no curso de bacharelado 
em Design de Moda, e quando tive meu primeiro contato como professora na sala de 
aula em 2013, quando fiz estágio de docência durante o mestrado em Arte e Cultura 
Visual, na disciplina de Desenho de Moda. Posteriormente retornei à instituição 
como professora substituta lecionando a mesma disciplina dada em 2013, e mais 
outras duas: de Projeto em Design de Moda e de Produção de Moda. Quando 
discente do curso me questionava a carga horária, a alocação de professores em 
disciplinas que não dominavam, questionava a ementa, questionava a prancheta de 
desenho, questionava os discursos e as imagens utilizadas, mas não entendia muito 
todo o processo. Sentia que algo me incomodava. Quando retornei à sala de aula 
em outra posição, agora como professora e responsável pela disciplina vi que os 
questionamentos dos alunos eram muito parecidos com os que eu tinha e que muitos 
ainda se mantiveram, mas agora eu começava a descobrir os caminhos para entender 
esse sistema de ensino e como seus desdobramentos nos afetavam durante o curso 
e posteriormente profissionalmente como designers, vítimas de regras e imagens 
massificadas que podem restringir nosso processo criativo e de autoconhecimento, 
de pesquisas, de metodologias e experimentações de um campo acrescido das artes. 

Docência, moda e cultura visual

Em 2017 comecei a lecionar nas duas instituições pesquisadas, e em 2018 tive 
uma experiência ainda inédita da minha trajetória, tornando coordenadora do curso 
de graduação e Pós-Graduação em Cultura de Moda e Mercado, despertando 
ainda mais minha inquietação para pensar uma aproximação entre cultura visual e 
o curso de Design de Moda. A pluralidade que o campo da Cultura Visual possibilita 
investigar por ser compreendido como “um domínio específico de pesquisa, cujos 
princípios e problemas fundamentais” têm como objetivo analisar a construção social 
do visual e a construção visual do social que nos chama a atenção (MITCHELL apud 
DIKOVITSKAYA, 2006, p. 58; KNAUSS, 2006, p. 108). Nesse sentido, as premissas 
metodológicas da cultura visual podem contribuir para o ensino do Design e da 
Moda, influenciando diretamente na conformação dos projetos pedagógicos da área, 
conduzindo para práticas metodológicas projetuais mais coerentes com a realidade 
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do nosso país.
O conhecimento da cultura visual e das visualidades produzidas pela moda é 

significativo não só para descortinar as práticas metodológicas projetuais utilizadas 
em sala de aula, as quais interferem não só na criação dos alunos, mas também, 
principalmente, para fomentar novas perspectivas mais livres e autônomas. Diante 
disso, a cultura visual vem para decodificar as mudanças descritas por meio da 
visualidade em que elas se expressam. Dado a problemática da representação, esta 
não se limita apenas ao percurso de uma forma visível, é o ato de dar um equivalente, 
trama complexa entre o visível e a palavra, dito e não dito (RANCIÈRE, 2012, p.92). 
Aqui as problemáticas inerentes à imagem renovam-se continuamente, a cada projeto, 
a cada criação, a cada olhar ficando claro a importância da abordagem crítica reflexiva 
e versátil da cultura visual, podendo ser aplicados aqui para análise de imagens para 
desenvolvimento criativo do aluno de moda (BREA, 2005). O primeiro é a premissa de 
que os processos culturais são indissociáveis das relações sociais; por isso, a atenção 
para as formações de classe, para as discussões de gênero, para as divisões raciais 
e para as opressões de idade. Essa característica é vital para abordar metodologias 
projetuais de moda que permitem ao aluno pensar em criações e desenvolvimentos 
de projetos e produtos que abarquem cada segmentação da sociedade. O visível 
e o invisível: utilizar imagens como parte da metodologia projetual nos projetos 
aproximando a cultura visual pode evocar expressões e inquietações. Por sua vez, 
o segundo preceito é a visão de que a cultura visual engloba o poder, fato este que 
promove a desigualdade no que tange à capacidade de satisfação das necessidades 
dos diferentes grupos, além do fato da moda configurar um discurso de poder. É 
uma cadeia de relações não organizadas por completo, portanto, relações que se 
imbricam em vias heterogêneas. Uma vez que o poder se exerce, pode ser repressivo 
(FOUCAULT; 2012, p. 274-275). Dado esta constatação, sua análise seria coerente 
buscando atuar essencialmente nos mecanismos de opressão. Esse é o ponto que 
as visualidades permitem dar relevo neste trabalho: as formas com que o aluno se 
posiciona através de imagens que buscam representar suas ideologias e desejos. É 
nesse sentido que o poder é, em si próprio, a energização e desenvolvimento de uma 
relação de força, cuja investigação necessita alcançar o cerne de sua questão: os 
embates, os confrontos, os não-pertencimentos. 

A cultura visual não é nem autônoma e nem determinada, mas um campo de lutas, 
de diferenças sociais e simbólicas. A abordagem da cultura visual nas metodologias 
projetuais em design não intenta um acréscimo de elementos nas metodologias 
existentes, porém objetiva ressaltar as relações mútuas dos diferentes elementos. 
Como professora e como designer de moda atuante no mercado, sempre me vi com 
um passo nas teorias e práticas metodológicas projetuais em design e nos estudos de 
imagem ancorados na cultura visual que desenvolvi no mestrado. Como poderia dialogar 
com os dois campos e trazer para sala de aula contribuições para a formação desses 
alunos? Penso que somos uma somatória de experiências, vivências, trânsitos, idas e 
vindas, e vejo assim também as metodologias projetuais. Cada projeto é um caminho 
a se percorrer, passos para frente, passos para trás, num exercício de compreender 
etapas e que nelas, estamos nós mesmos, ali atravessados pelas nossas histórias 
e contextos. Esse trânsito me fez percorrer por metodologias projetuais, que fazem 
parte da vivência e atuação profissional do designer de moda, e que também podem 
se aproximar dos princípios da cultura visual, uma vez que são campos próximos que 
se dialogam, se cruzam e se constroem de imagens e visualidades.
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Moda e ensino superior: disseminação de cursos

Segundo Aguiar (2015, p. 30) a disseminação da moda nos últimos anos foi muito 
rápida, e como consequência, a dos cursos superiores na área:

(...) criar um estilo próprio, uma comunicação visual particular, saber 
o que está em voga, o que vai ser lançado na próxima estação, 
introduzindo-se, assim, no mundo das mutações que diferem os 
seres humanos e os tornam únicos, mesmo inseridos num segmento 
de semelhantes opções. Essa mesma dinamicidade que se vê no 
mercado da moda é sentida nos cursos de moda. A maioria dos alunos 
que escolhem cursos relacionados a essa área do saber se preocupam 
muito mais com o produto do que com o processo capaz de o gerar e o 
explicar. Isso talvez se deva à dinâmica do próprio mercado.  

Aguiar refere-se ao mercado de produtos massificados no Brasil e a indústria da 
cópia, afirmando que o mercado brasileiro ainda não é autônomo neste campo. A 
autora sinaliza a falta de profissionalização na área, e ao fato de esta atividade ser 
recente no país e por isso a “maioria das confecções ainda faziam cópias absolutas 
das grandes marcas internacionais”. 

 Diante este cenário, os cursos de moda no Brasil estão procurando caminhos 
para cobrir essas lacunas. A maioria desses cursos estão sob a designação de 
Design de Moda, enquadrando-se na área de Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico¹ (OCDE) Geral em Humanidade e Artes, OCDE 
Específica em Artes e OCDE Detalhada em Design e Estilisto e OCDE do curso em 
Desenho de Moda. Outros sob a denominação de Moda, apresentam OCDE Geral 
em Humanidade e Artes, OCDE Específica em Artes e OCDE Detalhada em Moda 
e OCDE do curso em Moda ou Desenho de Moda. Há ainda outros com nomes 
diferenciados dos demais, como Negócios da Moda da UNIVERSIDADE ANHEMBI 
MORUMBI apresenta OCDE Geral em Ciências Sociais, Negócios e Direito, OCDE 
Específica em Comércio e Administração e OCDE Detalhada em Gerenciamento e 
Administração e OCDE do curso em Gestão da produção de vestuário.

Os estados com maior número de cursos de moda, são: São Paulo (50), Rio Grande 
do Sul (22), Paraná (22), Santa Catarina (20) e Minas Gerais (16). Outros estados 
aparecem na relação com número inferior: Bahia (10), Ceará (9), Rio de Janeiro (9), 
Goiás (8), Pernambuco (7), Espírito Santo (5), Piauí (5), Distrito Federal (4), Amazonas 
(2), Pará (2), Sergipe (2), Paraíba (1), Rio Grande do Norte (1), Mato Grosso (1) 
e Mato Grosso do Sul (1) Maranhão (1) e Estados que não possuíam registro no 
sistema e-MEC com curso na área são: Alagoas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, e 
Tocantins.

¹Conforme o Ministério da Educação a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) constitui foro composto por 35 países, dedicado à promoção de padrões 
convergentes em vários temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e 
ambientais. Suas reuniões e debates permitem troca de experiências e coordenação de políticas em 
áreas diversas da atuação governamental. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/encceja-2/480-
gabinete-do-ministro-1578890832/assessoria-internacional-1377578466/20746-organizacao-para-a-
cooperacao-e-desenvolvimento-economico-ocde. 14. mar. 2020.
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A partir desses dados foi desenvolvido o Gráfico 1. Nele podemos observar que há 
uma concentração de cursos de moda na região Sudeste com 40%, seguida da região 
Sul com 32%. A região Nordeste concentra 18% dos cursos de moda ofertados no 
Brasil, seguida pela região Centro-oeste com 7%, e região Norte com 3%:

Tabela 1 – Quantidade de cursos superiores na área de 
Moda por Estados no Brasil

São Paulo 50

Rio Grande do Sul 22

Paraná 22

Santa Catarina 20

Minas Gerais 16

Bahia 10

Ceará 09

Rio de Janeiro 09

Goiás 08

Pernambuco 07

Espírito Santo 05

Piauí 05

Distrito Federal 04

Amazonas 02

Pará 02

Sergipe 02

Paraíba 01

Rio Grande do Norte 01

Mato Grosso 01

Mato Grosso do Sul 01

Maranhão 01

Total

Total

198

198

Fonte: Tabela criada a partir dos dados obtidos no 
site do e-MEC no mês de março de 2020.
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Em Goiás há oito cursos superiores ativos em Design de Moda conforme o e-MEC, 
sendo três na modalidade Bacharelado ofertados pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Universidade Salgado de Oliveira 
(UNIVERSO), e cinco na modalidade Tecnológico ofertados pela Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), Faculdade Araguaia (FARA), Centro Universitário de Goiás 
(UNI-ANHANGUERA), Faculdade Estácio de Sá de Goiás (FESGO) e Universidade 
Paulista (UNIP), e todas apresentam OCDE Geral em Humanidade e Artes, OCDE 
Específica em Artes e OCDE Detalhada em Design e Estilismo, e OCDE do curso em 
Moda ou Desenho de Moda. 

A primeira instituição a ofertar o curso de Design de Moda no Estado de Goiás foi a 
UFG em 1996, posteriormente a UNIVERSO em 2003, UEG EM 2006 (como tecnólogo), 
FESGO em 2013, e UNIP em 2018, totalizando mais de mil vagas autorizadas.

Borges (2017, p. 117) sinaliza que a área da Moda por ser uma área que proporciona 
um perfil multitarefas, “pode acabar por não delinear de forma concreta o conjunto 
de habilidades desejadas do profissional que nela vai atuar”. E ainda “esta falta de 
direcionamento, por vezes, tende a fazer com que a formação seja mais generalista 
para que possa haver maior aderência de conhecimentos ao cargo futuramente 
pretendido pelo aluno” (Ibid, p.118). Nesse caminho, Gui Bonsiepe (2012, p.15) 
também vê com preocupação a expansão de cursos de design no Brasil. Para o 
autor, o design transformou-se em carreira da moda, havendo implantação dos cursos 
de mestrado e doutorado em design no País, fazendo com que o design ganhasse 
certa respeitabilidade acadêmica. Bonsiepe (2012, p.15) indica que esse processo 
pode gerar “o perigo da academização excessiva do ensino do design”: “Há risco de 
predomínio dos critérios tradicionais da excelência acadêmica, erudição e produção de 
papers, relegando a segundo plano a prática do projeto, que é a essência do design” 
(BONSIEPE, 2012, p.15). Isso aumentaria a distância entre mundo acadêmico, de um 
lado, e, do outro, as soluções dos problemas efetivos das empresas e da sociedade 
tende a crescer. 

Fonte: Gráfico criada a partir dos dados obtidos no 
site do e-MEC no mês de março de 2020.

Gráfico 1 – Percentual de cursos superiores na área de Moda por 
região no Brasil



126

Moda, cultural visual e práticas projetuais em sala de aula

Ao pensar em âmbito educacional a necessidade de contextualização e prática 
no ensino em Design de Moda abordando os contextos sociais, culturais e históricos 
em conformidade com Fry (2015), Papanek (1985) e Santos (2013) é fundamental 
abordarmos as práticas metodológicas e o processo criativo nesse cenário.

Tenho uma preocupação em conectar o ensino em Design de Moda com o mundo real 
considerando os contextos culturais, sociais e históricos atrelando à minha formação 
em Arte e Cultura Visual, o que me aproxima das investigações de Papanek (1985), 
Fry (2009) e Santos (2013) os quais reforçam essa necessidade, sinalizando que 
os alunos devam ser confrontados com os contextos sociais, econômicos e também 
ambientais, fazendo com que haja um redirecionamento das habilidades a serem 
trabalhadas e uma reflexão crítica a respeito desses contextos. A cultura visual pode 
proporcionar a educação em moda a construção de uma consciência cultural como 
estratégia de autoconhecimento e esse autoconhecimento cultural como matéria-
prima para expressão autoral dos alunos.

Para explorar essas aproximações entre moda e cultura visual para explorar práticas 
projetuais foi realizada uma atividade através da plataforma digital Teams, nos meses 
de março e abril de 2020 durante o período de isolamento social devido a COVID-19². 

 Primeiramente foi apresentado aos alunos o presente projeto de pesquisa que 
estava sendo desenvolvido desde o ano de 2018 no Programa de Pós-Graduação 
em Arte e Cultura Visual da UFG/FAV. Posteriormente a professora responsável pela 
pesquisa, Ana Carolina de Santana, apresenta a cultura visual e a relação com objetos 
de Design:

²O curso pesquisado teve as aulas e atividades acadêmicas presenciais suspensas, a partir do dia 
16 de março de 2020. Essa medida foi embasada nas orientações dos órgãos de Saúde Pública, em 
nível mundial e nacional, e visou conter a disseminação do novo coronavírus SARS-Cov-2 e preservar 
a saúde coletiva. Para dar continuidade ao semestre letivo, as atividades e aulas foram retomadas na 
segunda-feira, 23 de março, com o recurso das plataformas digitais, como Teams e Zoom.

Fonte: Dado coletado através de encontro via Teams 
(2020)

Figura 2 – Apresentando a relação da cultura visual e objetos 
de Design para alunos de moda da FESGO
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A apresentação da cultura da visual e sua relação com objetos de design teve como 
objetivo gerar reflexões que contribuíssem para desenvolvimento de práticas projetuais 
em design de moda, fazendo com que os alunos se tornem protagonistas do espaço 
que ocupam e utilizem as imagens para dar voz aos seus próprios contextos, uma vez 
que a cultura visual enfatiza as experiências diárias do visual e move, assim, para a 
visualização do cotidiano, fazendo do seu interesse todos os artefatos, tecnologias e 
instituições da representação visual (DIAS, 2011, p. 62). Com isso, projetar artefatos 
que exerçam impacto cultural e influenciam suas experiências, impactando a maneira 
com que designer e consumidor se relacionam com esses produtos. 

 Estamos cada vez mais expostos às imagens, e ter um posicionamento crítico 
poderá tornar os alunos, futuros projetistas que atuarão no mercado, mais criteriosos 
e informados no que tange os processos de seleção e análise visual. Nesse sentido 
Tourinho e Martins (2011, p. 57) sinalizam que a cultura visual não deve ser definida 
ou caracterizada como um repertório imagético, mas como uma “maneira de pensar 
e abordar imagens e artefatos que instituem sentidos e significados”, como afirma 
Brea (apud LÓPEZ, 2006, p.03) a cultura visual é “um campo de indagação reflexivo 
que permite diferentes entradas sobre o visual e que não se limita exclusivamente 
a análise do ‘artístico’, mas que o compreende dentro de uma série de dinâmicas 
culturais muito mais amplas”. 

Entendemos aqui a necessidade de formar e informar esses alunos que possam ser 
capazes de compreender, avaliar e atuar como agentes críticos que não se contentem 
em ser reféns do poder persuasivo de imagens. Assim, cabe-nos pensar que:

(...) como fragmentos da vida, imagens e objetos visuais são registros 
de momentos que emergem e se esvaem nas névoas do tempo [que] 
nos levam a encontros e desencontros com cultura, modos de ser, [de 
ver], desejos, ideologias, crenças e sonhos que nos induzem a nali-
los como territórios descentrados, como arenas povoadas por regimes 
de representação onde significados são negociados, invisibilizados, 
neutralizados e, principalmente disputados. (MARTINS; TOURINHO, 
2009, p.10)

Ao apresentar a cultura visual nas práticas projetuais de Design, abordando o vasto 
mundo das imagens e artefatos visuais tomou-se o cuidado de não a reduzir a apenas 
um conjunto de princípios de abordagens, minimizando o seu alcance, seu impacto e 
suas influências:

O estudo das imagens e artefatos visuais deve pautar-se pelo 
reconhecimento da sua heterogeneidade, as diferentes circunstâncias 
que envolvem sua produção e circulação e, especialmente, a 
diversidade de funções culturais, sociais e educacionais a que serve. 
(MARTINS; TOURINHO, 2011, p.66)

 Ao considerar que os elementos visuais possam ser carregados de informações 
sobre a cultura que estamos inseridos o Aluno 1 citou a importância de ver e se 
posicionar diante as imagens e referiu-se a um modo passivo como “tapa-olho”, e 
o Aluno 6 enfatizou a dificuldade em mostrar para o consumidor a importância do 
que é regional não tem tanta importância quando fala que a inspiração é europeia, 
sinalizando a importância de mostrar para o cliente. Nesse aspecto Ricardo Campos 
(2012, p.545) sinaliza que “Múltiplos emblemas e iconografias de uma globalização 
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crescente relembram-nos que vivemos num mundo cada vez mais interconectado, 
onde imagens, imaginários, bens e pessoas transitam, deixando marcas profundas 
nos territórios”, e que essas marcas estão especialmente presentes na aparência do 
mundo fabricado pelo homem, desde “os emblemas das poderosas multinacionais aos 
estilos e modas internacionais, passando pelos ídolos cinematográficos, desportivos 
e televisivos, deparamo-nos com variadas evidências deste circuito planetário”. Ao 
integrarmos moda num contexto de uma possível reflexão em torno da cultura visual 
contemporânea em se tratando de seu conteúdo comunicacional e vetor em processos 
sociais, culturais e históricos, podemos analisá-la como um “conjunto de atividades 
humanas, comunicantes e conexas entre si” (CALANCA, 2011, p. 14):

com a palavra “moda” se designam duas coisas: de um lado, os 
estilos de vida, os hábitos, os usos consolidados, as técnicas; 
do outro, tudo o que se transforma no espaço e no tempo. 
Portanto, o conceito não concerne exclusivamente à parure e às 
roupas, mas todos os meios de expressão e de transformação 
do homem. (Ibid, 2011, p. 14)

Nesse sentido o Aluno 6 fala que o problema começa em si próprio ao se valorizar 
o que é internacional, cabendo ao próprio designer se educar e se informar, munindo-
se de estudos como da cultura visual os quais possibilitam o desenvolvimento de 
projetos que podem ajudar os designer a conhecerem melhor seu tempo e espaço 
gerando alternativas frente a tantas vazias de sentido e significado, aprofundando suas 
perspectivas sobre design ampliando o escopo dos estudos visuais e assim permitindo 
que passem de meros espectadores passivos para críticos de cultura visual. Aqui nos 
aproximamos do conceito de Foucault (1985) o qual apresenta a ideia da estética 
da existência, sendo importante para o designer, tendo posse do conhecimento 
específico sobre os contextos os quais estão inseridos bem como do público-alvo 
ao qual ele esteja projetando um produto, podendo ser capaz de desenvolver meios 
de subjetivação desvinculados das práticas de assujeitamento o qual o autor refere 
serem oriundas do poder do conhecimento para domínio de outros sujeitos. Tendo 
posse desse conhecimento, podendo propiciar ao designer o desenvolvimento de uma 
subjetividade libertária e não dominada aplicada no desenvolvimento de produtos de 
moda, onde esse conhecimento pode empoderar a criação e tornar o processo criativo 
do designer como uma “obra de arte”:

Quanto a definição do trabalho que é preciso realizar sobre si mesmo, 
ela também sofre através da cultura de si, uma certa modificação: 
através dos exercícios de abstinência e de domínio que constituem 
a askesis necessária, o lugar atribuído ao conhecimento de si torna-
se mais importante: a tarefa de se pôr a prova, de se examinar, de 
controlar-se numa série de exercícios bem definidos, coloca a questão 
da verdade – da verdade do que se é, do que se faz e do que se é capaz 
de fazer – no cerne da constituição do sujeito moral. E, finalmente, 
o ponto de chegada dessa elaboração é ainda sempre definido pela 
soberania do indivíduo sobre si mesmo; mas esta soberania amplia-
se numa experiência onde a relação consigo assume a forma, não 
somente de uma dominação mas de um gozo sem desejo e sem 
perturbação. (FOUCAULT, 1985.p.72). 
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A prática do designer exige que ele tenha critérios éticos e estéticos, onde ele 
é o centro do processo, fazendo com que exerça um processo criativo livre de 
assujeitamentos, jogos, proibições autoritárias e controles, passando a olhar a sua 
volta, sua essência bem como a do consumidor almejado. Essa mudança de foco 
possibilita estar no controle, promovendo respeito mútuo entre quem cria e quem 
consome. Dessa forma, podemos formar designers de moda suficientemente cientes 
de seus locais de fala, capazes de fazerem de sua existência e contextos, criações 
que tenham compromisso cultural e social, mesmo diante de inúmeros aspectos 
controladores, como metas financeiras e investidores.

Considerações Finais

 Desse modo as práticas pedagógicas em design de moda ancorada nos estudos 
da educação da cultura visual mostram a necessidade de não nos restringirmos a um 
olhar individual e superficial, mas ‘ver’ e ‘ser visto’ também em suas parcialidades, 
nas frestas, no espectro fragmentado que essas vivências e experiências podem 
oferecer quando pensadas e aplicadas em sala de aula e quais os significados 
que podem emergir em torno dessas manifestações. Tourinho e Martins (2015, p. 
136) salienta que “são significados construídos não apenas em consequência de 
limitações, vieses e circunstâncias que nos constituem e constituem os modos, pontos 
de vistas e contextualidades das experiências visuais”, mas que contém “significados 
implementados em articulação com as diferentes e diversas formas como as imagens 
podem ser produzidas, (re)construídas, (re)apresentadas e transfiguradas”. O campo 
da cultura visual possui uma concepção inclusiva porque ele considera todos os tipos 
de visualidade e assim todas as formas de design, e isso para nós que somos do 
design é muito interessante porque não faz uma diferenciação do que é melhor ou 
pior, não leva em consideração somente valores estéticos, mas também o papel social, 
trazendo metodologias e diálogos que se aproximem mais com a realidade dos alunos. 
Isso exige saber lidar com uma “multiplicidade de sentidos, significados e usos dessas 
experiências, entendendo-as sempre como trincheiras de nossas subjetividades, de 
nossos contextos, parcialidades e, também, delírios” (TOURINHO; MARTINS; 2015, 
p. 134). 
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RESUMO
O intento deste artigo é falar de alguns fragmentos da Coleção 

Perseverança, formada a partir de objetos que carregam as memórias 
do Quebra do Xangô, episódio que silenciou, em 1912, as religiões 
de matrizes africanas no estado de Alagoas. O texto a seguir propõe 
apresentar marcas, não somente do quebra-quebra, mas de algumas 
histórias que perpassam a estética dita assombrada, cuja essência 
não se concentra somente no sagrado, todavia em inúmeros 
elementos que nos possibilitam a afirmação: os objetos da coleção 
aqui analisada são documentos da formação cultural afro-alagoana, 
ou melhor, são arquivos das representações culturais produzidas por 
mãos negras.  
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Afro-alagoana.

ABSTRACT 
The purpose of this article is to talk about some fragments of 

the Perseverança Collection, formed from objects that carry the 
memories of Quebra de Xangô, an episode that silenced, in 1912, the 
African religions in the state of Alagoas. The following text proposes 
to present marks, not only of the smash-smash, but of some stories 
that permeate the so-called haunted aesthetics, whose essence is not 
concentrated only in the sacred, however in innumerable elements 
that enable us to affirm: the objects of the collection here analyzed 
are documents of the Afro-Alagoas cultural formation, or rather, they 
are archives of the cultural representations produced by black hands. 
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A coleção que surge da devassa

[...] porque uma imagem é uma impressão, um rastro, uma cauda 
visual do tempo remoto que ela quis tocar, mas também de outros 
tempos suplementares, heterocronias e heterotopias que, como arte 
da memória, ela não pode deixar de condensar, como cinza que é, 
porém, misturada a partir de várias fogueiras. (DIDI-HUBERMAN, 
2018, p. 21).

Há sangue, óleo, restos de animais. Há cheiro de ritual. Há um assombro. Há um 
silêncio. Há cinzas. Há fogo. Há som de atabaques. Há blocos de carnaval. Há Reisado. 
Há Maracatu. Há memórias. Este artigo propõe desatar nós, ao mesmo tempo atá-
los. Desatar histórias de assombração que paira sobre a estética sagrada da Coleção 
Perseverança, que teve seu primevo nas batidas policiais aos terreiros de Maceió, em 
1912, episódio que ficou conhecido como a Quebra da Xangô. Atar os mesmos nós 
para reconstruir as histórias de alguns objetos que constituem a coleção, que ainda 
parecem queimar nas fogueiras da noite da devassa em 1º de fevereiro daquele ano. 

Nosso objetivo será evidenciar como se construiu a plasticidade sagrada que 
carrega marcas de um rito peculiar de Alagoas, que traz memórias do sincretismo, 
dos folguedos populares, da relação dos africanos e descendentes com a formação 
cultural do estado. 

Diante disso, anunciamos que, ávidos, sopraremos cinzas, como a metáfora daquilo 
que Georges Didi-Huberman (2018) menciona para as imagens, elas queimam. E 
para esta queima, é preciso soprá-las. Do sopro, veremos o fogo, as falemas, as 
memórias do Quebra de 1912, a estética assombrada e o silêncio de pais e mães 
de santos que ainda ardem. Alguns objetos da coleção aqui analisada carregam pó 
cinzento, resíduo do que foi velado, esquecido, retido num porão, hoje nas vitrines do 
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (IHGAL). Nesse construto, apontaremos 
algumas marcas da mão do artista afro-alagoano, anônimo, numa feitura local, que 
não só evidencia o religioso, mas a paisagem e as circunstâncias em que este mesmo 
artista estava inserido. 

De certo, aqui fica o convite para que nosso leitor se aproxime e sopre conosco as 
cinzas que velam o fogo, as muitas outras histórias da Coleção Perseverança além do 
fatídico quebra-quebra.

As memórias do assombro

[...] deixando fluir em mim as memórias das escritas alagoanas, das 
escritas de suas cores e sons, de personagens esquecidos e de 
eventos de origem soterrados, doloridos e esquecidos e, [...] deixando 
fluir paisagens e coisas de negros, memórias e imagens. (BEZERRA, 
2014, p. 9).

As palavras de Edson Bezerra, autor alagoano do célebre Manifesto Sururu (2014), 
nos encorajam dizer que a Coleção Perseverança não é somente um conjunto expositivo, 
preso em seis vitrines, cujos objetos apresentam etiquetas que os dimensionam como 
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objetos de bruxaria. A Coleção Perseverança é um arquivo, não daqueles que se 
formam a partir de emaranhados de coisas, quinquilharias, bugigangas, como apontou 
o principal período do estado de Alagoas, Jornal de Alagoas, em 1912. 

A coleção é um arquivo. Certamente daqueles defendidos por Foucault (2008, p. 
147), como aquilo que se pode dizer, sem ser condicionado a uma pilha amorfa, um 
amontoado, “mas o que desde o princípio, nas raízes de uma própria afirmação, define 
o sistema enquanto acontecimento, e isso no próprio corpo em que essa afirmação se 
dá”. Assim, a referida coleção deve ser vista além da estética fetichizada, de bruxaria 
ou feitiçaria; nomenclaturas que a acompanham por mais de um século. Pensemos 
que, como arquivo, a coleção nos incita outras análises. 

A partir dos rastros deixados por homens e mulheres negros, aqui entenderemos 
como a mão afro-alagoana. Assim, poderemos compreender a formação cultural do 
estado de Alagoas, através das paisagens, das cantigas, das poesias, dos folguedos 
populares, do cotidiano do povo africanizado que é também berço da identidade que 
hoje se enxerga nas ruas e nos terreiros.

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 01: Salão da antiga Sociedade Perseverança, hoje 
anexo ao IHGAL. 

Dos terreiros à zombaria, a Coleção Perseverança se forma a partir dos objetos 
que foram arrancados dos pejis dos terreiros invadidos pela Liga dos Republicanos 
Combatentes na noite de 1º de fevereiro de 1912. Objetos que além de serem 
destruídos e parcialmente queimados nas portas dos religiosos, foram preservados 
para justificar “o ato de bravura” daqueles homens incautos. Hoje, a coleção possui 
208 objetos, catalogados e tombados pelo IPHAN.

O trânsito dos objetos, da noite da quebra até os salões do IHGAL, em 1950, permitiu 
que a coleção fosse vista somente dentro do contexto de destruição, de silenciamento 
dos atabaques, da violência aos pais e mães de santos e das perseguições, ou como 
já dito, objetos que carregam vestígios de ritual, visto por muitos como do mal.
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Esse mal enraizado na estética chamada de sagrada, por ter sido originada dos 
terreiros, é o que condiciona o repugnar, perceber os elementos que são dos terreiros, 
muitas vezes os cheiros, todos, de certo, construídos nos pilares do preconceito e do 
racismo.

Pensemos, então, nesta condição de assombrar, como algo intrínseco à 
existência dessa estética sagrada. Esta compreensão fará toda diferença em nossos 
apontamentos, pois é nela e a partir dela que identificaremos o quão habilidosa e 
intensa foi a mão afro-alagoana. Sim, afirmar esta mão, fazedora dessa assombração, 
como alagoana, é preponderante, visto que os objetos apresentam técnicas e 
elementos locais.

Voltemos à estética assombrada. Agora compreendida como algo primordial à 
existência dos objetos produzidos para os rituais, trazemos ao debate Vieira Costa 
(2014), que constrói o conceito de arte assombrada na perspectiva da exclusão, 
da arte feita nas margens e da sobrevivência, na arte contemporânea, das formas 
produzidas por índios e afro-brasileiros, especificamente na região amazônica: 

 
O que pretendo afirmar na estética assombrada é, por um lado, que a mesma 
possibilita sobrevivências, não apenas de elementos visuais relacionados a 
populações tradicionais amazônicas, mas principalmente a sobrevivência de 
discursos e comportamentos. (VIEIRA COSTA, 2014, p. 123).

 
 
Esta, por exemplo, permite-nos adentrar camadas outras em diversos objetos da 

Coleção Perseverança. Uma dessas camadas é a de cinzas, literalmente as marcas 
do fogo, das fogueiras que arderam na noite do dia da invasão aos terreiros. 

Fonte: Arquivo do IHGAL.

Figura 02: Objeto de assentamento. Ferro e 
algodão, 34 x 20 cm. 
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Uma peça de ferro, com pano de algodão queimado, revelando que fora retirada 
do fogo e preservada, dentre tantas outras peças, servindo como troféu do grupo de 
milicianos que acreditava no silenciamento das religiões de matrizes africanas.

A arte assombrada também pode ser vista na presença de materiais, considerados 
estranhos, daí a conotação de serem esses objetos de feitiçaria e bruxaria. Além de 
substâncias, como óleos e sangue, perceptíveis em algumas esculturas da coleção, 
há elementos que são de origem animal, como por exemplo, o bastão cerimonial, 
figura abaixo, confeccionado com taliças de dendezeiro, algodão, contas coloridas e 
transparentes, búzios, traz no topo a presença de penas de papagaio.

Fonte: Arquivo do IHGAL.

Figura 03: Bastão cerimonial; detalhe do topo com penas de papagaio. 
Taliças de dendezeiro, algodão, búzios e miçangas, 56 x 11 cm. 

É importante depreendermos que esta assombração, aqui ratificamos o já dito, 
é uma estética necessária à existência desses objetos. Não se trata de fealdade, 
escuridão ou mau cheiro, como apontado pelo principal jornal alagoano, financiador 
do golpe em 1912, Jornal de Alagoas. Mas, de uma estética construída no terreiro, 
por artistas anônimos, por mãos afro-alagoanas que sinalizam diversas formas 
de representação do cotidiano de homens e mulheres negros que margeavam a 
população de Alagoas, que cresciam pelas ruas do centro da capital, que invadiam 
espaços antes só freqüentados pela sociedade que se via cristã em processo de uma 
Europa nordestina.

Voltando à peça, é visível a complexidade das técnicas de bordados e amarrações. 
A habilidade do artista em imprimir o sagrado, utilizando diversidade de materiais e 
formas. O bastão cerimonial revela este artista, sem identidade e assinatura, através de 
marcas, rastros, vestígios de feituras que, de certo, nos aproximam de sua existência, 
de suas histórias e memórias além do quebra-quebra, permitindo-nos, também, falar 
em uma estética genuína e alagoana.
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Do ensejo, podemos depreender que a estética afro-alagoana se faz a partir dessa 
assombração e foi construída sob memórias que vão muito além do visual. Este ser 
estética afro-alagoana não pode ser compreendido sem antes colocarmos nossos pés 
na lama da lagoa Mundaú, sentirmos o cheiro do sururu e ouvirmos o intenso barulho 
dos atabaques que ecoavam antes da história do xangô rezado baixo. Para ver o artista 
afro-alagoano é preciso cantar uma entoada, no chão massapê ralar os calcanhares 
e, ofegante, não deixar o ritmo cessar. É preciso bater palma no mesmo ritmo de um 
ilu. A estética afro-alagoana é terreiro, é engenho, é rua, é chão, é barro, que nasceu 
entre os batuques e os morros (BEZERRA, 2014), é corpo, gesto e sentimento.

Em meio a essa estética silenciada, o que mais nos pode revelar o ser afro-alagoano, 
ou melhor, ainda é possível ir além desta assombração? Sigamos a outros sinais!

Nesses sinais, agora foquemos nos detalhes, no que deles podemos tirar e em 
quais possibilidades este “ser estranho”, assombrado, apresenta-se como poética, 
documentos plásticos, rastros de feitura, memórias do que foi vivido, onde, enxergando 
este estranho, a imaginação permitir-nos-á desenhar a imagem do artista de terreiro, 
produzindo em meio aos batuques e em meio a tantas paisagens, vislumbradas e tão 
bem definidas por Bezerra (2014, p. 9), em seu Manifesto sururu:

[...] deixando fluir em mim as memórias das escritas alagoanas, das 
escritas de suas cores e sons, de personagens esquecidos e de 
eventos de origem soterrados, doloridos e esquecidos e, [...] deixando 
fluir paisagens e coisas de negros, memórias e imagens.

Na Coleção Perseverança, portanto, a história do Quebra de 1912 não se torna 
única, nem exclusiva, ela perpassa muitas outras histórias que nos condicionam 
afirmar que os objetos arrancados das casas dos religiosos em fevereiro de 1912 é a 
memória africana e afrodescendente em solo alagoano. 

Ao primeiro olhar, aqueles mais de 200 Objetos, entre as vitrines do Museu do 
IHGAL, revelam somente o significado do sagrado, da manipulação ritual e a 
funcionalidade para os quais foram criados. Contudo, mal sabemos que este sagrado 
não está somente condicionado à sacralização, algo peculiar como banho de folhas 
e aterramentos de ferramentas, onde os objetos ganham outra conotação, mas para 
serem utilizados de outras maneiras e revelar uma miscelânea de características que 
fazem os xangôs alagoanos diferenciados. Objetos que queimam revelando outras 
memórias:

O fogo em que se queima a imagem provoca sem dúvida “buracos” 
persistentes, mas é ele mesmo passageiro, tão frágil e discreto como 
fogo em que se queima uma falena que se aproximou demais de uma 
vela. É preciso que observemos por bastante tempo a dança da falena 
para termos uma chance de surpreender esse breve momento. O 
mais fácil, o mais corrente é não ver nada. Além disso, é bastante fácil 
tornar invisível o fogo em que se queima uma imagem: os dois meios 
mais notáveis consistem ou em “afogar” a imagem em um fogo mais 
forte, em um auto-da-fé de imagens, ou em “asfixiar” a imagem em um 
fogo muito maior de clichês em circulação. (DIDI-HUBERMAN, 2018, 
p. 52).
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Desta camada diferenciada e revelada por mãos afro-alagoanas, apresentamos 
mais duas, a seguir. A primeira delas está relacionada ao processo sincrético e de 
impureza dos cultos em território local. Sim, a escultura de um caboclo, tirada do terreiro 
de um dos religiosos, provável de Tia Marcelina, revela ser o rito alagoano repleto de 
elementos do catolicismo, assim como da jurema, de traços indígenas, muçulmanos, 
nagô, jêjes e voduns. Todas essas especificações podem ser encontradas na Coleção 
Perseverança entre esculturas, adornos e indumentárias. 

Fonte: Arquivo do IHGAL.

Figura 04: Caboclo. Gesso e tinta a óleo, 98 x 22 cm.

A segunda camada está condicionada à ligação dos terreiros a grupos folclóricos, ou 
especificamente ao folguedo. Na coleção, por exemplo, encontramos uma infinidade 
de instrumentos musicais que eram usados tanto nas cerimônias aos espíritos, como 
em composição dos desfiles do cortejo da nação de maracatus que saíam pelas 
ruas de Maceió em pleno carnaval. Salientamos que um dos religiosos agredido na 
devassa de 1912, Chico Foguinho, era conhecido como mestre de maracatu, tendo 
seu barracão como uma espécie de sede para os ensaios do grupo.

A seguir, apresentamos dois instrumentos, um gonguê e um pandeiro. O primeiro 
pertence à composição do maracatu, e o segundo, a pastoril, folguedo popularmente 
celebrado nas portas das igrejas em lembrança ao nascimento de Jesus. O gonguê e 
o pandeiro são instrumentos confeccionados em ferro batido e utilizados durantes os 
cultos.
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Nitidamente, é onde o artista afro-alagoano se revela, mais uma vez. Explicitando 
seu grau de conhecimento nas técnicas de ferreiro. Mais do que estético e funcional, 
estes instrumentos revelam muito mais do que o sagrado buscado no religioso, mas 
um sagrado que está intrínseco aos materiais e às formas das peças.

O sopro contínuo, o fogo que não cessa

[...] a imagem queima pela memória, ou seja, que ela queima ainda, 
ainda que só seja cinza: um jeito de expressar sua vocação essencial 
para a sobrevivência, para o apesar de tudo. Mas, para sabê-lo, para 
senti-lo, é preciso ousar, é preciso aproximar o rosto da cinza. E soprar 
suavemente para que a brasa, por debaixo, comece a emitir de novo 
seu calor, sua luz [...]. Como se, da imagem cinza, saísse uma voz: 
“Não vês que estou queimando?”. (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 69).

Este artigo é um breve sopro. Daqueles em que acreditamos ser brando, mas 
necessário. Na breve análise, intencionalmente estruturada a partir de fragmentos, 
ficou evidente que  a Coleção Perseverança está além do Quebra do Xangô, que a 
história canonizada do quebra-quebra nada mais era do que a das páginas policiais, 
dos noticiários que contribuíram com o silêncio dos atabaques. Disso, compreendemos 
que a história da Coleção Perseverança não é a de uma devassa, nem da Liga dos 
Republicanos, nem tão pouco de Euclides Malta, mas a de homens e mulheres negros 
que construíram Alagoas a partir do solo massapé e dos batuques dos terreiros e dos 
folguedos.

Não esqueçamos, então, que esta coleção continua a arder. Imagens que quando 
sopradas, intensificam o fogo, as memórias que, avassaladoramente, saltam aos 

Fonte: Arquivo do IHGAL.

Figura 05: Pandeiro pastoril. Ferro, 29 x 12,5 
cm; Gonguê. Ferro batido, 38 x 11,5 cm.
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nossos olhos. Não esqueçamos, por fim, de continuar o sopro, intensificando, cada 
vez mais, para que outros vestígios venham à tona e modifiquem a forma de olharmos 
estes objetos para além do assombro e das raízes de 1912. Que nos queimemos, 
ainda mais, entre as labaredas que sobem dos muitos detalhes dos objetos que 
necessitam ser relidos. Sopremos, continuemos a soprar, a nos queimar!

Referências 

BEZERRA, Edson. Manifesto sururu: por uma antropofagia das coisas alagoanas. 
Maceió: Editora Viva, 2014.

DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem queima. Helano Ribeiro (Trad.). Curitiba: 
Medusa, 2018.

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Luiz Felipe Baeta Neves (Trad.). Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

VIEIRA COSTA, Gil. Estética assombrada: um olhar sobre a produção artística 
contemporânea na Amazônia brasileira. In: Revista Pós: Belo Horizonte, v. 4, n. 7, p. 
117 - 130, maio, 2014.  Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistapos/
article/view/15657/12532. Acesso em: 5 mai. 2020.

Currículo

Anderson Diego da Silva Almeida
Doutor em Artes Visuais, com ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte (PPGAV/

UFRGS). Professor Substituto do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). 
Pesquisa história e estética afro-brasileira a partir de coleções formados por objetos 
oriundos de batidas policiais em terreiros entre os séculos XIX e XX.



141

RESUMO
Nesta escrita proponho um movimento que se constrói com 

algumas experiências de formação continuada com docentes de 
Artes Visuais. Tais experiências formativas foram atravessadas por 
possíveis relações entre arte e ciência, junto com a obra do artista 
visual Walmor Corrêa. De tal modo, busco com esta escrita, produzir 
uma tessitura que também se dá na operação de conceitos e nas 
relações possíveis entre arte, ciência e formação docente.

PALAVRAS-CHAVE
Arte; Ciência; Formação docente.

RESUMEN
En este escrito, propongo un movimiento que se construye cerca 

de algunas experiencias de formación continua con profesores de 
Artes visuales. Estas experiencias de formación fueran atravesadas 
por posibles relaciones entre arte y ciencia, junto con la obra del 
artista visual Walmor Corrêa. Así, busco con este escrito, producir 
un tejido que también se da en el funcionamiento de los conceptos y 
en las posibles relaciones entre el arte, la ciencia y la formación del 
profesorado.

PALABRAS-CLAVE
Arte, Ciencia, Formación del profesorado.

O que podem arte e ciência para a formação docente?

Nesses tempos de pandemia que nos assola, diferentes enunciados 
discursivos sobre ciência se perpetuam nas mídias, nas redes e 
nas nossas vidas cotidianas. Mas em que plano estaria localizada 
essa ciência? Num plano de contradições? Num plano de verdades 
absolutas? Por outro lado, também temos manifestações que 
direcionam as artes para uma relação de entretenimento, num sentido 
de que as pessoas possam “sobreviver” aos tempos pandêmicos. 
Ora, poderíamos dizer então que enquanto a ciência se ocupa de 
questões primordiais para a permanência da humanidade na terra a 
arte se ocuparia de tornar esse período mais leve e tranquilo, sendo 
relegada a ela a produção de conhecimento? Seria esse o estigma 
da arte? Seria esse o estigma da própria ciência? 
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Mas, em contrapartida, também podemos nos perguntar se existe um plano 
capaz movimentar aproximações, ralações e contágios entre arte e ciência? Com 
estas questões, mas, sobretudo no intuito de provocar um pensamento entre arte e 
ciência, me lanço numa espécie de travessia para pensar em que outros planos de 
existência, contaminações e contágios podem habitar arte e ciência. Tal travessia, 
para esta escrita, busca acionar um pensamento com arte e ciência em um espaço de 
formação continuada docente que ocorreu durante uma pesquisa de doutorado, por 
mim realizada. Daí que essa travessia ocorre agora, neste processo de escrita, mas 
também ocorreu durante o percurso formativo. Este percurso, pelo qual chamamos, 
eu e todes¹ que participaram, de viagem-resistência.

No entanto, há de se confessar que, antes dessa viagem, a terra era mais firme, mais 
espessa, mais consistente. Nada de selvageria, primitivismo, nomadismo. Eu já sabia 
onde ela estava. Tinha certeza dos meus estados de completude. No entanto, tudo 
não passava de pura repetição. Pura recognição. Então, a pergunta: o que acontece 
com nossas experiências quando chegamos a lugares já preenchidos e com todas 
as informações previamente dadas? Dessa pergunta faço um convite para um grupo 
docente: lançar-se em uma viagem formativa com artes visuais e ciência e... O convite 
foi acolhido e todes aqueles que aceitaram embarcar fizeram por seu próprio desejo. 
Um desejo tão forte e pulsante que fez com que a viagem se tornasse outra. Saímos 
do rumo certo. Nos perdemos na imensidão do deserto. Nos deleitamos no frescor das 
florestas. Então, esse processo investigativo constituiu-se ao longo de quatro anos 
de doutoramento e procurou movimentar outras forças para a formação continuada 
de docentes de Artes Visuais. Neste alinhamento intensivo desenhamos oficinas 
formativas para experimentar, fabular, fabricar, desalinhar, desajustar processos 
e práticas formativas na docência em Artes Visuais. Ao longo desse movimento de 
pesquisa as oficinas se desenrolaram na criação de brechas e aberturas potentes 
e na incitação ao pensamento e ao estudo. Procuramos experimentar situações 
diversas com obras, imagens de diferentes repertórios, referências teóricas, nossas 
falas, materiais que pudessem compor e encarnar-se como matéria viva para dar 
consistência àquilo que desejávamos. Daí que nessa (des)formatação toda, nos 
constituímos enquanto grupo docente que buscava operar práticas e conceitos para 
movimentar o próprio pensamento criador.

No entanto, quando nos propusemos embarcar nesse movimento viajante, nossos 
pensamentos tinham atenção voltada para outras necessidades e demandas que 
adentravam em nossos corpos. Pensávamos em espaços formativos como espaços 
de mudança, pensávamos em espaços formativos como lugares de descoberta daquilo 
que ainda não sabíamos. De tal forma, nosso pensamento era povoado de recognição 
e o que nos atravessava era uma contínua sensação de que nas formações, “o sujeito 
se depara com uma estrutura institucional toda presa em discursos formais, difíceis de 
entender” (PEREIRA, 2013, p. 203). Talvez uma estrutura institucional toda moldada 
e organizada para legitimar aquilo que significa ser docente. Seria essa legitimação 
uma maneira de dizer sempre que a docência é? É alguma coisa! Não mutável, não 
cambiante? Essa legitimação se daria também com as formações realizadas para 

¹Docentes de Artes Visuais da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Aqui faz-se a opção pelo 
pronome de gênero neutro, pois “o uso de pronomes e adjetivos neutros vem se constituindo numa 
linguagem não sexista, não machista, não misógina, não transfóbica.” Disponível em: https://anped.
org.br/news/bom-dia-tods-todes-todxs-o-uso-de-pronomes-neutros-nao-binarios-e-desconstrucao-da-
linguagem. Acesso em 29/08/2021.
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dizer o que e como todes têm que aprender? Essa legitimação se dá também nos 
espaços de formação continuada? Isso ocorre porque os problemas educacionais 
são reais? Precisam de reflexão, mas também precisam de ação e concretização? 
Por isso, o desejo de soluções rápidas e imediatas? Como fórmulas que se aplicam 
para resolver um problema? Por isso, talvez, grande parte dos cursos de formação 
continuada acentuam o caráter de desenvolvimento, de resultados finais e tudo aquilo 
que diz respeito à melhora dos processos de ensino e aprendizagem (LEITE, 2011)? 
Parece que formar é sempre dar forma (LEITE, 2011), é moldar conforme um modelo, 
buscando sempre um aperfeiçoamento em linha reta e com resultado final garantido. 

Com todas estas questões, que se colocavam nessa viagem, fomos refletindo que 
muitas vezes, os espaços de formação continuada que nos são ofertados não “têm 
uma margem para o criativo” (fala do grupo docente durante as formações). Parece-
nos que, de alguma maneira, tudo é “formar, transformar, deformar, conformar, 
informar” (MOSCHEN e SIMONI, 2012 p. 113). Muito embora a formação possa ter 
outras vias, possa ser uma operação interessante no contato com ideias, situações, 
experimentações, tudo isso nos pareceu um pouco distante, pois há sempre a 
necessidade de seguir um protocolo formativo para dar conta do que é necessário 
para a sobrevivência da mesma maquinaria institucional. Uma certa inoperância 
nos afeta. Um vazio. Talvez mais um cheio. Uma cheiura de coisas. Uma cheiura 
de saberes, conhecimentos, trabalhos, produções. Uma cheiura conquistada. Uma 
formação cheia, repleta. Toda uma institucionalização de práticas, regulação de vidas, 
codificação, normatização. Eles dizem como devemos fazer. Eles dizem. Alguém 
diz. Alguém que não tem nome, rosto, presença. Uma não identificação que nos é 
suficiente. Não importa quem são eles e o que nos dizem. Importa é que façamos e que 
nos tornemos o que eles querem. Que para nós exista, sim, uma identificação de como 
agir para sermos docentes. Bem protocolar. Formalização de forças. Universalidade 
transcendente. Registro de atos oficiais. Dominação do acontecimento. Envolvimento 
discursivo. Norma. Regra. Território. Formação território. Formação que bloqueia e 
controla fluxos. Regulação. Formação para melhoria e qualificação da educação. 
Formação para aprender, constantemente, a ser docente. Docente protocolar. Docente 
que é o que querem que sejamos. Docente que se faz por políticas, parâmetros e 
diretrizes de uma educação/maquinaria que está sempre dizendo o que, como, para 
quem e por que ensinar (GALLO, 2013). Formação estratificação. Evidência às grandes 
representações. Docência da forma. Docência que se forma. Docência que forma e 
reforma docentes. Formação condicionada por práticas e saberes provenientes de 
estruturas hierárquicas e verticais. Porque, conforme Deleuze (1992),

assim como a empresa substitui a fábrica, a formação permanente 
tende a substituir a escola, e o controle contínuo, o exame. Este é o 
meio mais garantido de entregar a escola à empresa (p. 221).

Com isso, podemos pensar que há todo um condicionamento e ordenação da 
formação. Formação que tem ponto de partida e ponto de chegada. Formação para 
a instauração de certezas: o que é ser, o que é tornar-se, o que é continuar sendo 
docente. O que é? O que é ser docente? O que é a docência? O que? É docente? 
É, é, é! A organização de alguns espaços formativos regula, normatiza e produz 
identidades e subjetividades docentes. Cursos, formações, alternativas. Garantias de 
que esse processo formativo continue sempre sem interrupções, sem linhas de fuga. 
Como nos tornamos aquilo que somos? Não importa. Importa é o que somos. Regra 
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fácil. Identidade definida. 
No entanto, enquanto grupo docente, nesse movimento formativo, começamos 

a pensar que nossas perguntas não se tratam de críticas às formações. Também 
não se trata de desconsiderar que existem, sim, práticas, conhecimentos, relações 
e saberes inerentes à profissão docente e que se preocupe com os processos de 
ensino-aprendizagem. Não se trata de esquecer e deixar de reconhecer as lutas que 
conquistaram esses espaços. Trata-se mais de pensar em uma formação que não 
nega que “existam modos e formas de atuar e ser docente, mas sim de ressignificar 
esses modos como verdade” (LOPONTE, 2007, p. 238). Não se trata, portanto, de 
uma crítica pela crítica. Não queremos tomar uma nova palavra de ordem como lei. 
Não queremos condenação, negação, reprovação. Não queremos ser um novo juízo. 
Com essa viagem não empreendemos o nada. Muito mais do que isso, desejamos 
formações que se preocupem com a potência criativa. Com a afirmação daquilo que 
também se dá no fora, em outras práticas e com nossos desejos. Que se afirme também 
com conhecimentos e vidas e tudo aquilo que nos é relegado por não fazer parte dos 
conhecimentos e saberes historicamente concebidos como importantes e verdadeiros, 
por não fazer parte daquilo que as maquinarias e instituições estabelecem como 
verdade quanto a ser ou tornar-se docente. Com isso, desejamos mais uma formação 
que se dá como criação, como luta e resistência, pois “como nos inventamos como 
docentes?” (LOPONTE, 2007, p. 235). Como nos inventamos enquanto docentes com 
arte e ciência? E mais, como podemos reinventar a própria formação?

Então, durante esse processo, por várias vezes, questionei-me se não estaríamos 
nós, docentes formadores, embarcando também no automatismo, replicando 
discursos e saberes dentro dos espaços de formação continuada? Eu desejava uma 
formação, mas ao mesmo tempo, afastar-me da ideia de formação. Isso é possível? 
Mas como? Talvez a vigilância de nós mesmos (LEITE, 2011) possa expropriar-nos 
dessa condição. E não é deixar de lado a formação e tudo o que nela se constitui. Mas 
talvez esse sentido vigilante nos permita olhar de outra maneira para as formações, 
porque já não se trata mais de fazer uma comparação entre os modos de ser docente 
ou de se fazer formação. Talvez o mais importante seja pensar e acreditar naquilo que 
podemos arrancar, tirar, desapropriar dessas formações como modo de resistência e 
de afirmação da diferença. Diferença que “consiste em desconectar as habilidades e 
competências do controle do comportamento e da dominação de um suposto mundo 
dado” (KASTRUP, 2001, p. 25). 

Quem sabe aí possamos pensar, não mais em uma formação, mas em uma de-
formação. “Talvez fosse melhor (...) falar não em formação, mas em de-formação (...). 
Educar poderia ser isso: ‘de-formar’” (TADEU, 2004, p. 44). De-formar currículos, 
deformar pensamentos, de-formar ideias, de-formar verdades, de-formar a formação. 
Nesse desajustamento da rota de viagem. Nessa imprevisibilidade toda. Com um 
percurso que se cria aos poucos, com as conexões e desejos que se inventam. 
Desejos de

criar mundos, construir modos de estar, ser, experimentar os verbos 
da vida (amar, trabalhar, pesquisar, viver, pensar...) em conexão direta 
com os mais diferenciados elementos de seu entorno e suas infinitas 
possibilidades de montagem. Desejar só se dá em conjunto, em 
agenciamento com um coletivo, uma paisagem, desejar é construir 
um agenciamento, construir um conjunto, conjunto de uma saia, de 
um raio de sol, construir uma região, agenciar (NEVES, 2012, p. 69).
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E esse desejo de experimentar a vida que nos arrebata e também de experimentar 
em nós uma ativação de forças, nos coloca em um movimento de permanente 
deslocamento. Com isso colocamos em suspeita o próprio ambiente de formação. 
Produzimos e criamos em uma invenção de espaço-tempo, em uma invenção de 
nós mesmos. E esse inventar-se a nós mesmos nesses ambientes formativos vai na 
contramão dos processos hegemônicos demais  e a favor de práticas de resistência, 
pois aí pode residir um aprender a partir do encontro com o heterogêneo e que, quem 
sabe, como dito por Tadeu (2004), trate-se mais de uma de-formação, de uma (des)
aprendizagem de tudo o que, até agora, havíamos aprendido como verdade. De-
formar como modo de resistir. Talvez possamos inventar uma formação docente que 
possa ser pensada como desejo, de afirmação de processos de experimentação, de 
invenção de outras possibilidades para realizar a vida. Quiçá possamos traçar outros 
caminhos de aprender a docência, os quais podem ser experienciados e atravessados 
para além dos espaços formativos e ser expandidos para a vida e para a invenção de 
projetos colaborativos como formas de habitar e produzir.

Vinculada à esse pensamento, tento acreditar que pensar e gerir um projeto de-
formação que se envolva com processos de resistência  relaciona-se com dar “um 
passo atrás, mediante uma tentativa de afrouxar as rédeas de um pensamento que 
a entende como um espaço de produção de verdades, como um lugar de ensinar 
para, ou ainda, como imagem de um certo modelo” (WAGNER, 2017, p. 63). Com 
isso começo a ver que a resistência se faz aqui e agora. No hoje. Com as armas que 
temos. Com arte e ciência. A resistência não é um projeto futuro. A resistência àquilo 
que nos é imposto como formação se faz todos os dias. A resistência às formações se 
faz com as próprias formações. A resistência somos nós mesmos.

Ondina para traçar outras rotas: uma de-formação docente com arte e ciência
Dos encontros que tivemos nessa viagem formativa, o artista Walmor Corrêa foi o 

que mais nos provocou abalos. Ao evidenciar, em sua produção, provocações com 
arte e ciência, ele cria contaminações, contágios e disposições assimétricas. Walmor 
se apresentava para nós como um artista viajante em busca do novo. Ele cataloga e 
classifica espécies desconhecidas, mas também providencia uma espécie de disparate 
em suas representações de mundo. Faz surgir novos seres, mistura uns com os outros 
e desfaz seus corpos conforme seus interesses. Vai criando uma desterritorialização 
para a arte e para a ciência. Um extraordinário. Mundo surpreendente. Mundo novo. 
Mundo vivo. Em suas obras cria uma espécie de comprovação artística para os 
seres não existentes cientificamente. Sem opinião, sem senso comum. Produz um 
“documento visual a atestar a existência dos seres tidos como estranhos, híbridos e 
monstruosos [...]” (COSTA, 2015, p. 65). Então, o próprio artista grita:

não me proponho a explicar, apenas apresento meu olhar libertário 
de artista sobre uma ínfima parte da complexidade do universo e 
sobre as questões fundamentais para a sobrevivência, motivado 
pela consciência e também surpresa de ser livre. Só a arte pode 
transcender conceitos, revisar códigos rígidos e, por fim, só ela pode 
gritar: Possível! Possível! (CORRÊA apud COSTA, 2015, p. 76).

E entre tantas produções possíveis, o artista nos mobiliza ao longo desse processo 
formativo. Dessas produções surge Ondina (Figura 1), sereia que nos seduz e nos 
convoca a um pensamento de transbordamento. 
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Ondina é inquieta, cauda ágil, cabelos esvoaçantes. Move-se rápido e lentamente 
com velocidades infinitas. Ondina encontra-se, então, nesse limbo, onde sobrevivem 
as criaturas fantásticas (COSTA, 2015). O artista não para de nos transportar para 
a existência inexistente desse lugar. Não para de nos lembrar de sua existência. 
Limbo, margem, borda, multiplicidade. Arte e ciência e... Sensações que provocam, 
desbotam, importunam. Pensamentos ora desérticos, ora povoados. Povoamentos 
dançantes, cambaleantes. Saberes provisórios, transitórios, suscetíveis. Interrogação 
pulsante e 

contrária às estruturas fixas do conhecimento armazenado, mas 
em sentido oposto, como recursos de uma organização ativa do 
conhecimento no presente, em novas relações de temporalidades, ao 
dar forma ao conhecido do passado, associado ao presente ativo e 
ao futuro. Os objetos de estudos dos cientistas são revividos na obra 
do artista, porém afastam-se de sua narração inicial. Trazem agora 
princípios sobre as ilusões da verdade a respeito da natureza, a um 
modo anacrônico e contínuo (ZIELINSKY, 2015, p. 106).

Então, há esse tempo anacrônico que nos atravessa. Como se os seres 
invencionados pelo artista nos fizessem viver presente, passado e futuro em um 
mesmo instante. Saltos de um tempo a outro. Tempo que não cessa, que não se 
mede, que simplesmente atravessa. Condições desertas para o conhecimento. 
Espaços, movimentos, diferenças. Obsessão pela arte, pela ciência, pela vida. Puro 
desejo. Imagens, livros catálogos. O que o artista produz é vida. Tessitura em aberto, 
costura sem acabamento, feltro emaranhado, enredamento (DELEUZE e GUATTARI, 
2012), prolongamento, frase sem ponto final. Walmor Corrêa não tem pretensão de 

Fonte: http://www.walmorcorrea.com.br

Figura 1- Ondina, Walmor Corrêa, 2005, acrílica 
e grafite sobre tela
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representar nada, apenas criar fluxos desejantes e inventivos. Um flerte com arte e 
ciência e... Apropria-se da ciência e articula seus elementos com artifícios artísticos. 
Desloca a ciência de um lugar definido e determinado social e historicamente. Não 
há, com ele, a ideia de construir novos padrões, seja para a arte, seja para a ciência. 
O que há são territórios mesclados, dissipados, chacoalhados. Com suas criações, 
renegocia-se a própria ideia de arte e a própria ideia de ciência. Há criação! E, neste 
caso, criar é resistir. Resistência pura. Resistência como forma de aprender. Uma 
multiplicidade que faz resistir. Resiste-se a tudo: opinião, senso comum, besteiras 
(DELEUZE e PARNET, 1995). E sua produção 

não resiste unicamente pelo fato de assegurar sua distância. Resiste 
porque seu próprio enclausuramento se declara insuportável, porque 
ela é o lugar de uma contradição inultrapassável (RANCIÈRE, 2004, 
p. 136).

Então, arte e ciência, na obra de Walmor Corrêa, escapam do enclausuramento e 
do condicionamento social (inclusive de que só a ciência produz conhecimento e a 
arte entretenimento). De tal modo, com esse movimento todo que a obra de Walmor 
Corrêa nos provoca, nossas oficinas (Figuras 2 e 3) foram sendo forjadas, mas o intuito 
desta escrita não é de falar de cada uma delas separadamente num sentido analítico, 
mas sim evidenciar os trajetos e os movimentos que foram feitos. Não há um desejo 
de discutir sobre o início ou o ponto de chegada dessa viagem. Apenas de lançar um 
olhar de sobrevoo nesse processo todo que nos permitiu movimentar outras práticas 
com arte, ciência e de-formação docente. Então oficinamos, maquinamos, criamos, 
desestabilizamos a ordem das coisas dadas. Habitamos os espaços permitidos e os 
não permitidos. 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora

Figuras 2 e 3 - Produções realizada pelo grupo 
docente durante o período das formações, 2018

Circunstanciamos os acasos desse tempo em que vivemos, como um tempo 
de-formativo, mas, sobretudo, como um tempo de vida. E ao fazê-lo, também 
provocamos um pensamento que desestabiliza todo nosso entendimento sobre arte 
e ciência. Daí que o pensamento vai sendo agitado e essas relações daquilo que 
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fomos pensando e produzindo com os seres de Walmor Corrêa, nos aproximava da 
possibilidade inventiva e criadora da arte e da ciência. Ocorria que distanciávamo-nos 
dessa separação e oposição entre as áreas, pois ainda que reconhecêssemos seus 
domínios e diferenças, interessávamo-nos por sua potência criadora de existência e 
de vida. Potência de resistência.

Então, tanto a obra de Walmor Corrêa quanto aquilo que foi sendo produzido por 
nós, durante esse tempo das oficinas, perpassam por esse entre e salvaguardam, 
conforme Diniz (2015), não 

a capacidade da arte de ‘se fazer passar’ por verdade (aludida por 
meio da ciência), mas, antes, seu direito de, a partir de outro lugar de 
enunciação, simetricamente propor modos de pensar o mundo. Outras 
verdades. Não se trata de igualar, mas de garantir a legitimidade da 
diferença (p. 6).

Com esse pensamento, nos mobilizamos entre uma arte e uma ciência que escapam 
das formas de captura das maquinarias institucionais. Com isso, também mobilizamos 
uma formação que tenta se desfazer da própria formação, já que lutamos contra toda e 
qualquer forma de dominação que apanham arte, ciência, docência e formação para a 
normatização do pensamento. De tal modo criamos alternativas diferentes, perguntas 
e respostas diferentes para aquilo que já estava posto. Inventamos problemas. 
Criamos. Resistimos. Inventamo-nos a nós mesmos e criamos nossas próprias formas 
de contar, de falar de nossos mundos e de existir. E essas invenções, pensamentos e 
produções desestabilizavam as ordenações espaço temporais. Já não se sabia o que 
era arte e o que era ciência. Tampouco importava, pois prezávamos por essa saída 
da institucionalização normatizante. Puro espanto. Puro estranhamento. Podemos 
dizer que nossas experiências com a obra de Walmor Corrêa, e também com nossas 
produções e experimentações durante essa viagem de-formativa, nos apresentaram 
outras perspectivas para a ciência. Não como uma possibilidade taxativa de verdade, 
porque sim, arte e ciência são diferentes, mas ambas buscam sentidos para a vida. 
Parece-nos haver uma causa entre arte e ciência, a fim de “manter-nos ativos em nosso 
enfrentamento do que parece não querer mudar, ou do que muda muito rapidamente 
para nós (o caos)” (ONETO, 2004, p. 210). Neste caso, a luta da arte, e também da 
ciência, não é contra o caos, mas sim, com o caos. Captam dele as forças, ou para 
torná-lo sensível, ou então, para voltar-se contra a opinião (DELEUZE e GUATTARI, 
2010). Logo, pode-se dizer que arte e ciência criam e interferem-se uma na outra. 
Há aí uma multiplicidade que acontece, mas uma multiplicidade que acontece pela 
subtração, quando nos livramos, aos poucos, do pensamento da opinião que sempre 
nos é imposto pela formas hegemônicas do pensamento.

Então, os seres criados por Walmor Corrêa, co-agitam arte e ciência em reciprocidade, 
mas aquilo tudo que produzimos e criamos nesse tempo das oficinas de-formativas 
também se faz como uma obra política uma vez que se alimenta justamente do 
pensamento livre como algo que não podemos agarrar. Com a obra de Walmor e 
com nossas produções, esse pensamento foi coagido, movimentado, exposto às 
intempéries. E o que nos fortalece são justamente essas interferências ilocalizáveis 
que ocorrem entre arte e ciência.  Como se arte e ciência fossem “indiscerníveis e 
como se partilhassem da mesma sombra, que se estende através de sua natureza 
diferente [...]” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. 257). Na medida em que criamos 
nossas próprias vias, perguntas e alternativas também nos relacionamos de outra 
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maneira com a própria vida, pois acionamos um pensamento criador onde não importa 
mais se tudo isso é arte ou ciência ou ficção. Elas não se realizam mais como verdades 
totalizantes impostas, mas sim como potências e como pensamentos que povoam o 
mundo com suas “forças que nos lançam (podem nos lançar) em experimentações 
vitais, capazes de criar aberturas e conexões imprevisíveis com outras forças do 
mundo” (DIAS, MARQUES, AMORIM, 2012, p. 09). E nesse movimento formativo 
havia um fluxo de interesse pela descategorização das coisas alimentado por um 
estado de impermanência que se irrompe entre arte e ciência e faz surgir outra coisa, 
assim como os seres de Walmor Corrêa. Já não nos importava se o que estávamos 
produzindo era arte ou ciência, mas aquilo que estava nos coagindo a pensar. Criação 
como pensamento. Pensamento como resistência.

Resistir com arte e ciência e formação docente e...
Ao longo de todo esse movimento que tanto nos desestabilizou, pensamos que não 

havia mais modelos de ser docente. De estar composto e bem interligado em um corpo 
que nos arrasta para dentro dos sistemas que normatizam e normalizam. Sistemas que 
nos dizem constantemente que ser docente é! É sim! Localizável, definível, estático! 
Ser docente é! Continuar sendo docente é! Agora talvez a questão não se trate mais 
de uma docência que se constrói ou se incorpora em uma identidade fixa. Muito mais 
do que isso, a questão pode ser “uma diferença que o sujeito produz em si. Vir a ser 
professor é vir a ser algo que não se vinha sendo, é diferir de si mesmo” (PEREIRA, 
2013, p. 35). Com isso, já nos subtraíamos dessa docência como identidade fixa. 
Nos furtávamos de um pensamento que diz que ser docente talvez seja estar dentro 
da segurança do homogêneo, do absoluto, da certeza de ser docente. Ser docente 
é atualizar-se de conhecimentos. Ser docente é levar o novo. Ser docente é amar, é 
partilhar... É! É! É sempre uma infinidade de coisas. Nunca talvez. Sempre certeza. 
Sem deslizes. Ser docente é não derrapar. Como se toda a instrumentalização 
fosse capaz de dizer como e quando alguém se torna docente. Mas o que pode 
acontecer quando buscamos outras vias para o pensamento formativo docente e 
quando questionamos sobre onde ficam desejos, vontades, anseios, lutas, batalhas, 
resistências? Estas perguntas que irrompem em nossos pensamentos não negam 
a instrumentalização, a formação, as práticas. Mas, para além disso, ampliamos a 
questão num sentido de que “a professoralidade é a condição de proposição que um 
sujeito assume como diferença de si, uma escolha em ser agente de desinstalação 
do que está estabelecido” (PEREIRA, 2013, p. 207). De tal modo, essa de-formação 
com arte e ciência, nos mobilizou num sentido inventivo para os nossos próprios 
problemas, porque desejamos ser clandestinos e pintar o mundo com nossa cor 
(DELEUZE e PARNET, 1998). Desejamos inventar modos de ser docente como uma 
marca que se produz e não como vocação, como identidade ou como destino, mas 
sim, como produto de si (PEREIRA, 2013). Desejamos pintar o mundo pantera cor 
de rosa (DELEUZE e GUATTARI, 2011). Um mundo que se faz de cores infinitas, 
pois somos cores, somos heterogeneidades, disparidades. Quando giramos, criamos 
fluidez. Não nos tornamos uma única cor, como no círculo das cores. Não somos 
uno porque agenciamos multiplicidades, já que “um agenciamento é precisamente 
este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de 
natureza à medida que ela aumenta suas conexões” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, 
p. 24). Agenciar é fazer multiplicidade. Não somos é, mas estamos e... e... e...

Diante desses movimentos que foram sendo inventados com arte, ciência e com 
as obras de Walmor Corrâ, uma fala recorrente nesse período de de-formação foi a 
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de que é possível reinventar os espaços de atuação, mas dificilmente se reinventa 
sozinho. Isso porque ficou evidente que nos fortalecemos quando existe relação com 
o outro e, neste caso, dificilmente também se reinventa a si mesmo sozinho. Nessa 
viagem de-formativa em que precisamos, em vários momentos, reinventar coisas, 
entendemos que formávamos alianças já que éramos muitos e com um desejo de 
reinvenção sempre latente. E dessa reinvenção vem a resistência. Ser docente já não 
é, mas talvez esteja. Talvez esteja na própria resistência, porque aliar-se ao outro é 
produzir resistências. Resistir e tornar-se a própria resistência. Resistir a nós mesmos. 
Resistir às rotas dominantes e aos caminhos certeiros. Resistir ao que se impõe como 
verdade e como totalização. Resistir a toda e qualquer forma de dominação (inclusive 
da arte e da ciência). Ser docente então pode estar num processo de afirmação da 
própria diferença. Ainda assim, “não é fácil perceber as coisas pelo meio, e não de 
cima para baixo, da esquerda para a direita ou inversamente” (DELEUZE e GUATTARI, 
2011, p. 46), mas nossa potência se faz com os bons encontros e como criação viva 
em um permanente desejo de estarmos juntos. Talvez aí resida a possibilidade de 
saída ou caminho outro, pois o encontro se dá aos poucos, mas vai guardando suas 
intensidades. Ter um bom encontro aumenta nossa potência de agir e os encontros 
afastam-se da ideia de naturalização do pensamento, pois neles nunca é possível 
que saibamos como alguém vai aprender, já que tampouco podemos saber como o 
encontro vai se dar (DELEUZE, 2009).

Portanto, nesse movimento de-formativo cada um luta pela sobrevivência de si 
mesmo e do próprio grupo, mas não perde sua individualidade. E enquanto tentamos 
desenhar uma outra rota para uma docência que viaja sem coordenadas, pudemos 
acreditar que essa de-formação foi, mesmo que por um espaço-tempo de infinita 
duração, uma revolução ou um trabalho conjunto. Talvez um revide ativo e revolucionário 
(DELEUZE e GUATTARI, 2012). Pareceu-nos que esta era mais uma aposta do que 
uma verdade. Apostar nas alianças para a reinvenção da arte, da ciência, da formação 
docente. Para a reinvenção de nós mesmos.
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RESUMO
Este artigo aborda as relações simbólicas existentes entre o 

homem, seu corpo e o adoecimento, assim como aponta algumas 
das contribuições da medicina contemporânea para adereçar esse 
processo nas sociedades ocidentais. Em seguida, mostra como a 
AIDS influenciou o trabalho de Félix González-Torres, artista estado-
unidense que faleceu na década de 90 devido a essa doença. 
A pesquisa, por fim, tenta elucidar como a produção artística de 
González-Torres foi essencial para que este pudesse processar o 
adoecimento de seu corpo, a repressão social da época, a perda 
de seu parceiro e sua morte iminente. Este artigo tem como base 
principal as obras de François Laplantine (2004), Phillipe Ariès (2014), 
David Le Breton (2003, 2013 e 2013), Ernest Becker (1991), Nicolas 
Bourriaud (2009) e Elizabeth Kübler-Ross (2017). 

PALAVRAS-CHAVE 
González-Torres. Doença. AIDS. Arte relacional.

ABSTRACT
This article addresses the symbolic relationships that exist between 

man, his body and the process of being sick, at the same time as it 
points out some of contemporary medicine’s contributions in the way of 
managing this process in western societies. Afterwards, it shows how 
AIDS heavily influenced the work of Félix González-Torres, American 
artist who died in the 90s due to this disease. Finally, this article tries 
to elucidate how González-Torres’ artistic production was essential to 
help him process the illness of his body, the social repression present 
at the time, the loss of his partner and his imminent death. The 
research is based mainly on the works of François Laplantine (2004), 
Phillipe Ariès (2014), David Le Breton (2003, 2013 e 2013), Ernest 
Becker (1991), Nicolas Bourriaud (2009) and Elizabeth Kübler-Ross 
(2017).
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INTRODUÇÃO
Este artigo pretende lidar com a doença e as formas através das quais esta é vista 

na sociedade ocidental atual. Serão apontados dois modelos etiológicos utilizados em 
maior ou menor frequência pela medicina contemporânea, suas respectivas relações 
com o corpo, a pessoa doente e a origem das doenças, assim como suas relações 
com o contexto social e simbólico no qual a pessoa está inserida. Pretende-se notar a 
presença da doença e suas consequências simbólicas através de suas relações com o 
campo da arte. Mais especificamente, esta pesquisa pretende analisar algumas obras 
do artista Félix González-Torres, que sofreu de uma doença terminal, e observar de 
que maneira o fazer artístico influenciou neste processo de adoecimento e de morte. 
Deseja-se observar se e quais novas relações simbólicas foram criadas entre o artista, 
a sociedade, seu corpo, a doença e a própria morte.

Numa primeira parte, são expostas duas maneiras de se perceber e interagir com 
as doenças e os corpos doentes. Mostra-se brevemente como a forma ocidental 
dominante de se ver a doença afeta a prática médica, focando-a no corpo e nos 
sintomas, deixando a pessoa doente como preocupação secundária. Na parte 
seguinte, são mostradas algumas obras do artista já mencionado, assim como o 
contexto sociopolítico no qual essas obras foram concebidas. A partir deste contexto, 
são analisadas as interações entre o artista, a AIDS, a sociedade estado-unidense 
das décadas de 80 e 90, sua relação com o público e, por fim, aponta-se como essas 
interações influenciaram e foram influenciadas pela sua criação artística. 

MODELOS ETIOLÓGICOS DA MEDICINA CONTEMPOR NEA
Em seu livro Antropologia da Doença (2004), Fraçois Laplantine aponta a existência 

de modelos etiológicos para explicar as formas através das quais é determinada a 
diferença e a delimitação entre os estados de saúde e patologia. Segundo o dicionário 
Michaelis online, etiologia se define como o “estudo sobre as causas e origens das 
coisas” e, mais especificamente na medicina, como “ciência e estudo das causas que 
provocam uma doença e seu modo de ação” (ETIOLOGIA, 2021), ou seja, existem 
várias formas de se determinar a origem ou causa de uma doença. Segundo o autor:

Ao lado das pré-compreensões implícitas da doença, que são mais 
vivenciadas que pensadas e que não se apresentam sob a forma de 
sistema, existem em todas as sociedades modelos interpretativos 
construídos, teorizados, configurados ou, como diz Lévi-Strauss, 
“feitos em casa” por diferentes culturas. (LAPLANTINE, 2004, p. 33)

Isso implica que existem diversas formas de se identificar doenças, assim como 
diversas formas de se tratar dessas doenças. O autor afirma que nenhum desses 
modelos é superior ou inferior aos demais existentes. No entanto, dependendo da 
época histórica e da cultura analisadas, alguns se apresentam em maior evidência 
(que podem ser chamados de dominantes) em relação a outros (ditos marginalizados), 
podendo até mesmo determinar o desaparecimento destes últimos de maneira 
momentânea ou definitiva do campo social.

Laplantine afirma que a medicina ocidental contemporânea tem primazia pelo 
chamado modelo ontológico, baseado na ontologia, a qual se define na medicina 
como “doutrina do século XIX segundo a qual o ser da enfermidade tem existência 
própria e bem definida” (ONTOLOGIA, 2021). Segundo ele,
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A idéia de que existe um “ser” da doença encontra sua primeira 
expressão científica em uma das correntes da medicina hipocrática, 
em sua tentativa de ruptura como o pensamento especulativo e sua 
atenção com relação aos sintomas corporais do doente. Essa idéia 
adquire uma formulação sistemática com o dualismo cartesiano que 
separa a alma do corpo, sendo a primeira, nesta perspectiva, da alçada 
da metafísica e o segundo, da física. Ela conhece um desenvolvimento 
prodigioso graças à exploração da anatomia e triunfa, por fim, com as 
descobertas microbiológicas de Pasteur, que abrem o caminho para 
nossa medicina contemporânea (LAPLANTINE, 2004, p. 49).

Os autores Philippe Ariès, em O Homem Diante da Morte (2014), e David Le 
Breton, em Antropologia do Corpo e Modernidade (2013), concordam com essa visão 
ao afirmar que a concepção dualista que Descartes construiu a respeito do homem 
afetou e ainda afeta as formas sociais e simbólicas deste se relacionar com seu próprio 
corpo, com os processos de envelhecimento e adoecimento e, principalmente, com a 
sua morte. O modelo ontológico citado acima, ao determinar que existe uma causa, 
uma razão, um “ser” da doença que pode ser devidamente identificado, classificado e 
tratado fisicamente, faz com que a prática da medicina se volte quase totalmente para 
o corpo doente, a doença e seus sintomas, deixando o paciente e o campo metafisico 
das relações simbólicas em segundo plano.

Para melhor exemplificar essa predileção dada ao corpo pelo modelo ontológico, 
François Laplantine identifica três abordagens nele presentes: o essencialismo, o 
anatomisto e o especifismo. No primeiro caso, temos uma medicina das espécies, a 
qual se fundamenta em localizar as propriedades essenciais das doenças e catalogá-
las em famílias, gêneros e espécies à maneira das classificações botânicas. No 
segundo caso, temos uma medicina das lesões, ou seja, uma prática focada não nas 
características da doença e dos elementos patogênicos em si, mas nas alterações e 
reações que estes podem causar no corpo. Segundo o autor, esse método mostra que 
“a cada alteração funcional que se traduz por uma expressão sintomática corresponde 
necessariamente uma alteração orgânica” (LAPLANTINE, 2004, p. 50). Em outras 
palavras, os sintomas irão se apresentar somente se existir algum tipo de enfermidade 
física que os cause.

Por fim, no especifismo, temos o que Laplantine afirma ser “um dos pilares do 
pensamento médico de hoje: o ser da doença, provocando lesões e se traduzindo por 
sintomas, tem sempre uma causa precisa.” (LAPLANTINE, 2004, p. 51). Nota-se, então, 
que o modelo ontológico exclui como causas possíveis das enfermidades qualquer 
tipo de fator que não esteja diretamente relacionado ao corpo, consequentemente 
excluindo todo contexto social, histórico, econômico e simbólico da relação existente 
entre o doente e sua doença. Ele garante ainda que, segundo esse modelo, 

“(...) quaisquer que sejam os sintomas clínicos apresentados, não há 
um só deles que não seja acompanhado por uma lesão. Ora, essa idéia 
de que não existe etiologia que não possa ser explicada pela anatomia 
(ou que ela não poderia explicar no futuro), longe de corresponder 
apenas a um momento da história do pensamento médico do Ocidente, 
será encontrada, como veremos, na imensa maioria dos práticos 
contemporâneos (LAPLANTINE, 2004, p. 51).
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Complementar ao modelo ontológico, mas infelizmente marginalizado em relação a 
ele, têm-se o modelo chamado relacional ou funcional. Nesse caso, os estados normal 
e patológico não são pensados como opostos absolutos determinados pela presença 
ou não de um “ser” da doença, mas sim como estados de maior ou menor harmonia, 
de equilíbrio ou desequilíbrio, causados por um desarranjo nas funções naturais do 
corpo. Aqui, a doença aparece não mais como inimigo, invasor externo, mas como 
fator pertencente ao próprio corpo, criado devido a um excesso ou a uma falta.

Nesse modelo, ao contrário do anterior, a doença não é abordada de maneira 
geográfica (onde está localizada), mas sim de maneira histórica (como esta veio a ser): 
“[o] organismo é apreendido de uma maneira dinâmica e funcional: não se considera 
mais o olho, mas a função de olhar; não o músculo, mas a sua contração; não o 
coração em sua morfologia, mas a circulação do sangue” (LAPLANTINE, 2004, p. 56). 
Isso faz com que a doença e a saúde não mais sejam vistas como duas qualidades em 
luta, mas sim como estados fisiológicos diferentes. O corpo terá reações específicas 
para cada um desses estados, sendo que a dor, o cansaço e as lesões físicas serão 
mais frequentes quando este estiver doente. No modelo relacional,

(...) a causa da doença deve ser buscada menos em um agente 
patogênico que no esforço do organismo para responder a ele e 
centrando correlativamente sua atenção menos sobre os órgãos 
propriamente ditos que sobre as desordens das funções, que serão 
consideradas como responsáveis pelas lesões anatômicas e não o 
inverso. Assim, orientamo-nos progressivamente em direção à idéia 
de que a doença é a própria função fisiológica, mas a função fisiológica 
desviada (LAPLANTINE, 2004, p. 56).

Visto dessa maneira, as causas para uma doença não necessariamente serão 
sempre fatores de origem externa, podendo ser criações do próprio corpo em seu 
processo natural de envelhecimento. Marie François Xavier Bichat, anatomista e 
fisiologista francês considerado o pai da moderna histologia e patologia dos tecidos, em 
seu livro Recherches physiologiques sur la vie et la mort de 1799, introduz o conceito 
de “vida patológica”, o qual apresenta a vida como apta a funcionar normalmente, 
assim como a se alterar, a se degenerar e a tender para a morte. Os seguidores do 
modelo relacional viam a morte como parte constituinte do processo fisiológico, já 
Descartes, um dos grandes responsáveis pela predominação do modelo ontológico, 
afirmava que morrer era sucumbir à maior falha do mecanismo.

Ao se interpretar a doença de maneira relacional, há um deslocamento, uma 
mudança de perspectiva que faz com que o corpo não seja mais o foco da atenção 
e das ações médicas. A partir desse modelo, a importância maior passa a ser dada 
à pessoa doente, sua dor, seus medos, seus sentimentos e suas relações com os 
vários contextos nos quais ela está inserida. Nesse âmbito, as enfermidades podem 
surgir como consequências de desequilíbrios emocionais, como reações ao stress 
e a ambientes hostis, como sintomas de perdas simbólicas complexas. Como 
consequência, a cura não será encontrada somente nos hospitais e nos tratamentos 
médicos convencionais, mas também nas relações sociais, nos consultórios de 
psicologia, nas medicinas alternativas e nos cuidados pessoais diários. 

A seguir, serão mostrados alguns trabalhos do artista Félix González-Torres que, 
através de suas obras, conseguiu não somente encontrar maneiras de lidar com uma 
doença terminal, como também foi capaz de fazer fortes críticas sociais ao governo 
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dos Estados Unidos e seu modo de solucionar, ou não solucionar, uma das piores 
crises sanitárias da história.

A ARTE DE FÉLIX GONZÁLEZ-TORRES EM MEIO À CRISE DE HIV DOS ANOS 
80 E 90

Félix González-Torres (Figura 1) foi um artista estadunidense nascido em Cuba em 
26 de novembro de 1957. Seu trabalho consiste majoritariamente de instalações e 
esculturas minimalistas feitas com objetos como lâmpadas, relógios, pilhas de papel e 
doces. Sua arte foi profundamente marcada pela crise da síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS) que ocorreu nas décadas de 80 e 90, principalmente devido ao fato 
de que, tanto seu companheiro, Ross Laycock, como o próprio González-Torres, terem 
sido homens homossexuais soropositivos. Ambos faleceram devido às complicações 
ligadas à doença: Laycock em 1991 e González-Torres em 1996. 

Utilizando-se de processos como o apagamento gradual de lâmpadas, a diminuição 
contínua de uma pilha de doces ou o quase imperceptível desacelerar do movimento 
de um relógio, as obras de González-Torres mostram o processo de adoecimento 
causado por enfermidades como a AIDS de maneira extremamente sutil e impactante. 
Na instalação intitulada Untitled (Placebo) (Figura 2) de 1991, por exemplo, uma 
grande quantidade de doces embrulhados em papel prateado e dispostos por grandes 
extensões de área ou empilhados em um canto representam a quantidade de remédios 
que uma pessoa soropositiva acabaria por consumir durante os vários tratamentos 
contra a doença.

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ed/F%C3%A9lix_
Gonz%C3%A1lez-Torres.jpg/ Acesso em 25 de mai. 2021.

Figura 1- Félix González-Torres
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Nessa instalação, parte da série intitulada Candy Pieces, os observadores têm 
a liberdade de pegar um ou mais doces da pilha disposta e consumi-los como 
desejarem. Com o passar do tempo e da ação dos visitantes do espaço de exposição, 
a pilha começa a diminuir gradualmente em tamanho até que, por fim, todos os doces 
acabam e a obra tem que ser reabastecida. Esse ciclo de consumo gradual, término 
e reabastecimento das balas evoca o contínuo desfazer do corpo doente até a sua 
morte inevitável. Inevitável pois, no início da epidemia de AIDS, não havia coquetéis 
antirretrovirais eficazes o suficiente para amenizar os efeitos da doença, de modo que 
ser soro positivo era considerado uma pena de morte. 

Untitled (Placebo) deixa evidente a quantidade absurda de medicamentos 
consumidos por pessoas soropositivas da época - muitos dessas drogas eram 
experimentais e traziam efeitos colaterais terríveis. Também mostra que, infelizmente, 
esses medicamentos de nada adiantavam, pois, passado algum tempo, a pilha de 
doces, assim como a vida da pessoa doente, chegava ao fim. O desaparecimento das 
balas expostas nessa instalação aponta a verdade de que, para pacientes terminais, 
não importa quantos remédios se tome, de comprimido em comprimido, a morte 
vagarosamente os alcança.

Em meio à crise da AIDS, pessoas LGBT, negros e latinos foram os mais afetados 
pela doença e, consequentemente, os que sofreram maior preconceito. Em todo o 
ocidente, mas principalmente nos Estados Unidos, o uso de drogas era relacionado à 

Fonte:https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-
placebo/ Acesso em 25 de mai. 2021. 

Figura 2 - “Untitled” (Placebo), 1991. Félix González-Torres. Installed 
from 7 Feb. – Mar. 2020 in Measure Your Existence. Rubin Museum 

of Art, New York, NY. 7 Feb. – 10 Aug. 2020. Cur. Christine Starkman. 
Image courtesy of Rubin Museum of Art, New York.
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imagem dos imigrantes latinos e dos traficantes negros da periferia. Já gays, bissexuais 
e lésbicas eram vistos como promíscuos que praticavam sexo desprotegido com vários 
parceiros. As políticas de governo de Thatcher e Reagan, vigentes na Inglaterra e nos 
Estados Unidos durante as décadas de 80 e 90, foram marcadas pela repressão dos 
grupos LGBT (HEREK; CAPITANIO; WIDAMAN, 2002) e as campanhas de saúde 
pública da época traziam conteúdo homofóbico, afirmando de maneira implícita 
que pessoas não heterossexuais com vários parceiros eram as responsáveis pela 
disseminação da doença (LIMA, 2017). 

Em um comercial australiano de 1987 intitulado The Grim Reaper (O Ceifador), 
por exemplo, o narrador afirma que “primeiramente, apenas os gays e os usuários 
de drogas estavam sendo mortos pela AIDS, mas agora sabemos que cada um de 
nós pode ser devastado por ela.” (Trad. nossa). Pessoas LGBT e de cor começaram 
a ser tratadas como párias, como ameaças em potencial para a população branca 
heteronormativa. População esta que definia e controlava as formas de ver, o que 
era aceitável ou não de ser visto, as “visualidades” da época. Por ser um homem gay 
soro positivo nascido em país latino, Félix González-Torres teve de lidar não somente 
com as dificuldades trazidas pela doença, como também com as repercussões do 
preconceito e das agressões feitas a ele e à sua comunidade. 

Por ter sido concebida em meio à uma epidemia e aos conflitos sociais realçados 
por ela, a arte de González-Torres possui grande teor social e político. Até mesmo os 
títulos das suas obras, os quais são quase sempre Untitled (Sem título) seguidos de 
um título sugerido entre parênteses, eram, para o artista, uma forma de fazer com que 
o público contribuísse para a construção da obra, escolhendo o nome que achasse 
mais adequado. Ao ativamente contribuir com a arte de um homem gay soropositivo, 
o espectador já estaria tomando parte em um ato político. 

Em seu texto O direito a olhar, Nicholas Mirzoeff afirma que o simples ato de ver 
está envolvido em relações de poder. Poder ou não ver algo, ter acesso à certa 
informação, implica que existe uma estrutura reguladora desse olhar, uma autoridade 
capaz de ditar o que é permitido ou não de se ver. Para ele, aquilo que é oferecido 
pelas autoridades detentoras de poder para ser visto pelo público geral é constituído 
de narrativas e discursos capazes de controlar ações, de determinar quem tem ou não 
o direito à informação e à expressão. Essas autoridades tem seu controle fortalecido 
pelos chamados complexos de visualidades, os quais estabelecem o que é permitido e 
para quem, o que é “normal” e o que deve ser escondido. Para se libertar da influência 
dessas autoridades, é preciso exercer seu direito a olhar, o que quer dizer que:

Você, ou seu grupo, permite que um outro te encontre, e ao fazê-lo, 
você encontra tanto o outro quanto a si mesmo. Isso significa requisitar 
o reconhecimento do outro a fim de ter um ponto de partida para 
reivindicar um direito e determinar o que é certo. É a reivindicação a 
uma subjetividade que tem autonomia para organizar as relações do 
visível e do dizível. O direito a olhar confronta a polícia que nos diz, 
“chispem, não há nada para ver aqui”. Mas tem; nós o sabemos, e 
eles também. O oposto do direito a olhar não é a censura, então, mas 
a visualidade, aquela autoridade que nos manda chispar e que supõe 
aquela reivindicação exclusiva da capacidade de ver (MIRZOEFF, 
2016, p. 746). 
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Pode-se dizer, então, que reestruturar a forma de ver a si mesmo, mudar seu lugar 
na sociedade, rejeitar conceitos preestabelecidos a respeito de como agir ou não agir 
são formas de exercer o direito a olhar.

Quando González-Torres, imediatamente após a morte de seu parceiro Ross 
Laylock e em meio à epidemia de AIDS, instala vinte e quatro outdoors em Nova 
York contendo a foto da cama desarrumada de um casal de homens homossexuais 
soropositivos (Figura 3), ele tenta contradizer o discurso da sociedade e do governo 
da época. Estes diziam que as pessoas portadoras de AIDS eram promíscuas ou 
viciadas em drogas injetáveis cuja única intenção era destruir a perfeita sociedade 
monogâmica e heteronormativa. Através da imagem, González-Torres exige que seu 
ponto de vista alternativo receba a devida atenção, que tenha o mesmo valor que as 
demais narrativas a respeito da doença. Na obra mencionada, intitulada “Untitled” de 
1991, o artista mostra, em proporções colossais, que indivíduos soropositivos vivem 
da mesma maneira que qualquer outro ser humano. Que eles não são diferentes 
das demais pessoas que se levantam de manhã e cujos lençóis ficam amarrotados. 
Ele queria evidenciar que estar doente não significava viver separado do resto da 
sociedade, assim como ser homossexual não significava ser moralmente incorreto.

Fonte: https://www.moma.org/explore/inside_out/2012/04/04/printout-
felix-gonzalez-torres/ Acesso em 25 de mai. 2021.

Figura 3 - “Untitled.” 1991. Felix Gonzalez-Torres. Billboard, 
dimensions vary with installation. The Museum of Modern Art, New York. 

Gift of Werner and Elaine Dannheisser. © The Felix Gonzalez-Torres 
Foundation, New York. Installation view at 11th Avenue and 38.

Em meio a visualidades heteronormativas, brancas e extremamente agressivas 
em relação aos portadores do vírus da AIDS, o artista traz para o horizonte de Nova 
York a contravisualidade de um relacionamento amoroso homossexual entre dois 
soropositivos. Ele expõe sua vida íntima ao público, deixando evidente que não há 
nada que diferencie as suas relações das de outras pessoas. 

Esta cama poderia ser a cama de qualquer casal. Nem a homossexualidade nem 
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a presença de uma doença tão devastadora quanto a AIDS fizeram com que as duas 
pessoas que se deitavam nela deixassem de se amar. O espectador que passava 
nas ruas e observava esse trabalho inconscientemente se tornava testemunha da 
história de duas pessoas cuja própria existência era um ato de resistência política. 
Esta instalação específica foi realizada logo após a morte de Laycock como uma 
declaração de sua perda.

Como foi dito anteriormente, a medicina frequentemente faz uso de um modelo 
ontológico que tende a simplificar o doente à condição da sua doença, esquecendo o ser 
humano que ali existe. Félix González-Torres utiliza sua arte como forma de evidenciar 
as várias relações simbólicas que permanecem e que podem ser construídas apesar 
da presença de uma doença terminal. Em suas obras, o artista expõe sua indignação 
com o contexto político da época ao mesmo tempo que mostra seus medos e sua 
tristeza pela perda de Ross. Ao trazer para o público o processo de adoecimento, 
os impactos dos medicamentos em seu corpo, a pressão social dos preconceitos 
a respeito da sua homossexualidade e da sua doença, o artista cria relações com 
esse público, que é fundamental para a obra. Os observadores de “Unitled” (Placebo) 
se tornam parte do trabalho ao pegarem um ou mais doces da pilha, possibilitando 
assim que esta diminua e a narrativa possa continuar seu processo de decaimento e 
renovação. 

Em uma entrevista com Tim Rollins o artista afirma que a sua obra existe 

[...] talvez entre o público e o privado, entre pessoal e social, entre o 
medo da perda e a alegria de amar, de crescer, de mudar, de sempre se 
tornar mais, de perder a si mesmo lentamente e então ser reabastecido 
novamente do zero. Eu preciso do observador, eu preciso da interação 
do público. Sem um público, esses trabalhos não são nada, nada. 
Eu preciso do público para completar o trabalho. Eu peço ao público 
para me ajudar, para se responsabilizar, para se tornar parte do meu 
trabalho, para participar. (ROLLINS, 1993, p. 23, trad. nossa)

Isso quer dizer que, sem a presença de pessoas, sem a exibição interativa realizada 
em galerias e museus, as obras de González-Torres nada mais seriam que objetos 
produzidos em massa: pilhas de doces sem sentido e folhas de papel em branco. A 
obra não existe nos objetos em si. A obra existe na interação entre os objetos, o artista 
que lhes dá sentido, o observador que os toma para si e os ressignifica, o ambiente 
do museu que possibilita essas relações, o contexto da crise da AIDS que afetou 
tanto o corpo de González-Torres como sua forma de ver o mundo e suas interações 
simbólicas com este.

Em Estética Relacional (2009), Nicolas Bourriaud explora obras de arte que 
existem fundamentalmente no campo simbólico das relações humanas. Segundo o 
autor, esses trabalhos consistem não do objeto – seja este uma pintura, escultura e 
instalação, etc -, mas sim das interações que são criadas em um determinado espaço 
de tempo entre as pessoas envolvidas, o espaço de exposição, a obra, seu autor e 
o contexto sociopolítico e simbólico no qual todos estão inseridos. O objetivo desse 
tipo de arte é abrir possibilidade de comunicação e interação onde antes não havia. 
Segundo o autor,
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Hoje, a comunicação encerra os contatos humanos dentro de espaços 
de controle que decompõem o vínculo social em elementos distintos. A 
atividade artística, por sua vez, tenta efetuar ligações modestas, abrir 
algumas passagens obstruídas, pôr em contato níveis de realidade 
apartados. (BOURRIAUD, 2009, p. 11)

 Quando González-Torres expõe suas instalações e solicita que o público interaja 
com elas, ele está criando novas ligações, novos discursos entre as pessoas ali 
envolvidas e suas obras. Tanto com Untitled (Placebo) e os outdoors de Untitled, por 
alguns momentos, o artista pede para que as pessoas tomem parte de uma etapa 
importante de sua vida: respectivamente, a sua doença e a perda de seu parceiro 
Ross. Para ele, é necessário estabelecer novos vínculos, criar novas relações, pois a 
presença da doença e da morte em sua vida gera um custo simbólico muito alto. 

O processo de adoecimento é dispendioso e, para pacientes terminais, aquilo que 
foi perdido raramente retorna. Em uma entrevista com a doutora Kübler-Ross, uma 
paciente que sofria de Mal de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático, declarou: 

Seria bom se me sentisse auto-suficiente, sem precisar dos outros. 
Mas eu... Não é o fato de morrer só, é a tortura que a dor pode causar, 
como se a gente quisesse arrancar os cabelos da cabeça. A gente não 
liga de passar os dias sem tomar banho pois isto requer um esforço 
enorme, como se a gente estivesse se tornando menos que um ser 
humano (KÜBLER-ROSS, 2017, p. 75).

A doença afeta a vida dessas pessoas tanto fisicamente quanto no âmbito simbólico. 
Seus corpos se deterioram, sentem dores constantes e os medicamentos muitas 
vezes geram efeitos colaterais horríveis. Elas não mais têm controle de seus corpos, 
desconhecem suas reações e a realidade de estar morrendo faz com que tenham 
medo. Devido à doença, essas pessoas perdem seus trabalhos, deixam de frequentar 
escolas e locais de lazer, se afastam da família e dos amigos e muitas vezes são 
confinados à hospitais ou asilos. Passam a viver à margem. Em outras palavras, 
doentes terminais são afastados do contexto social e simbólico ao qual pertenciam. 
Em uma sociedade capitalista como a ocidental, não ser capaz de produzir significa 
não ter como garantir a própria sobrevivência, não ter como contribuir para o grupo. 
Devido a isso, essas pessoas sentem como se tivessem perdido a função, como se 
uma parte de si mesmas tivesse sido arrancada, como se sua humanidade tivesse 
sido negada.

Como afirma Ernest Becker em A Negação da Morte (1991), o ser humano 
constrói sistemas simbólicos complexos que trazem conforto e possibilitam afastar 
o medo existencial da morte. Esses sistemas trazem propósito, pertencimento e 
são constituintes fundamentais da identidade do indivíduo. Ao ser afastados desses 
sistemas sócio-simbólicos, os doentes terminais sentem a necessidade de criar novos 
vínculos, novas relações capazes de preencher o vazio deixado pelos laços que foram 
cortados pela doença. González-Torres, por meio da sua arte de caráter relacional, 
consegue construir novas conexões com a sociedade que o rejeitou por ser um homem 
gay portador de uma doença terminal. Seu engajamento com a disseminação de um 
discurso político capaz de desmistificar preconceitos a respeito da AIDS e ensinar aos 
transeuntes sobre os sofrimentos causados pela doença faz com que o artista tenha 
um propósito que supere a sua dor e o seu medo. As relações criadas pelas suas 
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obras o reabastecem de significado simbólico da mesma maneira que as balas são 
reabastecidas em Untitled (Placebo) após terem acabado completamente. 

Para o artista, as relações entre as pessoas, seus corpos, as obras expostas 
e o contexto simbólico que estes ocupam são regidas por movimentos cíclicos de 
decaimento e ascensão; de perda e reconstrução. Sua produção deixa isso evidente. 
Através da arte, tanto da sua produção quanto da sua apreciação, ele foi capaz de 
preencher vazios deixados pelas perdas das suas funções, pela angústia e pela 
tristeza pela morte de Ross e de sua própria morte iminente. Ele foi capaz de criar 
relações e diálogos previamente inexistentes, de fazer jus a uma causa política e, 
acima de tudo, trazer luz a dias escuros:

Ross e eu passávamos todas as tardes de sábado visitando galerias, 
museus, brechós e indo em longos, longos passeios de carro por 
Los Angeles, apreciando a “hora mágica” quando a luz faz tudo 
ficar dourado e mágico naquela cidade. Aqueles foram os melhores 
e os piores momentos. Ross estava morrendo bem na frente dos 
meus olhos. Me deixando. Foi a primeira vez na vida que eu soube 
exatamente de onde o dinheiro do aluguel estava vindo. Foi uma 
época de desespero, mas também de crescimento. (Tradução nossa) 
(GONZÁLEZ-TORRES, 1996)

CONCLUSÃO
Neste artigo foram expostas algumas ideias de François Laplantine a respeito dos 

modelos etiológicos através dos quais a medicina percebe as doenças, assim como 
o pensamento de autores como Le Breton, Becker e Kübler-Ross sobre a relação 
que as pessoas ocidentais doentes têm para com seus corpos e a sociedade na 
qual vivem. Foi mostrado como a medicina contemporânea, ao privilegiar um modelo 
ontológico em detrimento de um modelo relacional, trata o doente como um corpo a 
ser consertado, apagando a presença do ser humano; e também foi apontado como 
a presença de uma doença terminal faz com que as pessoas sejam afastadas da 
sociedade, das suas famílias e, de maneira geral, do sistema social e simbólico do 
qual faziam parte.

Através da apresentação e análise do trabalho do artista estado-unidense 
González-Torres, tentou-se mostrar como a crise da AIDS nas décadas de 80 e 90 
afetou a comunidade LGBT da época e como essa doença se tornou foco de muitas 
de suas obras. Através do uso da arte, González-Torres consegue extravasar seus 
pensamentos e suas dores a respeito de seu corpo doente, assim como a respeito da 
crise sanitária, política e social na qual vivia. Criando obras capazes de fazer com que 
as pessoas criem diálogos entre si, dando voz à sua tristeza e à sua perda, o artista 
é capaz de lidar melhor com a morte de seu companheiro Ross Laycock, assim como 
afastar o medo que a iminência da sua própria morte traz. 
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RESUMO
Este artigo apresenta algumas reflexões principais que faço em 

minha pesquisa de doutorado em Arte e Cultura Visual (FAV/UFG), 
em que procuro refletir sobre a relação entre violência e juventude 
no âmbito das periferias, tendo como ponto de partida e observação, 
em minha pesquisa, a cidade de Luziânia, em Goiás, onde realizo 
o trabalho de campo. Começo o presente texto falando de luta e 
resistência frente ao contexto autoritário e de necropolítica contra 
as populações mais vulneráveis do Brasil, potencializado pelo 
governo de Jair Bolsonaro no curso da pandemia da Covid-19. Em 
seguida, como parte da necropolítica brasileira, problematizo o fato 
de jovens pobres e negros aparecerem como preponderantes – tanto 
na condição de agressores como na de vítimas – nos últimos Atlas 
da Violência. E evidencio, finalmente, a importância da produção 
de visualidades como (des)construtoras de paradigmas sobre a 
juventude e alavanca para a construção do protagonismo juvenil.

PALAVRAS-CHAVE
Violência; Protagonismo juvenil; Visualidades; Processos 

pedagógicos; Resistência.

ABSTRACT 
This paper presents some reflections on the relationship between 

violence and the poor youth from the ghetto excerpted from my 
ongoing doctoral research in Arts and Visual Culture. As a starting 
point, the study brings into light the current context of violence in 
Luziânia, State of Goiás, Brazil, where the fieldwork has been carried 
out. I start the text by reclaiming the right (for all of us, Brazilians) 
to talk about resistance, especially in the current conjuncture of 
oppression, violence, and authoritarianism conducted by president 
Jair Bolsonaro—even over the course of the Covid-19 pandemic—
who has intensified his necropolitics against the most vulnerable 
populations. As part of Brazil’s necropolitics, the Atlas of Violence 
produced and released by the Institute of Applied Economic Research 
(IPEA) together with the Brazilian Forum of Public Security (FBSP), 
points out that the poor and the black youth are preponderant both 
as aggressors and victims of violence in Brazil. What I find to be 
strongly important in my research to propose is a problematization of 
these statistics consequently shedding light on the visuality the young 
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populations produce to deconstruct the hegemonic colonial-based stereotypes of them 
and to achieve their own protagonism.

KEYWORDS
Violence; Youth protagonism; Visuality; Pedagogical processes; Resistance.   

Primeiras palavras: entre a luta e a resistência, o olhar

Lute no ar
No ar

Ou no exíguo espaço
Que nos resta.

(FREITAS FILHO, 1979)

Os versos em epígrafe são de “Cidade maravilhosa”, poema escrito pelo carioca 
Armando Freitas Filho em 1979¹, e se apresentam em tom notório de convocação. O 
emprego do verbo no modo imperativo (“Lute”), associado à ideia de urgência expressa 
nas locuções adverbiais subsequentes – que seja “no ar”, ou em espaços limitados, 
ainda que praticamente impossíveis, não importa, contanto que se lute –, direciona 
o nosso olhar até mesmo para além de uma simples convocação: lutar contra o que 
se abre em notícias de crimes direcionados a nós diariamente, contra os ataques à 
nossa dignidade, contra a nossa “multidão espatifada” nas cidades nada ou pouco 
maravilhosas de todos os dias, tudo isso constitui, enfim, a luta convocada para nos 
posicionarmos do lado da liberdade, da transformação, da emancipação.

A referência a um poema escrito em fins da década de 1970, época em que o Brasil 
ainda estava sob repressão ditatorial, na transição do governo de Ernesto Geisel para 
o do general Figueiredo, não nos parece descabida tantos anos depois, em que o 
Brasil volta a enfrentar dias de autoritarismo flagrante e “incitação oficial” à violência 
da parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Naquela época, ainda de ditadura 
vigente, com Geisel à frente do país, a economia despencava e eram silenciados 
(quando pouco) ou assassinados (sem cerimônias) os “radicais do governo” (isto é, 
qualquer oponente à ditadura militar e ao modelo totalitário que era posto em prática).² 

Atualmente, a política ultraconservadora e autoritária de Bolsonaro, ex-militar e em 
manifesta “relação de parceria” com as Forças Armadas brasileiras desde que se 
elegeu, se ainda não pode ser declarada abertamente como ditatorial – já que ainda 
não houve golpe que delimitasse oficialmente a ditadura –, pode, em larga medida, 
ser considerada como totalitária, de cariz fascista e genocida. No dia em que o país 
comemora 199 anos de independência (em 7 de setembro de 2021), o presidente 
sobre no palanque diante de milhares de apoiadores para reforçar seu ataque às 
instituições democráticas brasileiras, enquanto o coro de seus sectários reverbera 
palavras de ordem como: “Abaixo o STF” (Supremo Tribunal Federal, a Corte máxima 
do país), “Abaixo o Congresso” e, dentre outras, “Retorno à Ditadura Militar”.

¹Poema originalmente publicado no livro À mão livre (FREITAS FILHO, 1979). 
²Em seguida, com João Figueiredo, que assumiu o poder de 1979 em diante, o plano seria “perdoar” 

torturadores e arreganhar – ainda mais – as portas do Brasil para o capital privado.
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Por trás desse discurso antidemocrático, além das apologias à tortura mesmo 
antes de se eleger³, o que o presidente instaura e mantém no Brasil é, sobretudo, 
uma política de pobreza extrema direcionada às populações mais vulneráveis e que 
se potencializou com a pandemia da Covid-19. Diante das 600 mil mortes e de um 
cenário de vacinação ainda insuficiente, muito além de apregoar ódio e descumprir, ele 
mesmo, as normas de segurança sanitária instituídas pelas principais organizações 
do mundo, Bolsonaro desdenha das vítimas do coronavírus como já desdenhou, 
várias vezes, dos mortos pela ditadura. Segundo analisa Dina Alves, coordenadora 
do Departamento de Justiça e Segurança Pública do IBCCrim (Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais) e pesquisadora da PUC-SP, “ao relativizar a gravidade da situação 
ou dizer que ‘muitos vão morrer’, está muito clara a política macabra e intencional 
contra a população mais vulnerável”, que são os grupos pobres, racializados e das 
periferias do Brasil.  

Ora, mesmo antes de assumir o governo, o presidente já era conhecido por seu 
apoio à necropolítica, ou seja, um conjunto de práticas de controle social baseado 
na morte (MBEMBE, 2016)⁵. Foram inúmeras vezes ditas e repetidas declarações 
do tipo: “Bandido bom é bandido morto”, “Eu queria que a polícia matasse 200 mil 
vagabundos”, “Violência se combate com violência”, dentre outras declarações afins 
que sempre tiveram como alvo as populações pobres, racializadas (e também, se for 
preciso, muito jovens) das periferias brasileiras.⁶

Como destaca Gislene Aparecida dos Santos (2020), professora associada da 
EACH/USP e coordenadora do grupo de estudos nPeriferias do IEA/USP, “os negros e 
os pobres brasileiros estão entre os mais afetados pela doença e pela morte decorrente 
dela”, o que apenas evidencia – e muito infelizmente – que o racismo está na base 
da estrutura social e política brasileira, herança tão desprezível do nosso passado 
colonial (ALMEIDA, 2019).

Mas Bolsonaro também reforça a política de morte que pesa sobre as populações 
jovens brasileiras. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, 53,3% das vítimas de 
homicídio são jovens entre 15 e 29 anos, em larga medida racializados e empobrecidos, 
moradores das periferias.

A análise de classe e raça é fundamental para que se possa definir 
com maior precisão quem são os alvos da necropolítica, no governo 
Bolsonaro. Durante seu primeiro ano e meio de governo, por muitas 
vezes vi, ouvi e li análises segundo as quais o governo Bolsonaro 
era um desgoverno ou um governo sem projeto político. Não tiro as 
razões de todas essas análises. No entanto, eu gostaria de apontar 
para o fato de que o governo Bolsonaro tem um projeto político muito 
claro e definido, se tivermos em vista o conceito de necropolítica e 
todas as implicações que discutimos neste texto. Dessa maneira, 

³Um exemplo notório foi o voto de Bolsonaro a favor do impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff, em 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/06/bolsonaro-vai-
responder-por-apologia-tortura-no-conselho-de-etica.html>. Acesso em 06.09.2021. 

⁴Disponível em: <https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/03/o-que-necropolitica-tem-a-ver-
com-a-pandemia-e-com-falas-de-bolsonaro.htm>. Acesso em: 06.09.2021. 

⁵O filósofo camaronês Achille Mbembe, professor da Universidade de Witwatersrand, em 
Joanesburgo, foi quem cunhou o termo necropolítica. 

⁶Disponível em: <https://youtu.be/SthiUdn0Cbo>, <https://youtu.be/rmN9tOukuNA> e <https://youtu.
be/euTNCWHXaTM>. Acesso em: 06.09.2021. 
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desde a campanha de 2018 até o presente momento, é fácil perceber, 
no discurso oficial de Jair Messias Bolsonaro, que a necropolítica 
opera como centro e modo de organização do seu governo. [...] A 
necropolítica, no Brasil de 2020 vai além da violência policial, que 
mata diariamente a população negra, pobre e indígena, ou seja, 
ela é igualmente a negação da existência oficial desses sujeitos 
como cidadãos de direito e dignidade. O apagamento não é apenas 
físico, com a morte do corpo. A necropolítica se manifesta, também, 
no menor acesso à educação, ao lazer, à literatura, à felicidade, à 
dignidade salarial, à vida plena, ao direito de ir e vir, à vida livre de 
medo. (TOMMASELLI, 2020, p. 192-193)

Apesar do hiato de mais de 40 anos entre os “anos de chumbo” da ditadura e os dias 
atuais, o que vivemos neste momento no Brasil, em um contexto trágico de pandemia, 
é o retorno de um modelo (neo)fascista que assume, tanto tempo depois, as rédeas 
do país e, nesta condição, implementa sua cruzada contra tudo que se oponha à 
criticidade, à diversidade, à emancipação: desde as artes e os artistas, a cultura e os 
realizadores culturais, a ciência e os pesquisadores, chegando à educação pública e 
aos educadores, se intensificando nas regiões menos privilegiadas, nas periferias das 
grandes cidades, e atingindo as populações negras e pobres e também as juventudes, 
sobretudo as que vivem em contextos de violência. 

Resistir a este projeto autoritário não é mais uma opção. É necessidade, é premência, 
algo imperativo. E a educação está no cerne deste processo de resistência, que é, em 
última instância, nos termos – cada vez mais atuais – de Paulo Freire, um processo 
emancipador. 

É neste espaço de resistência e enfrentamento que pode – e deve! – transitar um 
conjunto de propostas investigativas em Arte e Cultura Visual que esteja em sintonia 
com o que Nicholas Mirzoeff (2016, p. 749) chama de “direito a olhar”, ou seja, a 
“reivindicação por um direito ao real [...], esta dupla necessidade de apreender e 
contrariar um real que existe, mas não deveria, e um que deveria existir, mas ainda 
está em devir [...]”.

Se a imposição de “visualidades programadas” dispara contra nós o seu viés 
ultraconservador, unilateralmente religioso, privatizador do nosso direito à educação 
pública, ou punitivo da diversidade e do olhar crítico, devolveremos com a luta, 
como convocam os versos de Armando Freitas Filho (1979): por um espaço avesso 
à subalternidade e mais próximo da ideia de contravisualidade – a desmanchar as 
imagens estereotipadas – proposta por Mirzoeff (2016, ibidem), para quem resta a 
“recusa em permitir que a autoridade suture sua interpretação do sensível para fins de 
dominação, primeiro como lei e, em seguida, como estética”.

É neste trânsito – entre resistência e enfrentamento – que conduzo minha pesquisa 
de doutorado em Arte e Cultura Visual, em curso na Universidade Federal de 
Goiás (FAV/UFG). É com ela que trabalhamos – eu, na condição de pesquisador e 
educador, minha orientadora e os sujeitos-participantes da pesquisa – em prol de uma 
contravisualidade com potencial emancipatório. 

Nossa proposta é olhar para as narrativas pré-estabelecidas sobre os jovens 
pobres e negros das periferias da cidade goiana de Luziânia, que fica no entorno de 
Brasília, considerando primeiramente não os Atlas da violência que os situam como 
protagonistas da criminalidade no país, tanto na condição de vítimas ou agressores, 
mas sobretudo que esses jovens são historicamente subalternizados pelas vias de 
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uma violência epistêmica, que invalida suas vozes e desvaloriza suas experiências. 
Porque, para além das estatísticas ou dos noticiários, estes jovens, os jovens pobres 
– aqueles deslocados, no todo ou em parte, dos “centros de poder” (BHABHA, 1998), 
os desvalidos em sua labuta diária, ou tão só “os da periferia”, têm narrativas próprias, 
e é muitas vezes por meio da arte e da cultura, como demonstra Dayrell (2005, p. 
120), que “vão tomando consciência de si como pobres e como negros, elementos 
integrantes da identidade de cada um” (DAYRELL, 2005, p. 120). 

O objetivo principal da minha pesquisa de doutorado é, portanto, resistir à formação 
de uma imagem naturalizada, pré-fabricada, que elege os (estereótipos/tipos de) 
“jovens violentos das cidades”. Mas não pelo caminho (injustificável) de uma narrativa-
pesquisadora sobre os subalternos, mas a partir das perspectivas subalternas, do 
que estas juventudes têm a dizer sobre suas próprias formas de lutar, contrapondo 
visualidades sobre si mesmas, revertendo a lógica (neo)fascista de silenciá-las ou 
exterminá-las – contra justamente isso que sabemos estar em curso hoje no Brasil.

A necropolítica direcionada aos jovens
Os mais recentes Atlas da Violência no Brasil, elaborados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada e difundidos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam 
que os jovens negros de periferia são as principais vítimas de violência no país, 
destacando que mais de 50% deles, que têm entre 15 e 29 anos de idade, morrem no 
Brasil vítimas de assassinato. Ainda de acordo com o Atlas, dentre as cidades mais 
violentas de Goiás, Luziânia ocupa no topo da lista desde 2018, com 84,8 homicídios 
para cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional se mantém em 30 homicídios.

Ora, um breve olhar sobre os índices goianos da violência registrada no Estado 
nos leva, no mínimo, a indagar o porquê de serem os jovens os principais “alvos”, 
qual é o tipo de violência que os atinge e, ainda, quais as razões para que sejam 
eles, os jovens pobres e negros das periferias, os que mais figuram nas pesquisas 
estatísticas como “violentos”, “criminosos”, “bandidos”. É preciso considerar que, na 
base destes “constructos” estão as “explicações” que espetacularizam a violência 
entre esses jovens, abrindo caminhos nas paisagens para um “discurso sobre a 
bandidagem” – seja pela forma como é veiculado nos “noticiários noticiosos”, seja nas 
re(con)fabulações cotidianas tecidas pelas pessoas. 

Para Teresa Pires Caldeira (2000), tanto as estatísticas quanto os discursos 
construídos a partir delas apresentam espaços e rostos bem definidos e fomentam 
discursos noticiadores e noticiosos sobre a violência no cotidiano da juventude 
brasileira. 
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A pesquisadora e educadora Miriam Fábia Alves (2018) demonstra como essas 
“imagens da violência”, uma vez criadas e difundidas, naturalizam as práticas violentas 
como um fenômeno juvenil que acontece especialmente nas periferias e apresenta os 
mesmos rostos – pobres e negros – como produtores e protagonistas: 

Os dados apresentados nos impulsionam a questionar as narrativas 
que naturalizam a violência como um fenômeno juvenil. Ao contrário, 
constatamos que os jovens são as maiores vítimas dessa sociedade 
assassina, que atinge de forma brutal os mais pobres e os negros, 
o que reflete no aumento das taxas de violência sobre esses grupos 
populacionais. A essa realidade se soma um processo crescente de 
criminalização da juventude, de naturalização de práticas justiceiras 
e um ataque aos grupos e às instituições que atuam na defesa dos 
direitos das juventudes. (ALVES, 2018, p. 439)

Tanto as estatísticas quanto os estereótipos que pesam sobre as juventudes negras 
e pobres das periferias impõem uma inquietação que não deve ser deixada de lado 
(ABRAMO, 1994; 1997; 2000; 2014). O primeiro passo a ser dado na desconstrução 
deste cenário violento que acomete os jovens é deixar de vê-los como desqualificados 
para considerá-los como seres em potencial, sujeitos ativos e capazes (MENANDRO et 
al., 2003). Dessa forma, também é possível repensar a possibilidade de transformação 
social que estes jovens promovem, Brasil afora, pelas vias da arte-cultura-educação, 
trazendo à cena a perspectiva de uma participação emancipadora, que se interesse 
em propor diálogos, inclusão e mudanças (DAYRELL, 2005).

Fonte: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/08/
atlas-da-violencia-2020-infografico.pdf>.

Figura 1. Infográfico – Atlas da Violência 2020.
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De onde vem tanta violência?

Em recente dissertação de mestrado, André Sales dos Santos Cedro (2018) analisa 
de perto as situações de violência que atingem os goianos que vivem em regiões 
periféricas, mais especificamente aqueles que residem no município de Luziânia, 
situado no entorno de Brasília, região que também é apresentada corriqueiramente nos 
veículos de comunicação como muito violenta. Interessa ao autor debater a violência 
letal – sobretudo crimes como homicídio e latrocínio – que acomete os luzianenses 
e, ainda, como esta conjuntura é percebida pelos próprios moradores, participantes 
da pesquisa. Como parte das conclusões apresentadas, apontam-se os jovens de 
15 a 29 anos como as principais vítimas da violência no município e sua ocorrência 
preponderante nos bairros em que é deficitária a atuação do Estado para garantir 
direitos civis e acesso a serviços básicos:

Nesses bairros [de Luziânia], a falta de infraestrutura urbana, saúde, 
lazer, trabalho, educação – marcada pela alta taxa de evasão escolar 
– têm incidência nas taxas de homicídios, principalmente entre os 
jovens. Assim como em outros municípios da AMB [Área Metropolitana 
de Brasília], há formação de bolsões de pobreza, o que permite que 
surjam conflitos associados ao “universo delinquente” [...]. De acordo 
com a literatura mobilizada, a desigualdade no desenvolvimento 
econômico tem importância para a compreensão da criminalidade 
violenta, por mais que não explique todo o fenômeno. [...]  Nessas 
localidades, a pesquisa demonstrou que há ausência de políticas 
públicas de ordenamento social, e o Estado se apresenta como uma 
instituição que permite a existência da violência, sobretudo através 
das ações policiais. (CEDRO, 2018, pp. 190-191)
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Para Santos et al. (2018), que analisaram os índices de violência entre os jovens 
de Luziânia, ocorre uma maior vitimização da população total negra em relação à 
população branca por todo o país. A tese apresentada pelos autores é, neste sentido, 
de que a juventude negra tem passado historicamente por um processo genocida e que 
o fato de os jovens negros liderarem os índices de mortalidade também em Luziânia-
GO tem raiz nas dinâmicas de exclusão e opressão do racismo, pela segregação 
socioespacial que tem lugar no município e ausência de políticas públicas efetivas que 
possibilitem o acesso dos jovens aos seus direitos de cidadãos”.

Para que esse cenário se modifique, fica evidente [...] a urgência na 
criação de políticas públicas que visem à redução e à prevenção da 
violência e da mortalidade da juventude negra. Políticas públicas 
construídas em conjunto com os movimentos negros, que sejam 
efetivas, que envolvam ações das três esferas do Poder, nas áreas de 
segurança pública, educação, cultura e geração de emprego; ações 
que contribuam com o empoderamento dos jovens negros. Tudo isso 
só será possível se a questão racial for colocada no centro do debate 
sobre a violência contra os jovens e na elaboração de [tais] políticas. 
(SANTOS et al., 2018, p. 115) 

Fonte: <http://www.juniao.com.br>.

Figura 2. Violências – heranças do Brasil, na charge do cartunista 
Junião. ⁷

⁷“Junião nasceu em Campinas (SP), cursou a faculdade de Educação Artística na Unesp-Bauru 
e faz jornalismo ilustrado desde 1994. Foi chargista dos jornais Diário do Povo e Correio Popular (de 
Campinas) por 11 anos e já colaborou com ilustrações, charges esportivas e políticas, para os principais 
veículos da imprensa brasileira como: Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Veja, o esportivo Lance! 
e internacionais, como a revista Courrier International (França). Como ilustrador, atua também em sites, 
aplicativos e no mercado editorial, principalmente em livros infantis e infantojuvenis. Na imprensa, 
atualmente seus trabalhos são publicados nos veículos Ponte Jornalismo e El País Brasil.” Informações 
disponíveis no site oficial do cartunista: <http://www.juniao.com.br>. Acesso em: 10/01/2020.
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O contrário disso são as “respostas paliativas” que a sociedade, aderindo à 
perspectiva míope sobre a violência que atinge as juventudes brasileiras, reproduz e 
também naturaliza: a redução da maioridade penal, o endurecimento da legislação, a 
intensificação das punições e, dentre outros, o discurso de extermínio “bandido bom 
é bandido morto” engrossam o rol das narrativas hegemônicas que ganham cada vez 
mais legitimidade pelas vias da culpabilização dos jovens pobres e negros, residentes 
das periferias. 

São essas narrativas, afinal, que ajudam a construir o estereótipo desses jovens como 
inimigos ou ameaças reais às “pessoas de bem”, contendo aí a mensagem implícita 
de eles serem o oposto disso, exatamente a representação de um “mal social”. E são, 
sobretudo, essas imagens – de que os jovens que praticam a violência são aqueles sem 
escolaridade, pertencentes à população negra, sem inserção no mercado de trabalho, 
ou integrantes de famílias pobres das periferias – representações que desconsideram 
por completo as formas de protagonismo juvenil em suas comunidades.

Ora, essa capciosa justificativa de que se trata, portanto, de jovens “bandidos” 
(ou de que eles estão “entre bandidos”) associa-se à triste realidade de serem eles 
as vítimas de uma violência cuja prática se sustenta a pretexto de combatê-la. Tal 
justificativa escancara as raízes de uma criminalização que tem corpos, lugares e 
práticas bem definidos: “os de periferia”. É esta lógica que difere o “bandido” do “não 
bandido”, o “funk criminalizado” da “festa rave permitida”, o “ato criminoso dos negros 
e pobres da periferia” do “ato que não levanta suspeita”, praticado pelos jovens das 
zonas privilegiadas, e assim por diante. 

[...] no Brasil, qualquer negro tem muito mais chance que um branco 
de sofrer uma abordagem violenta de um policial ou até mesmo de 
ser assassinado pela polícia. De acordo com o Atlas da Violência 
2020: “Em todos os anos do último decênio analisado, a chance de 
um negro ser assassinada é muito superior quando comparada a de 
um não negro.” Além disso, em quase todos os estados brasileiros, um 
negro tem mais chances de ser morto do que um não negro. George 
Floyd é apenas uma representação universalista da forma como a 
necropolítica mundial não se preocupa com o extermínio das vidas e 
dos corpos negros. (TOMMASELLI, 2020, p. 193)

Noutros termos, o crime, propriamente, e a violência que decorre de sua prática, 
além de historicamente arraigados aos processos de desigualdade que “funda” a 
nação brasileira, são fenômenos socialmente construídos.

Visualidades e (des)construção do estereótipo do jovem: a importância da 
cultura visual

Nicholas Mirzoeff (2016) defende que o direito a olhar é uma forma de observar, de 
modo pessoal e autônomo, procurando se distanciar das formas hegemônicas de ver, 
que reivindicam para si, e tão apenas para si, o direito exclusivo de ver e observar. 
Em lugar disso, a autonomia no modo de ver tem como um dos seus princípios o 
direito à existência. Sob esta perspectiva, a visualidade não coincide apenas com as 
percepções visuais que temos no e sobre o mundo, mas também e sobretudo com 
um conjunto de relações que estabelecemos com ele na combinação de informação, 
imaginação e introspecção subjetiva.  
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Para Hernández (2011), a Cultura Visual propicia justamente que as pessoas 
reposicionem o olhar sobre os sujeitos e suas práticas. Dessa forma, é possível 
construir um outro olhar para rompermos com “a visão tácita, ou seja, com o olhar 
automático que reconhece, localiza e se acomoda ao que vemos e como vemos” 
(MARTINS & TOURINHO, 2011, p. 61). Nas pesquisas que venho desenvolvendo, o 
olhar que busco é o principalmente crítico, pois é ele que gera reflexões e discussões 
sobre os jovens e o contexto de violência.

É crucial, diante disso, o exercício cotidiano de redirecionar o olhar para além 
do mapa, trazendo para o cotidiano dos sujeitos que investigo as visualidades que 
eles produzem para compreenderem seu lugar e papel social. Sob esta perspectiva, 
Hernández (2005) evidencia que, ao olhar as manifestações de cultura visual, é 
possível enxergar as próprias pessoas, os agentes culturais, suas representações, 
posicionamentos (de gênero, raça, sociais, e assim por diante). Por isso, tais 
representações são constitutivas do sujeito, podendo estabelecer identidades, 
individuais ou coletivas (WOODWARD, 2014). Partindo deste princípio, analisar 
as manifestações de cultura com foco no sujeito cultural abre espaço para uma 
compreensão mais ampla de determinado grupo – no caso da minha pesquisa, o de 
jovens de Luziânia, Goiás, que participam do estudo doutoral em curso.

Estudar esta ou qualquer outra juventude é, especialmente, estudá-la no plural. 
As experiências relacionadas aos jovens não se dão da mesma forma para todos 
(SPOSITO, 2003). Esta diversidade de perspectivas, planos, projetos e práticas dos 
atores juvenis merece ser considerada por possibilitar o “mapeamento” das juventudes 
brasileiras em suas variadas nuances, transformando os discursos de que há apenas 
uma única juventude e ela é necessariamente problemática e violenta, principalmente 
nas periferias. 

Até onde pude caminhar com a pesquisa, nas idas que já fiz a campo e nas 
conversas preliminares com os sujeitos-participantes do estudo que venho propondo, 
as intervenções artísticas, culturais e educacionais vêm modificando a experiência 
urbana dos jovens luzianenses que habitam as periferias. As diversas possibilidades 
que esta juventude protagoniza em seu cotidiano – desde a expressão contida em 
sua arte urbana, ou em outras práticas performativas já observadas até o momento – 
estabelecem-se como formas de “visibilidade” na cena urbana e contribuem para que 
se produzam visualidades indicando outras formas de estes jovens verem, se verem 
e serem vistos.

É nesse espaço de práticas culturais juvenis que considero oportuno entendê-las 
como “pequenas resistências e insurgências da experiência urbana”, nos termos de  
Paola Jacques (2012, p. 12). 

No âmbito das narrativas hegemônicas, os jovens desvalorizados socialmente 
podem, de fato, transitar invisíveis pelas cidades. Todavia, se forem consideradas suas 
ações e experiências insurgentes, fundamentadas em práticas culturais/artísticas, 
eles passam a ser vistos fora da ótica preconceituosa ou predeterminante, mas como 
artistas, produtores de cultura, ou mesmo como espectadores-participantes, criando 
suas próprias formas de superação por meio da arte.

Algumas considerações finais

A prática da violência, que em larga medida se dá pela força policial contra jovens 
pobres e negros das periferias, contribui para proliferar discursividades e visualidades 
sobre esses jovens. E essa “fala do crime – ou seja, todos os tipos de conversas, 
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comentários, narrativas, piadas, debates e brincadeiras que têm o crime e o medo 
como tema” (CALDEIRA, 2000, p. 11), além de “contagiante”, como lembra o autor, 
vem sendo diariamente reproduzida pela política do governo Bolsonaro, que

[...] notadamente mantém a centralidade na racialização e na 
subjugação histórica de pretos, pardos e pobres, e na manutenção da 
construção do imaginário social branco, segundo o qual onde há muito 
preto é local de criminalidade. Como em todo processo de colonização, 
a morte e os rituais de tortura e brutalidade fazem parte do cotidiano 
dos negros no Brasil. Se estamos diante de um projeto necropolítico e 
miliciano, que coloca em perigo a maior parte da população do país, 
qual seria a nossa saída? (TOMMASELLI, 2020, p. 196-197) 

Quando consideramos as formas de representação dos jovens brasileiros 
subalternizados pelas vias desse discurso e alvos dessa “política de morte”, 
identificamos um leque considerável não apenas de conteúdos negativos em relação a 
essas juventudes, mas de violências instauradas contra elas. Forma-se, diante disso, 
uma imagem, pré-fabricada, que elege qual é a “juventude violenta” das cidades. 
Isso encerra e convalida uma violência própria, tão brutal quanto qualquer forma de 
violência real, que Bourdieu (1973) chama de “violência simbólica” e que se faz (oni)
presente como estratégia poderosa de controle. 

A contrapelo, as visualidades que produzem podem ser consideradas como formas 
de existir e resistir nos diversos e multifacetados contextos de violência em que vivem. 
São formas, afinal, também de imunização. Com as quais, enfim, esses jovens se 
mantêm, de alguma forma, menos vulnerabilizados para enfrentar as políticas de morte 
e as imagens de subalternização que lhes são direcionadas. É assim que, alinhada ao 
campo da Cultura Visual, minha pesquisa se dedica a pensar as novas configurações 
do olhar para as formas de protagonismo juvenil em Luziânia, trazendo ao debate uma 
reflexão a partir das perspectivas subalternas, desses jovens de quem me aproximo 
a partir de seus locais de vivência e transiência – eixos, afinal, irradiadores de poder 
transformador, através da prática artística.
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RESUMO
O presente artigo pretende refletir sobre o lugar das imagens 

na constituição de significados a partir da investigação de acervos 
visuais familiares que evocam pertencimentos a culturas ancestrais 
e participam do processo de reconhecimento do sujeito nos seus 
agenciamentos e rememorações. Por meio da apresentação de 
algumas imagens, este estudo propõe uma abordagem acerca de 
acervos visuais familiares, não constituídos formalmente, mas que 
participam do cotidiano, significando vidas e modos de pertencimento 
culturais. Pensando nesses acervos como lugares de memória e 
textos visuais, a pesquisa se apoiará nos estudos de Cultura Visual, 
por meio dos intercruzamentos de referências teóricas de diferentes 
áreas, como Arte, Antropologia e História, pretendendo contribuir 
para a potencialização do ensino de Artes Visuais.

PALAVRAS-CHAVE
Ensino de Artes Visuais. Cultura Visual. Ancestralidades. Acervos 

Visuais. Memórias Familiares. 

ABSTRACT 
This article intends to reflect on the place of images in the constitution 

of meanings based on the investigation of familiar visual collections 
that evoke belonging to ancestral cultures and participate in the 
process of recognizing the subject in their agencies and memories. 
Through the presentation of some images, this study proposes an 
approach to familiar visual collections, not formally constituted, but 
that participate in everyday life, meaning lives and ways of cultural 
belonging. Thinking of these collections as places of memory and 
visual texts, the research will be based on the studies of Visual Culture, 
through the intersection of theoretical references from different areas, 
such as Art, Anthropology and History, intending to contribute to the 
strengthening of the teaching of Visual Arts.
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Introdução
O presente texto apresenta uma pesquisa em andamento relacionada a acervos 

visuais familiares como dispositivos que nos fazem refletir sobre histórias de processos 
educativos referentes a práticas artísticas. Esses acervos podem ser compreendidos 
como textos visuais que levam a problematizações sobre modos de ensinar e aprender 
vinculados a experiências de artesanias e conhecimentos ancestrais. 

Este artigo busca pensar na possibilidade de que imagens vinculadas às 
experiências manuais possam mediar o conhecimento de processos educativos 
transmitidos, construídos e/ou transformados há gerações. Nesse sentido, o exercício 
proposto pretende esboçar uma análise de acervos visuais como potencializadores de 
memórias, objetivando perscrutar os sentidos que podem ser produzidos a partir das 
histórias e memórias ativadas por imagens. Acerca desta abordagem, Samain (2018, 
p. 22) esclarece que toda imagem nos oferece algo para pensar e que imagens “são 
poços de memórias e focos de emoções, de sensações, isto é, lugares carregados 
precisamente de humanidade”. 

Portanto, estudar a relação entre acervos imagéticos e narrativas sobre 
ancestralidades pode visibilizar memórias ocultadas acerca de processos de ensinar e 
aprender que são fundamentais para a compreensão do tempo presente. Além disso, 
Freire (1996) relaciona a pesquisa ao ensino como condição essencial para o ato de 
educar em uma perspectiva emancipadora. Assim, ao pesquisar narrativas acionadas 
por imagens vinculadas às experiências manuais do passado, é possível ressignificar 
o presente, compreendendo processos educativos que vêm sendo transmitidos, 
construídos e/ou transformados há gerações.

O interesse por esta proposta parte da minha vivência no interior do estado do 
Maranhão e dos estudos desenvolvidos na graduação e pós-graduação, no tocante às 
manifestações das culturas populares, quando foram realizadas análises de diferentes 
tipos de imagens, na perspectiva da produção e da recepção, estabelecendo diálogos 
interdisciplinares (SOUSA, 2003; SOUSA, 2006; SOUSA, 2015). Além disso, a 
experiência de orientar trabalhos de iniciação científica no Colégio Universitário da 
Universidade Federal do Maranhão (COLUN/UFMA) proporcionou a ligação do ensino 
e da pesquisa na educação básica através do Projeto Biblioteca Digital da Baixada 
Maranhense, na Rede de Estudos da Baixada (REBAX), ocasião em que pude ter 
contato com muitos lugares e pessoas, por meio de pesquisas de campo, que me 
aproximaram de imagens, artefatos e histórias, provocando deslocamentos na minha 
formação enquanto educadora, mulher e nativa da região pesquisada.

Nesse contexto, verifiquei a possibilidade de trabalhar com depoimentos de pessoas 
que vivem em áreas onde houve presença de povos indígenas na região da Baixada 
Maranhense, nos municípios de Pinheiro, Peri-Mirim, Presidente Sarney, São Bento e 
Santa Helena, no Maranhão. Além das pesquisas realizadas nessa região, o contato 
com indígenas Krepym Katejê Timbira e suas produções visuais despertaram um forte 
interesse no que diz respeito ao seu conhecimento¹. 

¹A realização de pesquisas na Baixada Maranhense me aproximou da temática indígena, o que 
resultou na elaboração do Projeto “Festival de Artes do COLUN – Povos indígenas no Maranhão: 
Cultura e Resistência”, no ano de 2019. Esse projeto envolveu todas as turmas do Colégio Universitário 
da UFMA e os docentes da área de linguagens em torno do estudo sobre as Artes Indígenas no 
Maranhão, em várias etapas, desde o início do ano letivo. Houve roda de conversas com indígenas 
Gamela e Tremembé, palestras, pesquisas, oficinas e produções artísticas a partir desses estudos. 
Como finalização do processo, os trabalhos criados foram apresentados no festival que contou com a 
participação especial da indígena Djuena Tikuna, em dezembro de 2019.
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Por todas essas questões, pretendo compreender processos de ensinar e aprender, 
através de acervos familiares compostos por diferentes tipos de imagens e objetos de 
memória. Para tanto, posteriormente, pretendo fazer a coleta dos registros visuais e 
audiovisuais no trabalho de campo. Além da pesquisa bibliográfica, será necessário 
empregar técnicas como entrevistas semiestruturadas de longa duração em que 
se recortam histórias de vida, relatos e depoimentos a partir de diferentes tipos de 
imagens.

Nos limites deste texto, será iniciada uma reflexão acerca dos entrelaçamentos 
entre acervos visuais, ancestralidades indígenas e dúvidas no processo de definição 
do objeto de pesquisa do doutorado que estou iniciando. Posteriormente, espero 
aprofundar essa abordagem em trabalhos dedicados às categorias abordadas, 
situando a pesquisa no contexto dos Estudos de Cultura Visual, visto que a análise 
de acervos visuais e narrativas poderá trazer importantes contribuições e promover a 
ampliação do conhecimento nesse campo.

A estruturação deste trabalho se organizará a partir de dois tópicos principais 
que pretendem elucidar aspectos do estudo a ser desenvolvido. Inicialmente será 
apresentada a discussão acerca dos entrelaçamentos entre acervos visuais, 
ancestralidades indígenas e dúvidas no processo de definição do objeto de pesquisa. 
Posteriormente, serão indicadas possibilidades de um futuro desdobramento desta 
pesquisa para o ensino das Artes Visuais.

Acervos Visuais, Ancestralidades Indígenas e Dúvidas na Delimitação da 
Pesquisa.

A pesquisa científica se constitui a partir de questionamentos. Problemas a serem 
resolvidos certamente delineiam a espinha dorsal das investigações. Mas, e quando 
a dúvida paralisa o processo e se apresenta como uma questão ética ou mesmo 
um elemento que atravessa decisões históricas, pessoais e coletivas? Se a escolha 
fosse fácil, provavelmente muitas pesquisas deixariam de ser realizadas ou tomariam 
rumos totalmente diversos. Portanto, problematizar a dúvida, a fim de que ela possa 
se apresentar como produtividade fundamental no processo de pesquisa, pode ser 
uma experiência enriquecedora neste momento. 

É dessa forma que este artigo surge: seduzido por duas questões que parecem 
intimamente relacionadas à história e aos meus interesses de pesquisadora. De 
um lado, a possibilidade de analisar acervos visuais e processos educativos na 
Baixada Maranhense, onde localizei fortes elementos de ancestralidades indígenas e 
africanas nos modos de fazer artesanais. Por outro lado, chama atenção o interesse 
em compreender os modos de ensinar e aprender presentes nas produções visuais 
do povo Krepym Katejê Timbira, que se localiza na Terra Indígena Geralda Toco Preto, 
no município de Itaipava do Grajaú, no Maranhão.

Os elementos comuns às duas questões podem ser percebidos a partir da seguinte 
perspectiva: a minha trajetória pessoal e profissional foi atravessada por pessoas, 
experiências e imagens desses dois espaços sociais. Logo, decidir por um dos 
aspectos da pesquisa pode significar o reconhecimento da minha própria história 
ou a contribuição da pesquisa para a compreensão de processos mais amplos, que 
extrapolam a esfera da individualidade e tocam a solidariedade humana, a memória 
de um povo e a valorização de uma cultura.
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Um olhar sobre a Baixada Maranhense é também um olhar sobre a minha 
história

O interesse em direcionar a pesquisa para este campo vem de um tempo 
relativamente distante, surgindo desde a infância, na região da Baixada Maranhense, 
onde foi possível apreciar as notáveis redes trazidas de São Bento para revenda 
em Pinheiro, município onde nasci. Por intermédio de meus pais, oriundos da zona 
rural, tive a oportunidade de partilhar de uma cultura de religiosidade forte e práticas 
de sociabilidade características. A escola e a universidade, por sua vez, trouxeram 
a possibilidade de estudar e de refletir sobre a cultura, contribuindo para acentuar a 
admiração pela beleza dos fazeres populares².

As pesquisas desenvolvidas possibilitaram um olhar para a temática indígena, com 
uma vontade efervescente de conhecer mais e contribuir para ampliar o conhecimento 
sobre esse tema. Acredito que através do estudo de acervos familiares é possível 
fazer um exercício de alteridade. Poderia partir de diversos aspectos, entretanto, 
aponto como fio condutor as imagens que remetem a essa discussão a qual vi 
diante de mim em diversos momentos das pesquisas, como pode ser percebido na 
imagem seguinte, recolhida em uma das visitas de campo, realizadas por mim e meus 
orientandos, no município de Pinheiro - MA. Trata-se de uma fotografia que apresenta 
imagens desgastadas pelo tempo, emolduradas e protegidas por vidro, expostas em 
uma parede, próximas e sustentando um apetrecho usado na feitura do pano de redes 
de dormir:

²O tema das produções culturais populares sempre despertou meu interesse. Em 2003, como 
trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Educação Artística/Artes Plásticas, investiguei a 
apreciação de várias plateias a respeito de um espetáculo – o Terreiro em Festa – que mesclava 
momentos de algumas manifestações culturais maranhenses. Naquela ocasião, a questão central era 
saber como o público avaliava as alterações aplicadas pelo grupo à forma “tradicional” de apresentação 
das brincadeiras. Posteriormente, na Especialização em História do Maranhão, analisei a contribuição 
do trabalho de mulheres que produzem renda de bilro no município de Raposa-MA, percebendo 
como esse saber chegou ao Maranhão e seus significados para a cultura local, voltando-me para o 
papel das mulheres nesse espaço social. Já no mestrado em Cultura e Sociedade, a análise partiu da 
compreensão de alguns dos processos sociais que se configuram através de experiências de gênero, 
produção, comercialização e estratégias de sobrevivência na confecção de redes de dormir, feitas por 
mulheres, em São Bento.

Fonte: Pesquisa de campo

Figura 1. Fotografias, reprodução de pinturas e apetrecho 
usado na produção artesanal de rede de dormir, 2012.
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Ao dedicar um tempo de atenção para essa imagem, recordo-me das contribuições 
de Mondzain (2015), quando analisa a criação da humanidade através das imagens. 
Pensar o gesto criador da imagem, como sendo também um ato de nascimento 
do sujeito que observa, me faz refletir sobre como ter contato com tantas imagens 
carregadas de valor pode me modificar enquanto pessoa. Se o nascimento do olhar, 
da imagem e do espectador ocorreu em um movimento de olhar para fora e para 
dentro, de olhar para si a partir da imagem, então terei muitas oportunidades de refletir 
sobre a vida, as relações sociais, a cultura, ao mesmo tempo em que também estarei 
me transformando e sendo atravessada pelas imagens.

De fato, faço esse movimento ao analisar as imagens e o apetrecho expostos na 
figura 1. Essa imagem foi produzida quando estivemos visitando uma das poucas 
senhoras que ainda guardam memórias acerca da produção artesanal das redes 
de dormir em Pinheiro. Estar com ela significou um reencontro com a história das 
mulheres da minha família, dos encontros étnicos que definiram a nossa cultura e com 
a minha formação enquanto pesquisadora, pois durante o mestrado eu estudei as 
mulheres que tecem redes de dormir em São Bento, município vizinho, cuja produção 
de redes é muito significativa.

Lembro-me de como me conheci e reconheci através das narrativas feitas e do 
contato com redes, cerâmicas, fotografias, jornais, peças de decoração e tantos 
outros objetos de memória. A imagem citada apresenta os entrelaçamentos vividos 
entre religião, gênero, classe e outros marcadores de identidade fundamentais para 
aquela senhora, expostos na parede, como se precisassem estar ali para lembrar de 
pessoas e experiências de uma época que deixou suas marcas. Pedindo um minuto 
de atenção, parece-me que essa imagem pode proporcionar um tempo fundamental 
para o entendimento de processos vivenciados no passado e no presente. 

Alloa (2015) chama atenção para a necessidade de se refletir sobre as imagens, 
tentando penetrar o espaço de suspensão que elas criam. Ele salienta que as imagens 
têm a capacidade de provocar, de estimular, de fazer pensar. Elas exigem um tempo 
de reflexão e, por meio de sua materialidade, provocam o olhar e criam o seu tempo de 
pensatividade. As imagens requerem outra forma de pensar, despojada de certezas e 
aberta às experiências da imaginação.

Dessa forma, no tempo propiciado por essa imagem, vejo a época das minhas 
avós, tias, mães e suas experiências de mulheres que, ao trabalhar com as mãos, 
também se libertavam e participavam da manutenção dos seus lares. Mulheres que 
costuravam, modelavam, teciam, cozinhavam. Mulheres trabalhadoras, autônomas 
e com uma religiosidade forte, marcada por influências indígenas, negras e brancas. 

Também vejo a história de um saber ancestral, relacionado à prática de dormir em 
redes, hoje ainda tão comum entre nós, mas cada vez menos valorizado. Lembro de 
estudos que encontraram rodelas de fusos na região da Baixada, feitos por indígenas 
que habitaram essa região há cerca de 1500 anos e como hoje desconhecemos quase 
completamente as influências de povos originários que permaneceram na região até 
aproximadamente a década de 1970 (LEITE FILHO; GASPAR, 2008).

Por esse viés, a imagem citada evoca silenciamentos e reafirmações culturais ligadas 
a conhecimentos ancestrais na Baixada Maranhense, mas que estão relacionados a 
contextos mais amplos. Mirzoeff (2016) aborda a relação entre visualidades e poder 
a partir da perspectiva histórica. Ele salienta estar “usando a frase o direito a olhar 
ao invés de uma forma baseada na liberdade para insistir na [...] reivindicação de 
uma autonomia com base em um de seus primeiros princípios: o direito à existência”. 
Portanto, a imagem me provoca a pensar em quantas vidas não são vistas porque sua 
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existência tem sido negada. 
Diante desses fatos, é importante salientar que Bogéa (2018) vem realizando 

análises acerca da presença indígena nos municípios de Pinheiro, Presidente Sarney 
e Pedro do Rosário. A sua pesquisa parte do mapeamento das notícias veiculadas 
no jornal impresso “Cidade de Pinheiro”, a partir da década de 1920 até a década de 
1960. A autora localiza dados sobre a presença indígena nos povoados Roque, Aldeia 
e Anta e, a partir das referências a pessoas e lugares, cruza as informações com 
narrativas de moradores dos locais citados no jornal.

Bogéa (2018) descreve a presença dos conflitos entre indígenas e lavradores, 
bem como a presença e o processo de perda da terra. A autora salienta que a maior 
parte das pessoas entrevistadas relatou que seus bisavôs foram “pegos no mato a 
cachorro”, descrevendo o violento ato de domínio sobre os indígenas daquela região. 
A autora também percebe uma rede de parentesco entre as pessoas descendentes 
de indígenas no povoado Aldeia, mas que não se reconhecem dessa forma. Andrade 
(2008), no livro Terra de Índio, também demarca a presença indígena nessa região. 
Mais recentemente, Araújo (2017) investiga o contato entre a pajelança de negro e 
indígenas na década de 1970. A partir desses estudos é possível avistar uma Baixada 
indígena e negra, silenciada ou ocultada em classificações oficiais. 

Eu tive a oportunidade de visitar alguns povoados nessa região e foi uma experiência 
marcante poder perceber a presença tão próxima de uma ancestralidade indígena que 
até poucas décadas pulsava nesse lugar. As imagens seguintes registram momentos 
em que mulheres do povoado Tiquireiro realizavam trabalhos manuais, como parte das 
suas atividades. A primeira é referente à montagem de uma armadilha em formato de 
pirâmide, feita de pedaços de madeira, para pequenas caças. A segunda apresenta a 
fotografia de um momento da pesquisa em que, através dos orifícios de um trançado, 
é possível identificar uma senhora fazendo um cofo com palha da palmeira babaçu, 
enquanto pessoas observam a ação. Essas imagens podem ser vistas como simples 
registros do cotidiano em uma comunidade. Contudo, para mim, elas falam de um 
passado que precisa ser estudado para que o presente seja ressignificado. Ao 
olhar para a senhora trançando uma palha, percebo-a através de uma outra trama, 
no primeiro plano, de um artefato também fotografado. Para mim, há camadas de 
memórias valiosas a serem penetradas. 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora

Figura 2. Registro de atividades manuais, 2016.
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Por enquanto, falo de como essas imagens mobilizam memórias e sentimentos que 
me provocam no sentido de querer conhecer e realizar deslocamentos territoriais e 
culturais à procura de respostas acerca desses processos relacionados a produções 
artesanais que hoje pouco se valoriza e que estão sofrendo um franco declínio. Seria 
possível conhecer seus autores e autoras, compreender seus modos de ensinar 
e aprender, perceber suas inquietações e desejos, valorizar sua história? Que 
ancestralidades podem ser percebidas nas suas narrativas e imagens?

Constatei que as fotos de familiares, os cadernos de motivos para os panos e 
varandas das redes, os apetrechos de trabalho, os potes, as canecas e os jarros 
de cerâmica, os cofos, as cestas e os abanos, provocavam lembranças afetivas e 
motoras. Ainda que não apresentem uma organização sistemática ou uma intenção 
expográfica, questiono-me se seria possível perceber no gesto de guardar certos 
objetos e imagens uma espécie de curadoria educativa. Haveria nessa atitude uma 
constituição de acervo que exerceria um papel formativo em relação às pessoas que 
transitam por esses ambientes? O que tais acervos evocam para quem coleciona 
e para quem se relaciona com eles? Como estudar esses acervos visuais pode 
impulsionar o ensino de Artes Visuais no sentido de aproximar os saberes, diminuir 
hierarquias, valorizar e respeitar as diferenças? Estas questões representam algumas 
das provocações que vêm me ocupando e mobilizando pesquisas relacionadas à arte, 
ao ensino e às produções culturais nos seus entrelaçamentos às relações sociais.

Expandindo as fronteiras: os desafios do novo e a realização de um pedido
Ao me aproximar de estudos sobre povos originários e começar a refletir sobre sua 

importância, verifiquei que além da extinção e ocultamento, há também um movimento 
de reafirmação étnica para alguns povos dados como extintos e que, após um período 
de silenciamento, voltam a se manifestar e lutam por seus direitos³. Essa é a situação 
de Jainara Krepym Katejê ao descrever a luta do seu povo desde que sua terra foi 
invadida e cortada em lotes, embora já fosse demarcada e homologada. Essa etnia, 
como tantas outras, também vivenciou um período de silenciamento após a invasão da 
sua terra, que fez com que fosse dada como extinta. Hoje há apenas dois anciãos que 
falam a língua e uma geração que vem tentando reafirmar a sua existência enquanto 
povo originário. Os Krepym Katejê ainda trabalham com tecelagem, pinturas corporais, 
adereços de sementes e miçangas, entre outras produções (KREPYM KATEJÊ, 2020). 

O meu contato com essa etnia ocorreu em uma circunstância relacionada à 
organização do II Festival de Artes do Colégio Universitário da UFMA, em 2019. Na 
ocasião, uma das atividades preparatórias envolveu a visita ao Centro de Pesquisa 
e História Natural do Maranhão, objetivando conhecer o seu acervo sobre os povos 
indígenas no Maranhão e relacionar com os estudos desenvolvidos em sala de aula. 
Após essa etapa, foram realizados contatos com a direção do Centro de Pesquisa a 
fim de expor peças do seu acervo durante o festival na escola, convidar representantes 
para fazerem uma palestra e indicar indígenas que pudessem comparecer ao evento. 
Na ocasião, compareceram indígenas das etnias Canela e Krepym Katejê.

³Assim como descrito por Bogea (2018), Martins (2014) também faz referência ao sumiço de 
indígenas que habitavam a região da Baixada. Por sua vez, Figueiredo Júnior (2015, p. 6) apresenta 
os Krenyê, povo que foi historicamente deslocado de seu território. Eles buscam “afirmar sua luta por 
reconhecimento e sua resistência, reivindicando diante do Estado-nação, e no interior do estado do 
Maranhão, seus direitos territoriais”.
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Posteriormente, estabeleci outros contatos e, em uma dessas ocasiões, já mais 
próxima de Jainara, tive a oportunidade de lhe presentear com meu livro, resultado 
da dissertação de mestrado. Sua resposta foi o agradecimento e um desabafo, com 
tom de desejo e pedido em relação ao registro do seu povo. Senti que havia uma 
inquietação que não era apenas sua e que significava a necessidade mais profunda 
de que alguém olhasse para essas pessoas que só são vistas quando se manifestam 
publicamente em busca de seus direitos ou quando seu território é objeto de desejo.  
Aqui recorro novamente a Mirzoeff (2016) e associo sua contribuição à necessidade 
de se criar contravisualidades, pensando no direito a existir, no direito a olhar e ser 
visto.

Nesse sentido, destaco a imagem seguinte, de uma pintura corporal, cujo padrão é 
denominado Casco de Jabuti, para os Krepym Katejê:

Fonte: Acervo pessoal

Figura 3. Pintura Corporal “Casco de Jabuti”, 2020

Acerca dessa imagem, fui provocada pelos seus significados e tenho refletido sobre 
sua capacidade de mobilizar resistências. Contudo, antes de enveredar por esse 
caminho, é importante esclarecer que tive contato com esse padrão ao conversar com 
Jainara sobre grafismos para a pintura corporal. Dentre as expressões visuais citadas, 
despertou meu interesse a sua descrição sobre o Casco de Jabuti. Para ela, este é 
um dos grafismos preferidos porque está associado à determinação e ao alcance dos 
objetivos, afinal, embora o jabuti seja lento, ele consegue chegar e é capaz de se 
esconder e nunca ser encontrado (KREPYM KATEJÊ, 2020). 

Ao pesquisar os Canela, no Maranhão, Rolande (2013) localizou esse padrão, 
chamado Caprãn peire hôc (pintura da tartaruga), que é associado ao agenciamento 
de força e durabilidade, garantindo assistência e fortalecendo a saúde: 
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Percebo que esse grafismo pode revigorar energias e garantir forças para o 
enfrentamento das adversidades da vida. Contudo, essa significação parte das pessoas 
que compartilham essas imagens e fazem delas a sua segunda pele. Só podem ser 
inteiramente compreendidas no complexo cultural em que foram articuladas por meio 
das associações entre beleza, saúde e fé, na construção dos seus corpos. 

Acerca dessa abordagem, Rolande explica que sua análise de padrões de pintura 
corporal Canela permitiu compreender a simbologia que reveste a intencionalidade 
e sua eficácia na prática de pintar corpos. A autora percebeu que quando os Canela 
destacam o ficar bonito como justificativa para pintar seus corpos, fica implícito o 
sentido de agência dessas pinturas, pois “a pintura corporal age sobre os corpos, 
fazendo-os sabidos, endurecidos, saudáveis, bonitos” (ROLANDE, 2013, p. 44). 

Portanto, essas imagens apresentam um poder agentivo. Sua significação extrapola 
uma leitura formal de elementos visuais e somente pode ser compreendida no contexto 
de construção dos corpos Canela. Para o não indígena, a semelhança visual é um 
elemento figurativo de referência esvaziado do seu conteúdo vital. Posto dessa forma, 
estudar o tema das produções visuais indígenas pode contribuir para ampliar a nossa 
visão de mundo acerca das múltiplas formas de produzir visualidades e, a um só 
tempo, oportunizar a emergência de abordagens que tornem visíveis seus modos de 
existir e resistir.

Por todas essas questões que foram apresentadas, a dúvida se instalou nesta 
proposta de estudo, pois realizar uma pesquisa voltada a produções visuais dos 
Krepym Katejê, buscando seus significados, formas de organização e especificidades, 
implicaria um nível de complexidade maior diante da distância e das dificuldades 
impostas por uma pesquisa a ser realizada em uma aldeia a 30km da cidade mais 
próxima, sem água potável, com estradas ruins e a oito horas da capital do estado. 
Mas, certamente, a pesquisa sobre esse grupo étnico, seus acervos visuais, suas 
narrativas e seus processos educativos, traria contribuições científicas, educacionais, 
artísticas e humanitárias.

Fonte: Josinelma Rolande.

Figura 4. Pintura de tartaruga “Caprãn peire hôc”, 2012.
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Acervos Visuais, Ancestralidades e Ensino de Artes Visuais
O ensino de Artes Visuais tem avançado significativamente no que diz respeito 

à ampliação dos seus temas e técnicas, inclusão de novos paradigmas de gênero, 
renovação de práticas pedagógicas e abordagens que valorizam a diversidade. Em 
parte, essas conquistas são resultado da qualificação docente e da expansão das 
pesquisas relacionadas à Arte e ao ensino de Arte, embora ainda haja muitos entraves 
e poucos cursos em relação à necessidade real.

Acerca do desenvolvimento de pesquisas vinculadas à arte e à educação, Guimarães 
(2020) destaca que 

o cotidiano institucional pode de fato sufocar não só a criação poética, 
como também a criação docente e mesmo os processos autorais da 
pesquisa. No entanto, é dentro do ventre da fera que operamos e 
onde, me parece, que a contemporaneidade, busca outras formas de 
existência para essa relação arte, educação e pesquisa. (GUIMARÃES, 
2020, p. 309).

É desse modo que, em um movimento de enfrentamento ao cotidiano institucional, 
esta pesquisa surge do interior das práticas docentes de Artes Visuais na Educação 
Básica. Orientando estudantes do ensino médio ou do ensino fundamental, estudando 
novos temas e problemas para o desenvolvimento de projetos, explorando novas 
técnicas, participando de editais de apoio ao desenvolvimento de pesquisas, 
estabelecendo parcerias com pesquisadores, artistas e instituições culturais, tive a 
oportunidade de ampliar o meu conhecimento e sensibilidade para novas abordagens 
que relacionem Cultura Visual e educação escolar.

Por isso, acredito no potencial da presente proposta e espero poder colaborar no 
sentido de compreender como ocorrem processos de subjetivação e rememoração 
por meio de acervos visuais familiares e avaliar o seu potencial para atuar como 
ferramentas educativas que possam mediar conhecimentos geracionais e valorizar 
saberes ancestrais.

Talvez seja possível sonhar e projetar uma proposta pedagógica que objetive 
valorizar as curadorias locais, em espaços informais, com participação da comunidade, 
em prol do reconhecimento e sistematização das suas práticas artísticas visuais. Seria 
uma forma de aproximar os saberes e valorizar a diversidade cultural, promovendo 
práticas de olhar o entorno, dialogando com a sua própria história e compreendendo 
a complexidade das manifestações artísticas na contemporaneidade. 

Coli (2003, p. 71), baseando-se no conceito de “ruído”, desenvolvido por Umberto 
Eco, explica que o tempo e as distâncias culturais são grandes causadores de ruídos 
que interferem na compreensão da mensagem e podem perturbar o contato com a 
produção artística. Portanto, espero que esta pesquisa represente uma oportunidade 
de diminuição desses ruídos, pois o entendimento sobre o potencial dos acervos 
visuais em circunstâncias familiares poderá favorecer aprendizagens e potencializar 
ações educativos no campo do ensino de Artes Visuais.
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Considerações Finais
Por meio deste estudo, não pretendo reproduzir a postura do imperialismo cultural 

no processo de apropriação das culturas africanas e indígenas, desumanizando sua 
arte e os seus produtores. Ao contrário, almejo pensar o modo como os significados 
são construídos a partir dos objetos e imagens de valor simbólico. Busco pensar os 
discursos envolvidos nas rememorações enquanto estruturas discursivas que forjam 
histórias em circunstâncias específicas de interpretação (PRICE, 2000).

Nessa perspectiva, Martins (2019, p. 11) salienta a necessidade e a importância de 
estudos visuais que estejam ancorados em “percursos de investigação, em direção 
à noção de poética da solidariedade” e que se voltem para realizadores de fora dos 
circuitos dominantes. Seguindo essa linha, estou interessada em me dedicar a pessoas 
que se apropriaram de um conhecimento fundamental em relação à produção de 
trabalhos manuais, mas que não estão nos espaços formais e oficiais do saber. Suas 
narrativas podem dizer muito sobre silenciamentos e afirmações identitárias. Imagens 
do seu contexto podem funcionar como ativadores de memórias fundamentais para a 
compreensão da sua história e da história dos outros. 

Por fim, destaco que os estudos de Smith (2011) e Mitchell (2006) reforçam a 
importância de fazer cultura visual, estudar os estudos visuais e apontar o valor de 
práticas pedagógicas engajadas e voltadas para a formação de novos modos de 
ver, sentir e pensar, que provoquem avanços no conhecimento e superem mitos 
representativos de visões hegemônicas equivocadas. É nesse sentido que eu gostaria 
de contribuir por meio desta pesquisa que se inicia.
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RESUMO
A arte contemporânea do final do século XX, segundo Ricardo 

Basbaum, é marcada por articulações e entrechoques entre artes 
e vidas (indo além do binômio arte-vida), sob um horizonte da 
diversidade. Neste artigo, propomos investigar a poética singular 
da artista baiana Virginia de Medeiros a partir desse olhar para o 
contemporâneo. Cruzando afetos e diferenças, a artista desenvolveu 
um método de trabalho singular para produção de imagens, fotografias, 
instalações, vídeos e livros a partir de mergulhos em universos de 
grupos socialmente excluídos e fora dos padrões normativos. O 
artigo analisa os processos de criação das obras Studio Butterfly 
(2003-2006), em colaboração com travestis de Salvador, e Fábula do 
olhar (2012-2013), junto a pessoas em situação de rua em Fortaleza.

PALAVRAS-CHAVE
artevida; Virgínia de Medeiros; arte contemporânea; 

ABSTRACT 
Contemporary art, according to Ricardo Basbaum, is marked by 

articulations and clashes between arts and lives (going beyond the 
art-life binomial), under a horizon of diversity. In this article, we aim 
to investigate the poetics of the Brazilian artist Virginia de Medeiros 
from this perspective on the contemporary. Crossing affections 
and differences, the artist developed a unique work method for the 
production of images, photographs, installations, videos and books 
based on immersions in the universes of socially excluded and 
outsider groups. The article analyzes the processes of creation of the 
works Studio Butterfly (2003-2006), in collaboration with transvestites 
from Salvador, and Fábula do Olhar (2012-2013), with homeless 
people in Fortaleza.

KEYWORDS
art-life; Virginia de Medeiros; contemporary art;

Como articular as diversas formas de fazer arte e os múltiplos 
modos de vida do mundo contemporâneo, considerando os 
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a conjugação artevida iniciada pelas vanguardas modernas e artistas experimentais 
dos anos 60 foi institucionalizada, é preciso, segundo o artista-intelectual Ricardo 
Basbaum (2017), problematizar ambos os termos no plural a partir de um horizonte de 
diferença e diversidade. 

Propomos, neste artigo, investigar, a singularidade com que a artista brasileira 
Virginia de Medeiros, nascida em 1973, no interior da Bahia, vem respondendo a 
esses desafios e dilemas éticos da arte contemporânea. Sua poética é pautada por 
encontros em busca de uma reelaboração de si e do outro, assumindo “derivas de 
intensidade poética e evidentemente política” (Basbaum, 2017). 

O conjunto de imagens apresentadas nas instalações de Virginia de Medeiros traz a 
invenção de múltiplas formas de vidas por sujeitos pertencentes a grupos socialmente 
excluídos e fora dos padrões normativos, rompendo classificações homogeneizantes. 
Para cultivar tal repertório imagético, a artista investe em processos atravessados por 
encontros com a alteridade, em temporalidades estendidas e intensivas.

No início dos anos 2000, Virginia inaugurou um método de trabalho que transformou 
sua maneira de articular “artes/vidas” (Basbaum, 2017) a partir do afeto e da diferença. 
Na época, após visitar a pensão de Rosana, localizada no bairro em que morava, no 
centro de Salvador, passou a conviver com a comunidade de travestis e transexuais da 
Bahia, vivenciando processos de envolvimento emocional, trocas afetivas, intimidade, 
amizade e aprendizados que se desdobraram na obra Studio Butterfly (2003-2006). 
Desde então, as experiências vividas tornaram-se chave para seu fazer artístico.

Ao longo dos últimos 20 anos, utilizando essa mesma metodologia, histórias 
singulares performadas no encontro da artista com travestis, prostitutas, pessoas 
em situação de rua, sadomasoquistas e mulheres do movimento sem-teto ganharam 
visibilidade. Sua poética nos permite acessar o pouco visível interior de grupos 
constantemente retratados de forma uniforme em situações de violência, precariedade 
e vulnerabilidade, gerando imagens que contestam categorizações reducionistas.

É interessante notar que o movimento de “infiltração” nesses universos de 
subjetividades recusadas na esfera macrossocial – como uma gota d’água que escorre 
delicada e lentamente pela parede, diria Virginia (MEDEIROS, 2010) – é feito sempre 
de forma horizontal, no corpo a corpo, olho no olho, na qual a artista também precisa 
estar vulnerável e disponível à experiência, arriscar-se e expor seu corpo vibrátil a 
transformações. Para descobrir o sistema de ética próprio de cada um desses territórios 
que a fascinam, a artista tem que vivenciá-los, recusando qualquer julgamento moral. 
Imagens e leituras sobre esses universos não substituem a experiência sensível e 
sensorial a que se expõe a artista. Não é possível desenhar um projeto a priori quando 
se trabalha nesses termos.

Enquanto artista sem projeto, movida pelo desejo de acessar a intimidade do 
desconhecido e superar estereótipos, Virginia não tem controle sobre quais histórias 
de vida irá atravessar e nem quais serão os desdobramentos éticos e estéticos 
desses embates. Alguns de seus trabalhos, como Sérgio e Simone, continuam em 
processo, configurando-se em diferentes montagens à medida que a personalidade 
da protagonista continua a oscilar entre duas identidades e religiões – a travesti adepta 
ao candomblé e o pastor evangélico – que solicitam registros imagéticos para a amiga 
Virginia.

Apesar de muitas vezes ser apresentada como uma “artista etnógrafa”, essa 
“classificação” nos parece falha na medida em que notamos o lugar do “outro” nos 
trabalhos da artista. Esse não é objeto de pesquisa da artista, pois participa como 
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sujeito ativo na construção das imagens. Entre fotos e vídeos, há um interesse maior 
em provocar fabulações do que em documentar fielmente essas realidades. “É um 
trabalho que não tem objeto. É vida, encontro”, comenta a artista (MEDEIROS, 2019a).

Virginia entende como principal desafio de sua produção justamente o cuidado 
com a não romantização dos estados de precariedade e vulnerabilidade desses 
grupos sociais. Entretanto, a impossibilidade de traduzir a intensidade do processo 
vivido faz com que ela corra esse risco a cada exposição. Segundo a artista, seus 
trabalhos são regidos por uma ética da amizade que impede a produção de imagens 
exóticas ou discriminatórias do outro. “Essas pessoas não saem mais da minha vida”, 
revela Virginia (MEDEIROS, 2019a). Sua poética atravessa relações de intimidade, 
cumplicidade, confiança, admiração e envolvimento. As personagens que aparecem 
em seus vídeos e fotografias tornaram-se parte de sua rede afetiva. 

Esse cuidado muitas vezes se revela na preocupação da artista em retornar a esses 
“amigos” para apresentar o trabalho, visto que em sua maioria são pessoas que não 
frequentam o circuito institucional de arte. Desejo nem sempre possível de realizar, 
que vem amadurecendo em seus últimos trabalhos. Em 2018, a exposição Alma de 
Bronze – desdobramento de sua vivência com lideranças femininas da Frente de Luta 
por Moradia (FLM) do Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC), de São Paulo – foi 
apresentada, pela primeira vez, na Ocupação 9 de Julho, tendo seus moradores como 
principal público.

É no terreiro da amizade que Virginia constrói sua poética como lugar do encontro, 
atravessada por lugares de fala e de escuta. Para compor suas obras, desenvolve 
dispositivos de escuta atenta e respeitosa às falas dos retratados, de onde emergem 
histórias tão humanas quanto diversas. Casos de amor, brigas de família, memórias de 
luto e lutas, paixões, medos, desencantos, manias, crenças, taras, sonhos e delírios 
que permitem a reinvenção de si e do mundo. “É importante colocar que no ‘lugar do 
encontro’ eu sou sempre o Outro – o de fora. Desconstruir meus estigmas é o primeiro 
passo”, pontua a artista (MEDEIROS, 2019b).

Por meio desse exercício de comunicação generosa, a obra de Virginia ativa a 
dignidade e a importância da riqueza de experiências de comunidades invisibilizadas 
ou desprezadas. Ao investigar diferentes grupos sociais, descobre as dores e delícias 
de ser Sérgio, Simone, Marinalva, Dom Jaime, Carmem, Luiza, Adriana, Leni, Priscila, 
Marineide, Conceição, Jéssica, Alexandre, Maria da Penha, Marcus, Andrade, 
Baiacu, Fabiane, Melissa, Michele, Patricia, Rose, Sendy, Thalia – entre tantas outras 
existências. Construindo sua poética como um experimento aberto, busca os meios 
de expressão adequados a cada trabalho. Nesses processos, álbuns de família e 
perguntas-chaves foram usados como disparador de memórias e sonhos. Assim 
como “books” viraram moeda de troca e sua câmera já serviu de escudo ao filmar 
a ocupação de um prédio pelo MTST. Fotografias em preto e branco, fotopinturas, 
áudios, vídeos, relatos e cenários já compuseram suas instalações. 

Para compreender com mais profundidade sua metodologia de (re)invenção, 
optamos por analisar os processos de criação das obras Studio Butterfly (2003-2006), 
em colaboração com travestis de Salvador, e Fábula do olhar (2012-2013), junto a 
pessoas em situação de rua em Fortaleza.



193

Studio Butterfly (2003-2006): a imagem-alada
Studio Butterfly nomeia as obras desenvolvidas por Virginia a partir da imersão 

transformadora no universo de um grupo de travestis de Salvador. O processo 
começou em 2000. Virginia havia se mudado para o bairro 2 de Julho, no centro 
antigo. Atenta ao cotidiano diverso da região – habitada por famílias de sem-teto, 
prostitutas, bandidos e usuários de drogas –, surge o desejo de se aproximar da rotina 
particular da comunidade das travestis pautada por valores e regras contrárias a uma 
visão de mundo colonialista e patriarcal.

Ao visitar a pensão de Rosana, foi recebida por Nina que lhe ofereceu um amontoado 
de álbuns de retratos da tia para Virginia folhear enquanto aguardava a anfitriã. Havia 
lembranças de viagens, festas, reuniões com amigas e familiares. Apresentando-se 
como artista, passou a frequentar a casa, na qual quase alugou um quarto, e realizou 
o audiovisual “Rosana, a Mulher que Sou”, com fotos feitas desses álbuns. Mesmo 
após a precoce morte de Rosana e o fim da pensão por risco de desabamento, em 
2002, Virginia continuou ligada às moradoras da casa, passando a vivenciar aquele 
cotidiano e estreitando vínculos. Envolvida nesse universo, as acompanhava nos 
pontos de prostituição, em bares, frequentava a família, participava das histórias mais 
íntimas e passava a perceber a cidade sob um nova ó/ética.

A arte foi a intercessão que permitiu a aliança entre o mundo de Virginia e o universo 
das travestis. Em homenagem à Rosana, criou a obra Suspensão da Lei Divina ou 
Que o Afeto Saia e realizou a intervenção performática Redobras da Matéria na antiga 
pensão, em 2003. Na ocasião, ativou a memória afetiva da amiga, pendurando seus 
objetos pessoais, como roupas, sapatos, perucas e bonecas, entre os cômodos da 
casa. Na sala, passou o vídeo de um aniversário de Rosana em uma televisão e, na 
fachada, projetou fotos-montagens dos álbuns de família. O público desse trabalho não 
se restringiu ao tradicionalmente circunscrito às instituições oficiais de arte, afetando o 
círculo de amigas e parentes da homenageada.

Nesse mesmo ano, Virginia foi premiada com a bolsa Vitae de Artes, alugou uma 
sala comercial no centro de Salvador e a transformou em Studio Butterfly. O espaço 
foi ambientado a partir das memórias dos quartos da pensão – tecidos brilhantes, 
espelhos, plumas, borboletas, gaiolas, pássaros, flores artificiais e muitos porta-
retratos. No centro, a “poltrona dos afetos”, na qual as travestis colaboradoras 
sentavam para contar suas memórias afetivas a partir da apresentação de seus 
álbuns de retratos, enquanto eram filmadas por Virginia. Em troca, realizavam um 
ensaio fotográfico e recebiam um book produzido pela artista – valioso instrumento 
de trabalho. O projeto durou um ano e meio e contou com a participação de Baiacu, 
Fabiane, Isabele, Melissa, Michele, Milena, Patricia, Rose, Sabrina, Sendy, Stephane 
e Thalia. Durante esse período, o estúdio ficava aberto ao público. Os depoimentos e 
fotos foram editados e deram origem a um livro, uma videoinstalação e um videoarte, 
constantemente reeditados, ganhando novas montagens.

Virginia passou a anotar em um diário as experiências vividas durante o período, 
metodologia que se tornou frequente em seu processo criativo. Parte dessas histórias 
sensoriais transformaram-se em um delicado livro de contos. Entre as páginas, 
transparece o fascínio de Virginia, sua respeitosa entrada na pensão, a conquista de 
confiança, a cumplicidade das relações e a intensidade do envolvimento. Diálogos que 
nos colocam em contato com vozes, gírias e trejeitos. Cheiros, sons, cores, tempos e 
sensações. Dobras das naturezas flexíveis dessas personagens. De casos policiais a 
devoções religiosas. De confissões amorosas a trapaças e ameaças.

Ilustram o livro 16 imagens nas quais a artista mesclou as fotografias seminuas 
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produzidas para os books, os retratos de infância levados para o Studio e registros 
da sala com detalhes de flores, borboletas, pássaros, fios, pérolas, um sapo, uma 
poderosa Iansã/Santa Bárbara e um anjo. Elementos do universo afetivo encontrado 
por Virginia nessa imersão. Algumas dessas composições são marcadas por um 
colorido e brilho intenso, outras em preto e branco apenas com detalhes coloridos em 
destaque, há também imagens tomadas pela melancolia da sépia e com atmosfera 
onírica encobertas por uma fina névoa. Por meio da sobreposição de camadas, 
elementos e texturas, Virginia constrói imagens-aladas que sobrevoam o rico universo 
apresentado pelas travestis, optando por uma estética da fabulação contrária a 
representações fixas.

Fonte: Virginia de Medeiros/Divulgação

Figura 1: Book/Album Studio Butterfly  

A mesma estética atravessa a construção das imagens em movimento que dão 
corpo a uma videoinstalação – formada por três projeções em exibição simultânea 
– e a um videoarte de 24 minutos¹, ambas de mesmo nome. As imagens mesclam 
principalmente as falas gravadas no estúdio, as fotos dos álbuns de família, dupla 
exposição dos bastidores dos books com corpos nus recortados por espelhos 
emoldurados com plumas e borboletas e aparições da própria artista. Logo no início, 
uma jovem Virginia aparece de costas ao telefone e convida: “Oi, eu sou a fotógrafa, 
vem fazer as fotos”, nos fornecendo acesso à parte do dispositivo criado.

O vídeo também conta com cenas, sob filtro vermelho, das madrugadas nas ruas de 
Salvador com as travestis sensualizando, debochando e performando para câmeras 
e para os possíveis clientes, embaladas pelo charmoso e melancólico clássico La 
décadance, de Jane Birkin e Serge Gainsbourg. Para capturar o fluxo de encontros 
que atravessou a sala, o entra e sai das meninas é apresentado em ritmo acelerado, 
de um ângulo externo. Detalhes das bocas desenhadas, dos brincos e do salto alto 

¹O vídeo pode ser acessado na página da artista no Vimeo em https://vimeo.com/312523569. 
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ganham destaque. Uma das convidadas aparece acompanhada por duas crianças, 
enchendo de afetos a poltrona. Memórias da infância, relações com a mãe, a trajetória 
para se afirmar travesti, a primeira vez em muitas experiências, sonhos, gargalhadas, 
choros, críticas sociais e muitos casos de amor permeiam os depoimentos, envolvendo 
e encantando o espectador. Na trilha sonora, “Te regalo yo mis ojos” na voz rouca e 
vigorosa da cantora italiana Gabriela Ferri – sucesso dos anos 1970 – entregando 
seus olhos, cabelos e bocas a um amor que vale pouco. A sequência de fotos das 
travestis com seus parceiros – com destaque para declaração de amor tatuada em 
um rapaz – é embalada pela voz apaixonada da também italiana Gigliola Cinquetti em 
“Cuando me enamoro”. O hit da disco music Laissez-moi Danser (Deixe-me Dançar), 
da cantora francesa Dalida, anima a apresentação dos créditos enquanto vemos os 
bastidores de um book.

Depois da ficha técnica, um bônus. O menino Henrique se apresenta: “Sou 
sobrinho de uma das maiores travestis daqui” e anuncia o desejo de continuar seu 
legado. “É uma arte de viver”, afirma. O vídeo se encerra com uma homenagem a 
Rosana em imagem caleidoscópica entre múltiplas poses. A presença de crianças no 
universo das travestis é compartilhada de modo muito sensível e espontâneo, tanto 
no livro quanto nos vídeos do Studio Burtterfly. São como “lagartinhas buscando um 
espaço para crisalidar”, lemos em um dos contos. As imagens-aladas construídas por 
Virginia e suas colaboradoras nos permitem escapar ao aprisionamento dos estigmas 
e desdobrar borboletas. O mergulho nesse universo rendeu também a intervenção 
urbana e os audiovisuais A Guardiã da Fonte (2006) e a videoinstalação Sergio e 
Simone (2007-2014). 

Studio Butterfly foi selecionado pelo Programa Rumos Itaú Cultural 2005/2006, 
quando Virginia conseguiu finalizar a edição do videoarte e expor uma réplica do 
estúdio na sede da instituição paulista. Em 2006, a videoinstalação e o livro de contos 
integraram a 27ª Bienal de São Paulo, curada por Lisette Lagnado. O conjunto da obra 
também foi exposto na galeria Nara Roesler, em São Paulo, em 2014, em montagem 
livre² e curadoria de Moacir dos Anjos, sendo reapresentado em 2018 em galerias de 
Brasília e Vitória.

²Cf.: Este vídeo, produzido pela galeria Nara Roesler, apresenta imagens do processo de montagem 
da mostra   https://www.youtube.com/watch?v=nN5lFMAFXKE.
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Fábula do olhar (2012-2013): a imagem-encantada
A instalação Fábrica do Olhar emergiu a partir do mergulho de Virginia em 

outro universo. Em 2012, Virginia ganhou a bolsa da Fundação Joaquim Nabuco e 
Coordenação de Artes Visuais do Centro Cultural Banco do Nordeste para desenvolver 
um trabalho no Ceará. Duas forças a instigavam: conhecer histórias de quem vive nas 
ruas e explorar a tradicional, e cada vez mais rara, técnica nordestina da fotopintura 
como desestabilizada da atual banalização da difusão de imagens.

Ao ser indagada por sua assistente local sobre qual projeto iria desenvolver, sentou-
se com ela em um boteco e explicou seu método: nada estava planejado. Só haviam 
desejos. Era preciso viver a rua para se deixar afetar pela experiência e descobrir. 
Como uma artista que confia no processo, sinais foram aparecendo. Nesse dia, um 
morador de rua a presenteou com “amuletos de sorte”. Virginia os recebeu como 
uma benção para entrar nesse universo. Acessar essa população tornou-se desejo e 
desafio.

Foi no ateliê de Mestre Júlio dos Santos, fotopintor cearese, de quem tinha visto uma 
exposição na Pinacoteca de São Paulo, que Virginia conheceu o projeto do artista que 
formava adolescentes em vulnerabilidade para atuar no ofício da fotopintura. Virginia 
vislumbrou a oportunidade de cruzar esses dois universos de interesse. Seu fascínio 
pela fotopintura veio de uma memória de infância no interior da Bahia – um retrato 
colorido à mão de seus 10 anos na qual aparecia com um enorme laço rubi que não 
existia, o vestido tingido em tons pastéis e a decoração da casa magicamente alterada. 
Decidiu usar essa “latência no real” como instrumento para apresentar outros modos 
de ver-escutar a população de rua. Afinal, a potência dessa técnica é justamente 
fornecer prestígio ao retratado por meio de cores, retoques e adereços que corrigem 
imperfeições da realidade, seguindo a vontade do cliente.

Diante do desafio de abordar e manter contato com a população da rua, Virginia 
passou a servir café da manhã como voluntária no Refeitório São Vicente de Paulo e 
na Casa da Sopa, em Fortaleza. Após 15 dias, sentiu-se encorajada a se apresentar 
como artista e convidar os interessados a contarem suas histórias pessoais, tirarem 

Fonte: Virginia de Medeiros/Divulgação

Figura 2: Montagem da vídeo-instalação Studio Butterfly no Itaú 
Cultural São Paulo, 2006 
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um retrato e encomendarem uma fotopintura em um estúdio montado nesses mesmos 
locais. Vinte e uma pessoas toparam.

“Como você gostaria de se ver ou ser visto pela sociedade?” “Como seria a imagem 
que gostaria de mostrar de quem você é e não teve a chance?” Assim eram disparadas 
as conversas, gravadas em vídeo pela artista, nas quais tinham a chance de imaginar 
outro futuro possível, mais digno e justo com suas capacidades e sonhos. Marielle, 
por exemplo, compartilhou sua admiração por Clarisse Lispector, contou que era 
uma autora sem oportunidade e pediu para aparecer com pose de escritora. Depois 
desse encontro, voltou a escrever e trocou textos com Virginia, mostrando que algo 
foi ativado por essa experiência. Houve quem pedisse para arrumar os dentes, tirar 
a barba, cortar o cabelo, mudar o penteado, vestir terno, beca de formatura e até 
a roupa do Michael Jackson. Mais do que documentar a realidade das ruas, esse 
dispositivo impulsionou possibilidades de fabulação de si. 

Maria da Penha, de 44 anos, foi uma das retratadas. O trecho do seu depoimento 
emoldurado em companhia a sua foto-pintura impacta ao descontruir a suposta crença 
da falta de casa ou família e apresentar a rua como dependência afetiva:  

“Sou do dia doze de maio, sou de 68. A rua não é lugar bom não, mas 
vicia. O pior da rua é o preconceito que a sociedade tem contra a 
gente, a gente nunca é bem vinda. É uma aparência que não é boa. O 
outro lado da rua são os ‘perigos’ que a gente corre, tem que saber se 
dar com quem vive na rua. Porque se a gente não souber se dar, tem 
muita confusão e morte.

Toda vida eu gostei de ficar no meu canto, sou assim. Nem sei se 
alguém tem qualquer coisa pra falar de mim. Hoje eu recebo meu 
aluguel social, tenho uma casa. Mas não me acostumo, eu acho 
estranho dentro de casa. Acho que depois do tanto do tempo que 
passei na rua eu não me acostumo mais em casa. Fico andando, cada 
dia num lugar. Um dia em casa, um dia na rua, um dia em instituição.

Eu tenho dois filhos que gosto muito, tenho dois netos, e agora vem 
o terceiro. O meu sonho? O meu sonho é um dia poder ficar firme em 
casa, sem precisar ir pra rua. A rua não é uma opção, é uma obrigação, 
sou obrigada a ir pra rua.”
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As trocas afetivas despertadas pela intensidade desses encontros não se limitaram 
ao estúdio. Muitos dos retratados passaram a convidar a artista para acompanhá-los 
em diversas situações para habitar as ruas de Fortaleza e compartilhar seu cotidiano. 
Virginia pôde experimentar como as pessoas afetadas pela falta de uma moradia fixa 
são diversas entre si e poderiam contribuir muito para resolver as questões reais dos 
que estão nessa condição, muitas vezes provisórias, se consultadas e escutadas. A 
artista, e seus novos amigos, chegaram a gravar vídeos dessa imersão nas ruas, mas 
esse material nunca foi editado.

Para montar o estúdio e fazer as fotos, Virginia contratou um fotógrafo local³, a 

Fonte: Acervo Banco Itaú Imagem: Edouard Fraipont/Itaú Cultural

Fonte: Site Prêmio Pipa

Figura 3: Maria da Penha, da série Fábula do Olhar, 2013 foto-pintura 
digital impressa sobre papel de algodão, som 120 x 90 cm

Figura 4: Vista da montagem de “Fábrica do Olhar”, no Premio Pipa, 
no MAM-Rio, em 2015. 

³A artista também contratou fotógrafos para atuar nas séries Cais do Corpo (2015) e Guerrilheiras 
(2017).
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quem deu orientações para construir um retrato frontal com uma luz mais dramática. 
Antes de entregar as encomendas e as fotos para Mestre Júlio, enviou os textos 
transcritos para que ele se envolvesse com cada personagem que iria ajudar a fabular. 
Por considerá-lo como um coautor do projeto, Mestre Júlio recebe uma porcentagem 
toda vez que um trabalho da série é vendido. Seu último trabalho, “Yá Agbára” (2020) 
– ligado ao matriarcado no candomblé e produzido para a Bienal de Berlim –, foi 
realizado em coautoria com Gil du Odé e Virginia Borges.

A série Fábula do Olhar foi exposta em formato instalativo em museus e galerias de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Na instalação, o público pode ver as fotopinturas ampliadas 
em 120×90 cm, ao lado de um texto em moldura oval, em 40×50,5×5 cm, com as 
revelações dos personagens. Ouve-se também um áudio que sobrepõe as vozes dos 
participantes. “Construo uma narrativa na qual todos falam ao mesmo tempo, mas se 
você escolhe uma voz, consegue acompanhar e ir até o final e entender o que essa 
pessoa está falando. Se não faz esse exercício de escuta você só vai ouvir ruído”, 
explica a artista (MEDEIROS, 2020), comparando essa experiência sonora a que teve 
ao habitar as ruas.

Ao optar por apresentar as falas transcritas ao invés dos retratos originais, 
Virginia deixa a cargo dos espectadores a experiência de produção dessas imagens 
documentais. Por meio do encantamento, propiciado pelas pinceladas digitais de 
Mestre Júlio, e o dispositivo criado por Virginia, são construídas imagens contrárias 
aos rótulos que reduzem a riqueza subjetiva e existencial à carência material. A série 
Fábula do Olhar foi ganhadora do Prêmio Pipa 2015 nas modalidades Voto Popular e 
Júri.

Em produções posteriores as analisadas neste artigo, Virginia confirma sua opção 
pela vulnerabilidade como método singular de vivenciar a arte. Sua poética aproxima 
os públicos da pluralidade de vidas enquadradas em estereótipos, implodindo 
classificações. Tais imagens, apesar de insuficientes para traduzir ou substituir os 
processos vivenciados, importam ao flexibilizar couraças no corpo do espectador que, 
emancipado, passa a desejar também a experiência do embate com a complexidade 
humana sem réguas e regras preestabelecidas. Neste entrecruzar artes/vidas 
pela costura do espanto e do afeto, Virginia ferre nossas certezas, expõe nossas 
fragilidades e nos convida a buscar o outro, o desconhecido, ativando a potência da 
arte contemporânea. 
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RESUMO
No período de isolamento social decorrente da pandemia 

de COVID-19, em 2020 e 2021, uma iniciativa figurou entre as 
mais escolhidas por museus e centros culturais para manterem, 
virtualmente, o relacionamento com seus frequentadores: o projeto 
do it (home), um conjunto de proposições artísticas liberadas para a 
execução em casa. Com curadoria de Hans Ulrich Obrist, do it (home) 
é uma das vertentes da exposição itinerante do it, concebida em 1993 
pelo curador e pelos artistas Bertrand Lavier e Christian Boltanski, na 
qual as obras expostas são interpretações de proposições escritas 
por artistas de renome. A partir da trajetória rizomática de do it, 
discutimos de que maneira trabalhos artísticos abertos a múltiplas 
interpretações e materialidades mudam de acordo com os contextos 
em que se instalam, e de que maneira uma memória institucional 
interfere nessa fluidez. 

PALAVRAS-CHAVE
Proposições artísticas; Notação em artes visuais; História da Arte 

Contemporânea; Curadoria; Cultura Visual.

ABSTRACT 
During the period of social isolation due to the COVID-19 pandemic, 

in 2020 and 2021, an initiative was chosen by numerous museums 
and cultural centers to continue virtually maintaining the relationship 
with their usual visitors: the do it (home) project, a set of artistic 
propositions released for execution at home. Curated by Hans Ulrich 
Obrist, do it (home) is one of the strands of the itinerant exhibition do 
it, conceived in 1993 by the curator and artists Bertrand Lavier and 
Christian Boltanski, in which the works exhibited are interpretations, 
made specifically for the occasion, of propositions written by 
renowned artists. From the rhizomatic trajectory of do it, we discuss 
how artistic works open to multiple interpretations and materialities 
change according to the contexts in which they are installed, and how 
an institutional memory interferes in this fluidity.

KEYWORDS
Artistic propositions; Notation in visual arts; History of Contemporary 

Art; Curatorship; Visual Culture.
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A quarentena compartilhada em escala mundial em 2020 devido à pandemia de 
coronavírus, vivenciada em maior ou menor grau em diferentes países a partir das 
orientações e imposições das autoridades locais, teve como uma de suas consequências 
o fechamento das sedes físicas de instituições artísticas, por longos períodos. As redes 
sociais, no entanto. favoreceram uma expansão sem precedentes do diálogo virtual 
entre instituições e frequentadores. Museus e centros culturais promoveram mesas 
redondas e bate-papos ao vivo com algumas das principais personalidades do meio 
artístico; em vídeos e lives no Instagram, os interlocutores pediam para ver de perto 
sua obras favoritas e eram atendidos (Museu do Prado; San Francisco Museum of 
Modern Art); perfis de memes e outros de instituições incentivavam seus seguidores 
a postarem releituras domésticas de obras célebres (J. Paul Getty Museum; Museu 
de Arte de São Paulo); proposições de performances e objetos foram liberadas pelos 
artistas e pelas coleções proprietárias para interpretação em casa (Centro de Arte 2 
de Mayo).

Dadas essas condições, um projeto concebido pelo curador Hans Ulrich Obrist em 
1995 foi impulsionado por dezenas de instituições artísticas como uma das principais 
plataformas de fruição a no isolamento pandêmico. Trata-se de do it (home), uma 
compilação de instruções artísticas que poderiam ser seguidas pelos interessados 
em seus próprios lares. Com o impacto da pandemia de COVID-19, uma nova versão 
de do (it) home foi lançada em maio de 2020, com 30 proposições datadas de 1969 
(uma obra de Cildo Meireles) a 2020¹. Obrist e a produtora Independent Curators 
International (ICI) abriram a possibilidade de adesão gratuita dos espaços culturais, 
e mais de 50 deles incorporaram a proposta como parte da programação online. O 
Google Arts and Culture, em parceria com as Serpentine Galleries (das quais Obrist é 
diretor artístico), a ICI e o Kaldor Public Art Projects, inaugurou também em maio de 
2020 o ambiente do it (home) no Google² com uma proposição inédita do BTS, um dos 
mais famosos grupos de k-pop naquele momento. “Libere seu artista interior”, está 
inscrito na página de entrada. 

O projeto do it (home) não foi criado no contexto da pandemia: a primeira compilação 
para realização em casa remonta a 1995 e foi publicada no primeiro livro do it, de 
1997. A reunião de proposições para execução doméstica é uma variação da ideia 
inicial da exposição itinerante do it, concebida por Obrist com os artistas Christian 
Boltanski e Bertrand Lavier em um café em Paris, em 1993. A exposição, aberta para 
apresentação em qualquer espaço cultural que se interesse, é uma compilação de 
pelo menos 20 trabalhos executados a partir de proposições artísticas reunidas por 
Obrist. Mais de 25 anos depois, do it possui mais de 400 proposições reunidas e 
já foi apresentada em mais de 150 espaços de arte em 15 países (INDEPENDENT 
CURATORS INTERNATIONAL).

Uma das particularidades de do it, em suas diferentes acepções, é que a 
materialidade dos trabalhos desenvolvidos não os constitui – são  apenas meios de 
interpretação das obras propostas em um determinado contexto. Essa é inclusive 
uma facilidade da montagem de do it em múltiplos locais, por vezes simultaneamente: 
as peças da exposição são constituídas localmente (e posteriormente desmontadas, 
com poucas exceções, como veremos adiante). Uma trajetória da exposição permite, 
portanto, observar diferentes visualidades possíveis a partir de uma mesma proposição 

¹ O catálogo online está disponível em: https://drive.google.com/file/d/13wG2OHYOqcebNYYFt-
rjmD5z1qkXV0Zq/view. Acesso em: 30 ago. 2021.

²Disponível em: https://artsandculture.google.com/project/do-it. Acesso em: 28 ago. 2021.
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artística. E tal percepção se complexifica com a difusão de do it (home) – projeto no 
qual o contexto institucional é substituído pelo doméstico, com perceptíveis mudanças 
de escopo.

Vivências de uma autoria difusa

Em meio às possibilidades de fruição musical nos dias atuais, com o uso de fones 
sem fio e de uma seleção musical transmitida por aplicativos, parece estranho lembrar 
que, até a comercialização do fonógrafo no final do século XIX, a única maneira de 
se ouvir música era participando dela de alguma maneira – tocando um instrumento, 
cantando, dançando ou integrando a plateia de um concerto ou espetáculo. Bernard 
Stiegler (2007), com base nos estudos do  antropólogo Gilbert Rouget, recorda a figura 
do musicante, bem menos frequente em nossos dias: aquele que sabe “fazer música” 
embora não se assuma como músico. Sobre a sociedade até o século XIX, afirma 
(STIEGLER, 2007, p. 41): “No mundo burguês, sabia-se tocar piano. Para poder ouvir 
música erudita, era preciso saber tocar piano. [...] As orquestras de câmara  são, antes 
de tudo, feitas de pessoas que se encontram entre amigos para tocar música.”

A burguesia de matriz europeia mencionada por Stiegler tocava piano e outros 
instrumentos com a intenção de lazer particular e, para tanto, se valia de partituras, 
de notações preparadas por compositores e difundidas em maior ou menos escala 
para que outros as interpretassem. Tais notações em geral comunicam especificações 
“[...] frequentemente mínimas, deixando considerável liberdade para o executor na 
realização da obra. [...] Na medida em que os executores, na apresentação, devem 
ir além do que é fornecido pelo criador da obra, a performance é essencialmente 
criativa.” (DAVIES, 2009, p. 460).

Uma vez que do it é uma exposição também a partir de notações escritas, cuja 
execução não está restrita aos propositores, é possível estabelecer uma aproximação 
entre essas notações e as partituras publicadas para a utilização por terceiros. Essa 
similaridade torna-se mais evidente quando pensamos na execução musical doméstica 
e na realização de um do it (home) a partir das orientações disponíveis na rede social 
de um museu. Tal prática, que relega o papel do autor ao de idealizador da obra, 
que se concretiza sob a execução de desconhecidos sem a ingerência do propositor, 
complexifica os papeis consolidados no sistema da arte ao envolver terceiros, não 
necessariamente instruídos com qualquer formação artística, na obra material que 
posteriormente será remetida à autoria daquele propositor. 

As montagens de do it ressaltam, portanto, a dimensão do artista como criador de 
conceitos e instigador de uma variabilidade em torno daquilo que imaginou. Obrist 
(1997, p. 13) atribui o contexto histórico de do it a uma vertente que relaciona ready 
mades, Fluxus e o situacionismo, elegendo como ponto de parte as Especulações 
de Marcel Duchamp, nas quais ele oferece instruções para a confecção de obras. 
“Os trabalhos faça-você-mesmo de Duchamp [...] podem ser permanentemente 
atualizados e não estão (em contraste com suas contrapartes estáticas) presos a 
objetos perecíveis.” (OBRIST, 1997, p. 14).

As experimentações de Duchamp no campo da linguagem estavam conectadas, 
vale lembrar, às de outros artistas dada – a Receita para um Poema Dadaísta de 
Tristan Tzara³ deixa tal contágio evidente. A lógica do jogo esteve presente em obras 

³TZARA, Tristan. Receita de poema dadaísta. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia 
e modernismo brasileiro: apresentação dos principais poemas, manifestos, prefácios e conferências 
vanguardistas, de 1857 até hoje. Petrópolis: Editora Vozes, 1977, p. 126.
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de diferentes vanguardas europeias da primeira metade do século XX – o exemplo 
mais corrente é o cadavre exquis surrealista⁴. O entendimento das artes visuais em 
linha com a execução musical, com base em “partituras”, serviu de parâmetro para 
muitas das obras Fluxus apresentadas durante os concertos do coletivo nos anos 1960 
e 1970⁵. Com base na fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, artistas brasileiros 
também realizaram trabalhos com proposições a partir dos anos 1960 – Caminhando 
(1963), de Lygia Clark, é o exemplo mais autoexplicativo.

Foi em torno desses trabalhos que girou a conversa com Boltanski e Lavier que 
introduziu a proposta de do it, conta Obrist (1997, p. 13). Os dois artistas, autores de 
instruções para a montagem remota de instalações e outras obras, vinculavam essa 
prática à de outros trabalhos artísticos baseados em processos instrucionais desde o 
início dos anos 1970. Lavier declarou na ocasião seu interesse em observar “[...] os 
efeitos da tradução de uma obra de arte enquanto ela se move para dentro e para fora 
de permutações variadas da linguagem”. Boltanski, por sua vez, revelou interesse na 
noção de interpretação como um princípio artístico e associou suas orientações para 
a montagem de instalações a partituras musicais.

Esse tipo de arte, Lavier falou, dava ao espectador uma medida de 
poder na execução. Ele acrescentou que as instruções também davam 
vida às suas obras de uma maneira bastante real: elas provocavam 
não a contemplação silenciosa, mas o movimento e a ação entre os 
visitantes de museus e galerias onde eram expostas. Boltanski via as 
instruções para instalações como análogas às partituras, que passam 
por incontáveis repetições conforme são interpretadas e executadas 
por outros. (OBRIST, 2014, pp. 29-30).

Uma vez desenvolvida a proposta de uma exposição de descrições do tipo do-it-
yourself (“faça você mesmo”), Obrist convidou 12 artistas para criarem instruções, 
as quais foram traduzidas para nove idiomas e distribuídas internacionalmente. A 
publicação de 1997 foi inspirada no livro Grapefruit de Yoko Ono e ofereceu dezenas de 
instruções para realização de objetos e ações por qualquer instituição que desejasse 
executá-los. Alison Knowles, Erwin Wurm, Felix Gonzalez-Torres, Rirkrit Tirajanija e a 
própria Yoko Ono, entre outros, participaram da iniciativa. 

Obrist lista algumas condições para a realização – ou seja, do it também 
possui instruções. De acordo com as regras da mostra (OBRIST, 1997, pp. 14-15; 
INDEPENDENT CURATORS INTERNATIONAL), cada promotor da mostra deve 
selecionar e criar pelo menos 20 das 250 obras de arte⁶ reunidas pelo curador e as 
instruções devem ser executadas por funcionários da instituição ou pela comunidade 
em geral, sem interferência direta do curador ou de artistas. É necessário dar crédito 

⁴No cadavre exquis, prática adotada pelos surrealistas a partir de 1925, um jogador faz um 
desenho em um papel, dobra para escondê-lo parcialmente e passa para outro jogador continuá-lo. 
Durante a pandemia, alguns museus sugeriram o cadavre exquis como atividade artística, entre eles 
a Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa – ver https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/ 
sites/16/2020/05/05104127/Gulbenkian-em-casa-Cadavre-exquis.pdf. Acesso em: 3 set. 2021.

⁵Sobre a relação entre Fluxus e composição musical, recomendamos: MAYER, Mariano (org.). 
Fluxus Escrito: Actos textuales antes y después de Fluxus. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2019; 
CENTRO JOSÉ GUERRERO. Música y acción: exposición/concierto de 40 piezas para instrumentos 
varios. Catálogo. Granada: Centro José Guerrero, 2013.

⁶Na publicação de 1997 (pp. 14-15), a obrigatoriedade era de 15 entre as 30 obras listadas. Esse 
ponto foi redimensionado, suponho, em razão da maior oferta de obras à disposição das instituições.
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aos autores das proposições escolhidas e, salvo exceções expressas⁷, todas as obras 
devem ser desmontadas após a exposição e seus materiais devolvidos aos locais 
onde foram obtidos. Cada instrução interpretada deve ensejar documentação, a ser 
posteriormente enviada aos artistas propositores.

De acordo Obrist (ARTSY EDITORS, 2013), um dos trunfos de do it é a interpretação 
dos enunciados pelas comunidades locais, em leituras associadas aos repertórios de 
cada região, o que permitiria um diálogo mais acessível com o público. Aqui, poderíamos 
remeter à definição de musicante exposta por Stiegler para imaginarmos conjuntos de 
obras artísticas materializadas por pessoas sem a pretensão de serem reconhecidas 
elas mesmas como artistas, e sim como executores interessados, “fazedores de arte”. 

O que se observa em fotos de montagens de do it, no entanto, é que certas maneiras 
de exibir as obras são frequentes, como se determinada interpretação consagrasse 
um padrão de execução. Vejamos a notação de Homenagem a cada coisa vermelha, 
de Alison Knowles, e imagens de três execuções da obra. 

Homenagem a cada coisa vermelha

Divida o chão do espaço expositivo em quadrados de qualquer 
tamanho.

Ponha uma coisa vermelha dentro de cada quadrado.

Por exemplo:

• um pedaço de fruta
• uma boneca com chapéu vermelho
• um sapato

Cubra completamente o chão dessa maneira.

(OBRIST, 1997, p. 50)

⁷Dentre essas exceções, estão os trabalhos de Michelangelo Pistoletto e Erwin Wurm. No caso 
específico destes, caso o espaço cultural deseje permanecer com a obra, deve enviar um pedido para 
os artistas com o pagamento em dinheiro estipulado nas respectivas proposições. Em troca, é previsto 
que recebam a autorização para agregarem a obra à coleção institucional.
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Fonte: Samek Art Gallery – Bucknell University. Disponível em: https://
museum.bucknell.edu/2013/09/18/do-it/. Acesso em: 28 ago. 2021.

Fonte: Relieve Contemporáneo. Disponível em: http://
relievecontemporaneo.com/do-it/. Acesso em: 30 ago. 2021.

Figura SEQ Figura\ ARABIC 1. Homenagem a cada coisa vermelha, 
de Alison Knowvels. Exposição do it na Samek Art Gallery, nos Estados 

Unidos, em 2013 

Figura SEQ Figura\ ARABIC 1. Homenagem a cada coisa vermelha, 
de Alison Knowvels, interpretada por Eugenia González Mussano. 

Exposição do it na 220 Cultura Comtemporánea, Córdoba, Argentina, 
em 2017.
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A partir das fotos, é possível perceber que, embora Knowles tenha permitido a 
constituição de quadrados de quaisquer tamanhos, a materialização se deu com 
frequência à maneira de uma grade com quadrados de mesmo tamanho. Mesmo 
que algumas montagens de do it tenham tomado liberdades quanto ao formato, com 
quadrados/retângulos de dimensões distintas (Manchester International Festival, 
2013; Napa Valley Museum, 2015) ou objetos vermelhos pendendo do teto (Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto, 2017), a demarcação com fita adesiva de 
quadrados contíguos no chão pode ser depreendida como uma espécie de regra não 
declarada para apresentação da obra.

Registros fotográficos da primeira exibição de do it, em 1994 no Ritter Kunsthalle 
em Klagenfurt, na Áustria, demonstram que a interpretação do trabalho de Knowles 
no contexto da exposição não exibia o contorno dos quadrados – apenas os objetos 
vermelhos dispostos no piso. Assim, não se pode atribuir necessariamente a uma 
primeiridade de exibição a agregação da grade à memória visual dessa obra. 

A referência a uma primeira exibição pode ter ocorrido, no entanto, em relação 
às diferentes montagens de Sem título (1991), de Felix Gonzalez-Torres. Embora 
uma aparência não seja sugerida na descrição da obra, ela costuma ser interpretada 
na mesma disposição – formando uma espécie de pirâmide com base triangular de 
90 graus, tendo como lados segmentos das paredes que formam o canto onde é 
apresentada. O trabalho é exibido frequentemente desse modo desde a mostra do it 
inaugural, no Ritter Kunsthalle (Fig. 4).

Sem título, 1991

Pegue 180 libras de balas locais embrulhadas⁸ e jogue em um canto.

(OBRIST, 1997, p. 42)

Fonte: Korea Joong-Ang Daily, 3/5/2017. Disponível em: https://
koreajoongangdaily.joins.com/2017/05/03/artsDesign/Do-it-show-makes-

everyone-an-artist-Works-recreated-based-on-instructions-makes-
exhibit-both-local-and-global/3032952.html. Acesso em: 7 set. 2021.

Figura 3. Integrante da equipe de montagem da exposição do it no 
Ilmin Museum of Art em Seul, em 2017, posa com Homenagem a cada 

coisa vermelha, de Alison Knowles. Crédito: Moon So-Young.

⁸O equivalente a 81,64 kg.
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Fonte: Ways of Curating. Disponível em:  https://waysofcurating.
withgoogle.com/exhibition/do-it-1994. Acesso em: 7 set. 2021.

Fonte: Ways of Curating. Disponível em:  https://waysofcurating.
withgoogle.com/exhibition/do-it-moscow. Acesso em: 7 set. 2021.

Figura 4. Sem título, de Felix Gonzalez-Torres. Exposição do it na Kunsthalle 
Ritter Klagenfurt, em 1994. Crédito: rittergallery, Klagenfurt, Austria.

Figura 5. Sem título (1991), de Felix Gonzalez-Torres. 
Exposição do it na Garage Museum of Contemporary, em Moscou, Rússia, 

em 2014.
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No caso do Gonzalez-Torres, existe um precedente para esse formato: a aparência 
da obra Sem título (Retrato de Ross em L.A.) (fig. 6), também de 1991, uma homenagem 
ao companheiro do artista, Ross Laycock, morto em decorrência da AIDS naquele ano. 
O trabalho, que pertence à coleção do Art Insitiute of Chicago, também é composto 
por balas coloridas em um canto do espaço expositivo, ainda que em quantidade 
ligeiramente distinta – demanda 175 libras de balas (79 quilos). A coincidência de 
título, do ano de criação e do uso de balas tem feito com que o trabalho em do it seja 
montado à maneira do Retrato de Ross, algo que não está estipulado no enunciado. 
A referência a essa obra ilustre na trajetória de Gonzalez-Torres possui como revés o 
fato de restringir outras leituras possíveis.

Experimentações no isolamento
A ideia de do it (home) ocorreu a Hans Ulrich Obrist em 1995, conta o curador (1997, 

p. 18), enquanto o avião no qual ele viajava taxiava sobre o subúrbio de Londres à 
espera do pouso. Obrist relata ter imaginado um evento simultâneo naquelas casas, 
uma gravação propagada por diferentes meios – rádio, TV, CD. “O que me interessava 
era [...] a noção hipotética e lúdica de dispersão e o potencial de uma exposição de 
arte para se estender além de seus limites tradicionais.” (OBRIST, 1997, p. 18). Das 
cerca de 200 proposições que afirmou ter recebido para execução em casa, desde 
1995, Obrist divulgou 20 na publicação de 1997.

Quinze anos depois, o devaneio de Obrist foi concretizado em uma vizinhança difusa 
de lares integrados pelas redes sociais – por pessoas em isolamento social devido a 
um contexto pandêmico. Ainda que do it (home) tenha sido adotada em iniciativas 
experimentais e de educação artística desde a publicação das primeiras proposições, 
com obras executadas inclusive dentro de exposições do it, foi a programação remota 
de museus e centros culturais que abriu uma proporção inédita de visibilidade para 
esse segmento do projeto de Obrist. 

No Brasil, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná, em Curitiba, promoveu 
temporadas da exposição virtual do it (home) em dois períodos – de julho a setembro 
de 2020 e de fevereiro a março de 2021. Para cada temporada, o MAC-PR publicou 

Fonte: Art Institute of Chicago. Disponível em:  https://www.artic.edu/
artworks/152961/untitled-portrait-of-ross-in-l-a. Acesso em: 7 set. 2021.

Figura 6. Untitled (Portrait of Ross in L.A.) (1991), de Felix Gonzalez-Torres. 
Instalação. Coleção do Art Institute of Chicago.
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20 proposições do projeto no Instagram do museu⁹, incentivando a publicação de 
registros das interpretações também nessa rede social. A segunda exposição do it 
(home) do MAC-PR trouxe as instruções da publicação do it (home) 2, lançado por 
Obrist em agosto de 2020¹⁰. As 55 proposições reunidas, incluindo uma da artista 
brasileira Jota Mombaça, foram concebidas no primeiro ano da pandemia, a maior 
parte delas com os propositores também em isolamento social. 

As fotografias e vídeos compartilhados em redes sociais sugerem uma aproximação 
com o conceito do musicante, ou seja, a possibilidade de pensarmos em um intérprete 
amador de artes visuais. Munidos com as notações das proposições, aqueles que 
aderiram ao projeto se permitiram escolhas em diferentes direções, ampliando uma 
variabilidade das obras. Como exemplo, colhemos algumas interpretações para O 
que Tracey faria? (2007), de Tracey Emin, publicada no primeiro volume do it (home) 
lançado em 2020:

O que Tracey faria? (2007)

Escolha uma mesa. Coloque 27 garrafas em cima – todas com 
tamanhos e cores diferentes. Pegue num rolo de algodão vermelho 
e enrole à volta das garrafas, como uma teia estranha que liga todas 
juntas. Se quiser, coloca o rolo de algodão por baixo da mesa.
(INDEPENDENT CURATORS INTERNATIONAL, 2020, p. 18)

¹⁰A publicação do it (home) 2 está disponível em: https://www.dropbox.com/s/g0993guraoqd6qo/ 
ICI_DO%20IT%20HOME%20PART%202%20LR.pdf?dl=0. Acesso em: 30 ago. 2021.

Fonte: Instagram – MAC-Paraná. Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CDHtApuldmp/. Acesso em: 29 ago. 2021.

Figura 7. Interpretação de Thalita Serjanes para O que Tracey faria? (2007), 
de Tracey Emin, dentro do projeto do it (home) promovido pelo Museu de Arte 

Contemporânea do Paraná. Julho/2020.
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A eleição dos fios vermelhos para o trabalho e das 27 garrafas – muitas de plástico, 
na interpretação de Thalita Serjanes (fig. 7), ou frascos de perfume na execução de 
Caroline McMillan (fig. 8) – demonstra a disponibilidade de materiais em meio a uma 
relativa restrição de consumo, traços culturais e também estéticos. As modalidades de 
enredamento das garrafas ora envolvem os gargalos, ora o corpo todo dos objetos e 
até a mesa que os sustenta, no caso de Lone Just Andersen (fig. 9). 

Uma busca pela hashtag #doithome no Instagram permite confirmar que a obra de 

Fonte: Instagram – Caroline McMillan.Disponível em: https://www.
instagram.com/p/CIqKLSBH_CY/. Acesso em: 30 ago. 2021.

Fonte: Instagram – Lone Just Andersen. Disponível em: https://www.
instagram.com/p/CJ4YH5OhfVN/. Acesso em: 30 ago. 2021.

Figura 8. Interpretação de Caroline McMillan para What would Tracey do? 
(2007), de Tracey Emin, dentro do projeto do it (home). Dezembro/2020.

Figura 9. Interpretação de Lone Just Andersen para What would Tracey do? 
(2007), de Tracey Emin, dentro do projeto do it (home). Janeiro/2021.
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Tracey Emin não é um caso isolado¹¹. Comparando-se as interpretações observadas, 
repete-se a obediência à proposição escrita com variação de materiais, cores e modos 
de execução. Os intérpretes não se referem verbal ou visualmente a execuções 
anteriores como inspiração para as suas. Os resultados, ainda assim, demonstram 
uma identidade da obra, difusa mas evidente.

Considerações finais
A expectativa de Obrist, (ARTSY EDITORS, 2013) quanto a do it é de que a 

exposição perdure ao longo de gerações em razão da capacidade adaptativa das obras 
e da dispensa de uma conservação material – o formato minimiza, em teoria, custos 
com armazenamento, restauração e transporte. A iniciativa do it (home) em 2020 e 
2021 evidenciou uma capacidade de difusão e de dispersão do controle em relação 
à execução dos trabalhos que se assemelha, em muitos aspectos, às estratégias 
de circulação de partituras musicais entre os musicantes de nossos dias. A possível 
gama de interpretações dos enunciados propostos coloca em tensão questões de 
autoria, direitos autorais e preservação da memória artística pertinentes para uma 
consideração mais aprofundada.

A longevidade esperada por Obrist para sua proposta curatorial pode estar sendo 
engessada, involuntariamente, por instituições habituadas à lógica de exibição 
de obras materiais – as quais supostamente devem ser apresentadas mediante a 
reiteração de preceitos historicamente determinados, Uma parcela dos profissionais 
de museus vê com desconfiança o jogo e a aleatoriedade das propostas de do it. 
As experimentações na mostra online do it (home) evidenciam que do it que talvez 
esteja sendo eclipsada por uma ânsia de referencialidade institucional. Em outras 
palavras: diante das notações, museus e centros culturais frequentemente recorrem 
a um padrão procedimental, tomando decisões com base em montagens anteriores. 

Os executores de do it (home), ao comprovarem que as obras escolhidas por 
eles são identificáveis mesmo quando executadas somente a partir dos enunciados, 
inadvertidamente confirmaram que esses trabalhos não dependem de uma repetição 
estrita de leituras consagradas para serem reconhecidos. Desprovidos de traquejos 
técnicos, talvez esses amadores tenham demonstrado como esses trabalhos são 
adaptáveis aos materiais e recursos disponíveis em diferentes tempos e locais. Resta 
agora saber se as instituições estão dispostas a aderir a esse formato aberto oferecido 
pelas obras, conceitualmente firmes a ponto de permanecerem as mesmas ainda que 
em interpretações distintas. 
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RESUMO
Este trabalho visa contribuir com a reflexão sobre o uso do 

cinema enquanto possibilidade educacional, tendo como foco os 
filmes de ficção científica e seus aspectos narrativos e conceituais. 
O artigo aborda questões históricas, estruturais e conceituais 
da ficção científica, do cinema e do cinema de ficção científica, 
enquanto gênero cinematográfico. Os estudos da cultura visual são 
apresentados como possibilidade para se encarar o cinema em sala 
de aula, e a partir de uma prática que valorize o cinema propomos 
um fazer educacional que converse com e por imagens, preparando 
estudantes para confrontar um mundo mediado por imagens. 

PALAVRAS-CHAVE
Cinema; Educação; Ficção Científica; Cultura Visual.

ABSTRACT 
This work aims to contribute to the reflection on the use of cinema as 

an educational tool, focusing on science fiction films and their narrative 
and conceptual aspects. The article addresses historical, structural 
and conceptual issues of science fiction, cinema and science fiction 
cinema as a cinematographic genre. The studies of visual culture are 
presented as a possibility to face cinema in the classroom, and from 
a practice that values cinema, we propose an educational action that 
talks with and through images, preparing students to confront a world 
mediated by images.

KEYWORDS
Cinema; Education; Science Fiction; Visual Culture.

Introdução
O cinema de ficção científica oferece um terreno fértil para abordar 

os mais diversos assuntos em sala de aula. Com uma produção 
fílmica que não para de crescer, o cinema de ficção científica se 
preocupa há décadas em nos fazer refletir nosso papel no mundo e 
os limites daquilo que nos faz humanos. O gênero, porém, encontra 
pouco lugar nas iniciativas educacionais oficiais. Entre os anos de 
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2016 a 2018 realizei uma pesquisa focada em entender os usos, ou falta de uso, do 
cinema de ficção científica em sala de aula. Este texto apresenta parte dos dados 
levantados durante a pesquisa e tece alguns questionamentos sobre a aplicação do 
cinema de ficção científica em sala de aula.

A ficção científica foi é um gênero cinematográfico popular desde os primórdios do 
cinema, e talvez essa popularidade esteja intimamente ligada aos primórdios da ficção 
científica enquanto gênero narrativo literário. A ficção científica faz sua estreia com a 
obra Frankenstein ou o Prometeu moderno (Shelley, 2015) da autora britânica Mary 
Shelley, e desde então a discussão sobre os limites éticos e morais do uso da ciência 
e tecnologia tem ligado as obras que, seja intencionalmente ou não, são rotuladas 
enquanto ficções científicas. 

Mas quando falamos de outros gêneros fílmicos, como a comédia, terror, drama 
e romance, falamos de características bem marcadas sobre a natureza narrativa do 
filme, e colocando de lado as exceções, espera-se que uma comédia faça rir, que um 
filme de terror cause medo e que um romance trate de relações interpessoais. Porém 
ao falar da ficção científica essas marcações se mostram mais flexíveis, visto que 
existem filmes de ficção que abrangem do terror ao romance, da ação ao drama. Isso 
pois a ficção científica não se configura como um gênero categorizado por elementos 
narrativos na estrutura da história contada, mas sim por conter um “aspecto, técnica 
ou tendência na amplitude da história contada” (Elhefnawy, 2001, p.1) que privilegie a 
discussão sobre a relação entre humanidade e tecnologia.

A marcação entre gêneros cinematográficos também acontece por interesse dos 
estúdios de Hollywood, visto que havia uma divisão de público e nicho entre as 
grandes produtoras cinematográficas da primeira metade do século XX, de modo que 
cada uma atuava em seu gênero e evitava produzir filmes dos gêneros competidores, 
inclusive prendendo atores à estúdios, e à gêneros, específicos (SILVA, 2014 p.235). 
Essas divisões se tornam menos rígidas a partir dos anos 1960, e a partir de 1980 já 
não existe mais hegemonia de gênero dentre os grandes estúdios, mas a demarcação 
de gêneros permanece firme até hoje.

Os terrores da segunda guerra mundial ofereceram um terreno fértil para o cinema 
de ficção científica ganhar popularidade a partir da segunda metade do século XX, 
tornando este um dos gêneros mais populares e alavancando autores e diretores 
ao status de celebridades.  Alguns dos mais celebrados clássicos do cinema ficção 
científica surgem nos primeiros anos pós-guerra, e deixam claros quais são os medos 
que permeiam a sociedade. Filmes como A Guerra dos Mundos (1953), O Dia em 
que a Terra Parou (1951) e Planeta dos Macacos (1968) trazem elementos narrativos 
próprios da ficção científica, da ação e do suspense, e abordam ansiedades sociais 
que podem facilmente serem ligadas aos acontecimentos sociais de sua época. 

Filmes de ficção científica podem também utilizar de tema sociais e científicos 
para fazer humor, como é o caso de o Idiocracia (2006) e Guia Do Mochileiro Das 
Galáxias (2005), para causar medo, como em Alien, o Oitavo Passageiro (1979) e A 
Mosca (1986), ou ainda para contar uma história de amor, como em Brilho eterno de 
Uma Mente Sem Lembranças (2001) e Questão de Tempo (2013). Esses filmes, se 
analisados em seus aspectos de estrutura narrativa, vão possuir pouco em comum 
para além da discussão do uso da tecnologia e ciência. É importante salientar que 
para ser ficção científica é necessário que haja essa discussão, não somente uma 
citação ou ambientação científico-tecnológica: Guerra nas Estrelas (1977) é um filme 
que constantemente é excluído das listas de ficções científicas por justamente não 
oferecer nenhuma discussão acerca das tecnologias presentes nos filmes, e por mais 
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aberta que essa discussão possa estar, ela indica que não basta parecer tecnológico 
para ser ficção científica.

A história do cinema, por sua vez, é a história de como utilizamos a ciência e 
tecnologia para dominar as trevas e dar vida à imagem estática. Apesar do interesse 
pela imagem em movimento remontar à pré-história (MACHADO, 2002, p.28), como 
apontam os milenares desenhos na caverna de Lascoux, é somente no século XX que 
vai se estabelecer, pelo cinema, uma mídia onde impera a imagem em movimento. Os 
experimentos óticos, a câmera escura e os experimentos com fotografia explodiram 
em popularidade no século XIX, de modo que podemos traçar vários experimentos 
que, similares ao cinématographe dos irmãos Lumière, davam movimento à imagem 
estática. É difícil delimitar qual exato momento que o cinema deixa de ser somente 
uma curiosidade científica para ser encarado como uma linguem com potencial 
artístico, deixando de se incubir somente do “registro do movimento” para ser o 
“registro da própria vida e de tudo que a envolve” (HOLLEBEN, 2008 p.13-14).  Vemos 
o cinema então como mais que a experiência em uma sala escura, mas também como 
as narrativas que se desenrolam nas TVs, no monitores, nos celulares e nos mais 
diversos dispositivos audiovisuais.

A produção cinematográfica está, e estará, sempre atrelada aos contexto sócio-
histórico-político de sua produção. 

A história do cinema só pode ser compreendida se inserida na 
totalidade das relações sociais. O cinema possui uma historicidade 
dependente da história da sociedade. E não apenas a história dos 
filmes, mas também dos 10 gêneros, das tecnologias, dos temas, das 
mudanças, da crítica cinematográfica etc. (VIANA, 2009 p.55)

Nesse sentido, os filmes são um reflexo das sociedades que os produziram, e 
os filmes de ficção científica, justamente por naturalmente se prestarem a discutir 
esses temas, são um local propício para se analisar como o cinema se apropria de 
discussões e temores sociais. O cinema é, portanto, produto de seu contexto de 
produção, e uma vez que isso seja entendido, podemos nos usar esses contextos a 
nosso favor, escolhendo narrativas favoráveis a cada diferente proposta a ser utilizada 
no empenho de educar. 

Cultura visual
“Vivemos em um mundo cada vez mais mediado por imagens produzidas por 

aparatos tecnológicos” (ARAÚJO, 2018, p.11), e nos três anos que separam a escrita 
de minha dissertação e a escrita do atual artigo aconteceu uma pandemia que acelerou 
a popularização dos aparatos de comunicação digital. Isolados em nossas casas, 
passamos cada vez mais tempo consumindo, produzindo e nos comunicando por e 
com imagens. 

Se fez mais importante pensar em estratégias educacionais que se utilizam dessas 
imagens neste novo contexto cada vez mais informatizado para discutir o próprio 
contexto de sociedade hiper conectada, visto que a pergunta “por que a escola deve 
lidar com as experiências do ver e ser visto na contemporaneidade?” (TOURINHO, 
2011 p.9) se torna cada dia mais pertinente. 

O crescente interesse dos estudiosos em investigar as experiências 
visuais e os estudos sobre os observadores (aqueles que observam 
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as imagens) e o observado (as imagens) se pautam em uma realidade 
social e cultural inconfundível: as imagens se tornaram onipresentes 
e meios esmagadores de difundir signos, símbolos e informação. 
Muitos dos eventos que já fazem parte do cotidiano das pessoas, tais 
como ver filmes, observar vitrines de shopping e assistir a televisão, 
se tornaram experiências culturais centrais na modernidade urbana... 
(FISHMAN, 2004, p.104) 

Dialogar a relação que mantemos com as imagens que nos cercam é uma das 
preocupações centrais dos estudos da Cultura Visual. De acordo com Paulo Knauss 
(2008, p.106): “inicialmente, pode-se caracterizar uma definição abrangente que 
aproxima o conceito de cultura visual da diversidade do mundo das imagens, das 
representações visuais...” e que “observa-se que a emergência do conceito de cultura 
visual e a projeção do campo dos estudos visuais representam o reconhecimento 
de novas possibilidades de estudo da imagem e da arte, colocando a visualidade no 
centro da interrogação”. O foco ao pesquisar a imagem reside principalmente em suas 
questões culturais, conforme afirma Tourinho (2011, p.12): “os detalhes significativos 
que a cultura visual enfatiza não estão atrelados às questões de forma, cor, textura, 
composição, etc.”. Levando em conta o peso que essas imagens possuem dentro 
de nosso panorama cultural não é de se estranhar a “tendência moderna de figurar 
ou visualizar a existência” (MIRZOEFF, 1999, p.5), colocando o visual no centro das 
mídias contemporâneas não por acaso.

Os estudos da cultura visual recebem o apoio de outras áreas, como os estudos 
feministas, culturais, educacionais, e também se utiliza de “abordagens híbridas, 
diversificadas, ecléticas, podendo utilizar elementos práticos e empíricos, bem como 
perspectivas teóricas e criativas” (TOURINHO, 2011, p.13). A transdisciplinaridade 
oferece oportunidades de intercâmbio de ideias e conceitos, os quais a Cultura Visual 
se beneficia. 

Os estudos da cultura visual oferecem uma alternativa para se encarar as imagens 
e a arte de uma maneira que fuja da visão moderna de arte que defendia “um 
padrão universal de gosto, julgava as obras de arte como um reflexo do progresso 
da arte, historicamente necessário, e manteve-se fiel a um cânone que era quase 
exclusivamente branco, masculino e norte-americano ou europeu” (HEARTNEY, 2002 
p.67). O paradigma moderno de arte começou a ser desconstruído a partir da segunda 
metade do século XIX (CANCLINI, 2005) por meio das obras de autores como Marx, 
Nietzsche e Freud, mas se mantém firme enquanto ideal estético no imaginário popular.

Indicamos, então, a cultura visual como uma alternativa para encarar essa visão de 
arte e progresso, oferecendo valiosos debates sobre arte, educação e imagem a partir 
de outros pontos de vistas, principalmente aqueles que valorizam as experiências de 
vida dos estudantes. A cultura visual se apresenta como uma maneira de entender as 
imagens e sua influência em nossa vida diária, elaborando significados e maneiras de 
interpretar o mundo que nos rodeia. É necessário então educar para um mundo cada 
vez mais mediado por imagens e urge a necessidade de se educar para lidar com 
essas imagens de maneira crítica.

Os estudos visuais, seguindo a inspiração dos estudos culturais, 
defendem que os sentidos não estão investidos em objetos. Ao 
contrário, o conceito de cultura visual sustenta o pressuposto de que os 
significados estão investidos nas relações humanas. É nesse sentido 
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que a cultura é definida como produção social e, por isso, o olhar pode 
ser definido como construção cultural. Nesse sentido, as definições 
materiais e tipológicas devem ser concebidas como elementos do 
processo de significação. O objeto individual é integrado numa ampla 
rede de associações e de valores que integram as competências 
visuais. (KNAUS, 2006, p.114)

A natureza dos estudos da cultura visual pode extrapolar os objetos visuais, ou 
pode se restringir a uma classe específica de experiência visual. 

Falar que a cultura visual estuda a dimensão cultural da experiência 
visual pode não ser a forma mais adequada de explicar ou compreender 
as principais linhas de pensamento existentes no campo, pois, alguns 
autores se dedicam a uma experiência visual específica, aquelas 
mediadas por imagens. (SÉRVIO, 2014, p.200)

E para além daquilo que se visualiza, também preocupa a cultura visual as 
questões que envolvem o ‘ser visto’, conforme aponta Irene Tourinho (2011, p.10), 
“necessariamente, não indica ver a própria imagem, mas se entende ao ser visto de 
diferentes maneiras em outras imagens e, ainda, ao ser visto culturalmente” Pensar 
o cinema em sala de aula é também pensar o “ser visto”, visto que permite indagar 
nosso contexto cultural a partir de outros pontos de vista possíveis. Não se trata, 
então, de somente se ver as imagens, mas de se extrapolar essas imagens e a partir 
delas se questionar sobre o seu lugar no mundo: “olhar criticamente se converteu em 
um desejo expoente/sinônimo de liberação, pois ver o que outros não veem, libera e 
faz desenvolver outras perspectivas” (LINS, 2014).

As sociedades e as culturas permaneceram como que divididas 
em predominantemente observadas (fotografadas, estudadas, 
cinematografadas) e predominantemente observadoras (que 
fotografam, estudam, produzem filmes), orientais e ocidentais, sul 
e norte, pobres e ricas, rurais e urbanas, femininas e masculinas. 
(RIBEIRO, 2005, p.4)

Cresce exponencialmente o acesso aos mecanismos de produção de imagens, de 
modo que diminui o monopólio exercido outrora pelos antigos núcleos hegemônicos 
sob a produção de imagens técnicas. Esse poder de produção e distribuição imagética 
passa a cada vez mais ser exercido por aqueles que ficavam nas periferias dos 
sistemas de produções visuais e que tiveram que se consolar, por muito tempo, em 
serem agentes apassivados no processo de produção cultural, com foco aqui na 
incapacidade de se fazer ser visto e na obrigação de apenas poder ver. A questão 
que um dia foi se ou quando essas periferias teriam capacidade de produção de 
imagens técnicas, passou rapidamente a ser “o que fazer com tantas imagens” com a 
explosão de popularidade de celulares e demais aparelhos com avançadas câmeras 
e ferramentas de edição e distribuição de artefatos visuais.

A despeito dessas questões, a produção torna-se cada vez menos 
dependente dos países do centro, do poder econômico ou das 
estruturas profissionais e dos interesses corporativos. Tornam-se 
caducas as categorias como “amadores” e “profissionais”. Desenvolve-
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se uma intensa atividade de produção descentrada, nas margens, 
com base numa multiplicidade de pólos, que cada vez mais entram em 
processos de produção e de interação em rede. (RIBEIRO, 2005, p.6.)

A banalização do cinema e da imagem como ferramentas educativas pode ser 
problematizado a partir de diversas perspectivas. O cinema pode operar incitando 
modos hegemônicos de ver e agir (FREITAS e COUTINHO, 2013 p.481), e seu uso em 
sala de aula pode se aproximar de um uso doutrinatório se utilizado em um contexto 
que prive a criticidade daquilo que se mostra na tela. É necessário então pensar em 
possibilidades educativas que utilizem o cinema dentro de suas potências para criar 
vínculos entre os estudantes, suas experiências e suas aprendizagens. 

Basta justapor estas duas palavras, “cinema” e “educação”, para 
ver emergir daí toda uma matriz que comanda o que se faz com o 
cinema em educação: um uso viciado, dominante, clichê, uma prisão. 
É suficiente uma pesquisa através desses nossos rápidos e modernos 
recursos midiáticos indexados por palavras para podermos evidenciar 
que a associação que se faz entre “cinema” e “educação” pertence a 
uma matriz discursiva utilitarista, repetida e hegemônica. (FREITAS e 
COUTINHO, 2013 p.478)

Educação
Apesar da importância que o audiovisual exerce no nosso cotidiano e  do peso 

cultural que o cinema possui na nossa sociedade, existem poucas iniciativas oficiais 
no sentido de fortalecer a relação entre cinema e educação; Timidamente a temática 
da inclusão do cinema na escola aparece em leis e decretos. O Plano Nacional de 
Educação (PNE), ou Lei 13.005, de 25 de Junho de 2014, propõe, em seu anexo, vinte 
metas a serem alcançadas na área da educação. No item 6.4 lemos:

Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços 
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, 
cinemas e planetários. (BRASIL, Lei 13.005 de 25 de Junho de 2014)

No decreto 7.083, de 27 de Janeiro de 2010, ao legislar acerca do Programa Mais 
Educação, em seu artigo primeiro, parágrafo segundo, impõe a ampliação da jornada 
escolar com ocupações como “cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação 
econômica, comunicação e uso de mídias”. A regulamentação mais relevante para o 
tema cinema e escola talvez seja a lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, conhecida 
como LDB ou Lei de Diretrizes Básicas, que normatiza as diretrizes da educação 
em âmbito nacional. No oitavo parágrafo do artigo 26 é imposta a exibição de duas 
horas mensais de filmes de produção nacional na educação básica. Essa obrigação 
foi adicionado em 26 de junho de 2014 por meio da lei 13.006, proposta pelo senador 
Cristovam Buarque. A lei, no entanto, não especifica detalhes para implementar o 
cinema dentro da escola, de que maneira o cinema deve ser integrado no currículo ou 
qual a finalidade da relação entre cinema nacional e escola.

Apesar dessas leis indicarem que existe um esforço em “domesticar” o cinema para 
a educação, não se tratam de iniciativas inéditas ou vanguardistas: o INCE, Instituto 
de Cinema e Educação, funcionou por três décadas a partir de 1933 e era subordinado 
do Ministério de Educação e Saúde Pública (CARVALHAL, 2008 p.183). Conforme 
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o nome indica, o INCE foi uma repartição pública encarregada de produzir, adquirir 
e distribuir material audiovisual educativo para ser exibido nas escolas. Com mais 
de mil e quatrocentos títulos produzidos, e outras centenas encomendados, o INCE 
foi um ator importante na sua época, contribuindo profundamente na popularização 
da mídia audiovisual na educação nacional, e um dos nomes mais importantes na 
história do instituto foi Humberto Mauro, o primeiro cineasta de carreira brasileiro 
(HOLLEBEN, 2008 p.30), responsável pela produção de centenas de títulos para o 
catálogo do INCE. O INCE infelizmente sofreu com problemas graves de distribuição, 
vinculação e aplicação de seu catálogo nas escolas. Em um momento histórico em 
que pouquíssimas escolas dispunham de estrutura para exibir os filmes do INCE, o 
catálogo do instituto teve pouca aplicação para além das capitais de algumas cidades 
do sudeste.

O problema hoje não é mais a falta de recursos financeiros. A dificuldade 
encontra-se na formação docente. O professorado não foi preparado 
para utilizar filmes durante a existência do INCE, fato que permanece 
inalterado. Seu uso pedagógico por si só não resolve as lacunas da 
sua formação. (CARVALHAL, 2008, p.186)

Uma observação importante é a que Renato Cirino (2013) fez ao final de sua 
pesquisa de campo, quando aponta que além dos desafios materiais, as escolas 
públicas passam por adversidades outras ao tentar modernizar e informatizar o ato 
educacional. Sobre as leis que determinam a universalização da rede mundial de 
computadores para os estudantes da rede pública de ensino, Cirino (2013) discorre 
da seguinte maneira:

 A vivência no campo de pesquisa durante a realização deste trabalho 
me direciona para o reconhecimento desses investimentos. Na 
instituição onde realizei a pesquisa havia laboratório de informática, 
computadores em excelentes condições de uso e internet banda larga.
 Entretanto, pude observar que, apesar da existência desses elementos, 
foram destinados a eles usos e funções marginalizadas. O laboratório 
de informática se transformou no galpão para o acondicionamento de 
cadeiras danificadas. O espaço não pôde receber estudantes, pois as 
paredes do mesmo cediam à menor pressão. Os fios elétricos estavam 
expostos, possibilitando acidentes caso a sala comportasse qualquer 
fluxo de pessoas.
Os equipamentos de informática - computadores, monitores, 
acessórios, roteadores -, em excelentes condições de uso, estavam 
todos encaixotados. A instituição não tinha autonomia para montar e 
utilizar tais equipamentos. Essa função de montar a maquinaria é de 
um órgão do Estado de Goiás que, segundo o corpo administrativo da 
escola, não consegue atender às demandas de forma satisfatória. 
A internet banda larga, serviço crucial para a manutenção dos sistemas 
de informática e uso da comunidade escolar, era financiada com 
recursos particulares dos professores da escola. Em algumas ocasiões 
esses serviços, tanto o telefone como a internet, foram interrompidos 
por falta de pagamento. (CIRINO, 2013, p.126)

Se a internet, tecnologia e mídia essencial no mundo contemporâneo, ainda 
encontra tantos obstáculos para adentrar o espaço educacional público, não é de se 
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estranhar os contratempos que o cinema, apesar de sua importância, experimenta 
ao tentar ser inserido no currículo e na prática escolar. O uso do cinema em sala 
de aula é profundamente condicionado à condições pedagógicas e de conteúdo que 
diminuem os impactos que os filmes poderiam gerar nos estudantes (MARTINS, 
2014). Apresentamos então uma abordagem de cinema que parte dos preceitos dos 
estudos da cultura visual, que amplia não somente as fronteiras do que podemos 
aprender com o cinema como aplia também essas perguntas para outras produções 
audiovisuais que não se configuram como cinema, como é o caso das produções 
vinculadas às redes sociais, que repercutem no repertório sociais e recebem pouca 
atenção dos setores educativos. Se preparar para dispor dessas produções nos 
projetos educativos garante uma chance maior de encontrar caminhos pedagógicos 
que dialoguem mais intimamente com os saberes dos estudantes, principalmente aos 
oriundos das gerações mais recentes e mais informatizadas.

Faz-se necessário informar que partimos de uma premissa de ensino que valorize 
os saberes dos estudantes e parta da experiência do educando para formar pontes 
entre o indivíduo e aquilo que se pretende ensinar:  “umas das primeiras ideias a 
serem banidas de nossos imaginários, como educadores, é a de considerar o fato 
educativo como uma espécie de partida que se joga a dois: docente (adulto), por um 
lado, e estudantes de diversas idades (jovens) por outro” (AGUIRRE, 2009, p.159). 
O desvanecimento da fronteira estudante/professor permite uma aproximação da 
realidade das duas partes, permite ao educador traçar uma rota e permite ao educando 
mostrar o caminho a ser percorrido, de modo que ambos possam trabalhar juntos e 
“saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 47).

A ideia de uma realidade única, verdadeira e última não se sustenta mais em um 
mundo com pontos de vista tão diversos sobre qualquer tema. As categorizações de 
vida, antes pintadas como imóveis e certas, foram se desfazendo nas últimas décadas. 
O próprio conceito de identidade, no singular, cai em desuso quando aceitamos o 
caráter fragmentário que o contemporâneo nos impõe. De modo igual vivemos em uma 
sociedade complexa, “que poderíamos qualificar de multiambiental ou multicontextual” 
(AGUIRRE, 2009, p.160), que nos obriga a transitar entre vários contextos (familiar, 
escolar, grupal, digital, entre outros). Em cada um desses contextos valem diferentes 
valores estéticos e éticos, potencializando a fragmentação identitária do indivíduo. A 
fragmentação não é vista com valor negativo, mas sim um acontecimento sintomático 
da sociedade contemporânea mediada pela velocidade na comunicação. 

Sem dúvida, entre os expectadores não há identidades monolíticas 
únicas, ou fixas. Ao contrário, nos mais diversos contextos, as 
audiências estão envolvidas em referenciais identitários múltiplos, a 
partir dos quais se relacionam com as narrativas cinematográficas. 
(MARTINS, 2014)

O educador deve estar então preparado para analisar esses contextos que o 
estudante está exposto, levando em conta que “os fenômenos, impulsionados 
pela cultura de massa, ocupam um lugar proeminente nos interesses dos jovens” 
(AGUIRRE, 2009, p. 163-164), devendo o educador então estar antenado com quais 
são as mensagens e as narrativas que tocam e movem seus estudantes. Essa missão 
se torna cada dia mais difícil, levando em conta como se multiplicam essas referências 
visuais conforme as tecnologias de informação desenvolvem novas possibilidades de 
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produzir e distribuir imagens e vídeos, inflando o número de imagens e inflacionando 
o valor das mesmas. Nunca se viu nem se fez ver através de imagens técnicas como 
nos últimos anos, e a popularização e acessibilidade aos dispositivos imagéticos 
aumentam a hegemonia da imagem como mediadora de conteúdos.

Na nossa contemporaneidade, é habitual ouvir e ver – na mídia e em 
suportes diversos – uma variedade de discursos vinculados aos jovens, 
aos discursos que constroem posturas e visões em relação às suas 
necessidades, aos seus gostos, aos seus preconceitos e aos conflitos 
relacionados com a sua cotidianidade. Entretanto, poucas vezes essas 
construções têm como ponto de partida os interesses reais desses 
jovens, produzindo, dessa forma, narrativas que, facilmente, são 
transformadas em estereótipos sociais que circulam e se estabelecem 
sem deixar espaço para discussão. (VICCI, 2015 p.45)

Pensemos em como criar ambientes que permitam aos educandos se apropriarem 
das imagens criticamente, viabilizando a análise dos contextos sociais que essas 
imagens se inserem. Aguirre (2009, p.167) aponta que “avolumam-se as vozes que se 
somam à necessidade de configurar currículos que favoreçam a presença da cultura 
de massa entre os conteúdos escolares e a aproximação entre a cultura popular e as 
práticas culturais hegemônicas”. O desafio então é criar um currículo que dialogue 
intimamente com as visualidades dos educandos, dando a devida atenção à história 
da arte hegemônica, mas sem abrir mão das produções comerciais que são referência 
para os estudantes, e oferecendo ferramentas para encarar essas imagens de maneira 
crítica e autônoma.

Proponho que nos aproximemos da obra de arte, não como um texto 
cifrado, que poderemos chegar e desvendar, mas como um condensado 
de experiência gerador de uma infinidade de interpretações, porque 
a essência e o valor da arte não estão nos artefatos em si, mas 
na atividade experienciada, através da qual foram criados e são 
percebidos e utilizados. (AGUIRRE, 2009 p.168)

Se a história da arte canônica oferece uma visão restrita de mundo, o cinema 
comercial nos presenteia com “repetidas representações sociais dominantes em 
relação a gênero, raça, classe social, etnia, sexualidade, idade, etc., bem como, a 
fabricação ilibada de heróis e heroínas, como de grotescos, violentos e cruéis vilões” 
conforme aponta Holleben (2008 p.37) ao discutir em profundidade como animações 
da Disney são projetadas para reforçar representações hegemônicas de vida. Ao 
privar os estudantes das inescapáveis obras comerciais, por vezes na intenção de 
poupar os mesmos dos conteúdos alienantes, cria-se uma estratégia educacional 
que não prepara o estudante para o mundo, e em vez de imunizá-lo, o deixa mais 
suscetível às imagens feitas para desinformar. Dessa forma, incentivar o estudante a 
se posicionar ativamente em relação à obras que perpetuam visões preconceituosas 
e rasas de mundo também é uma estratégia a ser adotada para que o estudante 
possa aprender a contextualizar os filmes, e não somente aceitá-los como verdade ou 
refutá-los enquanto pura ficção.
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RESUMO
Este texto explora a montagem como uma forma de proceder 

com imagens em contextos de aprendizagem. O conceito de 
montagem, tomado a partir de Georges Didi-Huberman, denomina 
um método que explora o potencial educativo dos embates entre 
imagens, reunidas sobre um mesmo plano de modo a tornar visíveis 
as continuidades e descontinuidades entre elas. O caráter dialético 
desse procedimento, quando empregado para propor o pensar sobre 
a construção social (e visual) do machismo e da LGBTQIAP+fobia, 
contribui para tornar visível a (re)produção de ideias que instituem 
socialmente discriminações e violências, possibilitando problematizar 
a normatização do gênero e da sexualidade e suas consequências.

PALAVRAS-CHAVE
Cultura Visual; Educação; Montagem; Visualidade; Gênero e 

Sexualidade.

ABSTRACT 
This paper explores montage as a way to proceed with images 

in learning contexts. The concept of montage, based on the work 
of Georges Didi-Huberman, refers to a method that explores the 
educational potential of confrontations between images, brought 
together on the same plane in order to make visible the continuities 
and discontinuities between them. The dialectic character of this 
procedure, when used to propose thinking about the social (and 
visual) construction of machismo and LGBTQIAP+phobia, contributes 
to make visible the (re)production of ideas that socially institute 
discrimination and violence, making it possible to problematize the 
normatization of gender and sexuality and its consequences.

KEYWORDS
Visual Culture; Education; Montage; Visuality; Gender and 

Sexuality.
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historiador da arte Aby Warburg frente ao contexto das guerras que assolaram o 
continente europeu na primeira metade do século XX, aponta que ele

tentava situar seu trabalho sobre o plano de uma luta com as ideias: 
uma luta contra certas ideias (as que dirigem o homem contra o 
homem, as que querem fechar as fronteiras, cavar trincheiras, erguer 
linhas de frente) com ajuda de outras ideias (reabrir metodicamente 
as fronteiras, reconhecer a porosidade das culturas, reivindicar a 
perpétua “migração” do espírito). [...] “A luta com as ideias” não 
acontecia [...] sem uma luta com as imagens: uma luta contra certas 
imagens (propaganda, mentira, antissemitismo) com a ajuda de outras 
imagens (sobrevivências, comparações, desconstruções da ideologia) 
(DIDI-HUBERMAN, 2018b, p. 224-225, grifo do autor).

Essa estratégia nos parece bastante apropriada, também, para o enfrentamento de 
outras catástrofes respaldadas por ideias que, dentro e fora das imagens, instauram e 
incentivam hierarquias das quais culminam conflitos e violências, como é o caso, por 
exemplo, do sexismo e da cisheteronormatividade¹. 

As imagens estão diretamente implicadas na idealização das noções de ser “homem” 
e “mulher” nos grupos sociais, que promovem categorizações dos sujeitos, das quais 
decorrem hierarquiazações. Por outro lado, elas estão também sendo constantemente 
engajadas na luta contra essas ideias - o que se evidencia na reivindicação ao “direito 
a olhar” ponderada por Nicholas Mirzoeff (2016), que propõe as “contravisualidades” 
como forma de insurgência e autonomia do olhar, em oposição à autoridade e aos 
“complexos de visualidade”. 

O “realismo” da contravisualidade é o meio pelo qual se tenta dar 
sentido à irrealidade criada pela autoridade da visualidade enquanto, 
ao mesmo tempo, propõe uma alternativa real. Não se trata de modo 
algum de uma representação simples ou mimética da experiência 
vivida, mas de retratar realidades existentes e as contrapõe com um 
realismo diferente (MIRZOEFF, 2016, p. 756-757).

Quem está na parte de baixo das pirâmides que se estabelecem a partir dos processos 
de classificação e hierarquização estruturados com base no gênero e na sexualidade 
é, em larga parte das sociedades ocidentais, alvo de toda sorte de discriminações e 
violências. Assim, a produção imagética muitas vezes está implicada na produção de 
sujeitos “inferiores”, bem como em sua estereotipação e degradação. Mas, também 
através de imagens, esses sujeitos contestam e subvertem a ordem ilegitimamente 
instaurada. Desse modo, mulheres cis e pessoas LGBTQIAP+² são tanto objetificadas, 
ridicularizadas e silenciadas nas imagens que circulam em nossa sociedade, quanto 
resistem ativamente a isso por meio da produção de contravisualidades, exercendo o 

¹Cisheteronormatividade é um conceito que “faz referência a um conjunto de relações de poder 
que normaliza, regulamenta, idealiza e institucionaliza o gênero, sexo e a sexualidade em uma 
linha ilógica e estritamente horizontal” (CARAVACA-MORERA; PADILHA, 2017, p. 1306). Desse 
modo, a cisgeneridade e a heterossexualidade são compulsórias, enquanto a transexualidade e a 
homossexualidade são consideradas desviantes e, por conseguinte, marginalizadas.

²A sigla LGBTQIAP+ refere-se às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transsexuais, 
transgêneros, queer, intersexo, assexuais, agênero, pansexuais e às demais que não seguem às 
imposições cisheteronormativas mas também não se sentem abrangidas por essas nomenclaturas.
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direito à autorrepresentação e utilizando as imagens como ferramentas de resistência 
e luta. 

A montagem como procedimento educativo
Como operacionalizar embates entre imagens em contextos educativos? Como 

abordar os artefatos visuais de modo a problematizar visualidades sexistas e 
LGBTQIAP+fóbicas, refletir sobre a construção desses discursos que têm lugar na 
cultura visual e incentivar a produção de rupturas e outras narrativas? Como explorar o 
potencial de confrontos entre ideias e entre imagens para construir conhecimento sobre 
as discriminações e violências baseadas no gênero e na sexualidade, estimulando 
uma tomada de posição?

Didi-Huberman discute um procedimento cujo potencial pedagógico apresenta-se 
como possibilidade a ser explorada: a montagem. Cheri Larsson (2012) explica que 
a montagem é concebida no pensamento didihubermaniano como “uma ferramenta 
ou mecanismo para a produção de conhecimento”³ (p. 152, tradução nossa). Isso 
porque “é através da montagem e da colisão de imagens que novos diálogos e novos 
relacionamentos são criados”⁴ (p. 158, tradução nossa). Para Didi-Huberman, montar 
é

tomar o tempo que for para rescindir os tempos, para abri-los. Para 
reaprendê-los, reconhecê-los, devolvê-los “remontados” para melhor 
cindir a violência do mundo. Mas o que é um tempo remontado? É 
um tempo rescindido, despedaçado, tornado visível no intervalo e na 
contiguidade de seus fragmentos cuja simples sucessão – quando 
uma imagem substitui a precedente e a faz desaparecer – nos teria 
feito esquecer. É um tempo submetido à exegese e à anamnese, 
Logo, é um tempo exposto que, a despeito de sua dimensão tabular, 
com seus pedaços dispersados e recompostos como sobre uma 
mesa de trabalho, uma bancada de artesão, remonta ele próprio até 
seus próprios turbilhões fundadores, seus momentos-sintomas (DIDI-
HUBERMAN, 2018a, p. 156).

Abordando essa forma de proceder com as imagens, o autor também faz menção 
ao pano de fundo da guerra:

É um pouco como se, historicamente falando, as trincheiras abertas 
na Europa da Grande Guerra tivessem suscitado, no domínio estético, 
bem como no das ciências humanas – pensemos em Georg Simmel, 
Sigmund Freud, Aby Warburg, Marc Bloch –, a decisão de mostrar por 
montagem, isto é, por deslocamentos e recomposições de toda coisa. 
A montagem seria um método de conhecimento e um procedimento 
formal nascidos da guerra, fazendo-se ato da “desordem do mundo”. 
Ela assinalaria nossa percepção do tempo desde os primeiros conflitos 
do século XX: ela se tornaria o método moderno por excelência (DIDI-
HUBERMAN, 2017c, p. 80).

A partir de trabalhos como, por exemplo, o atlas Mnemosyne de Aby Warburg, Didi-

³ No original: “a tool or mechanism for producing knowledge”.
⁴ No original: “it is through montage and collision of images that new dialogues and new relationships 

are created”.
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Huberman (2018b) tece comentários sobre esse método. Para o autor, em seu atlas, 
Warburg “delega à montagem a capacidade de produzir, pelo encontro de imagens, 
um conhecimento dialético da cultura ocidental” (p. 29). Assim, a obra de Warburg 
explora “a capacidade de constantemente montar, desmontar e remontar um corpus 
de imagens heterogêneas a fim de criar configurações inéditas e captar nelas certas 
afinidades que passaram desapercebidas ou certos conflitos que ali operam” (p. 290). 
Didi-Huberman discute que

o atlas warburguiano é um objeto pensado como uma aposta. É a 
aposta que as imagens, unidas de certo modo, nos ofereceriam a 
possibilidade – ou melhor, o recurso inesgotável – de uma releitura de 
mundo. Reler o mundo: ligar diferentemente os fragmentos desiguais, 
redistribuir a disseminação, meio de orientá-lo e de interpretá-lo, 
certamente, mas também de respeitá-lo, de remontá-lo sem acreditar 
resumi-lo ou esgotá-lo (DIDI-HUBERMAN, 2018b, p. 29).

Sobre este último ponto, explica Didi-Huberman (2013) que o atlas Mnemosyne é 
“uma exposição sinóptica que não reduz nada, não resume nada” (p. 386), permitindo 
a Warburg “expor o arquivo inteiro: desdobrar, por assim dizer, a profundidade 
estratificada dos arquivos” (p. 387). Assim, “para Warburg, o atlas Mnemosyne era [...] 
um modo de ter ‘à mão’ toda uma multiplicidade de imagens, um instrumento prático 
para ‘saltar’ facilmente de uma para a outra”, de modo que “o salto é um método” (p. 
396, grifo do autor). Didi-Huberman explica que

Warburg dedicou todo o final de sua vida a expor os quadros – as 
imagens em séries, as séries das séries – de seu pensamento. Não 
se tratava apenas de recapitular uma obra, como maneira de concluí-
la, mas de desdobrá-la em todos os sentidos, a fim de descobrir suas 
possibilidades ainda não percebidas (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 
387).

Isso posto, é possível depreender que “a montagem só é válida quando não se 
apressa a concluir ou a enclausurar: quando abre e complexifica a nossa apreensão 
da história, e não quando a esquematiza abusivamente” (DIDI-HUBERMAN, 2020, 
p. 174). A montagem enquanto procedimento explorado no atlas Mnemosyne é uma 
resposta ao anseio de Warburg por 

uma forma [de coleção e exibição] que não fosse classificação (que 
consiste em pôr juntas as coisas menos diferentes possíveis, sob a 
autoridade de um princípio de razão totalitária) nem bricabraque (que 
consiste em juntar as coisas mais diferentes possíveis, sob a não 
autoridade do arbítrio). Era preciso mostrar que os fluxos são feitos 
apenas de tensões, que os feixes amontoados acabam explodindo, 
mas também que as diferenças desenham configurações e que as 
dessemelhanças criam, juntas, ordens não percebidas de coerência 
(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 399).

Didi-Huberman (2015) reivindica a necessidade de “articular o ver e o imaginar” (p. 
17), haja vista que “só a imaginação é capaz de montar ou rearticular os elementos 
oferecidos pela observação” (p. 19). Segundo o autor, a imaginação nada tem a ver 
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com a fantasia, mas sim com um conhecimento transversal que, através da potência da 
montagem, estabelece laços que a mera observação direta não é capaz de vislumbrar 
(DIDI-HUBERMAN, 2018b). Assim, “a imaginação não é, como frequentemente 
acreditamos, abandono às miragens de um único reflexo, mas construção e montagem 
de formas plurais postas em correspondência” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 173). Na 
percepção de Didi-Huberman,

o valor de conhecimento nunca seria intrínseco a uma única imagem, 
tal como a imaginação não consiste em imiscuir-se passivamente numa 
só imagem. Trata-se, ao contrário, de pôr o múltiplo em movimento, 
de não isolar nada, de fazer surgir os hiatos e as analogias, as 
indeterminações e as sobredeterminações em jogo nas imagens 
(DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 173).

Na concepção de Didi-Huberman (2017c), a lógica da montagem não é a ideia de 
“juntar” coisas, mas de operacionalizar disjunções, buscando diferenças, confrontos 
e tensões. O autor explica que a “legibilidade” das imagens se dá no encontro delas 
com outras fontes, imagens e narrativas. Desse modo, a montagem “procede, 
filosoficamente, de modo dialético” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 198). No entanto, 
trata-se de “uma forma não ortodoxa de dialética, uma dialética proliferativa, que vem 
substituir qualquer veleidade de dialética unificadora” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 
400). 

Uma vez que “a montagem faz surgir e agrupa [...] formas heterogêneas ignorando 
qualquer ordem de grandeza e hierarquia” (DIDI-HUBERMAN, 2017c, p. 81), os 
estudos da Cultura Visual são um campo no qual a operacionalização dessa forma de 
proceder pode ser efetivada, de modo a confrontar imagens de procedências diversas 
a fim de explorar o potencial educativo que emerge desses confrontos.

Ao estabelecer conexões entre imagens, confrontando seus ditos e não ditos, 
se estabelece um ato de montagem. Esse ato tem o potencial de apresentar “a 
nosso olhar [...] uma verdadeira crítica da violência conduzida através das ‘imagens 
do mundo’, admitindo que a violência começa, com frequência, pela instalação de 
dispositivos aparentemente ‘neutros’ e ‘inocentes’” (DIDI-HUBERMAN, 2018a, p. 
104). Confrontar imagens é tomar parte em uma batalha irremediavelmente política, 
e abre a possibilidade de promover rupturas com representações sociais negativas e 
estereótipos, criando oportunidades de elaboração de novos sentidos sobre o que se 
vê. 

Visualidade e representação: desmontar, montar, remontar
As representações visuais estão baseadas em princípios que valorizam certas 

situações e sujeitos em detrimento de outros. São valores, normas e condutas que 
vão variando de tempos em tempos, conforme mudam os interesses econômicos e as 
posições nas estruturas das relações de poder. Desde as eras mais rudimentares, o 
ser humano se relaciona com as imagens. A ideia historicamente construída da visão 
atrelada à auto evidência, àquilo que é evidente ou óbvio, foi sendo adotada século 
após século no desenvolvimento da humanidade. 

No entanto, o ato de ver não necessariamente acompanha a ação de interpretar 
o que se viu. Como disse John Berger (1999), na realidade, “nunca olhamos para 
uma coisa apenas, estamos sempre olhando para a relação entre as coisas e nós 
mesmos” (p. 11), sendo “a maneira como vemos as coisas [...] afetada pelo que 
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sabemos ou pelo que acreditamos” (p. 10). Isso faz com que as imagens ocupem um 
lugar privilegiado de legitimidade, com potencial de construir realidades e de serem 
portadoras de discursos, e não apenas de significados. 

Nessa direção, as representações que formam parte do “complexo de visualidade” 
(MIRZOEFF, 2016) incluem em suas narrativas não apenas códigos e intenções de 
discurso sobre o que pode ser visto e quem pode ou não olhar, mas, também, contextos 
construídos mediante as práticas de ver. Portanto, o conceito de visualidade se refere 
às formas pelas quais a visão é moldada e constantemente atualizada ao longo do 
tempo nos contextos de interação social. Isso significa que ver é uma experiência 
cultural, e não um ato individual baseado na auto evidência. 

Os estudos da Cultural Visual buscam colocar lentes de aumento nas formas 
como as imagens e suas respectivas visualidades influenciam a conformação do 
conhecimento e a construção dos significados culturais atribuídos aos modos como 
aprendemos a ver o mundo. Interessa explorar como as imagens constroem visões 
de mundo por meio das visualidades, cujos códigos e representações colaboram para 
a manutenção dos sujeitos nos estratos sociais, criando realidades vinculadas às 
situações de diferença e à manutenção do poder.

Desde esta perspectiva, reunir vestígios das construções visuais de gênero, atritando 
complexos de visualidades oriundos de diversos lugares e momentos históricos, nos 
ajuda a pensar a circulação de ideias e discursos que atravessaram os séculos e 
as fronteiras geográficas, os quais acabam contribuindo para a normatização dos 
significados sobre ser “homem” e “mulher” nos contextos sociais. Por outro lado, e 
simultaneamente, vestígios visuais que se opõem às construções hegemônicas de 
significados que ensinam modos de ver e de representar, as contravisualidades, 
se apresentam como uma possibilidade de construir conhecimento desde o não-
hegemônico, desde bordas mais fluidas e flutuantes.

Desde aí, a ideia: desmontar, montar, remontar. Para Didi-Huberman (2018b), a 
noção de montagem está diretamente associada e implicada com o conhecimento. 
Assim, a ideia de montagem nos processos de aprendizagem possibilita rastrear 
ideias, desestabilizar certezas, pôr em evidência as contradições que permeiam 
nossos cotidianos e vislumbrar possibilidades de criar outras relações. É nesse 
sentido que a montagem pode contribuir para problematizar as construções visuais de 
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gênero e expor como imagens, narrativas e modos de ver são elementos articulados 
e atravessados entre si, atualizados constantemente por meio de novas visualidades 
e contravisualidades.

Na Figura 1, é possível vislumbrar de que modo a montagem deflagra conflitos com 
potencial educativo. Ao confrontar visualidades hegemônicas – as quais legitimam 
identidades de gênero construídas de forma binária, impositiva e castradora, bem como 
normalizam certas relações disfuncionais entre elas – com outras, que questionam 
essa forma de atribuir e distribuir papéis a serem desempenhados pelos sujeitos, é 
criada uma situação na qual nos sentimos convidados a refletir e a problematizar as 
circunstâncias que são criadas com base nas relações de poder. De que modo isso 
contribui para a superação de discriminações e violências embasadas no gênero? 
Assim como a obra “prisão pulsante” (2020), da artista Uterina, também acreditamos 
que é preciso “continuar a fazer perguntas até os papéis repetitivos cessarem”. Dessa 
maneira, um conjunto de imagens distintas reunidas sobre o mesmo plano, ao expor 
descontinuidade de ideias, de normas e de certezas, possibilita questionamentos que 
desestabilizam modos de pensar e de ver. 

O processo de montagem implica trazer à superfície o que não está explícito, o que 
não está evidente, fazer aparecer o que não aparece, desmontar os códigos visuais 
que normatizam as representações. “Para saber é preciso tomar posição”, disse Didi-
Huberman (2017c, p. 15):

Tomar posição é situar-se pelo menos duas vezes, em pelo menos duas 
frentes que toda posição comporta, pois toda posição é, fatalmente, 
relativa. Trata-se, por exemplo, de afrontar algo; diante disso, todavia, 
precisamos também contar com tudo aquilo de que nos afastamos, o 
fora de alcance que existe atrás de nós, que recusamos talvez, mas 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de imagens 
extraídas da internet⁵

Figura 1. Exemplo de montagem

⁵A parte superior consiste em reproduções fotográficas das esculturas “Discobolus” (460-450 a.C.), 
de Myron, “Apolo e Dafne” (1622-1625), de Bernini, e “Afrodite” (c. 100-150), de autoria desconhecida. A 
parte inferior reproduz uma fotografia feita por Valerie Oluwatoyin Abeji, na qual a drag queen Madame 
Madness veste “The Masculine Dress” (2021), de autoria de Ruben Jurriën, e as obras “(PIN)Ken 
Bar(BLUE)” (2020), de João Paulo Baliscei, e “prisão pulsante” (2020), de Uterina.
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que, em grande parte, condiciona nosso próprio movimento, logo, 
nossa posição. [...] Para saber é preciso saber o que se quer; porém, 
é preciso, também, saber onde se situa nosso não saber, nossos 
medos latentes, nossos desejos inconscientes. Para saber é preciso, 
então, contar com duas resistências pelo menos, duas significações 
da palavra “resistência”: a que afirma nossa vontade filosófica ou 
política de quebrar as barreiras da opinião (é a resistência que diz 
“não” a isso, “sim” àquilo), mas também a que afirma nossa propensão 
psíquica em erguer outras barreiras no acesso sempre perigoso ao 
sentido profundo de nosso desejo de saber (é a resistência que não 
sabe mais muito bem em que ela consente nem a que quer renunciar) 
(DIDI-HUBERMAN, 2017c, p. 15-16).

Didi-Huberman (2018a) nos ensina, então, que a montagem é um “pensamento 
elevado à altura de uma cólera, ela corta, toma posição e torna legível a violência 
do mundo” (p. 110). Para efetivar uma montagem é, então, imprescindível o ato de 
rescindir, isto é,

elevar sua cólera à altura de um trabalho, paciente, sobre as imagens 
do mundo que suscitam essa cólera. Tentar, incessantemente, 
compreender o laço entre essas imagens e a violência do mundo. 
Reaprender sempre. Nunca acreditar que se pode tomar – ainda menos 
possuir – aquilo que mostramos. Sempre remontar tudo tomando pela 
mão, depois soltando a mão do espectador, para emancipar seu olhar. 
Mas nunca esquecer a cólera da qual procede todo esse trabalho. 
Rescindir, portanto, incessantemente, toda certeza e toda unidade 
provisoriamente reformadas na montagem (DIDI-HUBERMAN, 2018a, 
p. 144-145).

A cólera, essencial nessa tomada de posição que orienta o trabalho de montagem, 
pode ser entendida como uma oposição veemente contra os complexos de visualidades 
que instauram, fomentam e legitimam violências, recorrendo às imagens para expor 
o modo pelo qual elas estão implicadas diretamente na construção e manutenção de 
regimes violentos. Mas também é importante considerar as imagens que não pactuam 
com esses regimes, que se insurgem contra eles, que os controvertem. Dentro desse 
contexto, é relevante ter em vista o que Didi-Huberman (2017b) conjectura sobre o 
levante – isto é, a resistência do desejo de liberdade frente a conjunturas que visam 
aniquilá-la – e as imagens: “Não se faz um levante sem certa força. Qual força? De 
onde vem? Não é evidente – para que ela se exponha e se transmita – ser necessário 
que tenha uma forma?” (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p. 20). Assim, a tentativa de 
compreender e demonstrar as relações entre visualidades, violências e resistências é 
evidentemente marcada por um posicionamento político diante das imagens, de lutar 
com elas, contra elas, através delas.

Ao considerarmos a ideia de que “os objetos não têm vida, mas sim adquirem 
sentido pela experiência de quem os olha e os possui” (HERNÁNDEZ, 2000, p. 128), 
o emprego da montagem como procedimento mediador de aprendizagem ajuda a 
pensar a cultura visual como um sistema de redes de significações em que as imagens 
servem como veículos de reprodução de significados sobre os modelos institucionais, 
convenções e experiências contextuais. O exercício da montagem colabora, então, 
para nos pensarmos como sujeitos inseridos em uma cultura visual específica, cujos 
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desdobramentos dependem da amplitude de nossos conhecimentos e da nossa 
habilidade de compreensão relacional sobre os artefatos culturais.

Nesse sentido, se a compreensão do visível está relacionada com as formas como 
atribuímos sentido ao mundo, ao “outro” e às situações do cotidiano, a montagem 
colabora para montar e desmontar as relações com as realidades criadas por meio 
das visualidades e suas dimensões discursivas. Em seguida, voltar a montar sentidos 
a partir de uma compreensão relacional e provisória sobre os artefatos visuais que 
conformam a cultura visual de cada momento histórico, por meio da experiência e do 
intercâmbio de conhecimentos que possibilitam criar outros contextos interpretativos. 

Notas finais
A imagem educa porque é mais do que uma simples representação. Trata-se 

de uma prática social que se apoia em sua visualidade. Os significados atribuídos 
estão além dos signos imagéticos, pois fixam e propagam visualmente um saber, um 
conhecimento sobre as formas como construímos sentidos ao mundo. Assim, cabe 
perguntar: o que aprendemos com as imagens? É possível “liberar” a imaginação para 
que outros significados possam surgir?

A interpretação sobre o que se vê depende de mecanismos de atribuição de 
sentido, que implicam em uma reflexão interiorizada, a qual, por sua vez, depende 
dos conhecimentos e experiências prévias. Desse modo, a atribuição de sentido 
de qualquer mensagem dentro do sistema de práticas culturais é um processo 
compartilhado.

A montagem, como um dispositivo de aprendizagem relacional, pode contribuir 
para problematizar o sexismo e a LGBTQIAP+fobia, expondo como eles permeiam 
tanto imagens quanto modos de ver e, por conseguinte, modos de pensar. Assim, 
são expostos os mecanismos através dos quais se institui e sustenta a produção de 
identidades de gênero e orientações sexuais tidas como “normais” ou “desviantes”. 
O ato de desvendar como operam complexos de visualidades dominantes torna 
evidente uma “história do olhar” não apenas permeada por, mas, também, implicada 
em discriminações e violências que precisam ser questionadas e desconstruídas. 
Por outro lado, explorar na construção de montagens também imagens insubmissas 
e subversivas, postas lado a lado com aquelas que criam as normas que estas 
questionam, torna visíveis descontinuidades, fissuras e outras possibilidades. 
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RESUMO
Este artigo propõe pensar os desenhos animados como mediadores 

de conhecimento no processo de desenvolvimento e aprendizagens 
das crianças, buscando refletir as ausências de representações mais 
plurais que problematizem os estereótipos e padrões normativos 
de gênero e sexualidade. Atualmente, apesar de existir uma 
tendência da indústria de audiovisuais em apresentar produções 
mais democráticas e inclusivas, familiares e educadores(as) ainda 
encontram dificuldades de desenvolver abordagens mais complexas 
que ajudem as crianças a vivenciar outras dimensões subjetivas 
que as ajudem a ampliar o conhecimento em torno de si e de seus 
contextos. As reflexões são apoiadas nos estudos da cultura visual 
e de gênero e sexualidade, contribuições teóricas que pensam as 
imagens e os artefatos culturais como mediadores nos processos de 
ensino e de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Desenhos animados; Gênero e Sexualidade; 
Normatividade.

ABSTRACT 
This article proposes thinking about cartoons as mediators of 

knowledge in the development and learning process of children, 
seeking to reflect the absence of more plural representations that 
problematize stereotypes and normative standards of gender and 
sexuality. Currently, there is a trend in the audiovisual industry to present 
more democratic and inclusive productions, but family members and 
educators still find it difficult to develop more complex approaches 
that help children to experience other subjective dimensions and help 
them to expand their knowledge around themselves and its contexts. 
The reflections are supported by studies of visual culture, gender and 
sexuality, theoretical contributions that consider images and cultural 
artifacts as mediators in the teaching and learning processes.

KEYWORDS: Cartoons; Gender and Sexuality; Normativity

Eixo temático C:
Educação, Arte e Cultura Visual UFG, Brasil

jumoreirag@
discente.ufg.br

Universidade 
Federal de Goiás, 
Brasil

carlaabreu@ufg.br 

Julia Moreira 
Guimarães

Carla Luzia 
de Abreu

DESENHOS ANIMADOS INFANTIS, 
REPRESENTAÇÕES E A NORMATIVIDADE 
DE GÊNERO E SEXUALIDADE

CHILDREN’S CARTOONS AND GENDER 
AND SEXUALITY NORMATIVENESS



236

Desenhos e representações
As produções fílmicas não costumam exibir representações que não se encaixam 

nos papéis de gênero e de sexualidade convencionais e são estruturadas a partir de 
uma matriz heterossexual, baseada na aparência de corpos brancos e com sexualidade 
binária, deixando de fora as representações que não se encaixam no escopo imagético 
idealizado socialmente, por exemplo, não-brancos, LGBTQIA+¹, corpos gordos (no 
caso de representações femininas), PCDs (pessoas com deficiência), entre outras.

Na indústria cultural voltada à produção de desenhos e filmes direcionados ao 
público infantil, os produtos que se afastam do ideário cis-heteronormativo são ainda 
raras exceções. Essa estrutura de pensar o mundo e os sujeitos pressupõe que só 
existem duas formas opostas de existir: homem ou mulher. Consequentemente, o 
entendimento sobre a questão do desejo, ou seja, por quem devemos nos atrair 
sexualmente, também é pensado como uma via de lados opostos. Essas construções 
sociais são refletidas também na grande indústria de audiovisuais, em que essa forma 
de normatizar os papéis sociais assume a heterossexualidade cisgênera² como regra.

No entanto, a realidade mostra que assim como existem as regras, também existem 
os sujeitos que as atravessam. Os indivíduos que não seguem as normas são deixados 
à margem dos processos de subjetivação da matriz heterossexual, invisibilizados e 
recusados como pertencentes à matriz que posiciona os sujeitos socialmente. Nesse 
sentido, nas produções fílmicas direcionadas ao público infantil, essas representações 
também têm poucas chances de ocupar lugares visíveis ou de destaque. 

A construção de personagens em animações infantis ainda se dá através das 
representações de padrões de feminilidade e masculinidade tradicionais e, personagens 
LGBTQIA+, quase não existem. Atualmente, esse cenário vem mudando lentamente e 
começam a surgir alguns produtos que apresentam e discutem o tema da diversidade, 
como: “Hora da Aventura³”, “Steven Universo⁴” e “Irmão do Jorel⁵”, produções que 
veem ganhando espaço entre os adolescentes e jovens, pessoas que já têm controle 
sobre o que querem assistir, mas, entre as crianças, essas temáticas ainda parecem 
ser um problema, uma vez que passam pelo aval e seleção das famílias.

Recentemente, algumas grandes produtoras cinematográficas estão apostando 
em animações mais relacionais com os contextos atuais, como Valente⁶ (2012), no 
qual percebemos uma intencionalidade de discurso que aparentemente propaga a 
ideia de meninas empoderadas. Esse protagonismo dado à personagem se difere 
dos filmes de princesas tradicionais, aquelas moças que esperavam a iniciativa de um 
príncipe para serem salvas, sendo eles, portanto, os protagonistas da produção. O 
filme Valente chegou ao público deslocado desta ideia e, segundo Brenda Chapman, 

¹LGBTQIA+ é uma sigla que abrange pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais/ Travestis/
Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais/Arromânticos/Agêneros e outras possibilidades.

² “Cisgênera” se refere a pessoa que se identifica com sexo/gênero determinado como “biológico”
³Nome original: Adventure Time, 2010 - 2018, série criada por Pendleton Ward para o Cartoon 

Network. Produzida por Kelly Crews e Pendleton Ward, distribuída pela Warner Bros.
⁴Nome original: Steven Universe, 2013 - 2020, série criada por Rebecca Sugar para o Cartoon 

Network. Produzida por Jackie Buscarino, distribuída pela Warner Bros.
⁵Nome original: Irmão do Jorel, 2014 - presente, série criada por Juliano Enrico. Produzida por 

Zé Brandão e Felipe Tavares com as empresas TV Quase, Copa Studio e Cartoon Network Brasil, 
distribuída pela Cake Entertainment.

⁶Nome original: Brave, 2012, produzido por Pixar Animation Studios e lançado pela Walt Disney 
Pictures. Foi dirigido por Mark Andrews e Brenda Chapman e co-dirigido por Steve Purcell. Roteiro de 
Brenda Chapman.
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roteirista e co-diretora da animação, a personagem é uma história inspirada na relação 
dela com sua filha e visava apresentar uma relação de união da família. No entanto, 
não foi isso que aconteceu. Chapman (2011), que deixou a direção da animação por 
“diferenças criativas”, disse em entrevista ao The Atlantic que Merida, a princesa do 
filme, “foi criada para dar às menininhas um exemplo de vida mais forte, algo com 
substância, e não apenas um rostinho bonito esperando por romance”⁷. Segundo ela, 
a Disney teria feito mudanças estéticas no desenho por “marketing descaradamente 
machista e baseado no dinheiro”.

A fala de Chapman faz muito sentido às fãs do filme que também reclamaram em 
redes sociais sobre a transformação da personagem, agora mais sexualizada, magra, 
com decotes e maquiagem valorizando o padrão de feminilidade normatizado pela 
cultura patriarcal, mostrando, assim, que não se trata de ser valente, mas bonita! 
Nesse ponto, trazemos o alerta de Simone de Beauvoir, feito há muito tempo:

[...]  a  preocupação  com  a  aparência  física  pode  tornar-se  para  
a menina uma verdadeira obsessão; princesas ou pastoras, é preciso 
sempre  ser  bonita  para  conquistar  o  amor  e  a  felicidade;  a  feiúra 
associa-se cruelmente à maldade, e, quando as desgraças desabam 
sobre  as  feias,  não  se  sabe  muito  bem,  se  são  seus  crimes  ou  
sua feiúra que o destino pune. (BEAUVOIR, 1967, p. 33)

Em blogs infantis na internet, a categoria “filmes para empoderar meninas” está 
sendo cada vez mais destacada, mas ainda sobram muitas pontas soltas e vários 
questionamentos, por exemplo: quando falamos de empoderamento de meninas, a 
que referimos? o que é esse empoderamento que ainda se atém à corpos baseados 
em padrões de beleza irreais? Ainda assim, Valente (2012) aponta para um outro 
caminho que se afasta das princesas tradicionais e, mesmo já tendo nove anos desde 
sua estreia, continua ocupando os primeiros lugares nas listas de filmes infantis mais 
procurados, juntamente com “Moana” (2016).

Entre as exceções, em 2020, estreou no Disney Channel, uma série televisiva 
chamada “A casa da coruja”⁸, criação de Dana Terrace e, em meio as personagens 
protagonistas, há uma menina bissexual chamada Luz, uma adolescente não branca 
e que foge de estereótipos de feminilidade convencional. A diretora do desenho 
disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, que a equipe da Disney foi 
muito resistente no começo: “Quando aceitaram o projeto, ouvi de alguns líderes da 
Disney que eu não poderia representar qualquer relação bissexual ou gay na série” 
(TERRACE, 2020), após insistência e apoio do executivo do canal, o desenho pode ir 
ao público.

Também em 2020, um desenho da plataforma Netflix, “Os 3 lá embaixo: Contos 
de Arcádia”⁹, produção do cineasta e produtor mexicano Guillermo Del Toro, ganhou 
algumas manchetes em jornais depois de uma mãe ter feito uma postagem que 
viralizou nas redes sociais, na qual relata ter ficado incomodada com uma cena de 

⁷Fonte: Revista Veja. Disney ‘sensualiza’ sua heroína mais progressista, Merida. Veja. 14/05/2013. 
<https://veja.abril.com.br/cultura/disney-sensualiza-sua-heroina-mais-progressista-merida/>. Acesso 
em 25/08/21. 

⁸Nome original: The Owl House, 2020 - presente, série criada e produzida por Dana Terrace. 
Distribuída pela Disney Television Animation.

⁹Nome original: 3Below, 2018 - presente, série criada por Guillermo Del Toro. Produzida pela 
DreamWorks e distribuída atualmente pela Netflix.  
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um beijo entre duas personagens, ao assistir o desenho juntamente com seu filho 
de 4 anos¹⁰. No episódio, acontece uma invasão alienígena e as personagens com 
medo de morrer sem nunca terem beijado, se beijam. Para a mãe, o desenho tinha 
que ter uma categorização de idade e não ser “classificação livre”. Com relação às 
reclamações que surgiram após a iniciativa desta mãe, o Ministério da Justiça, órgão 
responsável pelo Sistema de Classificação Indicativa Brasileira, em nota, afirmou que 
o sistema brasileiro adota critérios específicos e não usam juízo de valor ao analisar 
questões de raças, religiões, posicionamentos políticos ou orientação sexual.

Curioso observar que vinte anos atrás, conhecíamos o Shrek¹¹ (2001), produzido 
pela DreamWorks. A proposta de Shrek é ser um conto de fadas às avessas, com 
vários personagens retirados de outras histórias, em que os príncipes são homens 
arrogantes e covardes, o dragão que guarda a torre da princesa é fêmea, o cavalo 
branco foi substituído por um burro, quem salva a princesa é um ogro e a fada 
madrinha é uma vilã. Fiona, a princesa, inicialmente muito preocupada com a sua 
imagem, transforma-se também em ogro quando o sol se põe. Ao longo da narrativa, 
Fiona é apresentada como uma personagem forte que luta de igual a igual com seu 
companheiro. Outros personagens aparecem também na proposta de desconstrução, 
o Pinóquio, por exemplo, nesta produção gosta de usar roupas femininas e uma das 
madrinhas de casamento de Fiona, representada por uma das irmãs da Cinderela, é 
uma personagem trans.

Shrek é um bom desenho para exemplificar que é possível incluir nos desenhos 
infantis representações mais plurais e mais próximas da realidade.  É um filme que 
ensina sobre diversidade e propõe outras formas de mediação e construção de 
subjetivação, ao mesmo tempo em que a fantasia e a valorização dos bons sentimentos 
é realçada. Subjetivação é um conceito trabalhado por Michael Foucault (1988) e se 
refere às muitas maneiras como o sujeito se relaciona consigo mesmo e com o outro, 
transformando-o e constituindo-o. Torna-se, portanto, um conceito importante para 
entendermos os deslocamentos que o filme pode proporcionar. Foucault explica que 
essa forma de se constituir se trata da  

formação dos procedimentos pelos quais o sujeito é levado a se 
observar, se analisar, se decifrar e se reconhecer como campo de 
saber possível. Trata-se, em suma, da história da “subjetividade”, se 
entendermos essa palavra como a maneira pela qual o sujeito faz 
a experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se 
relaciona consigo mesmo. (FOUCAULT, 2004, p. 236)

Mas, por que Shrek não foi alvo de críticas em suas quatro edições? Quais seriam 
essas construções de si mesmo que podem ser observadas em Shrek? 

O ogro, ao longo do filme, vai recebendo várias camadas que humanizam o 
personagem, suas diferenças fora do padrão da normalidade vão sendo postas em 
segundo plano e transformando-o em herói da narrativa. Assim, mesmo fora dos 
padrões, criam-se outros processos de subjetivação. 

¹⁰Fonte: Pleno News. 10/01/2020.   <https://pleno.news/entretenimento/cultura-e-lazer/mae-
denuncia-desenho-livre-da-netflix-com-beijo-gay.html>

¹¹Nome original: Shrek, 2001, com continuações da franquia do filme em 2004, 2007 e 2010. Criado 
por William Steig, produzido e lançado pela DreamWorks. 
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a questão é determinar o que deve ser o sujeito, sob qual condição ele 
é submetido, qual o estatuto ele deve ter, qual posição ele deve ocupar 
no real ou no imaginário, para se tornar sujeito legítimo de tal ou tal 
tipo de conhecimento; em suma, trata-se de determinar seu modo de 
‘subjetivação’; pois ele, evidentemente, não é o mesmo conforme o 
conhecimento no qual ele é tratado... (FOUCAULT, 2004, p. 235)

A ideia de normatização como espaço de diferenciação também é pensada aqui desde 
as contribuições de Foucault (1996, p. 163), que explica como sendo as operações e 
práticas que classificam e separam os sujeitos nos grupos sociais em função de um 
conjunto de regras. Por outro lado, e a partir de uma análise histórica, reconhecemos 
que o mundo mudou muito desde 2001, ano de estreia de Shrek. Naquela época, 
a facilidade de acesso às redes sociais não era como hoje e as informações ainda 
eram restritas aos contextos locais; além disso, Shrek é uma sátira, algo que torna os 
personagens do filme mais bem aceitos com a ajuda do humor.

Outra questão que também se impõe se refere ao contexto de retrocesso com 
relação às causas que valorizam a diversidade e a convivência pacífica entre os 
sujeitos. Nos últimos anos, grupos conservadores (no âmbito político, religioso e 
na própria sociedade) passaram a utilizar a expressão “ideologia de gênero” para 
censurar, calar e invisibilizar qualquer debate, pesquisa, produção artística e práticas 
educacionais que abordam os assuntos que envolvem as questões de gênero e de 
sexualidade. Segundo essas pessoas, existe um movimento que quer acabar com as 
famílias, ensinar as crianças serem “homossexuais”, incentivar o aborto, entre outras 
teorias conspiratórias fictícias.

A ‘nova’ caça às bruxas: a “ideologia de gênero”
As primeiras aparições do termo “ideologia de gênero”, segundo Richard Miskolci e 

Maximiliano Campana (2017, p. 726), surgem dentro das discussões da Igreja Católica, 
“mais especificamente nos textos do então cardeal Joseph Aloisius Ratzinger”, em 
1997, que depois veio a se tornar o papa Bento XVI. Essas discussões foram reações 
aos avanços do movimento feminista no final do século XX e, especificadamente, após 
a Conferência Mundial de Benijing sobre a Mulher, organizada pela ONU em 1995, 
em que após discussões acaloradas, o termo “mulher” foi substituído pelo conceito de 
gênero¹². 

A contraofensiva católica se estendeu a vários segmentos religiosos conservadores 
que passaram a combater a “perspectiva de gênero” associando as feministas e os 
estudos de gênero e de sexualidade às ideias totalitaristas, como o nazismo e o 
comunismo. Na América do Sul, o termo “ideologia de gênero” passou a se popularizar 
após um livro lançado pelo argentino Jorge Scala, advogado, católico e professor 
de bioética, traduzido e lançado no Brasil em 2011. Surpreendentemente, o livro foi 
amplamente distribuído nas igrejas evangélicas brasileiras. Nele, Scala combate 
a ideia de gênero como uma construção social e sugere que o conceito seria um 
instrumento de “poder”, criado para combater a religião e a própria ciência. 

¹²Joan Scott (1990), explica que gênero é uma categoria relacional, sendo uma das partes que 
constitui as relações sociais, baseadas nas diferenças biológicas e nas relações de poder, formado por 
quatro elementos essenciais e inter relacionados: a cultura, as normalizações, a política e a identidade 
subjetiva. Esses elementos servem como forma de legitimação do gênero. O gênero é “um meio de 
decodificar o sentido e de compreender as relações complexas entre diversas formas de interação 
humana” (SCOTT, 1990 p. 23). 
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Nos anos que seguiram, ultrapassando os portões da igreja, o termo foi popularizado 
e se tornou uma retórica eficiente nas disputas políticas, desempenhando um papel 
fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro. Em seu discurso de posse¹³, em janeiro 
de 2019, o então presidente disse que iria combater a ‘ideologia de gênero’, valorizar 
a família (pontos centrais de sua campanha à presidência) e, acrescentou: “O Brasil 
voltará a ser um país livre das amarras ideológicas”. Eleito, Bolsonaro “tem buscado 
abolir a educação sexual nas escolas, substituindo-a por um currículo que reforce a 
ideia da diferença binária de gênero” (BUTLER, 2019, p. 224). 

Alguns anos antes, em novembro de 2017, a filósofa Judith Butler, referência 
mundial nos estudos de gênero, veio ao Brasil convidada pelo Sesc Pompéia, em São 
Paulo, para uma palestra no Seminário “Os fins da democracia”. Foi recepcionada com 
selvageria por um grupo que gritava “queimem a bruxa”, mas, apesar da tentativa de 
cancelar o evento, ele não só ocorreu como recebeu mais visibilidade. Em entrevista 
à Folha de São Paulo (2017), Butler comentou:

 
Embora apenas minha efígie tenha sido queimada, e eu mesma tenha 
saído ilesa, fiquei horrorizada com a ação. Nem tanto por interesse 
próprio, mas em solidariedade às corajosas feministas e pessoas 
queer no Brasil que estão batalhando por maior liberdade e igualdade, 
que buscam defender e realizar uma democracia na qual os direitos 
sexuais sejam afirmados e a violência contra minorias sexuais e de 
gênero seja abominada. Aquele gesto simbólico de queimar minha 
imagem transmitiu uma mensagem aterrorizante e ameaçadora 
para todos que acreditam na igualdade das mulheres e no direito de 
mulheres, gays e lésbicas, pessoas trans e travestis serem protegidos 
contra violência e assassinato. (BUTLER, 2017)

 
Mesmo sob forte ataque, as discussões sobre gênero, diferente do que querem 

e insistem alguns grupos conservadores, caminham na linha da igualdade das 
diferenças. Os estudos feministas e os estudos de gênero e de sexualidade, como 
qualquer pessoa minimamente esclarecida sabe, não se trata de uma ideologia e 
muito menos, destruir famílias, como propaga Jair Bolsonaro e as pessoas que o 
apoiam. São campos de conhecimento que questionam, entre vários outros temas, 
quais as pessoas são aceitas dentro das categorias de povo e família e quais são 
deixadas de fora.

Nessa direção e retomando o assunto deste artigo, refletir sobre as visualidades dos 
desenhos animados infantis que reforçam as normatividades de gênero e sexualidade 
nos permite pensar a desconstrução dos processos que normalizam os sujeitos e 
quais são excluídos da matriz social, marginalizados e considerados fora das “regras” 
criadas para existir socialmente.

Desenhos animados, visualidades e as questões de gênero
Para Emmanuel Alloa (2015, p. 12), a imagem é sempre mais do que seu objeto físico, 

em outras palavras, as imagens transmitem significados que vão muito além de suas 
materialidades. Desenhos infantis ao apresentarem personagens majoritariamente 
dentro dos padrões de normatividade de gênero e de sexualidade estão validando 

¹³Fonte: Folha UOL. 01/01/2019.  <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/leia-a-integra-do-
discurso-de-bolsonaro-na-cerimonia-de-posse-no-congresso.shtml>
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alguns sujeitos e excluindo outros e, essa subjetividade, é aprendida por meio das 
práticas sociais, inclusive, a prática de “ver”.

Segundo Vigotsky (2017), é a partir do contato da criança com a cultura e com 
o grupo social no qual está inserida, que ela desenvolve suas funções psicológicas 
superiores. Nesses espaços são estabelecidas as primeiras relações com as linguagens 
na interação com o “outro” e é nessa relação que o processo de desenvolvimento 
acontece, do plano social para o individual do sujeito. Portanto, as características 
individuais dependem da interação com o meio para se construírem e, os modos de 
agir, pensar, sentir, se relacionar e a aquisição de conhecimento, também acontecem 
nesse processo. Então, enquanto sujeitos, construímos e somos construídos mediante 
as experiências que ocorrem com o meio social.

A pesquisadora Susana Rangel da Cunha (2008, p.1) chama de “biografia visual” as 
imagens que nos marcam, formatam nossa subjetividade e nos constroem enquanto 
indivíduos. Um dos artefatos que podemos encontrar nesse mapa visual são os 
desenhos animados que fizeram parte da nossa infância. O professor estadunidense 
Henry Giroux (1995), ao tratar o papel dos desenhos da Disney na cultura infantil, 
destaca a dimensão pedagógica dessas produções nos processos de subjetivação 
das crianças: 

A Disney não ignora a história; ela a reinventa como um instrumento 
pedagógico e político para assegurar seus próprios interesses e sua 
autoridade e poder. A inocência não representa apenas a face de uma 
dominação discursiva. Ela é também um dispositivo para ensinar às 
pessoas a se localizarem em narrativas históricas, representações e 
práticas culturais particulares. (GIROUX, 1995, p. 137).

Na mesma direção, Guacira Lopes Louro (2000), no artigo “O cinema como 
pedagogia”, afirma que as produções fílmicas são produtos culturais que por seu 
alcance e popularidade acabam influenciando as práticas sociais e as identidades 
culturais no Brasil. Segundo a autora, o cinema educa por meio de suas narrativas e 
representações normalizadas, tendo a heterossexualidade como princípio e padrão, 
legitimando umas identidades e desautorizando outras. As produções audiovisuais, 
assim, podem ser entendidas como artefatos culturais e, portanto, geradoras de 
significados sobre o que é certo ou errado, o que pode ser visibilizado e aquilo que 
deve permanecer oculto.

As produções audiovisuais voltadas ao público infantil são criadas por pessoas 
adultas, portanto, indivíduos que já foram educados sobre os padrões normativos 
estabelecidos no preconceito e nas discriminações; as normas definem marcadores 
sociais importantes, como os que se referem à classe social, à etnia, à raça, o gênero e a 
sexualidade. Sendo questões estruturantes das sociedades, as pessoas que criam as 
narrativas, as situações e os personagens dos desenhos animados podem reproduzir 
essas noções de mundo em suas criações, mesmo que de forma inconsciente. Essas 
produções, realizadas por pessoas adultas, mediam a relação entre as crianças e os 
valores culturais de cada época, “metaforizando imageticamente, o contexto social em 
que estão inseridas, além de interferir na sua forma de nomear, ordenar e representar 
o que se entende por realidade e a sua forma de interagir com a mesma” (BECKER, 
2010, p. 91)

As imagens, como elementos importantes na mediação entre o sujeito e o mundo, 
são um dos elementos responsáveis na ampliação dos processos de desenvolvimento 
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e aprendizagem das crianças. Considerando que desde uma perspectiva pedagógica, 
a alfabetização midiática na primeira infância forma parte do conjunto de mecanismos 
que preparam as crianças para a vida adulta, a mediação com as imagens nos 
processos de ensino deveria ser crítica, dignificante e libertadora, no sentido freiriano 
do termo. Afinal, como já alertou Vigotsky (2017), nos processos de desenvolvimento, 
quanto mais experiências têm as crianças, maior a possibilidade de elaborarem redes 
de significações e interpretações mais complexas.

Nos contextos de aprendizagem (formal, não-formal e informal), as imagens quando 
usadas como mediadoras de conhecimento, ajudam na compreensão sobre o sentido 
evolutivo, provisional e flutuante da construção identitária, em que “nossas identidades 
são moldadas e delimitadas, parcialmente, por códigos linguísticos, signos culturais 
e representações disponíveis” (TAVIN; ANDERSON, 2010, p. 60). Nesse caso, os 
desenhos animados que fazem parte do cotidiano das crianças, tanto fora quanto 
dentro do ambiente escolar, funcionam também como mediadores de conhecimentos 
sobre o sistema de classificações das representações.  

Os desenhos animados, então, indicam às crianças as possibilidades identitárias 
com as quais elas podem se identificar e, como diz o ditado popular, “tudo que se 
ensina a uma criança, ela aprende!” Nos audiovisuais voltados ao público infantil, as 
narrativas e circunstâncias “sempre contam histórias a partir de determinados pontos 
de vista, sendo que muitas vezes há intencionalidade por parte dos produtores de 
imagens em produzir determinadas narrativas sobre o mundo” (CUNHA, 2008, p. 5). 
E, aqui, está a principal questão: cabe uma revisão mais elaborada e crítica por parte 
das produtoras de desenhos animados e também das pessoas adultas que selecionam 
qual produto exibir para a criança (educadores/as e familiares). Além disso, o papel 
da escola é requisitado de forma mais efetiva para a mediação da construção de 
conhecimento, em que se faz importante a contextualização e problematizações 
sobre o que se mostra, especialmente nas questões que envolvem personagens que 
reforçam padrões de beleza fetichizados e representações cisheteronormativas como 
a única forma de existência possível. 

Considerações finais
Sabemos que o cenário das produções audiovisuais voltadas ao mercado infantil 

começa a mudar e, embora lentamente, já existem exemplos que propõe produções 
mais elaboradas sobre a diversidade cultural, inclusive, algumas produções 
começaram a incorporar temáticas de gênero. Mas, é importante destacar que não 
existe ingenuidade no ramo de produções audiovisuais e compreendemos que os 
produtos das industriais culturais e de entretenimento têm objetivos específicos 
voltados ao mercado de consumo e estão atentos às mudanças que ocorrem nas 
subjetividades infantojuvenis. 

Ainda assim, desde uma perspectiva pedagógica, mesmo as produções midiáticas 
mais populares e acessíveis, a depender da proposta didática, podem ser elementos de 
análises e reflexões que ajudam a identificar os referenciais ideológicos e os saberes 
legitimados baseados em injustiças e exclusão social. Estratégias pedagógicas 
baseadas no acolhimento e na solidariedade, preocupadas com o desenvolvimento 
infantil e em promover novas perspectivas subjetivas para a interpretação das 
narrativas e dos personagens que ajudem, também, as crianças a compreenderem a 
realidade de seus contextos. 

As crianças, ainda que com menos capas sociais e aprendizagens sobre as 
construções sociais estabelecidas na arena das relações de poder, veem TV, vão ao 
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shopping acompanhadas por pessoas adultas, brincam com outras crianças, algumas 
têm acesso às produções audiovisuais na internet, ou seja, interagem com o meio. As 
formas como percebem a realidade e como lidam com as diferenças pode ser algo 
aprendido através de ações que busquem formar sujeitos críticos, éticos, empáticos e 
que possam intervir positivamente na sociedade. 

A diversidade de sexual e de gênero, de raça e classe social – para citar apenas 
alguns marcadores de diferenciação – existem! E, as tentativas de invisibilizar esse 
mundo real (por parte das grandes corporações fílmicas, das instituições de ensino e 
das famílias), ensinam às crianças que existem formas “não-corretas” de existir. 

Nenhuma educação é politicamente neutra (hooks¹⁴, 2017, p. 53) e tampouco são 
neutras as imagens que escolhemos trabalhar em sala de aula. Quando as escolhas 
recaem sempre em produções visuais que exibem apenas as narrativas do universo 
heterossexual, branco, elitista, romantizado, com definições estreitas sobre os papeis 
de gênero, sem problematizações ou discussões sobre os contextos, deixam de fora 
possibilidades e oportunidades de oferecer outras formas de subjetivação que tomam 
dimensões mais relacionais e  complexas de perceber o mundo.

Para buscar a desconstrução dos sistemas que segregam e priorizam um padrão 
normativo das identidades é necessário discutir e problematizar as representações 
visuais que as crianças acessam, através de uma mediação cuidadosa entre o que 
se vê e os contextos narrativos, tantos dos desenhos e filmes infantis, quanto dos 
espaços sociais nos quais as crianças estão inseridas, para refletir o que está sendo 
reforçado ou forjado nos artefatos culturais.

Pensar os desenhos animados como produtores de conhecimentos e saberes 
específicos significa perceber que as limitações de representações visuais nesses 
produtos culturais podem corroborar com preconceitos e a invisibilização de corpos não 
representados. Isso significa reconhecer que as crianças não são públicos passivos, 
mas agentes ativos nos processos de construção de si mesmas. Cabe a nós, pessoas 
adultas e responsáveis pelo desenvolvimento das crianças a ensinar habilidades e 
capacidades que ajudam a perceber o mundo sem as amarras das aprendizagens 
que normatizam e classificam as pessoas. 

Para finalizar, nunca é demais lembrar que as crianças veem tudo!
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RESUMO
O presente ensaio traz reflexões sobre os impactos da pandemia 

no ensino universitário e as aprendizagens construídas no 
desenvolvimento do que foi chamado “Ensino Remoto Emergencial” 
(ERE), desde a perspectiva de duas professoras do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais, coordenadoras das modalidades 
presencial e a distância (EaD), da Faculdade de Artes Visuais, 
Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG). O intuito é pensar as 
ressonâncias que o contexto da pandemia trouxe para o exercício da 
docência, analisar os desafios impostos e as dificuldades enfrentadas 
até o momento. As reflexões apontam para a necessidade de realizar 
um processo reflexivo para atribuir sentido, mesmo que provisório 
e subjetivo, ao que foi vivenciado, em consonância ao pensamento 
freiriano de um “saber de experiência feito”, um conhecimento 
compartilhado da própria realidade cotidiana.
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universitária; Prática docente.

ABSTRACT 
This essay brings reflections on the impacts of the pandemic on 

university education and the learning built in the development of what 
was called “Emergency Remote Teaching” (ERE), from the perspective 
of two professors of the Licenciate degree course in Visual Arts, 
coordinators of the on-site modalities and distance education (EaD), 
of the Faculty of Visual Arts, Federal University of Goiás (FAV/UFG). 
The aim is to think as resonances that the pandemic context brought 
to the exercise of teaching, to analyze the challenges imposed and 
the difficulties faced so far. The reflections point to the need to carry 
out a reflective process to assign meaning, even if provisional and 
subjective, to what was experienced, in line with Freire’s thinking of a 
“knowledge made from experience”, a shared knowledge of everyday 
reality.

KEYWORDS
Emergency Remote Learning (ERE); Pandemic; University 

teaching; Teaching practice.
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O dia em que a terra parou
O cantor Raul Seixas, em 1978, escreveu uma canção onde narrava um sonho 

que teve em um dia em que a terra parou. Nesse dia as pessoas resolveram que não 
sairiam de casa.  Naquele contexto, o cantor estava fazendo uma crítica à repressão 
política que o país estava vivendo, mas, em 2020, a canção acabou representando 
outra realidade para população mundial e pode ser considerada como uma mensagem 
profética por causa do novo coronavírus. Um vírus que provocou um estado de 
isolamento social em decorrência de uma doença respiratória que teve os primeiros 
casos localizados em uma cidade Chinesa chamada Wuhan, no dia 31 de dezembro.

No Brasil, o primeiro caso de infecção foi constatado em fevereiro de 2020 e, 
em março, a organização Mundial de Saúde (OMS) definiu que estávamos em uma 
pandemia. Um ano e 7 meses, esse é o período que passamos a conviver com um 
inimigo invisível que mudou hábitos e comportamentos em escala global. Ao olhar 
para o mês de março de 2020, veio à mente as primeiras imagens que passaram 
a circular na internet após a recomendação de distanciamento social, imagens de 
cidades vazias, pessoas nas janelas cantando ou tocando instrumentos musicais. 
Havia naquelas imagens algo de inocência romantizada, talvez pelo fato de não 
sabermos o que estava por vir. 

De lá para cá, muitas coisas mudaram e essas primeiras imagens já não fazem parte 
de nosso repertório visual cotidiano. Hoje, é difícil encontrar uma imagem que nos faça 
sorrir ou uma memória que nos transporte para momentos agradáveis vivenciados 
nesses meses. A pandemia mudou a imagem que temos das coisas. Foram tantas 
notícias ruins, tantas perdas, tantos abraços não dados, que buscar imagens que 
representem este período só reforça o sentimento de saudade de um passado recente, 
ou desejar um futuro no qual as dificuldades vivenciadas serão memórias distantes, 
que muitas pessoas não gostarão de relembrar.

O vírus SARS-CoV-2, conhecido como Covid-19 e suas temidas variantes, nos 
fizeram perceber o significado de viver um momento histórico singular. Não no sentido 
épico da expressão, mas do tipo no qual a experiência deixa marcas e registra um 
antes e um depois na vida de cada um de nós. A pandemia nos apresentou um mundo 
que não é mais o que era há apenas alguns meses atrás; muitas pessoas ficaram no 
meio do caminho, outras convivem com sequelas da doença e outras se esforçam 
para não serem contaminadas pelo vírus. 

O mundo está revirado e, provavelmente, quando encontrarmos alguma normalidade 
cotidiana, muito do que foi vivido ainda permanecerá conosco. Os rastros da 
pandemia foram internalizados. Como um roteiro fora da ordem, o contexto exigiu que 
encontrássemos novas dimensões subjetivas para conviver com o mal-estar social 
causado pelo coronavírus e seus sintomas. Mas, a incerteza do futuro, o medo e a 
convivência diária com a ignorância são experiências que dificilmente esqueceremos, 
segundo a condição particular e as vivências de cada indivíduo.

Christian Dunker (2015), professor titular em Psicanálise e Psicopatologia da 
Universidade de São Paulo (USP), explica que o ‘sintoma’ “é um fragmento de 
liberdade perdida, imposto a si ou aos outros. Por isso, há algo que concerne a todos, 
de maneira universal, em cada uma das formas particulares de sofrimento” (2015, s.n.). 
Em outras palavras, o sintoma é algo subjetivo e está relacionado com as histórias de 
vida de cada pessoa. Já o mal-estar é um atributo coletivo e, segundo Freud, inerente 
à condição humana. Nesse momento histórico, parece impossível sentir “bem-estar” 
acompanhando diariamente as estatísticas de pessoas infectadas, o número de 
mortes, as dificuldades de acesso às vacinas, a crise econômica e as desigualdades 
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sociais agravadas pelos efeitos da pandemia. Um mal-estar também sustentado pela 
incerteza, pois, não há previsões, ninguém pode prever o que acontecerá quando 
superarmos este momento. Não sabemos nem mesmo se conseguiremos superar.

A experiência pela qual estamos vivendo transformou tudo ao redor: a educação, 
o trabalho, a vida familiar, a vida social, política e econômica. Todas as dimensões 
de nossas vidas foram afetadas. Neste contexto, a educação, em especial, se viu 
desafiada e questionada de múltiplas maneiras. Nos vimos desafiadas a encontrar uma 
outra forma para exercer as atividades de docência e de pesquisa e, inclusive repensar 
o que estávamos fazendo antes da pandemia, assim, momentos de autoavaliação 
foram importantes para enfrentar a crise e pensar os caminhos que paulatinamente 
vêm sendo traçados.

Para nós, professoras do curso de Licenciatura em Artes Visuais em uma Universidade 
Federal, as experiências que estamos vivenciando também nos afetam de maneira 
ampliada, particularmente porque, além da realização de atividades específicas do 
corpo docente das Instituições do Ensino Superior, compostas pela tríade pesquisa, 
ensino e extensão, ocupamos cargos de gestão do curso¹. Isso exigiu pensar no que 
a pandemia proporcionava como possibilidades de aprendizagem e saber distinguir 
o que realmente é importante e urgente dentro do universo das prioridades e, menos 
essencial no exercício da prática docente neste período de tantas adversidades. 

Escrevemos este texto a quatro mãos, com a finalidade de pensar como a pandemia 
afetou e continua afetando o papel docente, especialmente na dimensão pedagógica 
que envolve situações que abarcam as relações entre discentes e docentes. 

Pandemia, dificuldades e educação 
A partir do mês de março de 2020, a comunidade escolar da Educação Básica 

e Universitária se viu diante de uma circunstância inusitada: a recomendação de 
distanciamento social. A pandemia, sem aviso prévio e de forma quase violenta, nos 
deixou sem os momentos presencias da sala de aula, nos obrigou a mudar a forma 
como criávamos os planos de ensino nesta modalidade e repensar a noção de tempo 
hora/aula das atividades que estávamos acostumadas a realizar. Acima de tudo, nos 
afastou daquilo que é considerado muito precioso nos processos de ensino e, de certa 
forma, dá sentido ao exercício docente: a presencialidade dos corpos, dos encontros 
e trocas que se dão dentro e fora da sala de aula nos espaços físicos da Universidade. 
Tudo precisou ser reconfigurado para uma nova realidade. Nesse cenário, docentes do 
ensino superior foram desafiados a implementar outras estratégias metodológicas de 
ensino e adaptar as aulas presenciais às plataformas digitais, processo que recebeu 
o nome de “Ensino Remoto Emergencial” (ERE).

De forma repentina, a pandemia colocou todo o corpo docente à frente do computador. 
Sem preparação prévia para muitos e muitas de nós que dominava apenas o básico 
das ferramentas eletrônicas, fomos desafiadas a repensar os planos de ensino das 
disciplinas para serem executados online, planejar e organizar conteúdos para serem 
ministrados no formato ERE. A circunstância da pandemia não nos deu um período 
apropriado de planejamento e uma qualificação adequada para lidar com o Ensino 
Remoto Emergencial e, talvez por isso, as atividades acadêmicas foram orientadas 

¹Atualmente, Carla Luzia de Abreu é coordenadora do curso de Licenciatura em Artes Visuais, da 
Universidade Federal de Goiás, modalidade presencial. Valéria Fabiane Braga Ferreira Cabral é vice 
coordenadora e, também, coordenadora do curso de Licenciatura em Artes Visuais, modalidade EaD, 
da mesma Universidade.
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pelos princípios da educação presencial.
A maioria da comunidade docente universitária não estava preparada para 

migrar de forma tranquila para o ensino remoto. Ainda que muitas de nós, corpo 
docente do curso de Licenciatura em Artes Visuais, já tínhamos experiências com o 
Educação a Distância (EaD), o que estava posto não era uma adaptação baseada 
nas especificidades dessa modalidade de educação, mas, sim, outra coisa, uma 
proposta de ensino emergencial realizada por meio de recursos tecnológicos, para dar 
respostas imediatas à sociedade. Em vários momentos, esse desafio nos colocou no 
protagonismo das discussões públicas, ora como agentes de mudança e merecedoras 
de respeito com relação ao papel desempenhado na pandemia, ora como parcialmente 
responsáveis pelo caos que a crise provocou na gestão da vida cotidiana. 

A EaD, que está amparada pela legislação, não é sinônimo de ensino remoto ou 
outras nomenclaturas que surgiram ao longo desses últimos meses, requer estratégias 
didático-pedagógicas baseadas em uma relação de ensino e aprendizagem que 
está alicerçada em diferentes formatos de interação, na valorização de intercâmbios 
e na comunicação que pode se dar de forma síncrona e assíncrona, mediada por 
Tecnologias de Informação, Comunicação e Expressão (TICE), tendo como foco 
central, a valorização do protagonismo e da autonomia do alunado.

No ERE, sem treinamento adequado e, em muitos casos, sem ferramentas 
apropriadas, assim como os profissionais da saúde, desde o primeiro dia em que as 
aulas presenciais foram suspensas, estivemos na linha de frente contra a pandemia 
e os efeitos da crise que se seguiu. Para dar respostas à sociedade, os profissionais 
da educação travaram uma luta contra o tempo para aprender a lidar com ferramentas 
específicas, investir financeiramente em equipamentos apropriados para transmissão 
online, participar de cursos de formação e, principalmente, repensar a prática para 
continuar a exercer o papel docente. Além disso, oferecer acolhimento e esperança 
para que alunas e alunos se sintam motivados nesse tempo de tantas incertezas e 
notícias tristes que chegam dia a dia. Em outras palavras, para muitas professoras e 
professores, os desafios impostos pela pandemia foram muito além do simples domínio 
técnico de ferramentas eletrônicas ou aprender a usar esta ou aquela plataforma 
digital.

No Brasil, o governo de Jair Bolsonaro, desde o início da pandemia, se recusou a 
estabelecer medidas preventivas, repetidamente rejeitou publicamente a gravidade do 
coronavírus e até dificultou as iniciativas de alguns Estados em adquirir vacinas para a 
população. Estudantes de nosso curso, Licenciatura em Artes Visuais, prioritariamente 
de classe de baixa renda, tiveram que somar aos problemas já existentes de ordem 
econômica e política, as dificuldades geradas pelo vírus. 

Essa situação descortinou ainda mais os problemas estruturais, mostrando 
a ineficácia das instituições e a ausência de políticas públicas para combater a 
desigualdade social, refletida especialmente por marcadores como classe social, raça 
e grupos étnicos, grupos que mais sentiram os efeitos brutais da pandemia e cujas 
recomendações de distanciamento social e “fique em casa” foram, desde o início, 
um privilégio social. Judith Butler (2020, p. 384), analisando o impacto do vírus na 
sociedade, nos diz o seguinte:

A desigualdade social e econômica garantirá a discriminação do 
vírus. O vírus sozinho não discrimina, mas nós, humanos, certamente 
o fazemos, moldados como somos pelos poderes entrelaçados do 
nacionalismo, racismo, xenofobia e capitalismo. É provável que no 
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próximo ano testemunharemos um cenário doloroso em que algumas 
criaturas humanas farão valer seu direito de viver às custas de outras, 
reinscrevendo a distinção espúria entre vidas dolorosas e ingratas, 
ou seja, aquelas que de fato os custos serão protegidos da morte e 
daquelas vidas que não valem a pena ser protegidas contra doenças 
e morte.²

Vários meses já se passaram desde o início da pandemia. Como coordenadoras 
de cursos, possuímos uma escuta ampliada das vozes do corpo discente, agora, 
também, amplificadas por muitas ferramentas de comunicação. São estudantes que 
se queixam da situação (que não escolheram estar) do contexto atual. Múltiplas 
vozes que reclamam da sobrecarga de exigências e tarefas que não se resumem 
apenas às questões relacionadas à graduação, mas outros fatores como a ausência 
de equipamentos adequados (muitos acompanham aulas e atividades por meio de 
celulares) ou da qualidade do sinal da internet. Mas, principalmente, reclamam das 
dificuldades financeiras de toda ordem e abrangência, problemas psicológicos, falta 
de redes de apoio, entre várias outras dificuldades, problemas que também afetam os 
e as estudantes da modalidade a distância.

A questão da enorme desigualdade com relação ao acesso à internet e aos 
dispositivos eletrônicos³, de forma particular, se mostrou diante de nós com a força 
das temáticas silenciadas ou pouco discutidas no cotidiano dos espaços educacionais. 
Como dentro do ambiente presencial dos cursos, a Universidade oferece acesso à 
internet e a equipamentos eletrônicos, parece que não tínhamos a clara dimensão 
de como essa desigualdade afeta de forma distinta nossos e nossas alunas, 
especialmente, indígenas, quilombolas e, de forma geral, estudantes de escassos 
recursos financeiros e em situação de vulnerabilidade.

São muitas as situações de desigualdades e, nesse período, uma que se tornou 
evidente, é a inexistência de programas de assistência estudantil voltados para atender 
aos objetivos de permanência dos/as estudantes da modalidade a distância na UFG. 
De alguma forma, o ensino universitário igualmente desconsiderou as desigualdades 
quando decidiu colocar em prática o ERE e, embora tenha buscado soluções paliativas 
para solucionar os problemas que se acentuaram com a crise, como por exemplo 
o plano de Conectividade para estudantes da UFG, constatou-se que é impossível 
atender integralmente a todas as demandas individuais do corpo discente.

²Tradução livre de: “La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus 
por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por 
los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. Es probable que 
en el próximo año seamos testigos de un escenario doloroso en el que algunas criaturas humanas 
afirmarán su derecho a vivir a expensas de otros, volviendo a inscribir la distinción espuria entre vidas 
dolorosas e ingratas, es decir, aquellos quienes a toda costa serán protegidos de la muerte y esas vidas 
que se considera que no vale la pena que sean protegidas de la enfermedad y la muerte.” (BUTLER, 
2020, p. 384)

³Pesquisa promovida pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil revelou que, em 2020, houve um 
aumento significativo de usuários com acesso à internet. Porém, o mesmo estudo também apontou 
que esse acesso, ou a qualidade do acesso, é desigual, uma vez que “90% das casas das classes D e 
E se conectam à rede exclusivamente pelo celular”. Segundo a pesquisa realizada, essa desigualdade 
também é refletida na Educação Básica. O censo escolar de 2020 revelou que apenas 32% das escolas 
públicas do Ensino Fundamental oferece acesso à internet, todavia, essa porcentagem chega a 65% no 
caso das escolas públicas do Ensino Médio. Fonte: Agência Brasil <https://agenciabrasil.ebc.com.br/
geral/noticia/2021-08/brasil-tem-152-milhoes-de-pessoas-com-acesso-internet>, acesso em 28/08/21.
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Além disso, ou como consequência disso, o mal-estar social não é exclusividade 
de estudantes. Entre nós, o corpo docente, também abundam casos de depressão 
e ansiedade, talvez, causados pela consciência que os resultados do ERE não 
dependem apenas de esforços pessoais, pois outros fatores antecedem os problemas, 
como a estrutura socioeconômica injusta e desigual, agora cruelmente desnudada. 
Desta forma, está fora de nossas possibilidades encontrar soluções para resolver os 
impasses de estudantes que não possuem as mesmas condições para enfrentar a 
vida acadêmica neste momento.

O contexto da crise também aumentou as exigências que são requisitadas aos 
professores e professoras. As demandas em relação às disciplinas aumentaram, 
a quantidade de reuniões de trabalho triplicou, se intensificaram as atividades 
burocráticas com o preenchimento de relatórios que atestam as atividades realizadas 
durante o trabalho remoto, e não há medidas que considerem a heterogeneidade do 
grupo que, com ou sem pandemia, já afetava o trabalho docente. Talvez, muitas de 
nós se deu conta de que, apesar de estarmos na mesma situação e compartilharmos 
a mesma profissão, a tríade: pandemia, trabalho doméstico e profissional, acabou 
afetando mais diretamente as mulheres. Há uma sensação de esgotamento, exaustão 
e certa frustração quando, muitas vezes, não conseguimos atender às exigências que 
nos autoimpomos como prioridades.  

(Re)pensar a docência 
Depois de um ano e meio vivendo o contexto da pandemia, percebemos um mundo 

dividido e enfraquecido pelo coronavírus. As tensões advindas da crise sanitária 
deixaram parte da população exausta, especialmente aquelas pessoas que sempre 
estiveram na linha de frente do combate ao vírus, como os profissionais da saúde e 
da educação. 

Essa situação de fragilidade mostrou a urgência de redefinir e repensar a educação 
e, especialmente, a prática docente. Os esforços em adaptar o ensino a um sistema 
remoto emergencial trouxe ao centro das preocupações a aprendizagem das e dos 
estudantes. Isso significou buscar respostas às necessidades múltiplas do corpo 
discente e nos obrigou a pensar e respeitar os diferentes tempos de aprendizagem, 
algo que implicou, também, manter modos de comunicação frequentes em diferentes 
plataformas digitais e canais de comunicação, para que minimamente pudéssemos 
conhecer a situação de cada um deles e delas. 

Passado esse tempo, continuamos a nos esforçar em conhecer quais são as 
dificuldades individuais, mas, hoje, reconhecemos que esse conhecimento pleno está 
no campo das abstrações. A realidade da prática docente no sistema ERE demonstrou 
que para alcançar os propósitos formativos, era preciso priorizar os conteúdos. Ainda 
que a precedência tenha continuado a ser a construção de conhecimento com base 
na programação curricular, as escolhas foram inevitáveis mediante as desigualdades 
de acesso e, mesmo buscando soluções criativas e viáveis, elas não conseguiram 
atender a todos os contextos vividos pelo corpo discente, o que nos obrigou a continuar 
buscando soluções alternativas para solucionar os problemas que amiúde surgem.  

Para pensar os processos de aprendizagens foi necessário considerar outras 
estratégias na elaboração dos planos de ensino das disciplinas, o que implicou 
também repensar o paradigma da eficiência e da produtividade para nos concentrar 
nas aprendizagens possíveis, sempre pensando no bem-estar dos e das estudantes, 
algo que também cai no campo das abstrações. Nossa principal preocupação no ERE 
foi facilitar os caminhos pedagógicos e construir conhecimento que traga sentido aos 
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futuros professores e professoras de Artes Visuais, incentivando o pensamento crítico 
para a criação de significados sobre o que está acontecendo nesse momento histórico 
e, como isso afetará a profissão docente no futuro. Isso também está nos exigindo 
incentivar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a autonomia estudantil 
e a capacidade de resiliência, o que significa dizer que as trocas intersubjetivas se 
tornaram centrais nos processos educacionais. 

Mesmo que a pandemia tenha imposto para a comunidade universitária aprender e 
ensinar de forma remota, tornou-se claro que individualmente não conseguiríamos sair 
da crise. As respostas para minimizar os problemas do Ensino Remoto Emergencial 
passam por um trabalho coletivo, solidário e acolhedor. A importância de formar 
docentes que sejam atenciosos aos contextos e às competências intrapessoais tornou-
se especialmente relevante. Mais do que nunca, a empatia, a comunicação assertiva, 
os cuidados de si e com o outro, a compreensão e reconhecimento da diversidade 
sociocultural, a consciência política e a contribuição coletiva, são conhecimentos que 
se tornaram essenciais para pensar os processos de formação, sobretudo nos cursos 
de Licenciaturas. 

As experiências vividas também apontaram para a necessidade de uma formação 
didática em ambientes digitais, bem como, o acesso a dispositivos tecnológicos que 
permitam desempenhar as atividades com a qualidade requerida. O cenário educacional 
que estamos enfrentando, desde março de 2020, nos mostrou que precisamos nos 
reinventar e enfrentar o desafio de elaborar propostas criativas e inovadoras para 
proporcionar experiências teóricas, estéticas e artísticas que sejam significativas 
ao corpo discente. Sem dúvida, essa não é uma tarefa fácil. Reconhecemos a 
impossibilidade de levar o ensino presencial realizado dentro da estrutura física da 
Faculdade e as experiências ali vividas, para o universo digital, até mesmo porque 
a educação não se limita somente à comunicação mediada por tecnologias, mas ao 
diálogo construído na mediação com os e as estudantes. 

Não há como transpor a presencialidade de uma sala de aula para as plataformas 
digitais, pois, a presença no digital “se dá por meio de uma das matrizes da linguagem e 
do pensamento: verbal, visual, sonora ou hipermídia. Sendo que é na experimentação, 
que o professor/a irá construir diferentes formatos de integração para constituir seu 
“corpo digital” (SANTOS; CABRAL, 2020, p. 8). 

Considerando que a sala de aula física é um espaço onde se constrói vínculos 
educativos em um tempo e lugar específico, em que os limites e as possibilidades 
se complementam e constroem a lógica da rotina pedagógica, muitas professoras 
e professores que trabalham com a modalidade presencial, consideram que a 
comunicação cara a cara vem acompanhada de uma série de outras associações que 
são próprias dessa forma de interação. Como por exemplo, o movimento dos corpos, 
os olhares e as possibilidades de intervenções diretas em sala de aula. Essas são 
ações que não ocorrem da mesma forma nas aulas síncronas e nos intercâmbios 
de mensagens online. No ensino presencial, as demonstrações de afeto, uma troca 
de olhar, um abraço ou diálogos informais nos corredores da Faculdade, já estão 
instituídos como parte do trabalho acadêmico. Já a comunicação no Ensino Remoto 
exige outros formatos, recursos e, principalmente, outras habilidades.

A comunicação digital com transmissão de vídeo e áudio, se dá de uma forma 
distinta à sala de aula presencial, nem melhor nem pior, mas diferente. O que temos 
percebido nos momentos de aulas síncronas é que os pequenos retângulos que 
compõem a sala de aula representando as e os estudantes, não permitem uma visão 
totalizadora da Turma. Além disso, muitas pessoas não abrem suas câmeras nas 
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aulas síncronas, algo que dificulta ainda mais diminuir os efeitos da fragmentação da 
virtualidade e de estabelecer formas de contato que transcendam as telas. Por outro 
lado, o ERE deixou evidente que a prática docente se complementa com a escuta 
atenta e com a observação aguçada sobre as performances das e dos estudantes, em 
que muitas vezes silêncios e ausências são sinais importantes. 

Certamente, essas dificuldades não foram previstas quando iniciamos o 
planejamento do ERE, a partir de abril de 2020. Apenas quando posto em prática o 
semestre letivo é que esses problemas, desafios e questionamentos começaram a 
surgir e, até o momento, ainda buscamos soluções alternativas para contornar essas 
questões, pois envolvem iniciativas individuais por parte do corpo docente e, também, 
institucionais. A verdade é que dentro de um coletivo, cada um de nós fez e continua 
fazendo o que está ao seu alcance para continuar com as atividades docentes. Trata-
se do compromisso, de cada professora ou professor de estar em constante processo 
de formação e de autoavaliação de sua práxis pedagógica, buscando alternativas para 
compartilhar, incentivar trocas de experiências e pensar novas formas de construir 
conhecimento.

O que nos espera após termos condições de retornar às aulas presenciais?
Difícil dizer quando teremos condições de voltar à cotidianidade presencial da 

Universidade, pois, além das questões que envolvem a imunização em massa é 
preciso considerar que existe a possibilidade de o vírus sofrer mutações genéticas, 
a ponto de deixar as pessoas que já estão imunizadas novamente sob o risco de 
infecção. De qualquer forma, já existe uma preparação para o retorno gradual das 
atividades presenciais e, maio de 2022, é a data final para a sua concretitude.

Neste cenário e olhando para o futuro, temos algumas alternativas: seguir fazendo 
o mesmo que antes da pandemia; considerar o vivido como uma perda; ou, aprender 
com as transformações que a sociedade passou em função dessa crise. Tendemos 
a nos aproximar desta última opção. Enquanto mantemos a esperança de superar o 
vírus, vamos realizando ações e avaliando os processos, buscando descobrir novas 
estratégias da prática docente que coloquem em andamento espirais de avaliação-
ação-nova avaliação (CONTRERAS, 2002). O intuito continua sendo significar as 
experiências e aprender com a vida social cotidiana, condição que a abordagem 
pedagógica critica defende e sobre a qual institui seus princípios e possibilidades 
para a compreensão de mundo mediado pelas práticas culturais, sociais e políticas. 

Sob essa perspectiva, percebemos que a pandemia escancarou uma antiga ferida 
aberta: as desigualdades sociais e, no futuro, quando finalmente conseguirmos 
retomar a uma certa cotidianidade presencial, será importante enfrentar frontalmente 
essa questão, na tentativa de equiparar as condições de acesso e permanência no 
ensino universitário público e gratuito. 

O cenário imposto pela pandemia nos fez deslocar das zonas de conforto, nos 
convidou a repensar a educação e refletir o lugar que ocupamos na engrenagem da 
educação universitária, ensaiando caminhos que logo serão transitáveis no futuro. 
Uma das principais aprendizagens proporcionadas pelo ERE foi descobrir que suas 
potencialidades não podem ser ignoradas e nos desafiam a encontrar novos caminhos 
para a construção de conhecimento, a interação e a troca de experiências, que não se 
perdem no ensino remoto, mas se transformam em uma outra dimensão que pode e 
deve ser explorada nos processos de ensino. Afinal, nesse período, muitas e muitos 
de nós descobriram que o espaço físico da Universidade, como um lugar hegemônico 
de geração de conhecimento e aprendizagens, deve ser repensado. 
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Concordamos com Edgar Morin (2020, s.n.) que o papel da educação é, antes 
de tudo, problematizar, “através de um método baseado em perguntas e respostas 
capazes de estimular o espírito crítico e autocrítico dos alunos”. Enquanto continuamos 
com o ERE, o desafio continua sendo estimular o desenvolvimento do pensamento 
crítico por meio das ferramentas digitais, mesmo que o pensamento crítico tenha 
se convertido em uma atividade de alto risco para docentes (de qualquer nível da 
educação) que pensam e questionam o contexto atual, ou até mesmo trabalham com 
processos de criação de novos sentidos sobre as visualidades contemporâneas. 

O exercício de interpretar imagens, as “imagens que ardem”, usando as palavras 
de Didi-Huberman (2012), tornou-se uma exigência do tempo vivido, um mundo em 
que as visualidades criadas com o intuito de retroalimentar as relações de poder, 
necessitam receber outros sentidos que ajudem nos enfretamentos com as verdades 
incômodas, porque as imagens são “outra coisa que um simples corte praticado no 
mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo 
que quis tocar” (2012, p. 216). 

É difícil imaginar um ensino de artes visuais, seja em qual modalidade for, sem as 
imagens, sobretudo em tempo de hipervisualidades e de intencionalidades de discursos 
presentes nas imagens. Essa potência visual nos obriga a responder com mediações 
críticas para tratar a imagem para além da superfície pictórica, problematizar o olhar, 
na direção proposta por Morin (2020). 

Mas, isso, já sabíamos mesmo antes da pandemia. O que talvez não soubéssemos 
é que o exercício crítico seria uma ação tão desafiadora em tempos de caos, tristezas, 
perdas e esforços triplicados. A única certeza é a de que a experiência do ERE não 
seria a mesma sem as imagens e, apesar de todas as dificuldades, elas continuam 
construindo pontes para a compreensão e interpretação das visualidades e discursos 
que nos atravessam.

Afinal, a docência no ensino remoto nos convidou a revisitar os ensinamentos 
de Paulo Freire (2001) e compreender melhor o sentido de valorizar o ‘saber de 
experiência’, aquela que se aprende desde e com a realidade, a partir das vivências 
cotidianas e da consciência crítica e política. Nesse sentido, precisamos aproveitar 
esse momento desafiador para descobrir novas potencialidades didático-pedagógicas, 
através da resistência impulsionada pelo ‘arder’ da realidade. 

E que essas experiências possam contribuir na mediação de processos de ensino 
e aprendizagem que mostrem outras potencialidades às pessoas envolvidas nos 
processos educativos, para que possamos compreender os impactos das políticas 
públicas na Educação. E, depois disso, quando pudermos retornar à presencialidade 
do ambiente universitário, desejamos que as aprendizagens deste período possam 
colaborar para a renovação das práticas docentes.
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RESUMO
Durante a minha trajetória como mulher nas Artes e a minha escolha 

por seguir na área da escultura, um lento processo fez-me perceber 
o apagamento do feminino, dentro do campo artístico e na sociedade 
em geral. Por isso, a busca por entender a representatividade e 
a representação das mulheres nas Artes Visuais origina o projeto 
Monumentos ao feminino violado que se desenvolve desde 2021. 
Sendo assim, pretendo com essa proposta artística pensar sobre o 
corpo feminino, enquanto objeto estético e quanto presença atuante 
na arte. Além disso, a partir do corpo feminino instigar a reflexão a 
respeito de todas as violações que o feminino sofre secularmente 
pelo sistema patriarcal. Desse modo, o texto a seguir apresenta o 
projeto realizado a partir do contexto teórico que discute socialmente 
e historicamente o feminino e suas representações na arte 
tridimensional, fundamentando a prática artística e suas implicações.

 
PALAVRAS-CHAVE
Monumento. Representação e representatividade do feminino na 

Arte. Artista mulher.

ABSTRACT 
During my trajectory as a woman in the Arts and my choice to 

continue in the area of   sculpture, a slow process made me realize 
the erasure of the feminine, within the artistic field and in society 
in general. Therefore, the search to understand the representation 
and representation of women in Visual Arts gives rise to the project 
Monuments to the violated female, which has been developed since 
2021. Therefore, with this artistic proposal, I intend to think about the 
female body as an aesthetic object and how much presence active 
in art. In addition, from the female body to instigate reflection on 
all violations that the female suffers for centuries by the patriarchal 
system. Thus, the text below presents the project carried out from the 
theoretical context that discusses the feminine socially and historically 
and its representations in three-dimensional art, basing the artistic 
practice and its implications.
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Liberdade, substantivo feminino
Havíamos caminhado pouco mais de 30 km e já completávamos o segundo dia 

de trilha, circulando a borda dos cânions que, por sua vez, são rasgos na terra. O 
grupo era de sete pessoas e éramos a maioria mulheres. Foi em uma das paradas 
pertinentes ao caminhar diário, que ao observarmos todas juntas à imensidão do vale 
a nossa frente sentimos, pela primeira vez, o ar fresco tocando nossos peitos livres de 
qualquer amarra. Foram instantes e foi quase um devaneio, talvez ao sentir a liberdade 
tenhamos percebido com mais intensidade o quanto vivemos aprisionadas. Mesmo 
que tiramos apenas “a camisa”, algo tão comum para os homens, ficam visíveis as 
marcas físicas e psicológicas.

Fonte: acervo pessoal

Figura 1. Registro da cena descrita no início do texto.

Escrever sobre as relações entre o feminino e a Arte e desenvolver essa proposta 
artística é um processo que remonta minhas narrativas e vivências quanto mulher 
atuante no campo da Arte. Por isso, inicio por quem sou e de onde falo para então, 
explicar o porquê falo. Nasci mulher cis, me tornei mulher no sul da América Latina, 
branca. Das escolhas que conduzem minha vida, penso importante citar duas: 
gostava de brincar na terra com carrinhos de pedra ao invés de bonecas e decidi fazer 
escultura, recusando os pincéis dentro do curso de arte. Portanto, é da perspectiva de 
mulher, artista e sul-americana que construo este trabalho. 

Desse modo, destaco o quanto foi extraordinário sentir o vento fresco dos cânions 
tocando o meu peito nu e que isso faz perceber o quanto a liberdade não nos pertence, 
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por isso, estou apontando para o sistema patriarcal ao qual nasci submetida e que 
oprimiu gerações de mulheres antes de mim. Muitas delas se rebelaram e buscaram 
subverter, por isso, eu já posso, mesmo que por instantes, desvelar o meu seio em um 
lugar deserto. É importante destacar o contexto que apresento minhas narrativas, pois, 
como afirma Rubin (2017) são algumas relações que determinam a mulher como uma 
mulher oprimida. Tais relações, afirma a autora, são heranças históricas; “uma longa 
tradição na qual as mulheres não herdam, na qual as mulheres não lideram, e na qual 
as mulheres não falam com deus. E é nesse “elemento histórico e moral” que todo o 
campo do sexo, da sexualidade e da opressão sexual está incluído” (RUBIN, 2017, p.9). 
Além disso, conforme Simone de Beauvoir (2019) que nos define a construção social do 
gênero. É o sexo socialmente construído como gênero em que cabem duas categorias 
opostas e excludentes: o homem e a mulher, como uma forma de controle social e 
repressão à sexualidade feminina com um direcionamento à heterossexualidade como 
normalidade. Por isso, pareceu a mim e minhas companheiras algo tão raro sentir o ar 
fresco nos seios. Sendo assim, ao afirmar sua mais conhecida frase “ninguém nasce 
mulher, torna-se mulher”, Beauvoir cita exemplos e comprova como essa construção 
social acontece, preparando as meninas, desde a infância (agindo também sob os 
meninos) para serem submissas, para sentirem-se incompletas a serem completadas 
por um homem, seu pênis e tudo o que representa. Dessa forma, são induzidas desde 
as brincadeiras infantis a se constituírem esposas e à maternidade como seus destino 
e recompense, a partir da educação que recebem a medida é que se tornem passivas. 
O mundo é contado a essas meninas confirmando a hierarquia dos homens:

Tudo contribui para confirmar a hierarquia aos olhos da menina. Sua 
cultura histórica, literária, as canções, as lendas com que a embalam 
são uma exaltação do homem. São os homens que fizeram a Grécia, 
o Império Romano, a França e todas as nações, que descobriram a 
terra e inventaram os instrumentos que permitem explorá-la, que a 
governaram, que a povoaram de estátuas, de quadros e de livros. 
A literatura infantil, a mitologia, contos, narrativas refletem os mitos 
criados pelo orgulho e os desejos dos homens. É através dos olho 
masculinos que a menina explora o mundo e nele decifra seu destino. 
(BEAUVOIR, 2019, p. 34)

É neste mundo masculino que me tornei mulher. E, que para urinar quando faço uma 
trilha, como a que cito no início do texto “preciso agachar-me, despir-me e, portanto, 
esconder-me: uma servidão vergonhosa”, como relata Beauvoir. 

Neste mundo e nesta sociedade escolhi ser escultora, entre tantas linguagens da 
arte, a mais robusta, a menos delicada e que exige força. Éramos nove colegas meninas 
no atelier de escultura de um professor homem e seu monitor também era o nosso 
único colega homem. Porém, um dia decidi que passaria a fazer meus trabalhos em 
argila ocos, para que tivesse menos peso e para conquistar a autonomia de carregá-
los sozinha. As mulheres que pretendem subverter as normas patriarcais passam pela 
fase em que buscam mostrar igualdade quando na verdade precisam é de equidade.  
No ano de 2019, tive o privilégio de representar o Brasil em um evento internacional 
de escultores (essa palavra que, no inglês, não possui feminino). A proposta reuniu 
45 artistas de diferentes países do mundo, sendo apenas 6 mulheres, desse modo, 
é fácil questionar quantas mulheres artistas podemos encontrar na história da arte 
e descobrir que são poucas que podemos citar como protagonistas do modernismo 
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latino-americano. Além disso, na realidade, são fruto de uma sociedade colonial 
conservadora, como afirma Lucie-Smith: 

As mulheres tiveram um papel mais importante na história da arte 
latino-americana do século XX que na do modernismo europeu 
ou norteamericano. Isto já se mostra parcialmente evidente pelo 
meu relato na gênesis do movimento modernista no Brasil, no qual 
Anita Malfatti e Tarsila do Amaral tiveram um papel tão relevante. A 
importância das mulheres pode surgir, paradoxalmente, do machismo 
desde muito tempo inerente à cultura latino-americana. Este tende, em 
seus extremos limites, a categorizar todas as artes como pertencentes 
em essência à esfera feminina, enquanto que ao masculino pertence a 
ação político e militar. Existe também a ideia de que as mulheres tem 
o direito de fazer declarações acerca de seus sentimentos pessoais, 
enquanto que os homens devem limitar-se a às declarações públicas, 
tendo em vista que neles a confissão da força das emoções pessoais 
se considera uma debilidade. (SMITH, 1994)

Não devemos nos surpreender com o que nos aponta a autora, tampouco com o 
número de mulheres participantes no evento que citei, tendo em vista quem escreveu 
a História da Arte e quem ocupa os espaços de decisão das Instituições que fomentam 
a formação e a produção em arte. É a dominação masculina que, historicamente, 
faz de uma diferença, uma desigualdade, mas a naturaliza. Portanto, são relatos da 
continuidade da exclusão de mulheres da história, da política, da ciência e da reflexão 
teórica, uma tentativa de continuar domesticando o feminino.  Nesse sentido, somos 
corpos marcados socialmente pelo nosso gênero, nossa etnia, nossa situação social 
e somos liberdades rasgadas pela violência cotidiana, tal como os cânions, feridas 
profundas, milenares, que não se apagam tão simplesmente, existirão ali por um 
tempo incontável. Portanto, por mais que constituam-se, há tempos/vozes que gritam 
pela liberdade desses corpos, podemos ver, conforme a imagem exposta no inicio 
deste texto e nas narrativas que o completam, que ainda somos corpos marcados 
pelos sutiãs outrora queimados.

Dos corpos femininos na arte
No ano de 2017, o grupo Guerrilla Girls apresentou sua primeira exposição no 

Brasil, realizada no MASP (Museu de Arte de São Paulo). Sendo assim, uma das 
obras constatava que no acervo deste museu 6% das artistas eram mulheres, mas 
60% das representações de corpos nus nas obras eram representações do corpo 
feminino. Assim, a partir da ironia que é usual de suas intervenções, elas questionam 
se as mulheres precisam estar nuas para entrar no MASP. O grupo que se define 
como ativista realiza esta mesma pergunta em todas as instituições que expõe. Tal 
questionamento pode, certamente, estender-se ao sistema da arte como um todo e nos 
leva a outra indagação: por quem e por qual motivo as mulheres foram historicamente 
representadas na Arte? O que podemos discutir sobre a representação feminina em 
espaços públicos?

Além disso, as representações mais remotas do corpo feminino foram realizadas 
na pré-história. O que hoje denominamos “vênus”, como a Vênus de Willendorf, talvez 
a mais conhecida, tratam de pequenas figuras esculpidas em pedra ou em ossos de 
animais as quais possuem em comum o anonimato do rosto em contraste com os 
seios, o ventre e as nádegas evidenciadas em volume. Embora não exista a motivação 
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da existência destas pequenas figuras femininas, estudos levam a crer que eram 
utilizadas como amuletos, em uma reverência deste grupos primitivos à fertilidade. 
Flores (2013) nos aponta que a fertilidade era vista como o poder feminino e que 
“na pré-história esse tal poder de fecundidade feminina causava um estranhamento 
que conduzia à veneração das figuras femininas como criadoras”. Desse modo, 
compreende-se que, neste momento, os homens desconheciam sua participação na 
procriação, as mulheres possuíam o poder de gerar a vida.

Já na estatuária do mundo antigo a figura feminina está presente em diversas 
culturas. Na Mesopotâmia, por exemplo, “costumavam ser feitas de terracota, 
alabastro ou gesso, eram caracterizadas pelo corpo de pé, ereto, com as mãos postas 
a frente do corpo em posição de prece. Além disso, outro traço marcante são os olhos 
arregalados e fixos”¹ considera-se que eram representações de sacerdotisas ou de 
mulheres casadas com homens de status social, tendo em vista que, em geral, as 
mulheres eram delegadas apenas aos afazeres domésticos, não existindo em sua 
figura uma importância pública que as levasse ao mérito de serem representadas. 

Além disso, no Egito, embora muitas vezes a figura feminina aparece compondo a 
narrativa que idolatrava e reforçava o poder do faraó, existem indícios da importância das 
mulheres por meio da sua representação na estatuária. A mais conhecida, talvez, seja 
o busto da Rainha Nefertite.  Já na Grécia, as figuras femininas eram representações 
de deusas ou de alegorias, as mulheres terrenas não eram homenageadas tendo em 
vista que não tinham importância social. 

Desse modo, o sistema de dominação patriarcal vai se refletir em toda a estatuária 
nos séculos seguintes, já no século XIX, retoma-se a prática de realizar bustos e 
monumentos públicos em homenagem a figuras sociais ilustres. E é neste período 
da Arte que pode-se ver refletida a herança patriarcal de invisibilidade das mulheres. 
Os monumentos que no ocidente têm sua origem no Império Romano como forma 
de enaltecer pessoas socialmente importantes, o que Riegl chama de monumentos 
patrióticos, foram retomados na Itália durante a Renascença. Neste momento, o 
autor configura como o culto moderno aos monumentos, pois é quando se inicia uma 
preservação dos mesmos. Para ele, o homem moderno vê no monumento “uma parte 
de sua existência”. Alois Rigels define monumento, em um sentido amplo, como:

Por monumento, no sentido mais antigo e verdadeiramente original do 
termo, entende-se uma obra criada pela mão do homem e edificada 
com o propósito preciso de conservar presente e viva, na consciência 
de gerações futuras, a lembrança de uma ação ou destino (ou a 
combinação de ambos). (RIEGL, 2006, p.43) 

Porém, constituem-se monumentos a partir de três valores diferentes: valor de 
antiguidade, valor histórico e monumento volível, do qual estamos tratando a partir 
de agora. Por monumento volível Riegl define àqueles que comemoram determinado 
acontecimento e que pretendem torná-lo imortal “permitindo que permaneça na 
consciência das gerações futuras, sempre presente e vivo”. Nesta perspectiva, 
Salgueiro (2008, p.17) contribui que “toda sociedade ergue seus altares de celebração, 
de lugares de memória e celebra seus ídolos e seus feitos, glamorizando o passado”, 

¹Disponível em https://hav120151.wordpress.com/2017/11/05/a-representacao-e-evolucao-da-
figura-feminina-na-escultura-das-venus-pre-historicas-as-esculturas-gregas/ Acesso em 05 de maio de 
2021.
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confirmando o monumento volível como um lugar de celebração da memória. Porém, a 
autora adverte que o monumento é “tanto lugar de memória quanto de esquecimento – 
o esquecimento do outro, do ponto de vista diverso, do interesse contrário” finalizando 
que todo monumento “encerra celebração mas também conflito”  

Nesse sentido, Salgueiro leva-nos a questionar qual passado é comemorado nos 
monumentos, que memórias são invocadas e quem são as figuras cultuadas. Mas, a 
resposta pode ser averiguada em Xavier (2020) que considera, embora exista uma 
proposição institucional na proposição de monumentos, não deixa de estar vinculada 
aos aspectos sociais em que é erigido, pois “o comportamento dos grupos sociais 
é o termômetro que elege e estabelece os valores dos monumentos” e logo, a 
pesquisadora defende que:

Em São Paulo, foram identificadas 88 esculturas masculinas e apenas 
sete femininas. As esculturas masculinas foram colocadas a partir 
da década de 1920, sendo destacados artistas, médicos, militares, 
urbanistas, políticos, advogados, religiosos, entre outros. As mulheres, 
no entanto, passam a ser homenageadas somente no final da década 
de 1970. (XAVIER, 2020, p. 275).

São dados que afirmam uma sociedade patriarcal e que, mesmo com todas as 
mudanças envolvendo aspectos da vida feminina durante o século XX, as mulheres 
ainda não são merecedoras de homenagens públicas e da permanência de sua 
memória. Esta honraria está delegada a uma pequena minoria que, a autora ainda 
chama a atenção, pertenciam a uma burguesia privilegiada. Quantas conquistas 
femininas são fadadas ao esquecimento? Quantas mulheres mudaram cursos na 
história e não estão imortalizadas em espaços públicos? A situação se repete em 
outras cidades brasileiras, como em Porto Alegre, onde apenas 9 das 130 esculturas 
públicas se referem a mulheres:

Se são raros os monumentos a figuras femininas em geral, mais 
escassos ainda são os de mulheres sozinhas – a menos que sejam 
anônimas, como a Samaritana da Praça da Alfândega. A guerreira 
Anita Garibaldi e a artista Lydia Moschetti recebem, respectivamente, 
uma estátua e um marco, mas acompanhadas dos maridos. A única 
mulher de carne e osso que teve uma escultura figurativa dedicada só 
para ela foi a cantora Elis Regina. De autoria do artista plástico José 
Passos, a obra foi inaugurada em 2009 junto à Usina do Gasômetro. 
(ORTIZ, Juan, 2020)

Desse modo, são dados que refletem a sociedade de sua época e que seguem 
do mesmo jeito. Além disso, a invisibilidade das mulheres na arte passa a ser foco 
de debate de grupos feministas da década de 1960, mas ainda é reduzida a nossa 
representatividade, como pude atestar com os números do evento no Egito que citei 
anteriormente. 

Para Deutsch (1992) a extensão da arte no espaço público é uma questão política, 
Segundo a autora, os critérios decisivos para a colocação em uma obra no espaço 
público, direcionam uma preocupação com o povo e um rompimento com o pensamento 
elitista, perguntando se o espaço público ocupado pela arte é realmente um espaço 
democrático. No pensamento da autora, ela constrói uma relação entre a presença da 
Arte Pública como uma ideia de “acessibilidade universal” utilizada para a construção 
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de uma imagem de democratização dos espaços públicos. Porém, logo discorre sobre 
as chaves de acessos a determinados espaços que são públicos, mas possuem usos 
isolados e que são designados ou designadores de segregação social concluindo em 
que o espaço público torna-se um “espaço de disputa e não um espaço harmonioso”. 
Da mesma forma que Deutsch narra o espaço público como um espaço de conflitos 
que ao ser “recuperado” para o uso público exclui os “indesejáveis”, propomos pensar 
sobre a ausência de representações de figuras femininas nos monumentos públicos 
descrita anteriormente. Assim, inexiste uma construção democrática, não se trata de 
um espaço plural, mas sim, constitui-se em um espaço elitista, que privilegia e reafirma 
o pensamento patriarcal da sociedade.

A partir dos anos 1960, os novos meios de arte passam a existir no espaço público. 
E são as proposições de Arte pós-moderna que Deutsch afirma “transgredirem as 
fronteiras da galeria”, as quais não se determinam pela representação, mas “contestam 
a apropriação dessa categoria (público) por forças que legitimam novos espaços 
públicos”. Assim, são ações engajadas, tratam de propostas dentro do conceito de 
“ativismo” proposto por Felshin (1995) que priorizam “uma ideia mais democrática 
de espaço público”, pois consideram uma fusão entre ativismo político e proposições 
oriundas da Arte Conceitual e demais experimentações provenientes dos movimentos 
de neovanguarda. Nesse sentido, são realizadas por artistas que não corroboram com 
as representações elitistas do conflito excludente do espaço público, mas que ecoam 
as vozes e os sujeitos excluídos nessa disputa de território. Portanto, apresentam 
no espaço público os discursos e a existência dos sujeitos “indesejáveis” e com este 
contexto de arte no espaço público que Monumentos para um feminino violado busca 
dialogar. Assim, pretende pensar a esfera pública no sentido que define a autora, 
como “objetos discursivos em vez de designações transparentes de grupos, domínios, 
atividades, lugares ou entidades”. Por fim, um espaço onde a pluralidade relacione-se 
politicamente “livre de privilégios absolutistas”

 
Monumentos para um feminino violado
A proposta plástica que apresentocorigina-se do contexto histórico e das narrativas 

pessoais que cito nas páginas inciais deste textos. A minha prática artística desenvolve-
se a partir da significação do meu universo feminine e são as minhas experiências e 
sensações, assim como meu corpo, que estão presentes em meu fazer, procurando 
como artista escultora, ser resistência e afirmar a existência. 

A figura feminina formou-se gradativamente ao longo do tempo 
de acordo com as posições sociais e culturais existentes em cada 
momento da história. Conseguimos perceber que no mundo atual 
ainda temos pensamentos e costumes artísticos decorrentes de uma 
padronização antiga, convergindo com o confronto e aversão a essa 
forma. A Arte Contemporânea vive o dilema de manter a idealização 
da figura humana feminina ou a quebra dessa representação ilusória e 
pouco coexistente com a realidade, sendo assim um tema recorrente 
para entendermos a complexidade visual humana de tentar procurar 
um estereótipo ideal. (COURI, 2014)

Assim sendo, romper com as representações e buscar simbologias é uma prática 
constante de minha poética visual, ao sintetizar o corpo feminine, chegando aos 
elementos que simbolizam o transcorrer do percurso como conceito feminino coletivo 
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a partir de femininos sujeitos. 
Desse modo, o seio não está presente pela primeira vez como elemento da minha 

produção. Em era capaz de todas as loucuras e todos os devaneios (2008) realizei 
moldes dos próprios seios utilizando atadura gessada. Este molde posteriormente 
reforçado foi empregado para a reprodução em argila deste recorte do corpo e foram 
produzidas diversas peças em cerâmica, cada uma contendo uma textura diferente 
calcada no barro ainda molhado. Tais texturas eram realizadas, a partir de elementos 
que dizem respeito ao meu cotidiano; ora as rendas e os crochês, tradicionalmente 
relacionados ao feminino, ora tecidos rasgados e até mesmo fios soltos, linhas 
emaranhadas, vestígios de um tecer não realizado. Nestas texturas impressas 
como epiderme em cada uma das reproduções do seio da artista, expressa-se 
a dualidade entre o que espera-se que seja o feminino e o que talvez encontre-se 
nele. Beauvoir (2019, p. 24) explica como a passividade é determinada às mulheres 
quanto característica de feminilidade “é um erro pensar que se trata de um dado 
biológico: na verdade, é um destino que lhe é imposto por seus educadores e pela 
sociedade.” Ou seja, espera-se da mulher que seja “bem-comportada”, que possua 
controle da sua espontaneidade e que sua existência seja de delicadeza e submissão 
renunciando sua autonomia. Os crochês e as rendas em contraponto aos fios e aos 
rasgados remetem ao conflito de entender-se mulher nesse sistema patriarcal e 
pensar subverter. Assim, as rendas e os crochês estão historicamente relacionados 
ao feminino e mais “o têxtil foi associado ao trabalho feminino e apontado como fator 
de marginalização de artistas mulheres” (CARNEIRO, 2019, p.11). No entanto, os 
fios soltos e desordenados, remetendo aos novelos não cuidados, simbolizam essa 
desobediência do feminino que já não submete-se ao androcentrismo.  Nesse sentido, 
o painel composto pelas dezenas de seios em cerâmica, manifesta sensações tendo 
nuance aos alentos e insurgências, das condutas e dos devaneios. Assim, pretendem 
figurar desejos reprimidos, que quando libertos são denominados histeria, doença 
nervosa que supostamente originava-se no útero e supostamente, ser mais uma forma 
de subjugar o feminino, calcando-lhe a ideia de que não é capaz de racionalidade, 
conferindo negatividade à sua liberdade. 

Fonte: acervo pessoal

Figura 2. Era capaz de todas as loucuras e todos os devaneios. Cerâmica. 10 
x 15 cm (cada). 2008.
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A partir dos anos 1960, os trabalhos de artistas ligadas ou influenciadas pelo 
movimento feminista, passam a reelaborar o corpo feminino na Arte e essas artistas 
passam a explorar o próprio corpo em suas propostas visuais. Portanto, o seio foi 
utilizado por Susan Frasier em Nurturant Kitchen (1974), a instalação fazia parte 
da Womanhouse e consistia em reproduções de ovos fritos preenchendo todas as 
paredes e teto da cozinha. Esses ovos passavam a transformer-se em seios caídos 
de mulheres, assim, a artista discutia o tradicional papel feminino de nutrir, desde a 
amamentação seguido pelas incumbências da “dona de casa”. E em era capaz de 
todas as loucuras e todos os devaneios, o seio não evoca diretamente sua função 
fisiológica, está presente como elemento sensual do corpo feminino, capaz de provocar 
a libido, objeto de desejo e, por isso, que deve ser ocultado. Estes são os seios que 
as jovens prostitutas de Atenas eram obrigadas a exibir nus, enfileiradas fora da casa 
(Lins, 2017) que aqui manifestam-se por vontade própria. Logo, remetem à repressão 
social, a qual o corpo feminino historicamente vem sendo submetido, simbolizando as 
diferentes manifestações possíveis entre os peitos de homens e mulheres.

Sendo assim, Monumentos para um feminino violado é um projeto que pretende 
utilizar duplos de meu próprio seio, realizados em gesso a partir de um molde de 
silicone. Assim, cada seio (re)produzido é um monumento feminino, e logo, a todos os 
femininos. Monumento I (2021) é dedicado a minha avó maternal, o seio que faz-se 
monumental, mas que tem permanência efêmera, foi colocado na vertente de água 
natural onde ela lavava a roupa. A mulher nascida nas primeiras décadas do século 
XX, carrega de sua geração a submissão ao marido, sua existência destinou -se aos 
afazeres domésticos, de cuidar da casa e gerar filhos. 

Além disso, teve apenas quatro filhos, pois casou-se tardiamente para a época: aos 
30 anos. Quando chegou aos 80, carregava no corpo e certamente na alma, as marcas 
de uma vida tolerada, em um contexto rural, que entre outros fazeres cotidianos, um 
deles era levar as roupas para lavar na vertente, fizesse frio ou fizesse sol. Não tenho 
memória de que narrasse um romance feliz em seu matrimônio, mas será que foi 
outorgado a elas o direito de amar? Não lembro de narrativas de que tenham existido 
violência, embora saiba que sim. Da mesma forma que sei quantas de sua geração 
sucumbiram por violências mais estupras. Elisabeth Le Brum, pintora francesa do 
século XIX, comenta em suas lembranças sobre o momento em que se dirigia para o 
altar “Direi sim? direi não? Lástima, disse sim, e mudei minhas dores por outras dores” 
(CARNEIRO, 2017, p.22). A artista que possuía independência financeira devido ao 
seu trabalho, acabara de trocar o “tutor” de suas posses, o padrasto pelo marido e, 
assim, gerações de mulheres não ousaram ser donas de suas vidas, deixaram-se 
comandar pelas imposições de um sistema historicamente estabelecido que as tornou 
objetos em defesa do patrimônio masculino. 

Monumento II – porque eu não vim sozinha? (2021) está instalado no cume da 
montanha mais alta do sul do Brasil, o Pico Paraná e depois de percorrer uma trilha 
com duração de seis horas, pretende pensar quais caminhos são possíveis sozinha. 
O grupo desta expedição era de seis pessoas, quatro mulheres. Mas quem está no 
comando? Quem determina o ritmo? Com quem nos fazem seguras? 
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Monumento III – E hoje estamos sozinhas aqui (2021) localiza-se no cume do Morro 
Botucaraí, município de Candelária-RS. Para chegar lá, foi preciso percorrer uma 
pequena subida de mais de 2 km de distância e esta expedição, porém, foi realizada 
por um grupo formado apenas por mulheres. Pela primeira vez, dormimos na montanha 
sem a presença de homens. Desse modo, o que parece ser algo simples, logo após 
o pôr do sol evidencia-se um desafio intenso de controlar o amedrontamento de ser 
mulher e é possível perceber como socialmente constrói-se um sentimento coletivo de 
que a proteção está vinculada à figura masculina; tal qual a ameaça, mas, neste caso, 
não trata-se de uma construção e sim de uma realidade. Portanto, nunca estaremos 
sozinhas, pois o medo nos acompanha.

Fonte: acervo pessoal

Fonte: acervo pessoal

Figura 3.  Monumento II – Série Monumentos ao feminino violado, 2021.

Figura 4. Monumento III – Série Monumentos ao feminino violado, 2021, 
Morro Botucaraí, Candelária – RS. Grupo de mulheres presents na instalação do 

monument e a artista instalando o mesmo.
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O material escolhido para a realização destes monumentos é o gesso. Antagônico 
ao bronze das figuras equestres e sem a pretensão de sua imponência e permanência, 
esses seios de gesso carregam fortes memórias e possuem, na sua efemeridade, na 
existência que a chuva lava, a força das mulheres que lembra. Assim, o ato de serem 
destruídos pela leveza da chuva com o passar do tempo diz respeito às pequenas 
violações diárias que matam o feminino que o fazem esvair-se que reforçam nas 
mulheres a crença em sua fraqueza. 

Neste sentido, essa efemeridade matérica que proponho é mesma que Thomas 
Hirschhorn utiliza em seus monumentos de papelão e fita adesiva homenageando 
filósofos. Se os monumentos que o artista constrói, por sua vez, não se encaixam 
nos parâmetros de monumentalidade eterna que a escultura pública de homenagens 
almeja é justamente porque, talvez, apenas em um campo restrito do conhecimento, 
que é a área da filosofia, esses filósofos devam ser venerados. É um jogo irônico, 
o mesmo que pretendo; a quem importa se minha avó e a maioria das mulheres da 
sua geração viveram subordinadas ao sistema patriarcal? Serão essas mulheres e 
suas pequenas lutas diárias que rompem gradualmente com o sistema de opressão 
merecedoras de uma honraria em um monumento?  Conforme complementa Sheikh:

[...] de fato, se seus respectivos méritos e realizações são de natureza 
comparável às das figuras históricas normalmente monumentalizadas. 
Monumentos são geralmente dedicado aos grandes homens da nação? 
Reis, presidentes, generais e assim por diante? Ou simplesmente 
para a própria nação, normalmente na forma de uma mulher figura 
alegórica. Os monumentos são feitos para nos fazer lembrar e 
reverenciar. (Sheikh, 2004)

Assim, busca-se em ambas as propostas de romper com o que Sheikh afirma ser 
uma definição de monumentos, ou seja, que possuem, além de tamanho, um caráter 
material intransponível pelo tempo, e que, em quase sua totalidade são construções 
unilaterais “de cima para baixo”, como uma imposição. Logo, as cópias de um seio 
realizadas em gesso, assim como as propostas de papelão e fita adesiva constituem 
existências transitórias. Também rompem com a dimensão tradicional de um 
monumento em praça pública e não são dedicados a grandes estadistas ou líderes 
bélicos, falam de pessoas cotidianas e estão localizados em lugares não centrais, 
periféricos; não protagonizam, algumas vezes, o espaço onde estão instalados.  
Portanto, essas características, segundo Sheikh, tornam questionável a veracidade 
do monumento como monumento. 

Talvez devêssemos falar de uma inversão do monumento? Ou 
poderíamos falar de um investimento no temporário, no agora e no 
vivido, em oposição ao eterno e ao fixo. Talvez seja apropriado começar 
a falar de um monumento provisório, um processo e discussão em 
curso e(sua) história que precisamente não é fixa ou reparável, mas 
aberta e parte de uma cadeia. (Sheikh, 2004)

Desse modo, sugere que essas propostas permitem a interação e não são 
narrativas que transcendem, mas que nos fazem refletir “incutindo confiança em 
nossas capacidades reflexivas”. Além disso, trazem em sua temporalidade e sua forma 
perecível, a possibilidade de interação e a certeza do movimento. Dessa maneira, 
monumentos a um feminino violado, assim como as propostas de Thomas são o que 
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Sheikh determina “antimonumentos: ocorrências, campos de força ou lugares para 
reflexão ao invés de afirmação, para linhas de fuga ao invés de linhas de poder”. 

Ainda, Stubblefield narra o desaparecimento e a desconstrução da ideia de 
monumento, em obras realizadas na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial. 
Pensando uma forma de memorar o passado, mas desconstituindo a verdade absoluta 
que a presença do monumento historicamente carrega: “Ao utilizar estratégias de 
autossabotagem, como desaparecimento, destruição e total invisibilidade, essas 
intervenções buscaram desconstruir a noção de uma narrativa singular do passado 
e, assim, libertar o monumento de sua “rigidez demagógica e certeza da história” 
(Stubblefield, 2011, p. 1).Portanto, a ideia de antimonumento é presente em 
Monumentos para um feminino violado, por não propor esse projeto a construção de 
uma homenagem eterna, mas a significação e reflexão cotidiana sobre a violação ao 
diverso feminino. Esta proposta encontra-se em sua fase inicial, de reflexão teórica 
e execução dos primeiros elementos e pretende-se construir diversos monumentos, 
em diferentes contextos, convocando o feminino, em sua pluralidade a levantar a voz 
contra as cotidianas violações. 

Por fim, a reflexão do trabalho dar-se-á, muitas vezes, a partir de sua documentação 
por ocupar espaços remotos, a localização de cada um destes documentos é marcada 
em aplicativos que registram a trilha realizada para sua realização.Logo, a proposta 
é dinâmica e flexível, assim como originou-se das vivências e narrativas da artista 
quanto mulher escultora, deverá sofrer metamorfoses no decorrer do tempo futuro, 
seguindo as transformações das questões que operam e ainda operarão sobre o 
feminino.
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RESUMO
O presente artigo refere-se a uma pesquisa de mestrado em 

andamento, de abordagem qualitativa, constituindo-se em um estudo 
de caso múltiplo e instrumental. A temática da pesquisa versa sobre 
as visualidades dos direitos humanos nas práticas pedagógicas 
dos professores de Artes Visuais e a relação com as suas vivências 
pessoais. Para apresentar a pesquisa fizemos uso da revisão 
bibliográfica, utilizando como principais referências Tourinho e Martins 
(2011; 2012), Victorio Filho (2011; 2016), Sardelich (2006), Hernández 
(2000), Walker e Chaplin (2002) e Carbonari (2018). Concluímos que 
esta pesquisa contribui para o ensino de Artes Visuais e à formação 
de professores em Artes Visuais, como também, à educação da 
cultura visual e dos direitos humanos.
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ABSTRACT
This article refers to an ongoing master’s research, with a qualitative 

approach, constituting a multiple and instrumental case study. The 
theme of the research focuses on the visualities of human rights in 
the pedagogical practices of Visual Arts teachers and the relationship 
with their personal experiences. To present the research we used the 
bibliographic review, using as main references Tourinho and Martins 
(2011; 2012), Victorio Filho (2011; 2016), Sardelich

(2006), Hernández (2000), Walter and Chaplin (2002) and 
Carbonari (2018). We conclude that this research contributes to the 
teaching of Visual Arts and to the training of teachers in Visual Arts, as 
well as to the education of visual culture and human rights.
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pesquisa, tendo como delimitação de tema, as visualidades dos direitos humanos nas 
práticas

pedagógicas dos professores de Artes Visuais e nas suas vivências pessoais. Parte- 
se de uma indagação realizada por Tourinho e Martins (2011), em relação às imagens, 
que em sua produção crescente atingem a escola e, principalmente, o ensino de Artes 
Visuais, objetivando uma educação da cultura visual. A partir disso, infere-se que o 
ensino de Artes Visuais, tem o potencial de educar para os direitos humanos através 
das visualidades.

Neste contexto, a mencionada pesquisa traz como questão: quais  visualidades 
sobre os direitos humanos estão presentes nas práticas pedagógicas desenvolvidas 
pelos professores de Artes Visuais e que relações estas visualidades têm com suas 
vivências pessoais? Tal investigação será realizada em uma escola pública, de 
uma cidade do Rio Grande do Sul (RS, Brasil). Em relação a sua metodologia, esta 
pesquisa abrange um estudo de caso múltiplo e instrumental, o qual utilizará como 
método de coleta de dados uma entrevista semiestruturada com quatro professores 
de Artes Visuais, além de fontes documentais como materiais didáticos e produções 
discentes. A análise de conteúdo será utilizada como instrumento metodológico para 
compreensão destes dados.

Para sustentar esta pesquisa utilizamos como referências as autoras e os autores a 
seguir: Tourinho e Martins (2011; 2012), Victorio Filho (2011; 2016), Sardelich (2006) e 
Hernández (2000) e Walker e Chaplin (2002). Além disso, estabelecemos um diálogo 
com as abordagens que se referem aos direitos humanos, utilizando como base 
Carbonari (2018) e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 
Outras referências que conversam com a temática desta pesquisa são explicitadas no 
corpo teórico deste artigo.

Ao longo do texto buscamos demonstrar a relevância social, acadêmica e pessoal 
desta pesquisa. Falamos sobre as suas hipóteses e discorremos sobre os conceitos 
de visualidade, cultura visual e direitos humanos, os quais servem como fundamentos 
para esta pesquisa. Por fim, na conclusão, reafirmamos a sua importância e futura 
contribuição para o ensino de Artes Visuais e para a formação de professores em 
Artes Visuais. E por último, então, apresentamos as referências bibliográficas que 
foram mencionadas no corpo teórico deste trabalho.

A importância de se pesquisar sobre as visualidades dos Direitos Humanos 
no Ensino de Artes Visuais

O ensino de Artes Visuais frente ao crescente número de artefatos e imagens na 
contemporaneidade acaba passando por transformações nos seus modos de pensar, 
fazer e ensinar arte (TOURINHO; MARTINS, 2011). Assim, se percebe a necessidade 
do desenvolvimento de pesquisas para pensar o ensino de Artes Visuais diante deste 
fenômeno. Identificar e analisar as visualidades dos direitos humanos nas práticas 
pedagógicas dos professores de Artes Visuais promove uma educação da cultura 
visual, estética e ética, contribuindo para um olhar humanizador no ensino e nas 
práticas pedagógicas docentes.

De acordo com Walker e Chaplin (2002), o aprendizado que se desenvolve na 
infância em relação à linguagem falada e visual é adquirido pelo meio social; que é, 
portanto, cultural. Assim, o conhecimento que as crianças, mas também que o ser 
humano ao longo de sua vida desenvolve em relação ao mundo “informa e modula 
sua visão” (Ibid., p. 41). Para os autores, é neste âmbito, que se explica a diferença 
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entre ‘visão’ e ‘visualidade’. Pois, a visão é um fenômeno biológico, restrito a um órgão, 
o olho e a sua capacidade de codificar a luz, enquanto que a visualidade se refere 
“a um processo social”, daí que “a visualidade é uma visão socializada” (WALKER; 
CHAPLIN, 2002, p. 41, tradução nossa).

Neste contexto, compreendemos que as produções visuais que se referem aos 
direitos humanos, socializando os seus princípios éticos e estéticos, podem ser 
definidas como visualidades. Assim, uma visualidade ao enunciar de forma clara os 
direitos humanos, nos dá a ideia de ser uma visualidade dos direitos humanos. Já 
as produções visuais que se relacionam com os temas ou dimensões dos direitos 
humanos, sem declará-los claramente, neste caso, elas são visualidades que se 
relacionam com os direitos humanos, mas não necessariamente, demostram ciência 
disso em seu teor.

A identificação das visualidades dos direitos humanos e da realização das entrevistas 
com os professores, a cerca destas visualidades, possibilitará compreender, através 
da análise de conteúdo, como elas são utilizadas na sala de aula dentro de contextos e 
propostas metodológicas. Será possível saber também  se os estudantes se preocupam 
ou pensam sobre estas visualidades. Outras questões pertinentes para o Ensino de 
Artes Visuais referem-se aos meios em que são produzidas essas visualidades. É o 
cinema? O vídeo? A fotografia? A pintura? Os quadrinhos? Todas? Algumas? Outra? 
Todos estes mencionados, entre outros,

são meios visuais que lidam predominantemente com as visualidades (WALKER; 
CHAPLIN, 2002). Em alguns casos, como nas produções audiovisuais, o som e o 
movimento são elementos fundamentais para a composição destas visualidades.

Além destas questões, buscará se identificar as manifestações artísticas que 
veiculam estas visualidades – arte urbana, arte contemporânea, períodos ou 
movimentos da história da arte – ou ainda, se são visualidades sem intencionalidade 
artística, porém com pertinência para o ensino de Artes Visuais, como a fotografia 
jornalística, a publicidade e as mídias audiovisuais que circulam em meios digitais. 
Compete saber ainda a procedência dessas visualidades e seus contextos de 
produção.

A partir da observação destas visualidades e do relato docente será possível 
compreender quais temas em direitos humanos estão presentes nas práticas 
pedagógicas dos professores de Artes Visuais, como por exemplo, se são visualidades 
de denúncias às violações dos direitos humanos ou de emancipação de diversos 
grupos sociais. Em geral, a interpretação dos dados que serão obtidos proporcionará 
a compreensão sobre o uso dessas visualidades em sala de aula, bem como de sua 
potencialidade para o Ensino de Artes Visuais, compreendendo a relação que estas 
visualidades têm na vida pessoal dos professores de Artes Visuais.

A hipótese que se tem, em primeira vista, é que estas visualidades abrangem 
diversos temas, talvez, os que são mais presentes nas políticas educacionais, como 
a lei nº 11. 645¹, a lei nº 14.164/21² e a lei nº 11.525³. E também os temas que, 

¹Lei “que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”” (BRASIL, 
2008).

²Lei criada “para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da 
educação básica, e institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher” (BRASIL, 2021).

³Lei criada “para incluir conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo 
do ensino fundamental” (BRASIL, 2007).
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cotidianamente, são divulgados, amplamente, nos meios de comunicação e nas redes 
sociais, e que partem de visualidades que podem incorporar diversas virtualidades/
materialidades – como o cinema, os quadrinhos, a pintura, as ilustrações, a colagem, 
o cartaz, ou mesmo, produções realizadas pelos próprios professores.

Talvez as visualidades dos direitos humanos utilizadas pelos professores de Artes 
Visuais sejam, predominantemente, trabalhadas a partir da ‘Abordagem Triangular’ 
do ensino de Arte, envolvendo sua contextualização, apreciação e criação, visto que 
esta proposta tem sido divulgada no ensino de Artes Visuais desde os anos 1980. 
Provavelmente, além disso, é possível que se encontre abordagens ligadas à educação 
estética e à interpretação crítica das imagens. Pressupõe-se que estas visualidades 
façam parte da arte urbana, da arte contemporânea, de fotografias jornalísticas e 
das mídias audiovisuais e digitais, prevalecendo as visualidades contemporâneas e 
principalmente, brasileiras.

Toma-se como hipótese que estas visualidades podem ser de denúncias às 
violações dos direitos humanos e também, de emancipação social de movimentos 
sociais, populações, leis e etc. na conquista de direitos e na sua efetivação. Além disso, 
pressupõem-se que as visualidades dos direitos humanos presentes nas práticas 
pedagógicas dos professores de Artes Visuais, sejam elas mesmas visualizadas e 
apreciadas nas suas vivências pessoais, pois de acordo com Victorio Filho (2011, p. 
200), as operações

com imagens nas salas de aula – constituídas pelos partidos adotados 
pelos professores na condução dos diálogos com as imagens; na 
eleição das imagens que participam das aulas [...] – evidenciam o 
alcance da política da visualidade e sua atuação nas várias dimensões 
e instâncias do ensino das Artes Visuais.

Deste modo, toda “investigação de uso e produção de imagens nos cotidianos 
das escolas oferece [...] contribuições valiosas para o aprimoramento curricular da 
formação docente em artes” (Ibid. p. 200).

Outrossim, esta pesquisa corrobora com as Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos (DNEDH), pois, conforme o seu parecer explicita, as práticas 
que promovem os direitos humanos no ambiente escolar deverão atuar “na elaboração 
do projeto político-pedagógico, na organização curricular, no modelo de gestão e 
avaliação, na produção de materiais didático-pedagógicos [e] na formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação” (BRASIL, 2012, p. 7-8). Neste âmbito, 
os direitos humanos se traduzem tanto como um exercício da escola, quanto como um 
exercício do professor em suas práticas pedagógicas.

Carbonari (2018) sustenta que os direitos humanos são os direitos básicos de todos 
nós. Apesar disso, muitas pessoas ainda não têm seus direitos humanos garantidos, 
além do mais, muitos se encontram em situação de violência e violação de seus 
direitos (Ibid.), pois, a pobreza e a desigualdade assolam a vida de muitas pessoas. 
Explica o autor que diante de suas faces e de diferentes tipos de opressão e violências, 
originam-se as lutas sociais de resistência.

E também anuncia que nada disso é atual, pois a garantia e a conquista de nossos 
direitos são provenientes de lutas historicamente protagonizadas por diversos atores 
sociais. Portanto, os direitos humanos “nascem e se afirmam no processo histórico” 
(Ibid., p. 32). Ainda que exista uma história dos direitos humanos institucionalizados 
em declarações, convenções, tratados e leis, que concebam o seu surgimento e 
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fundamentos, é inegável que as lutas pela dignidade humana precedem e avançam 
paralelas a todas estas institucionalizações. Basta pensar, por exemplo, no Quilombo 
dos Palmares⁴, na Revolta de Camamu⁵, dos Malês⁶ e da Chibata⁷ (MOREIRA; 
WECZENOVICZ, 2020) e hoje na luta pela igualdade racial (SANTOS; ALVES, 2015). 
Podemos citar ainda a luta dos povos indígenas desde o Brasil colonial, imperial e 
republicano (CRUZ, 2017).

Outra luta histórica é a luta das mulheres pelo reconhecimento de sua presença 
potente em todos os campos do conhecimento e inclusive na cultura visual e na Arte 
Visual (PONTES; ZAMPERETTI, 2020). Portanto, os direitos humanos, enquanto 
uma consciência pelo respeito à dignidade humana (CARBONARI, 2018) e planetária 
(MORIN, 2000), surgem com a “luta permanente dos povos, das pessoas, das vítimas, 
contra a exploração, o domínio, a vitimização, a exclusão e todas as formas que 
reduzem o ser humano” (CARBONARI, 2018. p. 32).

No entendimento de Silva e Mota (2020, p. 317), “o educando-educador envolvido  
no processo pedagógico é um sujeito social que deve entender e problematizar as 
relações de opressão e violência que se concretizam na sua realidade mais tangível”. 
Pensando no caso da infância, as autoras discorrem, especificamente, sobre 
a violência sexual infantil. A partir de Juan Deval (2001) e Paulo Freire (2018), as 
autoras supracitadas entendem que “ao problematizar a realidade circundante, por 
meio da [Educação em Direitos Humanos], o infante estará direcionado para a ação e 
transformação da realidade” (p. 319).

Trazendo essa abordagem para a questão da cultura visual num contexto educativo, 
logo nos lembramos da sinopse das minisséries criadas pelo projeto ‘Crescer sem 
violência’⁸, uma intitulada ‘Que abuso é esse?’, outra intitulada ‘Que exploração é 
essa?’ e outra intitulada ‘Que corpo é esse?’, sendo que para esta última foi criado um 
gibi, o qual está disponibilizado gratuitamente, tanto em língua portuguesa, quanto em 
língua espanhola (CRESCER SEM VIOLÊNCIA, [entre 2009 e 2021]).

Ainda sobre as violências e opressões que atingem as crianças e os adolescentes, 
é importante lembrar do trabalho infantil, em que houve a “evolução de uma linha 
legislativa direcionada à criação de normas de proteção ao trabalho de crianças e 
adolescentes” (MEDEIROS NETO, 2020, p. 9). No Brasil, a Constituição democrática 
de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente criado em 1989 mostram um “avanço 
da garantia dos direitos humanos fundamentais inerentes à criança e ao adolescente” 
(Ibid. p. 10). Porém, ainda hoje na “realidade brasileira, é possível identificar situações 
variadas de trabalho infantil, sob as mais diversas configurações” (Ibid. p. 16).

E, já refletindo sobre isso no contexto da cultura visual, fazemos referência a uma 
visualidade que aborda este assunto. Trata-se do videoclipe ‘Sementes’, vinculado a 
uma campanha contra o trabalho infantil. Uma parte da música tocada neste videoclipe 
enuncia: “É muito triste, muito cedo / É muito covarde / Cortar infâncias pela metade 
/ Pra ser um adulto sem tumulto / Não existe atalho, em resumo / Crianças não têm 
trabalho, não, não, não / Não ao trabalho infantil” (EMICIDA; BARBOSA, 2020). Pois 
bem, como entender a sua narrativa audiovisual senão, como uma visualidade, cujo 

⁴Entre 1602 a 1695 (MOREIRA; WECZENOVICZ, 2020).
⁵Entre 1691 a 1692 (Ibid.).
⁶Período histórico 1835 (Ibid.).
⁷Período histórico 1910 (Ibid.).
⁸ Promovido pelo Canal Futura em parceria com o Fundo de Emergência Internacional das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e a Childhood Brasil.
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seu tema dialoga com os princípios dos direitos humanos.
A vulnerabilidade social é abrangente e envolve diversas pessoas: crianças, 

adolescentes e adultos de diferentes faixas etárias. Se refletirmos um pouco sobre 
o assunto, é possível averiguar o fato pela própria vivência de cada um; e existem 
ações para combater tais violências, que inclusive, se utilizam de meios visuais. E 
é neste sentido, que buscamos demostrar o nosso olhar sociabilizado em relação 
às visualidades dos direitos humanos, ou seja, produções visuais que carregam o 
seu enunciado, ou que se relacionam com seus temas e lutas em prol da dignidade 
humana.

A compreensão dessas visualidades, dentre outras da cultura visual, possibilita o 
entendimento da sociedade em que vivemos (MARTINS; TOURINHO, 2012). De acordo 
com os autores supracitados “a cultura das imagens, nas suas mais diversificadas 
formas, produzem significados e valores que nos constituem como sujeitos, indivíduos, 
identidades e subjetividades” (p. 12). Partindo destas palavras, gostaríamos de 
elucidar, que é neste sentido que estamos pensando sobre as visualidades dos direitos 
humanos. Além do mais, imaginamos que elas também orientaram e direcionaram os 
professores de Artes Visuais e os jovens estudantes a “se posicionar em relação a 
ideias, a formar opinião sobre problemas e situações e, principalmente, a construir 
algum tipo de interação e compreensão sobre o mundo em que vivem” (Ibid., p. 13).

Nas palavras de Aldo Victorio Filho (2016, p. 109), nos “dias de hoje, comumente 
ditos e vistos como o tempo do domínio da imagem visual e da virtualidade, são 
marcados pela profusão e disseminação veloz e voraz das visualidades”. Tanto é que 
se digitarmos na barra de pesquisa do ‘Google Imagem’ a palavra ‘Direitos Humanos’, 
como resultados aparecerão muitas visualidades. Da mesma forma, se digitarmos 
‘Direitos Humanos e Arte’, aparecerão muitas visualidades com qualidades artísticas 
ou, propriamente artísticas. Se estas visualidades estão no Google, logo podemos 
imaginar que elas estão contidas em sites que socializam os seus princípios.

Além disso, os direitos humanos são complexos e têm vários sentidos, por serem 
estudados em vários campos do conhecimento (CARBONARI, 2018). Pensando 
sobre isso, concluímos que se eles adentram a vários campos do conhecimento, logo 
eles têm várias relações de saber (CHARLOT, 2000). Neste âmbito, a compreensão 
sobre a ecologia de saberes potencializa, por certo, os seus fundamentos. Pois, as 
ecologias dos saberes são

construções cognitivas coletivas orientadas pelos princípios da 
horizontalidade (diferentes saberes reconhecem as diferenças entre si 
de um modo não hierárquico) e da reciprocidade (diferentes saberes 
incompletos reforçam-se através do estabelecimento de relações de 
complementariedade entre si) (SANTOS, 2020, p. 124).

Em suma, os professores de Artes Visuais são profissionais capacitados a analisar 
as imagens e propor discussões acerca delas em atividades pedagógicas, porque a 
imagem “é fruto da intensa imiscuidade entre saberes específicos das artes e da ação 
de artistas. Qualquer imagem publicitária, é sabido, resulta do trabalho de profissionais 
de formação diversas afins e/ou específicas das artes visuais” (VICTORIO F., 2016, 
p. 109).

Neste âmbito, interpretá-las, numa perspectiva crítica da cultura visual 
(HERNÁNDEZ, 2000; SARDELICH, 2006) torna-nos cientes de seus processos de 
subjetivação, formação de valores e identidades (MARTINS; TOURINHO, 2012). 
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Não só entendendo a qualidade de seus elementos sintáticos na leitura de imagens, 
como bem explica Sardelich (2016). Mas sim e principalmente, compreendendo as 
narrativas e discursos que elas nos comunicam, isto é, proporcionando a interpretação 
crítica das imagens (Ibid.), sobretudo, nesta pesquisa pensa-se, no âmbito dos valores 
provenientes dos direitos humanos.

Assim, podemos pensar que as visualidades utilizadas pelos professores na sala 
de aula, contribuem para a formação da identidade e subjetividades dos estudantes, a 
par das dimensões do conhecimento previstas pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) (2018), quais sejam: crítica, criação, reflexão, expressão, estesia e fruição. 
Em outro aspecto, mas não distante do que já referenciamos em Martins e Tourinho 
(2012), as imagens escolhidas nas atividades de Arte pelos professores, também 
constituem a identidade e subjetividade dos professores, posto que eles também 
possuem uma relação com estas imagens.

De acordo com Brancher, et al. (2007, p. 66), hoje na “construção da identidade dos 
professores se entrelaçam as dimensões pessoais e profissionais”. Em relação a esta 
perspectiva sustentam Zamperetti e Souza (2018, p. 357) que então “cabe pensar que 
as escolhas pedagógicas do professor para seu ensino tenham relação com a sua 
vida pessoal”, daí o propósito de também se investigar a relação destas visualidades 
em suas vivências pessoais.

Conclusão

Acreditamos que o Ensino de Artes Visuais tenha uma potencialidade para se 
trabalhar com as visualidades dos direitos humanos. Ademais, reconhecemos, a partir 
dos teóricos utilizados que em nossa contemporaneidade há uma disseminada

produção visual e que por isso se faz importante pensarmos sobre a intepretação 
crítica destas visualidades (HERNÁNDEZ, 2000; SARDELICH, 2006), as quais 
produzem valores, subjetividades e formam identidades (TOURINHO; MARTINS, 
2012) em nossa sociedade.

Esperamos com esta pesquisa poder contribuir para o Ensino de Artes Visuais, 
para a formação de professores em Artes Visuais, para a educação em Direitos 
Humanos e para a educação da cultura visual. Acreditamos que a sua contribuição 
será plausível, porque seus resultados, quando obtidos, constituirão uma referência 
sobre a existência dessas visualidades nas práticas pedagógicas dos professores de 
Artes Visuais ou a sua parca ou não existência.

Além disto, esta pesquisa reforçará a dimensão social da Arte, sensível aos 
direitos humanos, como também, proporcionará uma reflexão sobre este assunto nos 
processos educativos, formativos e acadêmicos de professores de Artes Visuais. Uma 
reflexão que é importante para os dias de hoje, pois os direitos humanos na escola 
estão previstos nas DNEDH (2012), no Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (2007), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e nas 
competências gerais da BNCC (2018).

Ao citarmos Carbonari (2018), buscamos demostrar o quanto os direitos humanos se 
relacionam com a nossa vida, pois só pelo fato de termos a liberdade de comunicarmos 
o nosso pensamento e opinião, já estamos em relação com os direitos humanos. Mas, 
principalmente, a partir deste autor, buscamos dar ciência que os direitos humanos 
têm a sua origem nas lutas pela dignidade humana que são concernentes aos seus 
processos históricos. E claro que tal interpretação tem uma perspectiva histórico-
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crítica.
Para mais, acreditamos que esta pesquisa contribuirá para a educação da cultura 

visual, uma vez que nos somamos a sua perspectiva no ensino de Artes Visuais, 
buscando investigar os artefatos e as visualidades dos direitos humanos. Também, 
julgamos crer que contribuiremos para a educação em direitos humanos porque 
estamos desvelando os seus preceitos no componente de Arte, um componente 
obrigatório na educação básica brasileira.

Desta forma, destacamos a sua relevância social: o ensino de Artes Visuais 
articulado aos conceitos de uma educação da cultura visual e dos direitos humanos.

A sua relevância acadêmica: a construção de uma pesquisa qualitativa sobre os 
temas apresentados; e a sua relevância pessoal: a importância deste trabalho para 
as autoras, que exercem docência em Artes Visuais na educação básica e no âmbito 
universitário.

Em suma, não faltam motivos para garantir a importância de se pensar nas 
visualidades dos direitos humanos no ensino de Artes Visuais, na perspectiva da 
educação da cultura visual. Porém, sem perder de vista a relação que estas visualidades 
estabelecem entre práticas pedagógicas e vivências pessoais tidas pelos professores 
de Artes Visuais. Em pesquisas exploratórias identificamos que já há diversas 
visualidades dos direitos humanos – artísticas e não artísticas –, agora queremos 
saber se estas imagens estão na sala de aula, a partir do repertório imagético dos 
professores de Artes Visuais.
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RESUMO
O presente trabalho discute a criação em performance como um 

modo de (r)existência que se dá frente ao entrecruzamento das 
imagens e da perspectiva queer. Para tanto, fazendo uso de uma 
abordagem bricoladora, reflete-se acerca da criação da performance 
O Vale, realizada a partir das imagens da pintora mexicana Frida 
Kahlo (1907-1954) entendidas como parte da biografia visual do 
autor, dando a ver suas experiências enquanto homem gay. Neste 
sentido, as imagens são vistas sob um olhar cultural e subjetivo à 
luz da Cultura Visual, como artefatos que produzem modos de ser 
e interpretar desde uma perspectiva queer. Assim, evidencia-se a 
potência das imagens quando atreladas a valorização dos corpos 
e de suas narrativas autobiográficas, tornando a arte um espaço de 
intervenção política e sociocultural que abrange os corpos e suas 
diversidades.

PALAVRAS-CHAVE
Cultura visual; Frida Kahlo; Performance; Perspectiva queer.

RESUMEN
Este artículo analiza la creación en la performance como un 

modo de (r)existencia que tiene lugar frente a la intersección de 
las imágenes y la perspectiva queer. Así, a través de un enfoque 
de bricolaje, reflexiona sobre la creación de la performance O Vale, 
basada en imágenes de la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) 
entendidas como parte de la biografía visual del autor, mostrando sus 
experiencias como hombre gay. En este sentido, las imágenes son 
vistas bajo una mirada cultural y subjetiva a la luz de la Cultura Visual, 
como artefactos que producen formas de ser e interpretar desde 
una perspectiva queer. Así, es evidente el poder de las imágenes 
cuando se vinculan a la valorización de los cuerpos y sus narrativas 
autobiográficas, haciendo del arte un espacio de intervención política 
y sociocultural que abarca los cuerpos y sus diversidades.
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Cultura Visual; Frida Kahlo; Performance; Perspectiva queer.
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Introdução
Este trabalho discute parte da dissertação de mestrado intitulada “Imagem-corpo-

Frida: fronteiras híbridas da Performance na Arte Contemporânea a partir de uma 
perspectiva autobiográfica”, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Artes Visuais 
(PPGART) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A pesquisa refletiu acerca 
das possibilidades de criação em Performance Arte a partir das imagens da pintora 
mexicana Frida Kahlo (1907-1954), tendo como eixo condutor os atravessamentos com 
as narrativas autobiográficas. Para tanto, a abordagem metodológica da Bricolagem 
(DENZIN; LINCOLN, 2006) permeou os procedimentos criativos realizados para a 
montagem das performances e as reflexões e atravessamentos teórico-práticos 
sucitados pela práxis artística, de maneira interdisciplinar.  

Dentre as diferentes discussões abordadas, para este recorte me deterei na análise 
do processo criativo da performance O Vale, que integrou a exposição “Posições”, 
e a bricolagem conceitual produzida a partir deste estudo entre a Cultura Visual, 
a Performance como um “modo de (r)existência” e a Teoria Queer. Com isso, as 
imagens de Frida Kahlo escolhidas para o processo de O Vale entrecruzam minhas 
narrativas autobiográficas enquanto sujeito LGBTQIAP+¹ às poéticas performativas 
de um corpo que transgride os padrões heteronormativos², conferindo à Performance 
a característica de uma obra que pode refletir, a partir de uma criação fundamentada 
no uso de imagens, modos de resistir/existir, ser e viver desde as subjetividades. 

Portanto, no primeiro subítem, o qual nomeei “O corpo em O Vale: caminhos 
do processo criativo em performance” apresento o desenvolvimento da exposição 
“Posições” e, especialmente, de O Vale, compartilhando os principais caminhos 
realizados para a criação. Na sequência, em “Frida Kahlo e as biografias visuais: 
um viés culturall e subjetivo das imagens”, discuto, a partir da perspectiva da Cultura 
Visual, a incidência das imagens de Frida Kahlo na amplo campo da cultura e suas 
reverberações subjetivas e artísticas na contemporaneidade, possibilitando serem 
compreendidas como parte das biografias visuais que constituem os sujeitos e suas 
identidades/identificações. Por fim, no terceiro subítem, o qual intitulei “Por um corpo-
transgressor: a perspectiva queer na criação artística”, a maneira como tais imagens 
refletem minhas narrativas autobiográficas também impelem alguns elementos que 
discutem o que podem as imagens quando vistas à luz de elementos da Teoria 
Queer. Assim,  procuro evidenciar a produção de sentido/significado e das múltiplas 
subjetividades que transitam pela diversidade dos corpos, a fim de questionar os 
discursos dominantes que cercam os repertórios visuais e o imaginário sociocultural 
das identidades de gênero e sexualidades.

O corpo em O Vale: caminhos do processo criativo em performance 
A exposição “Posições”, construída na disciplina “Cultura Visual e Espaços 

Expositivos”, do PPGART, elaborou-se desde as diversas formas de posicionamento 
dos corpos frente às suas experiências visuais, socioculturais e políticas, discutindo 
suas subjetividades quando em relação às formas de produzir/consumir imagens. 

¹Sigla que denomina sujeitos que se reconhecem a partir das seguintes identidades de gênero e/
ou sexualidades: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros/Travestis/Transexuais, Queers, Intersex, 
Assesuados, Panssexuais +.

²A posição heteronormativa impõe como correto as diretrizes pautadas por uma identidade específica, 
qual seja a do homem, branco, heterossexual, de classe média, tornando-se uma posição dominante 
e, portanto, segregadora (LOURO, 2008).
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A proposta da disciplina, portanto, era correlacionar as pesquisas individuais dos 
discentes para experimentar a criação de uma exposição coletiva, sendo esta 
permeada pelos estudos realizados com base na Cultura Visual. 

Assim, com orientação do Prof. Dr. Lutiere Dalla Valle, a exposição apresentou 
performances, instalações, videoartes, partindo da diversidade de olhares para a 
perspectiva da Cultura Visual em relação às pesquisas de cada aluno/artista e, desta 
maneira, evidenciando a potência plural das imagens e seus modos de construir 
posicionamentos no processo criativo. Tal compreensão está em consonância com 
os pressupostos da cultura visual, uma vez que este campo de estudo fundamenta-
se enquanto “estrutura interpretativa fluida”, dedicada na compreensão e significação 
das respostas dos sujeitos “aos meios visuais de comunicação” (MIRZOEFF, 2003, 
p. 21-22), interagindo na vida cotidiana e nos diferentes movimentos culturais dos 
indivíduos. Portanto, a exposição demonstrou um caráter dialógico, de inter-relação 
das imagens alicerçadas nas subjetividades de cada artista-pesquisador e seus modos 
de interpretar. 

Mirzoeff (2003) aponta que os estudos culturais e a cultura visual possuem, como 
marco interpretativo, a noção de cultura. Dessa forma, desenvolve-se a compreensão 
de cultura enquanto “campo com que nos comprometemos e elaboramos uma 
política” (p. 49, tradução minha), sendo política, aqui, alinhada ao pensamento de que 
a cultura é o lugar em que os sujeitos definem suas identidades, ainda que cientes de 
serem identidades fronteiriças e não fixas. A cultura visual atravessa este processo 
porque está embrenhada nas (trans)formações identitárias dos corpos, a partir das 
imagens e artefatos culturais que consomem, produzindo o que entendo como sendo 
as biografias visuais dos indivíduos, ou seja, a coleção de imagens significativas que 
compõem a vida das pessoas e que fazem parte da cultura visual vivenciada por 
estas, estando, portanto, vinculadas a diferentes nichos e contextos, no vasto campo 
da cultura (CUNHA, 2008).

Enfatizando a criação de O Vale, as imagens/obras de Frida Kahlo – El Venado 
Herido (O Veado Ferido, 1946) e Dos Desnudos En El Boque (Dois Nus no Bosque, 
1939) – consideradas parte da minha biografia visual, foram atreladas às memórias 
e experiências constituintes de minhas vivências enquanto uma “criança viada”. 
Escolhidas e interpretadas desde uma perspectiva queer³ – como por exemplo a 
alusão de “veado” como termo pejorativo utilizado, especialmente no Brasil, para 
se referir a sujeitos homossexuais – ambas as obras possuem referências que são 
articuladas visual e conceitualmente na criação da performance, enfatizando tanto 
características estéticas quanto abordagens temáticas que refletem minhas narrativas 
autobiográficas como homem gay. 

Em El Venado Herido, Frida pinta seu rosto em um corpo de veado, e sua cabeça 
está encimada por chifres. A Frida-veado, em meio a um ambiente rodeado por ávores, 
aparece transpassada por nove flechas. Já em Dos Desnudos En El Bosque, a pintora 
ambientaliza um contexto árido e com diferentes vegetações, e apresenta dois corpos 
nus, aparentemente corpos de mulheres. A posição corporal de ambas, o toque, o 
semblante, constroem uma atmosfera de cuidado/carinho que pode ser interpretada 
de diversas maneiras, entre elas, uma relação homoafetiva. Analisando as duas obras, 
imbuído das discussões apontadas por Berté (2020) em relação as mesmas imagens 

³ Campo de estudo e intervenção política/social que problematiza e discute a heteronormatividade, 
dando vasão às experiências dos corpos LGBTQIAP+. Esta perspectiva será melhor abordada a partir 
das reflexões sobre a Teoria Queer, a seguir.
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e também aos elementos que envolvem minhas experiências de vida, compreendo 
que elas podem operar a partir de perspectivas LGBTQIAP+ porque sugerem discutir 
o caráter de representatividade, reconhecimento e afirmação de corpos considerados 
abjetos pelo sistema dominante patriarcal e heteronormativo, sendo articuladas na 
vida dos sujeitos como interstícios entre seus modos de ser/viver e seus sentimentos 
de pertença ao mundo.

Sendo assim, os elementos naturais que aparecem nas duas referidas obras de 
Frida Kahlo ganham tridimensionalidade; no canto da sala de exposições, ambienta-
se um vale (Figura 1): longos fios feitos de folhas, plantas e galhos verdes, pendurados 
desde o teto, formam uma espécie de cortina. No interior dessa estrutura, variados 
galhos secos de diversas formas e tamanhos estão dispostos de maneira a criarem um 
emaranhado, entrecruzando-se e ocupando/preenchendo o espaço, que está repleto 
de plantas verdes no chão. Dentre as figuras criadas a partir desse arranjo de galhos, 
uma se destaca: ao centro, um galho ramificado em duas partes alude aos chifres 
de um veado. Através dos “chifres”, vê-se (m)eu corpo nu, de costas para a cortina 
de folhas, com os olhos cobertos por um colar de flores coloridas. Na monocromia 
dos tons de verde e marrom que compõem a visualidade do espaço, realça-se a 
multiplicidade de cores das flores. 

Fonte: Foto de Samara Schmidt. Arquivo do autor. 

Figura 1. Performance O Vale 

O título da obra, criada a partir das memórias autobiográficas deste corpo-veado 
que sou, também faz alusão à comunidade LGBTQIAP+ enquanto lugar coletivo e de 
pertencimento aos diferentes sujeitos que se identificam com o movimento proposto 
por tal grupo. Assim, os corpos constituintes dessa sigla produzem uma comunidade 
plural, conhecida como “vale”, que encontra na diversidade de formas de ser – 
principalmente no que tange a sexualidade e a identidade de gênero – a potência 
coletiva para assegurar e reafirmar seus direitos, suas práticas, suas necessidades. 
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Portanto, O Vale assume em seu processo a ideia de presença do corpo como mote 
de criação, como construção de uma arte feita no momento do agora – em relação a 
efemeridade característica da linguagem performática – e também conectada ao seu 
tempo histórico, político e sociocultural; como suporte vivo, orgânico, movente, inteiro 
em sua complexidade. Os olhos cobertos por flores revelam a diversidade de matizes 
e formas com que compreendo minha experiência neste espaço de pertencimento 
que O Vale representa. Elas não impendem o olhar; ao invés disso, modificam a ótica 
para, ainda que marcado por todas as trajetórias que insultam, violentam e invadem 
(m)eu corpo, encontre escapes e brechas de (r)existência. As movimentações e o 
nu na performance propõem relações tanto no sentido do corpo presente em sua 
materialidade visceral – osso, pele, músculo – como procuram dialogar com a maneira 
com que este espaço/reduto possibilita ao (m)eu corpo-veado mover-se e despir-se 
de qualquer padrão construído por uma sociedade heteronormativa. 

O processo criativo deste trabalho e as reverberações críticas e reflexivas que ele 
suscita, me fazem questionar: o que podem as imagens quando atreladas a processos 
subjetivos e identitários? De que modo tais imagens constituem afetos, dizem de mim 
e produzem modos de ser? Como pensar relações entre as imagens que formam 
minha biografia visual e narrativas autobiográficas, especialmente no que diz respeito 
a minha identidade de gênero e sexualidade? Estas e outras indagações, à luz da 
Cultura Visual, me levam a refletir acerca da potência das imagens para o processo 
artístico e suas (co)incidências na contemporaneidade, assim como no campo das 
perspectivas Queer, conforme discutirei a seguir.

Frida Kahlo e as biografias visuais: um viés cultural e subjetivo das imagens
Para esta reflexão acerca das imagens, procuro compreender seus efeitos desde 

perspectivas culturais e subjetivas, ou seja, o modo como operam sentidos e significados 
tanto no que se refere a produção de identidades/identificações particulares quanto no 
amplo campo da cultura, e as reverberações que incidem no fazer artístico. Alicerçado 
na práxis da cultura visual, sobretudo enquanto campo de estudo transdisciplinar que 
se dedica especialmente aos fenômenos visuais contemporâneos, aos usos afetivos/
sociais/ideológicos das imagens e às práticas culturais que se desenvolvem com e 
a partir desses artefatos (MARTINS, 2015), entendo que as biografias visuais são 
formadas por múltiplas imagens que estão presentes em distintos nichos e com 
diferentes intensões, proporcionando pensar que estão entrecruzadas aos contextos 
socioculturais em que vivem os sujeitos e, consequentemente, afetam/influenciam/
produzem seus modos de ser, viver e interpretar o mundo.

No caso de O Vale, as imagens utilizadas compõem minha biografia visual enquanto 
homem gay, elucidando os repertórios imagéticos e as experiências de um corpo 
LGBTQIAP+. Conforme Susana Rangel Cunha (2008),

os significados das imagens são construídos nas interações sociais 
e culturais que realizamos com elas. Os contextos sociais e culturais, 
amplos ou específicos, e as pessoas, dão existência aos materiais 
visuais atribuindo-se significado. Portanto, o sentido não “emana” das 
imagens, mas dos diálogos produzidos por elas e as pessoas, sendo 
que estes diálogos são mediados pelos contextos sociais e históricos. 
Assim, cada época, cultura, produz seus regimes escópicos. (p. 111).

Portanto, é necessário considerar que o sentido/significado das imagens se dá a 



284

partir da relação que elas estabelecem com os indivíduos e as diferentes nuances que 
cada imagem provoca nos corpos, entrecruzadas às experiências dos sujeitos e seus 
modos de interpretar. Este processo, conforme Cunha (2008), é cultural, e mobiliza 
diretamente a construção dos regimes escópicos⁴ sob os quais fomos educados(as/
es), como por exemplo a forma como fomos ensinados(as/es) a entender que existem 
imagens próprias para meninos e outras para meninas; uma noção imbricada à 
contextos ideologicamente construídos – em sua maioria, contextos heteronormativos. 

Tais regimes estão submetidos à historicidade e construção social das imagens, à 
contingência dos conceitos e categorias que a atravessam (BREA, 2007). O Vale, as 
imagens de Frida Kahlo que são utilizadas para a criação enredam memórias que estão 
diretamente relacionadas à minha biografia visual e, consequentemente, a um regime 
escópico específico. Imagens que revelam desejos, paixões e te(n)sões desde minha 
autobiografia corpórea, produzindo diversos questionamentos: como essas imagens 
dialogam com a produção de subjetividade desse corpo que sou? Como as relaciono 
no processo criativo? De que forma as imagens de Frida Kahlo podem ser articuladas 
enquanto produção de significado e criação artística na contemporaneidade?

Segundo Berté (2018), a partir das obras de Frida Kahlo e ponderando seu cotidiano, 
é possível perceber sua intensa relação com as visualidades que a cercam, sendo 
sua biografia visual também parte de seu processo criativo enquanto artista. Todavia, 
analisando o conteúdo estético das suas obras – imagens de corpos mutilados, corpos 
femininos nus, abortos e tantas outras figuras instigantes e polêmicas – também pode-
se dizer que sua criação ia de encontro aos regimes escópicos hegemônicos do seu 
tempo/contexto. Isto pois, para uma mulher artista, representar a si mesma e ao mundo 
de maneira tão nua e crua, enfrentando as convenções artísticas vigentes, foi um 
modo de provocar rupturas significativas na ordem estética tradicional e nas estruturas 
visuais que, inclusive, ainda fundamentam os regimes escópicos na sociedade. 

Refletindo sobre esse caráter em nosso contexto atual, é imprescindível destacar 
o viés cultural sobre o qual estão sendo analisadas e exploradas as imagens de Frida 
Kahlo neste trabalho, especialmente a partir da entrada de tais artefatos no território 
popular/midiático e como isso afeta sobremaneira os usos de sua obra. Suas imagens 
são vinculadas em diferentes contextos, fato que se deve principalmente por conta 
do advento da reprodutibilidade técnica⁵, permitindo-as viajar por diversos espaços 
e, assim, tomar proporções que o campo da arte não tem mais total controle. Dessa 
forma, estes artefatos culturais perpassam novos ambientes, democratizando acessos 
e públicos que não necessariamente fazem parte dos seletos e tradicionais circuitos 
legitimados da arte, como galerias e museus. 

Portanto, o que cabe aqui e que considero basilar para entendermos os efeitos 
de Frida Kahlo no campo da cultura é atentarmos para os usos que estão sendo 
produzidos com/a partir de tais imagens e não exatamente em que espaços estão sendo 
consumidas e difundidas. Não obstante, faz-se necessário investigar as interpretações 
que estão sendo atreladas a sua imagem, sob o risco de perder a potência política 
que sua obra tem. Por vezes, nos deparamos com discursos simplistas – como por 
exemplo, a Frida sofredora e apaixonada – e redutores da magnitude social e política 
de suas obras, de seu amor e luta militante pelo México, de suas práticas públicas de 

⁵A partir de Benjamin (2012), Berté (2020) aborda o conceito de reprodutibilidade técnica 
identificando-o como o momento em que as obras de arte passaram a ser reproduzidas e propagadas 
em série.
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gênero, de sua subjetiva e subversiva forma de criar arte a partir da autobiografia. Ao 
contrário disso, a busca por entrecruzar suas obras na criação de O Vale vai na direção 
de desvinculá-la desta percepção despolitizada e despopularizada e conectá-la a um 
movimento de valorização da sua potência política, criativa e de reinvindicação pelo 
direito/respeito à diferença. 

Sendo assim, as imagens necessitam ser discutidas também a partir do conjunto 
de efeitos sociais que produzem, isto é, do modo como afetam os sujeitos em seus 
contextos e cotidianos. Em relação às imagens de Frida Kahlo, considerar tais efeitos 
é determinante para compreender a abrangência de significados que possui, uma vez 
que seu repertório artístico permeia diferentes posicionamentos culturais, políticos, 
sociais, econômicos na contemporaneidade. Assim, é possível dizer que seu repertório 
visual reflete e potencializa meus modos de entender a trama de imagens que formam 
(m)eu corpo, enquanto parte de minha biografia visual, porque aciona ideias de 
contravenção ao regime escópico hegemônico e produção de uma subjetividade não-
regular e não-normativa. 

Estas reflexões são possíveis porque as imagens constroem nosso olhar e, 
desta maneira, elaboram a forma como vemos, como atribuímos sentidos e como 
interpretamos o mundo frente as visualidades e suas reverberações em nossos 
cotidianos. Dessa maneira, Brea (2007) me impulsiona a discutir e compreender os 
atos de ver que perpassam as práticas artísticas, subjetivas e culturais da minha 
relação junto as imagens de Frida Kahlo. Para o autor, os olhos são um dispositivo 
de produção cognitiva que concerne a algo mais do que somente puras formas, que 
simples opticalidade retiniana. Para Brea, este “algo a mais” que o olho percebe é, em 
última instância, significados/conceitos/pensamentos que “resultam irrevogavelmente 
da inscrição de tais formas e tais imagens em uma ordem do discurso” (p. 148). 
Ou seja, o que vemos projeta discursos construídos socialmente, ao passo que as 
imagens estão imbricadas a uma série de significados que se perpetuam na cultura. 
Significados produzidos por sujeitos e contextos específicos, com objetivos que 
demarcam, na maioria das vezes, um discurso dominante.

Portanto, é possível compreender que o campo da visualidade, as práticas do 
ver e elaborar sentido às imagens resultam de uma produção predominantemente 
cultural e estão diretamente conectadas a interesses políticos, sociais, econômicos, 
desenvolvidos por ideologias pautadas em questões de raça, gênero, sexualidade, 
classe, diferença cultural, entre muitos outros aspectos. Estas, por sua vez, são 
articuladas através de relações de poder, privilégio, dominação, controle. Em suma, 
o ato de ver não é um ato ingênuo ou inconsequente; ao contrário, faz parte de um 
engendramento cultural organizado para atuar na vida das pessoas com vistas a 
intervir em suas práticas, tanto na produção de significados políticos e socioculturais 
como, neste caso, na criação artística. Assim sendo, as imagens constituem e 
deflagram posicionamentos, gostos, interesses e parâmetros que situam os corpos no 
mundo desde muitas instâncias, como por exemplo, os referenciais que perpassam 
identidades de gênero e sexualidades. 

Isto me leva a questionar: como as imagens de Frida Kahlo interatuam com minhas 
experiências enquanto sujeito LGBTQIAP+? O que pode ser mobilizado quando 
determinado universo imagético – referindo-me às visualidades que produzem 
corpos LGBQTIAP+, muitas das vezes invisibilizado dentro dos regimes escópicos 
heteronormativos vigentes – assume espaços de intervenção cultural? De que forma 
as imagens podem tramar perspectivas queer na criação artística? 
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Por um corpo-transgressor: a perspectiva queer na criação artística 
Considerando as obras de Frida Kahlo utilizadas como referência visual para criação 

de O Vale, pode-se destacar que suas imagens atuam como um convite a pensar o 
mundo desde perspectivas mais críticas, socialmente capazes de refletirem/acolherem 
os corpos e suas vivências políticas e subjetivas. Sobretudo, se analisarmos como 
operam as visualidades na cultura contemporânea, percebemos como cada vez mais 
elas têm sem tornando artefatos que ajudam a construir as identidades de gênero e 
sexualidade bem como “as práticas que produzem os sujeitos normativos em nosso 
sistema de valores e significações” (ABREU, 2015, p. 3939). Por estarem na vida dos 
sujeitos nas mais variadas instâncias e assim, constituírem sentidos elaborados pelos 
corpos, as imagens transitam por diferentes aspectos, entre eles, as categorias de 
gênero e sexualidade.

Para compreender este campo, me detenho ao estudo da Teoria Queer. Nascida 
no encontro entre os Estudos Culturais norte-americanos e a corrente filosófica pós-
estruturalista francesa, a perspectiva queer se apresenta como pensamento crítico 
para compreender as relações de gênero e sexualidade atuantes, a partir de uma “forte 
crítica às identidades sexuais” que questiona “a ordem social e cultural responsável 
pela produção de um discurso que as qualifica como aceitáveis/normais ou abjetas/
patológicas” (COUTO JÚNIOR, 2016, p. 251).

Conforme Louro (2008) explica, não há uma tradução específica para o português 
da palavra “queer”. No entanto, durante muitos anos o termo funcionou de maneira 
pejorativa como insulto/xingamento às pessoas não heterossexuais (traçando um 
paralelo com os termos conhecidos no Brasil, estaria próximo de “veado”, “sapatão”, 
“bicha”, etc.; ou ainda, pode significar “esquisito/estranho”. O sentido injurioso, todavia, 
passou a ser usado performativamente pelos sujeitos LGBTQIAP+ para designar 
a não conformidade com o padrão heteronormativo, inspirando a ressignificação 
da palavra como modo de afirmação na luta política, de denúncia e resistência às 
marcas de abjeção. Portanto, os sujeitos queer passam a ser “estranhos” que fogem 
da normalidade porque desestabilizam, perturbam e subvertem a heterossexualidade 
compulsória.

Dentre as diferentes nuances que envolvem os estudos queer, destaco enquanto 
uma das questões centrais a compreensão de que a sexualidade e o gênero são 
categorias culturais, históricas e socialmente construídas, tal como a produção de 
sentidos que elaboramos quando em relação com as imagens que consumimos 
cotidianamente. Assim, as várias identidades não-normativas passam a assumir seus 
espaços de existência e a tornarem-se públicas, ou seja, ocuparem e darem-se a ver em 
diferentes contextos, enfrentando os dogmas patriarcais e machistas e evidenciando 
o caráter diverso e fluído das concepções de gênero e sexualidade. Ademais, as 
imagens que emergem e são produzidas por corpos queer estão enxarcadas pelas 
vivências e experiências pessoais e, ao mesmo tempo, coletivas, que perpassam a 
existência da comunidade LGBTQIAP+, fazendo com que as biografias visuais que 
refletem tais sujeitos sejam constituídas por um intento transgressor que movimenta 
visualidades para além do que está hegemonicamente instituído em nossos (cis)
temas⁶ de significado.

⁶A analogia ao prefixo “cis” refere-se ao termo “cisgênero”, que significa os indivíduos que se 
identificam, em todos os aspectos, com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer; em oposição ao termo 
“transgênero”, que diz respeito as pessoas cujas identidades de gênero não correspondem aos seus 
sexos biológicos. Pensar a ideia de um “cis”tema tem a ver com a compreensão de um sistema regido 
pelo aparato cisheteronormativo que molda nossas ações cotidianas.
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Em O Vale (figura 2), as imagens de Frida Kahlo costuram o processo criativo 
como visualidades que problematizam a lógica heteronormativa e provocam outras 
imagens, agora, também em movimento – imagens de um corpo que se despe das 
normas, que se move para romper com aquilo que limita e imobiliza.

Fonte: Foto de Samara Schmidt. Arquivo do autor.

Figura 2. Performance O Vale 

Desde o interior deste espaço-reduto da performance, (m)eu corpo deixa à mostra 
sua visceralidade carnal, pele e músculo feito das entranhas, aos poros e aos fluídos, 
como corpo que se abre, se rasga e se regenera para ser e seguir sendo quem se 
é.  O Vale dá vasão às marcas, fragilidades, sensibilidades, forças e vulnerabilidades 
que constituem este sujeito LGBTQIAP+ que sou, movendo a perspectiva queer 
enquanto premissa de um corpo em performance na busca por legitimar-se como 
agente transgressor de padrões que anestesiam, silenciam e rechaçam corpos não-
convencionais. 

Ao compreender os caminhos do processo criativo e os entrelaçamentos visuais/
imagéticos e conceituais que se estabelecem nesta bricolagem, entendo que não 
somente o fazer em arte, mas a própria abordagem queer reúne uma série de possíveis 
relações com a práxis de Frida Kahlo. Isto pois, de acordo com Bandeira (2019):

o que hoje se compreende como Queer, tanto na sua acepção política 
quanto teórica, surgiu como impulso crítico em relação a ordem 
sexual contemporânea, possivelmente associada à contracultura 
e às demandas dos coletivos, na década de 1960; reuniam-se nos 
chamados novos movimentos sociais, incluindo-se aí o movimento 
negro, a segunda onda do movimento feminista e o movimento 
homossexual (p. 06).

Mesmo que Frida Kahlo não tenha feito parte do movimento feminista, Berté (2020) 
salienta que o caráter de suas obras – que trazem a emergência do feminino ao 
pintar seu corpo como sujeito e não como mero objeto – encontra profundos ecos no 
feminismo, possibilitando fortalecer a valorização das histórias de mulheres e seus 
protagonismos amparados em suas liberdades. De modo análogo, sua impetuosidade 
para empoderar-se de seu corpo, de sua imagem e de sua própria trajetória ressalta 
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sua abrangência para repercutir em diferentes histórias de vida, de tantas outras 
pessoas que pertencem aos grupos marginalizados socialmente, como por exemplo, 
sujeitos homossexuais, como no caso de O Vale e minha autobiografia. 

Todo esse processo, que congrega as imagens de Frida Kahlo, minhas memórias 
e narrativas autobiográficas enquanto homem gay e as interlocuções com a Teoria 
Queer, convergem para entender a performance enquanto um modo de existência 
(CASTANHEIRA, 2018). Configurar-se como modo de existência pressupõe tênues 
limites entre arte e vida, engendrando escolhas criativas, estéticas, compositivas, 
para “fluir a existência como ação política”, uma vez que viver é um ato político e que 
“viver em performance é restituir nossa vontade de ação política (CASTANHEIRA, 
2018, p. 108). Penso, junto com Castanheira (2018), que a experimentação dos 
processos criativos em performance tomados como premissa por um desejo de existir 
politicamente, e mais, de tornar essa existência como ato de proclamação das múltiplas 
diversidades, pode ceifar uma série de discordâncias e automatismos impostos aos 
corpos socialmente docilizados.

Assim, a criação em performance constituída aqui contamina e produz modos de 
existência que, vistos por estre contexto de pertencimento, afirmação e empoderamento 
de nossas singularidades e subjetividades, torna-se também resistência. Resiste-se 
ao movimento (cis)têmico, dizimador e incessante de negação ao direito de ser quem 
se é. Resiste-se à constante exclusão de nossas formas de viver, ser, amar, e dar-
se a ver no mundo. Resiste-se ao apagamento de nossas imagens e visualidades 
desregulares, aos tantos tipos de controle e poder que operam os atos de ver 
heteronormativos. Resiste-se para existir. Faz-se (r)existência.

O Vale e todo seu processo demonstra as incidências artísticas, políticas e 
socioculturais das imagens – de Frida Kahlo, mas também de tantas outras que estão 
no vasto campo da cultura – e sua potência para fazer das biografias visuais modos 
de existir/resistir em arte. Faz emergir um corpo político, coberto por imagens que se 
projetam em/na vida, afeito às diversidades que lhe constituem ao passo que entende 
ser produto da sua experiência visual e subjetiva. Quando em se tratando de pensar 
este corpo que sou – o mesmo despido das convenções sociais heteronormativas – fica 
a imagem das mercas de um corpo-veado afetado pelo (cis)tema, aberto, dilacerado, 
(de/re)generado, transviado. Neste espaço-tempo de ser quem sou, genuinamente, O 
Vale se torna reduto que me abraça nu, desnudo daquilo que me forja corpo-norma(l)
tizador para dar a ver a naturalidade da diversidade e a beleza de ser um corpo fora-
das-regras.
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RESUMO
Este artigo traz uma escrita narrativa de caráter crítico-reflexivo, 

tecendo uma aproximação inicial do contexto da construção de 
conhecimentos em disciplinas de ateliê na modalidade de EAD 
com o campo de estudos decoloniais. A decolonialidade é proposta 
como base epistemológica e produtora de sentidos. A condução da 
narrativa se estrutura no relato das escolhas, das vivências da minha 
trajetória acadêmica e profissional. Por meio dela, mapeio o percurso 
trilhado até o momento e como esses aspectos me fazem pensar as 
possibilidades da estruturação da pesquisa em tal campo, amparada 
em dois autores que problematizam questões do pensamento pós-
colonial para embasar a decolonialidade da pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE
Pós-colonias; Decolonialidade; EAD; Processos; Ateliê.

ABSTRACT 
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GERMINAR
Todo começo é difícil, envolve incertezas, inseguranças e muita expectativa. Isso 

tanto numa mudança de cidade, num novo emprego, iniciando um curso ou começando 
a escrita de um texto. E são essas oportunidades que proporcionam crescimentos, 
conquistas e aprendizados. Este artigo é o embrião do meu percurso no processo 
do doutoramento. Surge como demanda de uma disciplina mas é fundamental para 
adentrar no campo de estudos decoloniais que percebo como caminho para produzir 
sentidos dentro do processo de construção de conhecimentos em disciplinas de ateliê 
na modalidade de Educação a Distância (EAD). O objetivo deste texto é a partir da 
narrativa da minha trajetória acadêmica e experiências como docente tecer amarras 
com alguns aspectos conceituais trazidos pelos autores Carvalho (2001) e Lima (2013) 
que me auxiliam a entender os estudos pós-coloniais e adentrar nos decoloniais 
enquanto base epistemológica fértil e possível para pensar a pesquisa sobre a EAD.

Geralmente quem escolhe fazer pós-graduação tem um tema ou assunto de interesse 
que perpassa a graduação, mestrado e doutorado, a carreira de formação acadêmica. 
Esse fio condutor não precisa sem reto ou estar fechado, mas se identificam as relações, 
desdobramentos e/ou aprofundamentos em determinados conceitos ou aspectos que 
ligam as pesquisas. Meu trabalho não foi diferente. No Trabalho de Conclusão de 
Curso da Licenciatura em Artes Visuais, realizado em na Universidade Federal de 
Santa Maria-RS, conduzi um estudo de caso sobre um estudante da educação básica 
em aulas de artes, aprofundado nas questões de inclusão e acessibilidade.

Quando entrei no mestrado, já na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da UFG, 
minha pesquisa se voltou ao olhar. Na defesa do mestrado a banca sugeriu alguns 
caminhos possíveis para continuar a pesquisa no doutorado, conceitos inciados e que 
poderiam ser aprofundados. Esse sempre foi meu pensamento quando vislumbrava 
uma possível continuidade na carreira acadêmica. E como nosso caminhar não se 
limita a um traçado reto num mapa, fechado numa trilha única, sempre busquei abrir 
picadas para outras rotas possíveis, que me levaram a conhecer novos lugares e 
enriquecer meu percurso. Uma dela foi a oportunidade que tive durante o mestrado 
de atuar como tutora em disciplinas teórico-didáticas no curso de Licenciatura em 
Artes Visuais da EAD da UFG, foi meu primeiro contato com a modalidade. Mas, 
e sempre tem um mas, ao terminar o mestrado eu estava exausta, não conseguia 
me ver entrando imediatamente para o doutorado, então busquei a carreira docente. 
Fiquei dois anos como professora substituta em um Instituto Federal, com aulas no 
ensino médio e superior.

No final de 2016, quando já encerrava o contrato surgiu o convite de entrar como 
tutora num curso de especialização da FAV/UFG, o que me possibilitou orientar três 
projetos de TCC ao final do curso. Enquanto ainda estava atuando na especialização 
ingressei como professora substituta na Universidade, onde também fiquei responsável 
pelas disciplinas do ateliê de pintura no curso de licenciatura e bacharelado em Artes 
Visuais presenciais. Essa experiência se abriu também para o curso de Licenciatura 
em Artes Visuais na modalidade de EAD, onde compartilhei o trabalho de professora 
formadora com a minha orientadora Dr. Leda Maria de Barros Guimarães, nas 
disciplinas de ‘Desenho e Formas Expressivas do Bi e Tridimensional’ e ‘Ateliê de 
Estéticas Urbanas’. E foi assim que cheguei até aqui.
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O ECLODIR DA CASCA
Pensar o ensino de Artes Visuais, as formas de construção de conhecimento e, 

principalmente, mensurar o que e como as propostas foram entendidas pelo outro, é 
geralmente uma questão que inquieta educadores e pesquisadores de qualquer área 
do conhecimento. Quando esse aspecto é transferido para o campo da Educação 
a Distância (EAD), além de potencializado é também carregado de incertezas e 
desconfianças, em muitos casos por parte de educadores e gestores que ainda não 
compreendem as formas de construção de conhecimento e metodologias específicas 
que envolvem essa modalidade de ensino. O potencial que a modalidade EAD carrega 
é muito importante, considerando que o tempo para o aprendizado de cada educando é 
mais respeitado e que a plataforma permite que conteúdos, discussões e trocas sejam 
revisitadas quando e quantas vezes os estudantes necessitem. Além de possibilitar 
contatos individualizados e privados com tutores e professores formadores em casos 
de dúvidas, ou quaisquer outros aspectos que em uma sala de aula presencial 
poderiam gerar algum constrangimento ou silenciamento.

Considerando esses e muitos outros aspectos específicos da formação de um 
docente em Artes Visuais, esta pesquisa se fundamenta com base em uma questão 
principal: Como se dá a construção de conhecimento nas disciplinas de ateliê na 
modalidade de EAD? Ao usar a expressão disciplina de ateliê, falo das disciplinas 
curriculares voltadas ao estudo das linguagens artísticas com foco mais prático, de 
experimentação e exploração de materiais, técnicas e potencialidades. Entender 
como se dá a construção de conhecimento especificamente nas disciplinas se tornou 
um ponto muito importante quando penso na formação de um licenciado em Artes 
Visuais pela EAD.

O interesse por pesquisar e entender como se dá o processo de construção de 
conhecimento nas disciplinas de ateliê no curso de Licenciatura em Artes Visuais da 
EAD, aflora após minha atuação como professor formador. Atuei como formador em 
disciplina teórica e também disciplina prática de ateliê, e com essa experiência pude 
entender que existem grandes diferenças com características bem particulares no 
envolvimento dos estudantes em cada uma. Mas o fator crucial que me fez querer 
desenvolver essa pesquisa foi a partir de uma conversa com um colega que também 
atuou como professor formador em uma disciplina de ateliê. Para ele a experiência 
não foi satisfatória pois não conseguia perceber nos educandos o aprendizado da 
linguagem e nem obteve as respostas esperadas. A sensação que ele descreveu 
ao final percurso foi de que não havia conseguido construir conhecimento com os 
estudantes. Essa situação me levou a muitos momentos de reflexão e análise da 
minha vivência, e que me traz a essa pesquisa com o interesse em saber como se dá 
a construção de conhecimento por parte dos educandos nas disciplinas de ateliê na 
EAD.

Todo licenciado em Artes Visuais tem a formação ancorada na vivência e prática 
em diferentes linguagens artísticas combinada às disciplinas didáticas, pedagógicas, 
metodológicas e curriculares, fundamentais para o futuro exercício da docência. 
A construção da estrutura curricular dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais 
compreende e respeita o entendimento que o professor da área é um professor-
artista, e que os dois conhecimentos são indissociáveis e tem igual importância na 
atuação desse profissional em sala de aula. A experiência prática com as linguagens, 
especificidades de suas técnicas e materialidades, permite compreender de maneira 
mais consciente e complexa as teorias, assim como as disciplinas teóricas/didáticas 
tecem os caminhos para o entendimento e consolidação desses saberes. 
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Ao reconhecer esses dois aspectos como cruciais para a formação do professor 
de Artes Visuais, é importante entender também como se constitui o processo de 
construção de conhecimento dos estudantes da Licenciatura em Artes Visuais da EAD, 
nas disciplinas práticas de ateliê. Como eles organizaram seus tempos de estudo e 
exercícios práticos, como estruturam o conhecimento e construíram o repertório em 
cada linguagem. E também saber como esse conhecimento é aplicado e contribui 
nas experiências profissionais dos egressos do curso. Sim, esse é outro ponto muito 
importante para mim nessa proposta, saber se e como esses aprendizados impactam 
nas escolhas da vida profissional deles.

Para muito além de se tratar de uma pesquisa na área da educação e contextos de 
formação, aprendizagem e recepção, essa pesquisa vai tratar de educação, processos 
de mediação e construção de saberes. Com ela busco entender os indivíduos com 
suas especificidades, potencialidades e limites. O tempo e os processos de cada um 
no seu caminho de formação. Na modalidade de Educação a Distância cada estudante 
é inteiramente responsável pela sua trajetória, as formas de se relacionar com os 
conteúdos e fazê-los criar sentido ainda mais íntimo. Dessa forma se aproximando 
do pensamento de Mignolo a respeito da epistemologia de fronteira, que “incentiva 
o desenvolvimento de um ‘outro pensamento’, deslocando os binários eu/outro (...), 
e provocando um deslocamento de rígidas noções expectação, análise de imagens, 
modos de ver, questões de posicionalidade” (DIAS, 2011, p. 89), e também do conceito 
de decolonialidade.

Para esse mergulho, e na busca por um produzir uma base que construa sentido, a 
pesquisa se estruturará enquanto fundamento epistemológico no campo dos estudos 
decoloniais, pois a premissa é entender a construção do conhecimento nas disciplinas 
de ateliê partindo das experiências dos estudantes da EAD, dentro deste contexto e 
lugar particular. Para isso, deixarei de lado minhas “verdades” e certezas acumuladas 
ao longo das minhas vivências enquanto estudante e professora no presencial, pois 
são realidades totalmente distintas, por mais que os objetivos e conteúdos sejam os 
mesmos, a maneira como o aprendizado se desenha e consolida são distintas. Para 
ouvir, entender e problematizar as questões específicas da EAD é preciso também 
mudar a maneira de ver a construção do conhecimento e suas possibilidades, e 
acredito que o campo da decolonialidade carrega aspectos inerentes da modalidade 
de Educação a Distância para conduzir estes estudos de caso que farei com os 
egressos. O estudo de caso com base nas experiências vivenciadas por estudantes 
da Licenciatura em Artes Visuais da EAD da UFG, principalmente nas disciplinas de 
caráter mais prático das linguagens artísticas, os ateliês. O foco principal serão os 
egressos das três turmas que ingressaram em 2007/2008, 2008 e 2009/2010, com 
pretensão de incluir também as turmas atuais que ingressaram em 2017.

O ROMPER DO SOLO: INÍCIO DO PROCESSO DE CRESCER
A base teórica para a escrita de uma tese é muito ampla e complexa, o que exige 

muita leitura e releitura para conseguir entender os conceitos e contextos antes do 
início da escrita. Como já mencionei todos os assuntos que pretendo estudar são de 
interesse mas ainda novos e não tenho repertório para esboçar nenhuma tentativa de 
reflexão sobre vários deles no momento. Consigo, no entanto, indicar algumas direções 
e leituras introdutórias já levantadas que indicarão outras e outras. Para adentrar o 
estudo sobre Licenciatura em Artes Visuais na modalidade EAD o aprofundamento 
se dará na busca por informações sobre a constituição da modalidade, questões 



294

curriculares, tecnológicas e de formação de professores. Para entender como nasce o 
curso de Licenciatura em Artes Visuais da EAD da UFG, o ponto de partida é o artigo 
“Formação do professor de artes visuais - licenciatura na EAD” (2008) e “Trânsitos 
entre realidades e tecnologias na construção de saberes” (2009), da professora 
pesquisadora dra. Leda M. de B. Guimarães, acompanhada de outros autores, que 
será trabalhado em outro texto. Já com relação as disciplinas práticas de ateliê 
encontrei a dissertação “Cerâmica: interação e produção de sentido na educação a 
distância” da Soraya M. P. Hamasaki (2012), e ainda outras experiências de formação 
de professores de Artes Visuais na EAD, Vera L. de O. Simões (2013) e Maria G. M. 
Gomes (2015).

Para começar a entender o campo da decolonialidade e saber se fazia sentido 
minha proposta de pesquisa, o contato inicial foi com a tese Des/obediência na de/
colonialidade da formação docente em arte na América Latina (Brasil/Colômbia) 
(2018), do Eduardo J. S. Moura, que me ajudou a esboçar a ideia como possível. E 
Mignolo trazendo a Epistemologia de Fronteira que conheci no texto do Belidson Dias 
(2011), me fazem perceber a EAD como periférica dentro do contexto acadêmico, 
onde costuma ser vista com desconfiança e de menor relevância, precisando sempre 
se provar e mostrar resultados para ser considerada, mas ainda preciso buscar mais 
a fundo nos escritos do Mignolo para conseguir explorar e elaborar os argumentos.

Os estudos direcionados a formação na EAD não são novos e demonstram que a 
modalidade é tão eficiente para a formação acadêmica e profissional, quanto os cursos 
ofertados na modalidade presencial. O corpo docente geralmente atua nos dois e as 
matrizes curriculares são comuns, com pontuais diferenças inerentes a modalidade. 
Durante o semestre, em outubro encontrei uma série de reportagens feita pelo jornal 
O Globo sobre a EAD. Mesmo que a matéria se limite a rede privada, acaba por criar 
uma visão generalista sobre a modalidade e direcionar a opinião pública. Um deles 
focado na formação de professores chamou minha atenção e quando li despertaram 
estranhamento e preocupação. Atualmente os cursos de licenciatura da rede privada 
no Brasil tem mais estudantes na modalidade da EAD do que nas turmas presenciais e 
nos cursos de pedagogia o percentual supera 65%. Ainda de acordo com a reportagem 
em 2018, pela primeira vez o número de vagas ofertadas para a EAD superou as 
do presencial. Muitos fatores corroboram para esse crescimento como facilidade de 
conciliar a rotina de trabalho e estudo, o acesso à graduação em cidades menores e 
distantes dos centros onde estão as faculdades, a possibilidade de fazer organizar os 
horários de estudo e o tempo de dedicado.

Mas mesmo assim o presencial acaba sendo mais valorizado e ganhando maior 
visibilidade que a EAD. Então onde se ancoram esses pré-conceitos? De onde vem 
essas concepções que formulam percepções tão distintas?

Na entrevista concedida ao jornal, Caio Sato, coordenador do núcleo de Inteligência 
do Todos pela Educação, coloca esse crescimento como preocupante e enfatiza que 

a formação do professor via EAD precisa ser uma exceção e não a 
regra. Formar um bom professor é como formar um bom médico ou 
um bom engenheiro. Precisa de prática. Boa parte das formações 
presenciais também pecam por isso, mas é a partir delas que a gente 
enxerga um professor melhor formado. (ALFANO, 2019, s.p.)

Discordando desse argumento generalista e tendencialmente elitista, João Mattar, 
que era diretor de desenvolvimento científico da Associação Brasileira de Educação 
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à distância (Abed) na época, traz contrapontos interessantes que mostram aspectos 
importantes da EAD como maior preparo dos futuros professores para fazer uso de 
tecnologias em aula pois a formação já o coloca em contato.

Além disso, o aluno à distância é mais autônomo porque precisa 
estudar sozinho e passa isso melhor para os seus futuros estudantes. 
E boa parte dos alunos à distância não conseguiria fazer o curso 
presencial. Ou porque moram em locais distantes de universidades ou 
por não conseguirem pagar. (ALFANO, 2019, s.p.)

Esses dois pontos de vista trazidos pela reportagem, sempre tendo em mente que 
eles se ancoram em contextos específicos que carregam intenções e interesses ao 
serem defendidos, me provocaram e suscitaram a pensar a partir das discussões 
iniciadas pelos textos dessa disciplina. Partindo de alguns trechos dos argumentos de 
Carvalho (2001) e Lima (2013), busco aspectos para traçar paralelos e contrapontos 
sobre as características das modalidades de EAD e presencial a partir dos estudos 
pós-coloniais dos autores para adentrar viés da decolonialidade que pretendo construir 
a pesquisa.

José Jorge de Carvalho (2001) no texto “O olhar etnográfico e a voz subalterna”, 
explana sobre a atividade de desconstrução de Derrida, que em 1971 escreveu a 
respeito do descentramento do olhar etnográfico “ocorrido no interior da visão de mundo 
ocidental, após a era clássica, ‘no momento em que a cultura européia foi deslocada, 
expulsa do seu lugar, deixando então de ser considerada como a cultura de referência’” 
(DERRIDA, 1971, p. 234 APUD CARVALHO, 2001, p. 110). Esse descentramento iniciou 
o processo de deslocamento do olhar, que permitiu posteriormente deslocar também 
o do lugar de fala. No primeiro momento houve a separação dos olhares dos sujeitos: 
“o do etnógrafo (o civilizado) e o do nativo por ele olhado (o primitivo), cujas naturezas 
pareciam, na perspectiva de quem olhava, intercambiáveis analiticamente, ao mesmo 
tempo que existencialmente incomensuráveis” (2001, p. 110). Nesse contexto o olhar 
do nativo sobre si e o meio era considerado “natural”, ou seja, acrítico, irreflexivo, 
direto e limitado, incapaz de problematizar. Mesmo praticando o descentramento, o 
ocidente se colocava “como sendo a única cultura capaz de realizar tal movimento de 
abertura e auto-desdobramento” (2001, p. 110). Assim como muitos pesquisadores 
e professores que reconhecem a EAD como uma modalidade de ensino que cumpre 
sua função de formar profissionais nas mais diversas áreas, mas ainda utilizam as 
normas e estrutura do presencial como referência para comparar e validar a eficiência, 
desconsiderando suas especificidades e potencialidades.

A modalidade presencial é a tradicional, mais antiga e consolidada. Foi a partir dela 
que o saber concentrado em grandes centros universitários passou a ser construído, 
formatado e disseminado. Os cursos presenciais, fazendo uma aproximação com 
os estudos pós-coloniais (indiano) e decoloniais (latino-americano), são coloniais, 
tradicionais, balizas da verdade, são o modelo a ser seguido e que determinam o que 
é certo e funcional. Tudo que é proposto diferente disto tendem a ser questionável, 
falacioso e ineficaz. Essa estrutura começa a ser problematizada a partir das lutas 
pós-coloniais, onde “pôde ser sustentado o argumento de que o nativo constrói 
sua alteridade segundo o modo em que retruca, de um lugar subalterno, o olhar do 
colonizador sobre si” (CARVALHO, 2001, p. 110-111). Ou seja, o sujeito nativo, o 
subalterno, não é apenas passivo na pesquisa, ele tem repertório e conhecimento e 
pode falar de si.
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Todavia o trabalho que vinha sendo feito, já havia produzido resultados e 
estruturado formas de fazer pesquisa. Ainda que o olhar tenha sido deslocado e novas 
narrativas começaram a ser escritas e “os etnógrafos dos países periféricos haviam 
aprendido com seus mestres dos países centrais a teoria do olhar descentrado 
que pressupunha fixar o ponto de fuga dessa perspectiva universalista na cultura 
ocidental européia” (CARVALHO, 2001, p. 111). O que deu origem a um projeto 
neocolonial, onde os critérios e marcos de referência para todos os países e povos 
era a eurocêntrica, posteriormente ampliada a norte-americana. Da mesma forma 
que alguns professores/educadores, com vasto e reconhecido arcabouço teórico e 
pensamento crítico-reflexivo sobre a educação, o ensino, diferentes metodologias e 
formas de construção de aprendizados, muitos atuantes nas duas modalidades de 
ensino em discussão, tendem a deslegitimar a EAD por estarem presos as verdades 
constituídas pelo modelo de ensino presencial. Isso se dá muitas vezes, pela postura 
adoada por esses professores de apenas transferir, o modelo de aula e metodologia 
de ensino que utilizam e funciona nos cursos presenciais, para a EAD quando atuam 
como formadores. É questionável essa postura mesmo no presencial, porque de uma 
turma para outra muda muito, os perfis dos estudantes são diferentes e costuma ser 
ignorado, o professor simplesmente continua ministrando os mesmos conteúdos, com 
a mesma metodologia, turma após turma. Mas quando feito dessa forma para a EAD 
geralmente não funciona. E a reação do professor tende a ser questionar a modalidade 
de ensino, sem analisar sua atuação. Essa atitude, segundo a autora indiana Vandana 
Shiva, é

o primeiro plano da violência desencadeada contra os sistemas locais 
de saber é não considerá-los um saber. A invisibilidade é a primeira 
razão pela qual os sistemas locais entram em colapso, antes de serem 
testados e comprovados pelo confronto com o saber dominante do 
Ocidente. A própria distância elimina os sistemas locais da percepção. 
(SHIVA, 2003, p. 22-23 APUD LIMA, 2013, p. 206)

Para mudar essa percepção é preciso inicialmente problematizar e repensar esse 
aspecto, na busca por uma mudança de postura. Pois, como destaca Carvalho, 

o ponto central que está por trás do olhar pós-colonial é lutar, como diz 
Mignolo, por um deslocamento do locus de enunciação, do Primeiro 
para o Terceiro Mundo. O interesse é de relocação. Não se trata 
apenas de devolver o olhar – o que é um pouco a alternativa colocada 
pela crítica da reflexividade nas etnografias – mas de tentar mudar a 
origem do olhar. (2001, p. 119)

Nesse sentido, é preciso que o professor entenda as particularidades da modalidade 
a distância e planeje a aula pensada para esse contexto, levando em conta, por 
exemplo, aspectos como o tempo da disciplina e a quantidade de leituras, para 
montar a metodologia. Enquanto no presencial você tem uma semana para ler um 
texto, discutir em sala e entender os conceitos, para nas semanas seguintes adentrar 
em outros. Já na EAD, dependendo da estrutura que a disciplina foi montada, que 
geralmente é em módulos, o tempo para as leituras é diferente e quando levadas 
para as discussões para a plataforma, alguns conceitos importantes podem deixar de 
ser trabalhados e a condução dos diálogos entre os estudantes pode levar a outros 
caminhos, o que é interessante também. Mas nem sempre é o que o professor espera. 
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Por isso a importância de relocar o olhar, e assim descolonizar.
Para chegarmos nisso precisamos estar cientes, segundo Lima de um aspecto 

pertinente apontado por Shiva (2003) que é o fato de que “o saber científico 
dominante é produtor de ‘monoculturas da mente’, as quais se manifestam através 
do desaparecimento das alternativas frente ao parâmetro hegemônico de pensar, 
de sentir e de viver a realidade” (2013, p. 205). Acredito que é por isso que alguns 
professores insistem em olhar para a EAD com o olhar do presencial e tentar impor a 
ela esse olhar. Por não conhecerem outras alternativas, outras formas de ser professor 
que não aquele presente em sala, que conduz a seu modo o andamento da aula e 
tem controle do que é produzido. Mas a própria autora nos diz que “as alternativas 
existem, sim, mas foram excluídas. Sua inclusão requer um contexto de diversidade. 
Adotar a diversidade como uma forma de pensar, como contexto de ação, permite 
o surgimento de muitas opções” (SHIVA, 2003, p. 15 APUD LIMA, 2013, p. 205), 
e para tanto é necessário reconhecer a EAD como uma modalidade distinta, com 
características particulares e com necessidades próprias. 

Ainda segundo Lima, o saber dominante ocidental, conforme salienta Shiva, é 
antes um saber local que possui uma base social atrelada a uma cultura específica, 
e ele se pretende universal, por estar vinculado a uma cultura colonizadora, tornado-
se assim, ele próprio colonizador. Com base nessa percepção, o saber pós-colonial 
“busca acentuar a logicidade e a validade dos saberes locais, legitimando alternativas 
possíveis no campo da cognição” (Lima, 2013, p. 206). 

As monoculturas do saber, segundo Lima, ou monoculturas da mente, termo usado 
por Shiva, “que se manifestam na quietude cognitiva dos estudantes, no medo ao 
questionamento, na ausência do diálogo e, sobretudo, na crença de que o saber 
docente é a única porta, exclusiva e válida, para o desenvolvimento intelectual dos 
estudantes” (2013, p. 215), recorrentes nos cursos presenciais, percebo menos 
presentes na EAD. Acredito que isso se dá pela consciência que os estudantes têm 
da sua posição ativa no processo de aprendizado, onde todos são ouvidos, pois sua 
participação é imprescindível. Também porque o acesso ao professor e tutores é 
possível a qualquer tempo e estimulada. Onde muitas vezes uma dúvida que surge é 
respondida pelos colegas e discutida sem a necessidade da autorização do professor. 
A intervenção dos tutores e professores existe, mas eles não são mais a única fonte 
de conhecimento. Essa autonomia dos estudantes e descentralização do poder e do 
saber, dentre outras, são para mim características inerentes a modalidade a distância 
e demostram grande potencial no processo de construção do conhecimento.

BROTAMENTOS
Essas são aproximações iniciais partindo do campo de estudos pós-colonias 

para estruturar minha linha de pensamento, que conduzirá elaboração da base 
epistemológica a partir da decolonialidade, para construção da pesquisa na modalidade 
a distância. Ainda que superficiais percebo aqui um caminho de possibilidades onde 
a EAD, com suas especificidades, tem o espaço, sem precisar se legitimar em outro 
lugar, que me permite pensar os processos de construção de conhecimento dentro 
das disciplinas de ateliê. Com base na minha experiência enquanto professora nas 
duas modalidades, consigo perceber as diferenças em cada uma e identificar seus 
limites e potencialidades. Na imagem abaixo, desenhei um diagrama bem simples que 
comecei a esboçar a partir reflexões despertadas pelas leituras e minhas vivências. 
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Esse desenho narrativo traz uma breve apresentação da forma como percebo 
tanto o viés institucional - de caráter objetivo-, constituído nas matrizes curriculares, 
no formato das disciplinas e nas abordagens metodológicas geralmente adotadas; 
quanto o viés subjetivo, da relação entre professores e estudantes, dos estudantes 
com o seu percurso acadêmico e na forma como o aprendizado é construído dentro 
dele. E é por entender a modalidade a distância com um potencial percurso mais 
orgânico, maleável, sensível e aberto para as singularidades do processo de produção 
de sentidos e construção de conhecimento, que identifico minha pesquisa no campo 
da decolonialidade. Pois, ela nasce e consolida nas bordas, na periferia, e não se 
pretende centro. Ela foi criada para levar formação em cursos de nível superior às 
cidades afastadas dos grandes centros onde as Universidades em geral se encontram, 
e assim possibilitar que a educação e o conhecimento se pluralize, amplie e difunda a 
partir de outras vozes, outras experiências e narrativas.
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RESUMO
É notório que as questões ambientais são um tema urgente 

na contemporaneidade. Com essas inquietações, o projeto “Arte 
Ecológica” busca uma integração entre práticas artísticas e a 
sustentabilidade. Este artigo reflete a importância da discussão sobre 
questões ambientais da cidade de Arraias, Tocantins, contribuindo 
para a conscientização da população local sobre este tema através 
de oficinas de Artes Visuais. Apresento o projeto “Artes e Música no 
Buritizinho” (AMBU) como o ponto de partida de todo este processo, 
até chegar no projeto “Pinturas em MDF” desenvolvido através do 
edital da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 
(PROEX) da UFT. Todo o desenvolvimento do projeto mostra a 
importância das questões ambientais e das práticas artísticas para 
a comunidade arraiana, concomitante ao meu crescimento como 
artista, professora e cidadã.

PALAVRAS-CHAVE
Reaproveitamento; Artes Visuais; Sustentabilidade. 

ABSTRACT 
It is notorious that environmental issues are an urgent topic 

nowadays. With these concerns, the “Ecological Art” project seeks an 
integration between artistic practices and sustainability. This article 
reflects the importance of discussing environmental issues in the 
city of Arraias, Tocantins, contributing to the awareness of the local 
population on this topic through Visual Arts workshops. I present the 
project “Arts and Music in Buritizinho” (AMBU) as the starting point 
of this whole process, until arriving at the project “Paintings in MDF” 
developed through the notice of the Pro-Rectory of Extension, Culture 
and Community Affairs (PROEX) of the UFT. The entire development 
of the project shows the importance of environmental issues and 
artistic practices for the Arraiana community, concomitant with my 
growth as an artist, teacher and citizen.
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Introdução
Este artigo apresenta discussões sobre uma prática artística que denomino neste 

trabalho como “Arte Ecológica”, que são ações e processos dentro do campo das 
Artes Visuais que se relacionam com o meio ambiente. De acordo com o poeta russo 
Vladimir Maiakovski: “A arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo 
para forjá-lo”¹, ou seja, ela pode transformar os estilos de vida, preparando assim uma 
nova consciência por meio da sensibilização, alertando e gerando reflexões. 

No atual contexto em que vivemos, podemos utilizar as Artes Visuais como 
instrumento de conscientização ambiental, dialogando de maneira crítica e reflexiva 
sobre as questões urgentes em nosso mundo, criando entrelaces com os fundamentos 
éticos e valores da ecologia. Este artigo tem como objetivo pesquisar a importância 
desta “Arte Ecológica” ao meio ambiente e de que modo ela pode contribuir para o 
processo de preservação e conscientização ambiental na cidade de Arraias, estado 
do Tocantins. Desta forma, poderemos obter uma relação de respeito e equilíbrio 
com o meio ambiente, assim como com todos os seres vivos, para colaborar com a 
subsistência da diversidade das espécies e culturas, tendo assim um comportamento 
consciente e ecológico.

O projeto “Arte Ecológica” se abre neste mundo como caminho para promover uma 
mudança na consciência humana, a fim de fortalecer as inter-relações entre arte, 
cultura e sustentabilidade. A gênese destas ações se dá na cidade de Arraias pela 
ligação que tenho com este lugar, colocando-me como matéria ativa da transformação 
em minha comunidade.

Arraias: reflexos locais dos problemas ambientais do mundo
A cidade de Arraias nasceu durante o período áureo da migração no Brasil e da 

exploração de ouro nas terras brasileiras. Na época era conhecida como Arraial 
de Nossa Senhora dos Remédios, vila formada na região pela riqueza em metais 
preciosos como ouro e prata. Devido o garimpo ser fruto de práticas escravocratas 
neste período, muitos escravos fugiam e se refugiavam na Chapada dos Negros, local 
que se localiza a três quilômetros do arraial e que foi a origem de várias comunidades 
quilombolas que existem hoje na região. Em 1 º de agosto de 1914, a vila foi elevada 
à categoria de cidade, mudando seu nome para Arraias².

Sou arraiana e moro na cidade desde que nasci. Desde pequena sempre admirava 
as colinas da cidade, principalmente em tempos chuvosos quando várias flores 
desabrochavam fazendo com que as paisagens ficassem floridas. Muitas plantas e 
árvores cresciam, colorindo a paisagem local, deixando um clima agradável. Contudo, 
estas são lembranças de 14, 15 anos atrás. Com o passar dos anos o clima foi 
mudando e as temperaturas foram se extremando, os dias quentes de hoje são quase 
insuportáveis, fomentando uma seca severa que transforma essa paisagem tão bela 
do passado. O desmatamento e as queimadas ilegais do cerrado acabaram com a 
flora das Colinas, dando lugar para o laranja do fogo e o cinza das brasas. A fumaça 
constantemente toma conta da cidade dificultando a respiração dos moradores de 
Arraias. Atualmente ainda é possível admirar a beleza das colinas, porém, as marcas 
do desmatamento e das queimadas se fazem presente na natureza e nas memórias 

¹Para maiores informações sobre os poemas de Vladimir Maiakovski, acesse: <https://www.
pensador.com/frase/NTI0Ng/>. Acesso em: 02 setembro de 2021.

² Para maiores informações sobre a história de Arraias, Tocantins, acesse: <https://cidades.ibge.gov.
br/brasil/to/arraias/historico>. Acesso em: 02 setembro de 2021.
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da cidade.
Outra questão latente são os resíduos, ou como é popularmente chamado, o lixo. 

Basta andar pelas ruas de Arraias que o problema vai gritar aos olhos mais atentos, o 
descarte de lixo em locais inapropriados é enorme. Tal situação piora pela inoperância 
da gestão pública com a situação. Falta educação de base nas escolas, políticas 
ambientais mais contundentes, preservação do rio local, implementação de coleta 
seletiva, entre outras ações que poderiam melhorar a limpeza da cidade. Um exemplo 
desta falha da gestão pública é o lixão da cidade, antigamente localizado no setor 
Buritizinho, onde moro desde criança. O espaço era a céu aberto e não apropriado 
para o descarte de resíduos, causando mau cheiro para a população do bairro, 
contaminando o lençol freático por conta da ausência de tratamento para o chorume e 
poluindo o ar com a queima destes resíduos para diminuição do volume de lixo.

Atualmente, este lixão foi mudado para um local mais afastado da cidade, contudo, 
os problemas são os mesmos, já que não houve uma estruturação adequada para 
tratamento destes resíduos. A falta de uma coleta satisfatória e de um projeto de 
reciclagem na cidade faz com que haja um acúmulo de lixo em vários locais, como em 
ruas e até mesmo no principal rio de Arraias. Uma empresa ou projeto da prefeitura 
que implementasse esse tipo de coleta e tratamento dos resíduos poderia mudar 
esta situação, diminuindo a poluição nas ruas, nos rios e gerando empregos para as 
pessoas de nossa comunidade. Além de uma consciência ecológica, este programa 
geraria renda para os arraianos e evitaria muitos problemas ambientais. Refletindo 
estes pontos, pude perceber a importância de preservarmos o meio ambiente com 
ações e políticas mais efetivas. E é neste ponto que as Artes Visuais podem agir, 
identificando o problema, dialogando com a população, trabalhando com práticas 
artísticas educadoras e refletindo sobre o contexto em que nos encontramos, ou seja, 
sendo uma ferramenta de ação transformadora na cultura e sociedade local.

Artes visuais como caminho para conscientização ambiental em Arraias
A área das Artes sempre foi de extrema importância para o mundo, pois, 

independentemente da época, ela possibilita a criação, expressão e reflexão da 
nossa cultura e sociedade. Juliana Cardoso (2010, p.33), professora do curso de 
Design de Interiores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), complementa 
que “sempre houve uma interação entre a arte e o universo que a cerca, refletindo 
costumes, valores, significados e ideais dos indivíduos de cada época”. Portanto, 
podemos usar as Artes para entender nosso contexto e moldar a nossa realidade 
de dentro, influenciando em costumes, princípios e moral para provocar mudanças 
profundas em nossa população. Dentro desta área das Artes, existe o campo das 
Artes Visuais, que trabalha com a visualidade, percepção, sensorialidade, expressão 
e comunicação através de diversas linguagens. E é neste universo que o projeto “Arte 
Ecológica” se ancora, desempenhando “um importante papel como uma ferramenta 
de transformação social independente de seu contexto histórico, político e social” 
(BOURRIAUD, 2009, p.15).

Na arte contemporânea, muitos trabalhos passaram a pensar o cotidiano e o meio em 
que nós vivemos para trazer diálogos mais próximos do espectador, “sob este prisma, 
a arte como uma atividade que procura explorar e refletir sobre a realidade pode ser 
de grande interesse ao conceito de desenvolvimento sustentável” (CARDOSO, 2010, 
p.33). As Artes Visuais podem atuar na comunidade arraiana, contribuindo para a 
sustentabilidade e os problemas ambientais locais, coletivizando a conscientização da 
preservação ambiental na cidade. Este trabalho se torna uma ferramenta de ativismo 
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ambiental, colocando em discussão nossos hábitos, o consumo exacerbado e a 
degradação dos recursos naturais, reforçando a necessidade de ações diante deste 
tema.

A arte que envolve criatividade e comunicação através de suas 
diferentes linguagens, apresenta um viés com a Ecologia que envolve 
organização sistemática e possui qualidades relacionadas entre os 
diversos elementos que a compõem. [...] Surge então a produção 
crítica e criativa amparada nas relações de equilíbrio e respeito ao 
meio ambiente (PALHACI et al., 2012, p.555).

O projeto “Arte Ecológica” faz parte desta leva de produções que se aliam com 
as práticas de sustentabilidade, reaproveitando os materiais descartados em locais 
inapropriados para realizar suas ações artísticas, delineando importante diálogo 
interdisciplinar com outras áreas, como Ecologia, Ciências Ambientais, Design, 
Comunicação, entre outros. Como afirma Joseph Beuys (2010, p.15), artista alemão, 
“com esses meios, o artista faz uma verdadeira semeadura. Constrói, ativa e dirige uma 
máquina de semear ideias e pensamentos, dentro e fora do território da arte, dentro 
e fora do terreno da comunicação social”. E assim atuo dentro deste processo, como 
um ser que planta uma ideia para vê-la florescer no caminhar da vida. “Nós, artistas, 
podemos ser participantes de nosso tempo, abordando o mundo com pensamentos 
transformadores, sem para isso precisar deixar de lado questões estéticas e poéticas” 
(ALVES, 2011, p.18).

As artes sempre foram de suma importância em minha vida, tanto na escola quanto 
na minha comunidade, e estiveram presentes no meu caminhar como ser vivente 
deste planeta. Como sou de família simples e humilde, quando criança sonhava com 
brinquedos que via em propagandas de televisão, mas, infelizmente, meus pais não 
tinham condições de comprá-los. Desta forma, assim como muitas crianças de minha 
comunidade, eu mesmo fazia meus brinquedos reaproveitando materiais diversos, 
transformando uma vassoura em um cavalo, caixa de sapato e chinelas velhas em 
carrinhos, latas de óleo em barcos, etc.

Sem ter a consciência na época, as Artes permeavam meu ser através desse 
simples fazer artesanal e hoje vejo o quanto aqueles momentos foram importantes 
na minha vida. A arte agiu em mim como elemento transformador. Don Gomes Alves, 
professor do curso de Educação do Campo da Universidade Federal do Tocantins 
(UFT), complementa esse pensamento da arte como instrumento de transformação 
em nossa sociedade:

A arte, por ser uma ferramenta de transformação social, pode 
muito bem atuar nestes estágios. Mostrando o problema, trazendo 
questionamentos, causando ruído no cotidiano, apontando caminhos, 
coletivizando consciências. O artista pode atuar como um ser social, 
não se restringindo a problemas meramente estéticos (ALVES, 2011, 
p. 17 e 18).

O artista tem a capacidade de atuar como cidadão engajado nos problemas do 
cotidiano, utilizando a arte como meio de transformação social, levando em consideração 
os contextos históricos, políticos e sociais de cada sociedade. “A atividade artística 
constitui não uma essência imutável, mas um jogo, formas, modalidades e funções 
que evoluem conforme as épocas e os contextos sociais” (BOURRIAUD, p.15, 2009). 
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E assim o artista também pode aproveitar as situações dadas pelo presente para 
transformação de contextos sociais e/ou de sua vida. Através das ações artísticas 
temos uma abertura de diálogos com a sociedade, produzindo relações entre as 
pessoas e o mundo que nos cerca. Assim como a arte agiu em mim como elemento 
transformador, como eu poderia ser a peça catalisadora dessa transformação em 
minha comunidade?

O primeiro passo: Projeto artes e música no buritizinho (ambu)
No ano de 2015 entrei para o curso de Educação do Campo da UFT. O curso nasceu 

de experiências camponesas e lutas sociais que reivindicavam direitos perante a 
sociedade e o governo. Tais lutas foram fortalecidas com a compreensão de que estes 
sujeitos campesinos precisam de uma educação que respeite a agricultura familiar, 
integrando comunidades mais isoladas e pequenos agricultores (OLIVEIRA; CAMPOS, 
2012). Um dos pilares da Educação do Campo é o desenvolvimento sustentável que 
fortalece a cultura da comunidade, tendo um grande e importante papel no processo 
de reflexão acerca das questões ambientais nestes locais (SILVA, 2012).

Pensando nestas características do curso, juntamente com amigos da comunidade 
do setor Buritizinho da cidade de Arraias, criei um projeto sem fins lucrativos chamado 
“Artes e Música no Buritizinho” (AMBU), que desenvolvia oficinas de linguagens 
artísticas para crianças e adolescentes carentes do setor. As atividades do projeto 
eram desenvolvidas em diversos espaços, como nas residências dos criadores do 
projeto ou de voluntários e até mesmo ao ar livre em lotes baldios ou nas ruas do setor. 
Ou seja, o AMBU não tinha um espaço adequado e próprio para o desenvolvimento de 
suas ações. Isso demonstra a falta de recursos que atingia o projeto concomitante com 
a ausência de investimentos público-privado neste tipo de atividade dentro da nossa 
comunidade, acarretando em problemas estruturais como a falta de materiais didáticos, 
instrumentos e ferramentas artísticas. Por conta disso o projeto não conseguiu ser 
registrado para atuar legalmente como uma ação beneficente e contínua para o setor.

Mesmo com as dificuldades, o AMBU prosperou devido ao esforço e dedicação dos 
criadores, voluntários e participantes do projeto, desenvolvendo importantes ações 
no setor Buritizinho que promoveram o diálogo com as artes, reflexão sobre temas 
importantes e conscientização para a comunidade. As oficinas tiveram suas ações 
voltadas para questões ambientais e problemas sociais do setor. Por conta disso, 
os materiais usados nessas atividades artísticas são provenientes de resíduos que 
foram coletados no próprio bairro pelos participantes do projeto. Essa ação acabou 
realizando também uma limpeza local importante para a população deste setor, tarefa 
que seria de competência dos órgãos públicos da cidade, mas que por muitas vezes 
é negligenciada.

Nas oficinas de Artes Visuais, inspirados em nossas infâncias, foram produzidos 
brinquedos diversos ensinando as crianças do setor Buritizinho a importância do 
descarte apropriado dos resíduos, o reaproveitamento dos materiais e a necessidade 
de cuidados ao meio ambiente. Brinquedos como cavalos de pau (Figura 1), damas 
(Figura 2), entre outros, foram produzidos ao longo de vários meses de trabalho.
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O envolvimento das crianças e jovens que participaram do projeto era intenso e 
entusiasmante. A alegria e felicidade deles gerava uma experiência extremamente 
gratificante para mim, pois era o princípio de uma conscientização que se dava através 
de ações artísticas simples e com um cunho educativo enorme. Desta forma, a arte 
começou a ser usada como ferramenta transformadora dentro de minha comunidade, 
plantando sementes que germinarão futuramente na consciência destas crianças e 
jovens.

Fonte: arquivo pessoal.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 1 – Oficinas de Artes Visuais do projeto AMBU, 2016

Figura 2 – Oficinas de Artes Visuais do projeto AMBU, 2016
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O bater de asas: a conquista do primeiro edital de fomento à cultura
Com todos os ensinamentos e experiências que tive no decorrer deste caminhar 

dentro e fora da universidade, me arrisquei em algo novo tentando alçar voos 
maiores para a pesquisa do projeto “Arte Ecológica”. Foi então que a Pró-Reitoria 
de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEX), no ano de 2019, lançou 
o edital de premiação de atividades de arte e cultura em homenagem a “Dona 
Raimunda Quebradeira de Coco”, selecionando projetos que fomentem a cultura local 
e valorizem fatores de inserção social, política e econômica da comunidade. Participei 
deste edital com o projeto “Confecção e Pinturas em Telas de MDF”. O foco deste 
trabalho é o reaproveitamento de materiais de MDF para a confecção de telas para 
pintura, desenvolvendo no participante das oficinas ações sustentáveis que moldam 
o caráter do indivíduo para o convívio social. A linguagem da pintura foi trabalhada 
desenvolvendo a expressão do participante, que se coloca como locatário de sua 
própria cultura, engajado na sociedade em que está inserido.

O projeto foi um dos selecionados, ganhando uma premiação para poder desenvolver 
as ações planejadas. Pela primeira vez em anos de trabalho tive uma verba para 
poder florescer as práticas artísticas sustentáveis dentro da minha cidade. As ações 
foram desenvolvidas na Associação Jaguaru do Amanhecer³, que apoiou o trabalho e 
cedeu sua sede para as oficinas que seriam realizadas. Vinculei também meu antigo 
projeto à proposta, AMBU, envolvendo a população do bairro Buritizinho e finalmente 
tendo recursos para também desenvolver suas ações.

Todas as atividades foram divididas em quatro etapas. A primeira etapa iniciou em 
agosto de 2019, formando o grupo que participaria das oficinas do projeto e focando 
na coleta dos resíduos que seriam usados para o desenvolvimento das demais etapas. 
Iniciamos os trabalhos com a confecção das bandejas godês, elaboradas com a parte 
inferior das garrafas plásticas, elas serviriam para a preparação das tintas para a 
pintura das telas de MDF. Aproveitamos o tempo e os materiais que sobraram para 
fazer lembrancinhas para as mães dos participantes e brinquedos como o bilboquê, 
reaproveitano assim todos os resíduos do dia (Figuras 3 e 4).

³ Grupo de religião espírita da cidade que faz trabalhos beneficentes com crianças, jovens e adultos.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 3 – Desenvolvimento da 1º etapa do projeto Confecção e Pinturas em 
Telas de MDF, 2019
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A próxima etapa do projeto foi trabalhar na confecção das telas de pintura de MDF. 
Tivemos aulas teóricas sobre a elaboração de toda a atividade a fim de compreender 
o material utilizado para a confecção das telas, os procedimentos de segurança e as 
ferramentas usadas, aumentando assim os cuidados com todos os participantes. Com 
o auxílio de outros três colaboradores adultos, toda a parte prática de medição, corte, 
lixamento e pintura de base do MDF foi realizada, deixando prontas as telas para a 
próxima etapa do projeto (Figura 5).

Fonte: arquivo pessoal.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 4 – Desenvolvimento da 1º etapa do projeto Confecção e Pinturas em 
Telas de MDF, 2019

Figura 5 – Desenvolvimento da 2º etapa do projeto Confecção e Pinturas em 
Telas de MDF, 2019
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Na terceira etapa do projeto desenvolvemos as práticas artísticas dos participantes 
com o tema “Preservação do Meio Ambiente”. Foi realizado um longo debate sobre 
as questões ambientais latentes no mundo, desdobrando as reflexões em um recorte 
sobre os problemas da cidade de Arraias. Após o diálogo, cada integrante da ação criou 
sua composição a partir dos pensamentos da conversa anterior e quando finalizaram 
deixaram as telas no local para secagem (Figuras 6 e 7).

Fonte: arquivo pessoal.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 6 – Desenvolvimento da 3º etapa do projeto Confecção e Pinturas em 
Telas de MDF, 2019

Figura 7 – Desenvolvimento da 3º etapa do projeto Confecção e Pinturas em 
Telas de MDF, 2019
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Finalizando todas as ações do projeto, uma exposição foi realizada no mês de 
novembro na Associação Jaguaru do Amanhecer, onde todos os participantes puderam 
levar suas famílias, amigos e convidados para apresentarem suas produções (Figuras 
8 e 9). A mostra foi amplamente divulgada na cidade, envolvendo a comunidade local 
e trazendo-os para o debate sobre as questões ambientais. O setor Buritizinho, por 
intermédio do projeto AMBU, foi de extrema importância para as ações desta nova 
empreitada, realizando entrelaces importantes para o desenvolvimento do bairro e, 
por que não, de Arraias.

Fonte: arquivo pessoal.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 8 – Desenvolvimento da 4º etapa do projeto Confecção e Pinturas em 
Telas de MDF, 2019

Figura 9 – Desenvolvimento da 4º etapa do projeto Confecção e Pinturas em 
Telas de MDF, 2019
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Este caminhar suscitou possibilidades transformadoras imensas, tanto para a 
comunidade quanto para mim. Assim como fui transformada em minha infância com o 
simples ato de confeccionar meus próprios brinquedos, pude ser a catalisadora deste 
processo em outras pessoas dentro da minha comunidade. Pude ensinar e repassar 
técnicas artísticas, provocar pensamentos críticos e reflexivos sobre questões 
ambientais, buscando assim ramificar uma prática ecológica dentro da cidade de 
Arraias. É claro que todo este caminhar é um princípio de uma mudança, mas pode 
ser a fagulha necessária para incendiar os corações de meus conterrâneos para a 
importância desse tema.

Reflexões finais
A experiência de desenvolver o trabalho foi desafiadora e gratificante, pois engajar 

meus conterrâneos da cidade de Arraias, estimulando uma conscientização sobre 
a importância da preservação ambiental, estabelecendo uma relação de respeito e 
equilíbrio com o meio ambiente, assim como com todos os seres vivos, foi um processo 
longo e que ainda tem muito a crescer. O projeto se ramificou e desenvolveu ações 
artísticas sustentáveis que interviram nos espaços da cidade para suscitar diálogos 
e reflexões sobre as questões ambientais latentes em nossa sociedade. Estas 
discussões acerca de práticas artísticas foram denominadas neste artigo como “Arte 
Ecológica”, ações e processos dentro do campo das Artes Visuais e que tem relação 
com o meio ambiente.

Podemos usar as Artes Visuais como instrumento de transformação e de 
conscientização ambiental, dialogando de forma crítica e reflexiva sobre questões 
urgentes e importantes do planeta, possibilitando entrelaces com os fundamentos 
éticos e valores da ecologia. O objetivo deste trabalho foi pesquisar a relevância 
desta “Arte Ecológica” ao meio ambiente e de que forma a mesma pode auxiliar no 
processo de preservação e conscientização ambiental na cidade que moro. A pesquisa 
me proporcionou possibilidades de trabalhos coletivos com a comunidade que me 
relaciono e convivo, levando a arte para locais que normalmente tem seu acesso 
marginalizado pelo sistema cultural de nossa região encarando e interagindo com 
nossa própria realidade.

As atividades artísticas desenvolvidas no projeto AMBU foram satisfatórias e muito 
desafiadoras. O esforço e a dedicação dos voluntários foram grandes e a falta de 
recursos financeiros, materiais didáticos e de instrumentos adequados impossibilitava 
que as ações do projeto fossem mais longe. Contudo, mesmo diante de tantas 
dificuldades, o AMBU se destacou na comunidade como o ponto de partida para 
práticas artísticas com materiais reaproveitados para as crianças da comunidade, 
suscitando transformações que veremos ao longo dos próximos anos.

Através desta experiência foi possível me arriscar em busca de novos horizontes 
e novas ações artísticas, o que me direcionou a disputar o edital da PROEX com 
meu projeto “Confecção e Pinturas em Telas de MDF” no ano de 2019. O recurso 
disponibilizado pelo processo seletivo teve grande relevância para execução das 
ações do projeto, permitindo a compra de materiais e alimentos para a execução 
das atividades do início ao fim. Isso demonstra a importância do fomento de ações e 
práticas artísticas dentro de nossa cidade, já que sem esse financiamento o projeto 
talvez não tivesse acontecido. Políticas públicas que circundam questões culturais 
devem ser mais contundentes e com acesso mais abrangente dentro de nosso país. 
Cidades como Arraias, onde os recursos são represados em questões e interesses 
escusos dos gestores, existem aos milhares.
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Esse crescimento em meu caminho é notório e as Artes Visuais são de suma 
importância nesse processo, o desafio agora é multiplicar essas ações. Através 
delas, crianças e adultos podem adquirir conhecimentos que influenciarão a vida das 
pessoas, possibilitando assim abertura de diálogos e reflexões para uma integração 
com a natureza e o planeta. Assim como fui transformada pelas Artes, atuarei através 
dela para gerar essa transformação em outras pessoas, pois estou me formando para 
ser uma professora. O projeto “Arte Ecológica” se coloca como uma possibilidade 
dentro de nossa realidade que precisa firmar pilastras para estruturar sua base de 
atuação. O sonho está em nossas mãos e somos a força motriz para esta mudança.
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RESUMO
Este texto apresenta um panorama dos dez anos de caminho 

trilhado do projeto artístico “Simbiose” e de como ele se entrelaça 
com minha atuação como professor de Artes Visuais, surgindo as, 
assim denominadas por mim, “práticas artísticas docentes”. Uma 
reflexão sobre o meu processo artístico se faz necessária ao me 
deparar com a problemática: O que é a minha produção artística e 
como ela se cruza com a docência? Pensar a atuação do professor 
artista e do artista professor é um assunto latente nesta escrita. 
A simbiose destas profissões, do fazer artístico e da sala de aula 
alimentam a poética deste projeto, entendendo-me como anticorpo 
neste sistema acadêmico. Compreender as ações no processo de 
criação do projeto “Simbiose” como a multiplicação destes anticorpos 
é a ramificação dos conceitos que defendo para uma conexão com 
o planeta Terra.

PALAVRAS-CHAVE
Simbiose; Processo Artístico; Educação; Professor Artista.

ABSTRACT 
This text presents an overview of the ten years of path followed 

by the artistic project “Symbiosis” and how it intertwines with my 
performance as a Visual Arts teacher, giving rise to what I call “teacher 
artistic practices”. A reflection on my artistic process is necessary 
when I come across the issue: What is my artistic production and how 
does it intersect with teaching? From this questioning, thinking about 
the performance of the teacher artist and the artist teacher is a latent 
subject in this writing. The symbiosis of these professions, art making 
and the classroom feed the poetics of this project, understanding me 
as an antibody in this academic system. Understanding the actions in 
the process of creating the “Symbiosis” project as the multiplication 
of these antibodies is the ramification of the concepts I defend for a 
connection with planet Earth.
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Symbiosis; Artistic Process; Education; Teacher Artist.
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Introdução
Meu caminhar dentro das artes precede a formação acadêmica que realizei. 

Refletir sobre o que nos cerca com pensamentos transformadores já me incluíam 
em um curso artístico do qual, na época, ainda não tinha consciência. Os hábitos 
dos seres humanos me inquietavam, surgindo questões sobre qual seria meu papel 
dentro deste fluxo. Destarte, a arte permeava meu caminhar, possibilitando suscitar 
reflexões críticas perante minha realidade. Desta forma surgiu o projeto “Simbiose”¹, 
desenvolvido a cerca de 10 anos e objeto das minhas ações artísticas. A proposta 
levanta pontos importantes sobre a relação dos seres humanos com o meio em que 
vivem usando a arte como intercessora para reflexão de aspectos que abandonamos 
ao longo de nossa história, como a coletividade e a importância da mudança de alguns 
hábitos.

Não há aqui uma busca da homogeneização dos indivíduos, pelo contrário, 
as individualidades de cada ser devem ser respeitadas e vem para contribuir no 
crescimento coletivo de todos nós. Os contrastes advindos da alteridade de nossa 
sociedade fomentam as ligações que devemos ter uns com os outros, pois só há 
complemento quando existe o encaixe do diferente. As formas carnais estão por aí 
dispersas nas rotinas que conduzem cada sujeito, mas as energias de cada ser se 
conectam formando um único cosmo da pluralidade. É importante saber estar dentro 
do útero desse macrocosmo para ser um microcosmo melhor diante do que nos cerca. 
O desenvolvimento deste projeto se faz necessário nos dias de hoje pois aborda pontos 
imprescindíveis para uma continuidade da espécie humana, contribuindo não apenas 
para a comunidade acadêmica, mas para a nossa sociedade. Também é uma busca 
pela autocompreensão do meu lugar diante deste sistema orgânico que constitui o 
planeta em vivemos.

O projeto “Simbiose” tem como objeto de estudo o ser humano, trazendo por meio 
do fazer artístico reflexões e diálogos sobre os hábitos que circunscrevem as práticas 
dessa espécie em seu meio, tanto no ambiente físico quanto na esfera relacional, 
pensando novas formas de viver no mundo. Visa também permear a cultura que 
nos circunda com práxis artísticas sustentáveis e, assim, trazer um olhar diferente 
para o planeta e para as ações humanas, coletivizando uma consciência que se abre 
para um estado humano novo. Essa dualidade entre nós e o meio em que vivemos 
é de suma importância para o desenvolvimento do trabalho, refletindo sobre nossa 
condição microcósmica dentro do planeta a partir das práticas individualistas que 
temos. Todo o trajeto dentro desta proposta também é uma investigação sobre mim, 
minha reinvenção como parte do macrocosmo que constitui toda a coletividade que 
compõe a Terra. Sozinhos, somos um grão de areia na praia. Juntos, compomos todo 
o cenário.

A gênese do projeto Simbiose e suas ramificações
O início do projeto “Simbiose” ocorreu no ano de 2011 quando a pesquisa teve 

um adensamento reflexivo, conceitual e produtivo na minha graduação, dando seu 
primeiro grande passo: uma intervenção no Parque Flamboyant (Figura 1). Durante 
alguns meses que antecederam a ação no parque, lancei-me pela cidade como um 
andarilho, coletando resíduos plásticos que eram encontrados em locais inapropriados 

¹No decorrer do texto, ao usar a palavra “Simbiose” (entre aspas e maiúscula) estará sendo uma 
referência ao título do projeto artístico. Quando utilizada sem as aspas e em minúsculo é a especificação 
do conceito de simbiose, esclarecida no desenvolvimento do texto.
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de descarte. Com esse material confeccionei as, assim denominadas por mim, “malhas 
plásticas”, que foram utilizadas para embalar o tronco de uma árvore do parque, se 
espalhando pelo chão como sua sombra.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 1 – Intervenção artística no Parque Flamboyant, Goiânia-GO, 2011

Vendo os maus hábitos dos seres humanos como atitudes virais, procurei 
modificar essa característica em mim para atuar como um anticorpo² dentro deste 
sistema, recolhendo os resíduos que foram descartados em ruas, praças, lotes etc., 
e devolvendo-os transformados a um local de lazer dos seres humanos com o intuito 
de provocar, trazer reflexões, conscientizar. O abraço do artificial e do natural fez com 
que as texturas do plástico e da árvore se misturassem, juntamente com a relação do 
material com o local onde a intervenção ocorre, levantando questões sobre nossas 
práticas no planeta.

Na ocasião, a pesquisa do biólogo inglês James Lovelock, intitulada “Teoria de 
Gaia³”, influenciou bastante minhas reflexões e muitos de seus conceitos se arraigaram 
dentro de mim, posto que percebo nosso planeta como um grande organismo vivo 
que tem o poder de se autorregular para sobreviver ao longo dos tempos. Esta 
autorregulação é realizada pelos estímulos de todos os tecidos do planeta, compostos 
por seu ambiente natural e o conjunto de seres vivos que nela habitam (LOVELOCK, 
2001). Nós, seres humanos, somos parte integrante desse complexo sistema orgânico, 
mas nos afastamos gradualmente ao longo da história de nossa mãe, o planeta Terra, 
que chamo aqui de Gaia. Como, então, podemos nos reaproximar e viver de forma 
harmoniosa com ela? Lovelock (2006, p.12) faz uma comparação entre os seres 
humanos e uma doença humana, apontando possíveis caminhos:

²A palavra anticorpo que será usada neste texto é uma alusão poética ao sistema defensivo do 
corpo humano, na qual defendo as práticas sustentáveis como equivalentes à defesa de um organismo 
vivo, nesse caso, da Terra.

³ A palavra Gaia vem da mitologia grega e personifica a Deusa-Terra, mãe dos titãs. Foi sugerido a 
James Lovelock pelo poeta e amigo inglês William Golding (LOVELOCK, 2001).
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Crescemos em número a ponto de nossa presença estar 
perceptivelmente incapacitando nosso planeta, como uma doença. 
À semelhança das doenças humanas, quatro são os resultados 
possíveis: destruição dos organismos invasores da doença, infecção 
crônica, destruição do hospedeiro ou simbiose – um relacionamento 
duradouro, beneficiando mutuamente hospedeiro e invasor.

Como enfrentamento à questão, “o primeiro requisito é reconhecer a existência dos 
problemas. O segundo é entendê-lo e extrair as conclusões certas. O terceiro é tomar 
alguma providência. Atualmente estamos em algum ponto entre os estágios um e 
dois” (LOVELOCK, 2006, p.13). Um caminho difícil e longo. A simbiose, que consiste 
na união de dois ou mais seres vivos que vivem em comum e com benefícios mútuos, 
atuaria como porta de entrada necessária para a integração com o planeta. A arte pode 
muito bem atuar nestes estágios envolvendo a comunidade em reflexões sobre estes 
conceitos e colocando-a de frente ao problema por intermédio da produção cultural, 
trabalhando estas relações humanas que se mecanizaram. “A prática artística aparece 
como um campo fértil de experimentações sociais, como um espaço parcialmente 
poupado à uniformização dos comportamentos” (BOURRIAUD, 2009, p.13).

Após este passo do projeto algumas inquietações começaram a surgir, suscitando 
novos questionamentos que culminaram em um desdobramento da proposta. O 
primeiro passo do projeto, apesar de trazer alguns de nossos hábitos para diálogo 
visando melhorias em nossa espécie, tinha uma visão radical quanto aos seres 
humanos, generalizando todos nós dentro do conceito viral que James Lovelock aplica 
em seu livro “A vingança de Gaia”, de 2006. Mas seriam todos os seres humanos entes 
virais dentro do sistema em que vivemos? Se eu mesmo disse que havia me livrado 
dessa condição viral, porque não existiriam outros em nossa espécie que também se 
livraram de tal estado e se conectaram de certa forma com Gaia? Quem age como 
anticorpo dentro deste organismo em que vivemos?

Estas reflexões fomentaram o próximo passo do projeto, iniciado em 2014. Após 
uma investigação identifiquei nas imediações dos conjuntos da região noroeste da 
cidade de Goiânia algumas cooperativas de reciclagem. Seriam eles os anticorpos 
que buscava? Como são estes sujeitos? Como são vistos pela comunidade do bairro? 
O que pensam sobre suas práticas? Com estas questões como ponto de partida, foi 
escolhida uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis do bairro Conjunto 
Vera Cruz I de Goiânia para o desenvolvimento do projeto. A Cooperativa Meio 
Ambiente Saudável (COOPERMAS) contava com 12 cooperados que trabalhavam de 
segunda à sexta, das 8 às 17 horas,  e eram liderados por Maria de Lourdes Moreira 
Soares (mais conhecida como Dona Lourdes).

No desenvolvimento deste processo da “Simbiose” realizei uma vivência dentro da 
cooperativa que durou cerca de um ano, com atividades e reflexões que trouxeram 
à tona os preconceitos que envolvem aquele espaço. As interações se deram por 
entrevistas, rodas de conversa, dinâmicas de desenho e ensaios fotográficos. O 
combustível de todo o processo foi justamente a experiência que era construída a 
cada dia dentro da cooperativa, passo a passo, em descobertas constantes. Durante 
esta vivência um grandioso muro cresceu nesse meio tempo e confinou os cooperados 
dentro daquele espaço. Antes, se podia ver o que acontecia dentro ou fora daquele 
recinto, pois era cercado por grades vazadas. Depois, de ambos os lados, não se via 
nada além da cor cinza do concreto que cerca tanto quem está dentro quanto afasta 
quem está fora. O muro delineia o campo de visão da cooperativa transformando o 
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movimento intenso que antes existia, tanto de dentro quanto de fora, em uma camada 
fria e cinzenta. Ele circunscreve os ideais de proteção que aqueles trabalhadores 
anseiam, pois ao mesmo tempo em que o muro isola, ele abriga. Torna-se uma 
paisagem nova no bairro, um espesso reflexo das barreiras que criamos entre nós, 
seres humanos.

Como reaproximar a cooperativa da vizinhança? Onde a arte pode atuar como 
ferramenta de sociabilização e conscientização? Como ajudar os cooperados por 
meio do fazer artístico nesses percalços? Pensando o muro como uma camada 
que precisava ser rompida, juntamente com os cooperados realizamos uma ação 
artística que consistiu em alterar a fachada da cooperativa mudando a visualidade 
do ambiente (Figura 2). Apresentamos o muro como um local colorido que chamaria 
mais a atenção, sendo convidativo aos transeuntes da rua. O cinza do muro, frio e 
isolante, foi sobreposto com novas camadas de cores, aconchegantes e instigantes, 
que quebraram os pensamentos formatados de integrantes do bairro.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 2 – Intervenção na cooperativa de reciclagem COOPERMAS, Vera 
Cruz I, Goiânia-GO, 2014

A pintura do muro não só mudou a fachada da cooperativa, mas mostrou aos 
cooperados que eles podem e têm o poder para atuar dentro da cultura que os 
circunda, usando a arte como catalisadora de processos relacionais e educacionais. 
A coletividade no processo foi fator essencial no projeto, ramificando-se até se 
encontrar com alguns transeuntes que aceitaram participar da pintura do muro e, 
mesmo sendo um pequeno interstício nesse caminho, representa uma relação que se 
constrói naquele espaço. “São diversas camadas de significantes e experiências que 
se sobrepõem nessa pequena comunidade e que apontam para novas possibilidades 
de percepção e transformação. Um espaço de troca, aprendizado e sociabilização” 
(NADOR, 2006, p.100).

Compartilhar foi a compreensão resultante deste passo do projeto, transformando a 
simbiose em um caminho necessário, sem as visões de dependência ou parasitismo 
que alguns possam ter sobre esse conceito. Significa caminhar unidos em prol de 
nossa vida dentro do ambiente em que convivemos. O engajamento poético e estético 
transformou os cooperados e eu não apenas em artistas, mas também em cidadãos 
propositores de reflexões em nossa comunidade. “Uma ação, necessariamente local, 
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ecoa em outros pontos, como por ondas” (PEIXOTO, 2002, p.12).
Após estas experiências comecei a refletir todo meu caminho dentro do campo 

das artes: tornei-me anticorpo com o início do projeto, caminhei pelas veias de Gaia 
realizando limpezas no sistema orgânico, atuei como estandarte de uma consciência 
sustentável, encontrei-me com outros anticorpos dentro deste útero em que vivemos, 
defendemos um lugar e um pensamento, abrimos possibilidades dentro do seio da 
mãe Terra. Depois dessas vivências e transformações, o que faz um anticorpo? 
Multiplica-se!

Práticas artísticas docentes como multipicação dos anticorpos
Concomitantemente a todo este trajeto descrito que o projeto percorreu, minha 

atuação como docente também floresceu criando outras ramificações artísticas que 
eu não identificava como sendo um fazer artístico, muito menos pertencentes ao 
projeto “Simbiose”. Qual seria o meu fazer artístico nos dias de hoje? As práticas 
como docente poderiam ser caracterizadas como minha produção artística também? 
Poderiam ser consideradas as ações coletivas que faço dentro de sala de aula como 
parte da simbiose? Seria a prática docente a busca pela multiplicação do anticorpo 
que me tornei? 

Esta nova reflexão olha minha prática docente como sendo minha prática artística, 
ramificando os conceitos do projeto e propagando ações coletivas, colaborativas 
e sustentáveis. Pensar as minhas profissões, professor e artista, se é que essas 
terminologias podem ser separadas neste contexto que apresento, é enxergar a 
atuação do professor de Artes Visuais como uma linguagem artística, que absorve 
outras linguagens e técnicas para poder atuar poeticamente e realizar suas práticas 
dentro do campo da arte. Isso constitui essa nova etapa do projeto no que denomino 
como “prática artística docente”, uma busca de um lugar de pertencimento para 
multiplicação dos anticorpos, pois “pertencer é aprender a habitar o próprio movimento 
de busca” (RODRIGUES, 2019, p.1679).

Em minha atuação como docente da área de Artes Visuais, comecei a ver meu 
processo artístico sendo deixado de lado, perdendo a importância dentro de minha 
vida. Ao ser confrontado por meus alunos com a questão: “Onde está sua produção 
artística, professor?”, sempre me encontrava diante do mesmo problema: “Não tenho 
tempo”. As atribuições como docente vão além da sala de aula e demandam uma 
dedicação grande por parte do professor, consumindo os momentos do dia e exaurindo 
o prazer da prática artística. Contudo, os discentes me abriram os olhos para o que 
não conseguia enxergar na época, me instigando: “Produza conosco professor”!

Ao aceitar o desafio, me envolvi nas produções com os discentes que culminaram 
em ações artísticas coletivas, práticas que foram crescendo e tomando espaços 
cada vez maiores dentro das aulas que ministrava. Intervenções coletivas dentro 
das instituições, nas comunidades, usando diversas linguagens artísticas e diálogos 
plurais, tanto com os discentes quanto com a comunidade que nos cercava (Figuras 
3, 4 e 5). Nestas ações não fui apenas um orientador, mas sim um participante ativo 
de todo o processo, atuando como catalisador das práticas artísticas e integrante 
do grupo. Portanto, não fui apenas o professor, mas também um indivíduo dentro 
do coletivo de arte que se instaurava naqueles espaços e tempos num processo 
igualitário entre nós.
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Fonte: arquivo pessoal.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 3 – Intervenção com lambe de gravuras na instituição Basileu França, 
Goiânia-GO, 2016

Figura 4 – Intervenção com pintura zentangle na praça Tiradentes, Terezina 
de Goiás-GO, 2018
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Vendo este novo processo que se instaurou amalgamado com minhas práticas 
docentes, entendi que minha produção artística se transformou. Houve uma 
simbiose entre o artista e o professor, não podendo dissossiar ambas as profissões. 
A minha aula constitui-se no meu processo artístico e vice-versa. Posto isso, as 
ações da “Simbiose” passaram a ser a propagação dos conceitos de coletividade, 
colaboratividade, conexão com Gaia e práticas sustentáveis por intermédio da sala 
de aula. E assim se deu e acontece a multiplicação dos anticorpos dentro do projeto, 
com a arte como catalisadora destes processos de troca e ramificação dos conceitos 
simbióticos. Passei a ser também o anticorpo no sistema acadêmico, repensando as 
práticas docentes dentro da área de Artes Visuais.

Artistessor ou professortista?
Podemos ser participantes de nosso tempo, abordando o mundo com pensamentos 

transformadores, desta forma é possível trabalhar a ideia de simbiose no âmbito social. 
O fazer artístico na contemporaneidade produz relações externas ao campo da arte 
que alimentam a cultura, apropriada como ferramenta de conturbação do cotidiano 
ou mesmo na ordenação do tempo vivido. Obviamente, não é qualquer produção 
contemporânea que produz esse caráter relacional, mas sim a arte que se propõe 
como compartilhamento de experiências que constituem modelos de existência e ação 
dentro de nossa realidade. São produções que incorporam relações que vão desde 
o produtor, o espectador e o mundo até proposições que trabalham as interações 
humanas e seu contexto social, deixando de lado a instauração de espaços autônomos 
e privados (BOURRIAUD, 2009).

Essas ações, produções ou práticas artísticas que rompem os espaços tradicionais 
da arte e procuram imergir, refletir, discutir e gerar experiências no cotidiano de nossa 
sociedade são denominadas como “arte socialmente engajada” por Pablo Helguera 
(2011, p.5), importante artista mexicano que atualmente é diretor de programas 
acadêmicos e para adultos no Museu de Arte Moderna de Nova York.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 5 – Intervenção com instalação na Universidade Federal do Tocantins, 
, Arraias-TO, 2019
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Nos últimos anos, possivelmente como resultado da influência da 
estática relacional e da crítica institucional, muitos artistas concebem 
sua obra como um grupo de atividades que podem incluir a realização 
de trabalhos em colaboração, ações no âmbito público, investigações, 
narrativas didáticas ou mesmo a apropriação da linguagem institucional 
do museu (HELGUERA, 2011, p.5 e 6).

O autor identifica uma interdisciplinaridade nas produções contemporâneas de 
arte, transitando entre campos como pedagogia, antropologia, etc., e diluindo a 
caracterização e a mítica da genialidade do termo artista neste trânsito. Ele passa 
a ser visto como um catalisador cultural, propondo ações que se integram dentro do 
cotidiano e da rotina das pessoas. “A arte socialmente engajada trabalha na relação 
com sujeitos e problemas que, normalmente, pertencem a outras disciplinas, movendo-
os temporariamente para um espaço de ambiguidade” (HELGUERA, 2011, p.36).

Com isso, as produções artísticas deixaram de retratar a realidade e passaram a 
interagir com ela, ou seja, começaram a deixar o campo simbólico e metafórico das ideias 
e representações para entrar de fato como ação dentro da realidade, caracterizando-se 
melhor como uma “prática artística” ao invés de “produção artística”. Helguera salienta 
a importância de entender que o indivíduo não é um pote vazio para ser preenchido, 
mas sim um ser individual, diverso e com grande potencial. Compreender que o outro 
lhe agregará valores diferentes pode transformar a prática artística, que pode até 
ter um planejamento inicial, porém, caminha na imprevisibilidade das interações e 
diálogos que são construídos (HELGUERA, 2011).

E é nesta seara que o trabalho docente em Artes Visuais pode ser compreendido 
como prática artística. Gerar experiências nos sujeitos partícipes de um determinado 
projeto ou ação, mesmo que vinculada a uma grade curricular e/ou curso, é interagir 
com a realidade deles, compreendendo as particularidades de cada ser, suas 
histórias e seus contextos de vida, para atuar em transformações efetivas no sistema 
sociocultural de cada um ao invés de apenas representá-las. Segundo a professora 
Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues (2014, p.7), professora da Faculdade de Artes 
Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG):

A prática artística pode ser um lugar para a criação de metodologias, 
para a inter-relação de prática e teoria e para a reflexão sobre saberes 
construídos e processos de aprendizagem que são exclusivos do fazer 
artístico e que podem auxiliar a prática docente.

Este fortalecimento da prática docente pensando nas relações com a prática artística 
agrega para ambas as profissões. Pensar o artista como professor e o professor 
como artista enriquece e potencializa as ações destes profissionais, contribuindo para 
trabalhos coletivos, disseminação de conceitos, construção de práticas e educação.

Porém, existe na sociedade e na própria atuação profissional dos professores em 
Artes Visuais uma “dicotomia entre o fazer artístico e a prática docente, delimitando 
para cada atividade um profissional: o artista e o professor respectivamente” 
(RODRIGUES, 2019, p.1441). Este tipo de pensamento distancia o formador em 
Artes Visuais da prática artística, onde muitos destes profissionais não conseguem 
se ver como catalisadores culturais, causando desta forma o “atrofiamento do fazer 
artístico” (RODRIGUES, 2019, p.1448). Ou seja, muitos destes profissionais deixam 
de produzir artisticamente e não consideram suas práticas docentes como parte de 
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sua produção artística, relegando a educação das Artes Visuais apenas ao fardo de 
um simples aprendizado técnico (RODRIGUES, 2019).

A educação pode ser concebida como uma arte, pois envolve um 
corpo de conhecimentos, um fazer, um corpo teórico que direciona um 
conjunto de ações práticas voltadas ao coletivo. Esse é um sentido 
mais amplo de arte, pois é algo que todos podem fazer, criar algo a 
partir do que não existe. A educação é pensada como arte por um 
senso ético e estético, que fala do envolvimento dos sentidos e da 
percepção do outro. A percepção do outro é o que nos coloca no mundo 
de maneira harmônica, respeitando o afeto e intelecto do outro via o 
compartilhamento de ideias (MACEDO; SANT´ANNA, 2019, p.691).

A educação é fundadora de rupturas na mecanicidade da rotina dos dias de hoje, 
podendo o professor atuar neste fino tecido com proposições e práticas que dialogam 
e refletem sobre a realidade, rompendo “com ideias enraizadas na concepção 
sociocultural que separam o professor e o artista” (RODRIGUES, 2019, p.1451). 
“A arte tem o potencial de ultrapassar os limites, desafiar as hierarquias de classe, 
provocar rupturas e conflitos, de ser transformadora. E a arte é transformadora quando 
alguém é transformado por ela de algum modo” (MACEDO; SANT´ANNA, 2019, 
p.690). Portanto, não há como dissociar a educação e a arte, ambas caminham juntas 
para transformações e emancipações do sujeito, colocando o professor na mesma 
posição deste catalisador cultural que Pablo Helguera aponta, numa “fusão de arte e 
educação” (HELGUERA, 2011, p.6).

Reflexões finais
“Nós somos os propositores: não lhe propomos nem o passado nem o futuro, mas 

o agora” (CLARK apud DEMARCHI; NOGUEIRA; UTUARI, 2019, p.2334). Pensar a 
arte para além das linguagens tradicionais de produção artística é entender que ser 
um profissional da área envolve estar num ciclo de trânsito na cultura que o circunda. 
Dentro e fora, direita e esquerda, cima e baixo, enfim, flutuar dentro de nossa sociedade 
com pensamento crítico e reflexivo, propondo experiências para autonomia do sujeito 
que pode agir diante do que lhe cerca e ser também partícipe no processo cultural 
de sua sociedade. “A obra de arte morre enquanto convite à contemplação e renasce 
como proposição” (DEMARCHI; NOGUEIRA; UTUARI, 2019, p. 2334).

Minha prática docente é analisada e refletida dentro do projeto “Simbiose” como 
sendo a minha prática artística, criando a simbiose entre Arte e Educação, realizando 
práticas colaborativas e o compartilhamento do sensível como ações conectivas 
dentro do útero de Gaia. As ações coletivas por meio da educação em Artes Visuais 
se configuram como o caminho para a integração com o macrocosmo que nos cerca, 
trabalhando e refletindo o papel que cada ser pode ter diante do cenário sociocultural 
que temos.

Precisamos trabalhar as modificações necessárias para nossa sobrevivência e 
evolução. É meu papel, não apenas como artista e professor, mas também como 
ser integrante de Gaia, propagar estes ideais usando a palavra como articulação do 
pensamento e colocando-a como processo. Também é uma atuação como anticorpo 
dentro do sistema acadêmico, repensando o trabalho do professor de Artes Visuais 
como algo que vai além das atividades tradicionais da sala de aula. “O ato educativo 
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requer considerar a prática social como ponto de partida e ponto de chegada do 
processo pedagógico” (SILVA, 2019, p. 2294). Pensar a profissão com um novo olhar 
pode abrir horizontes de atuação profissional.

Professores de artes precisam conquistar o direito de se tornarem 
artistas, não como hobby, mas como uma prática que visa também 
à produção de saberes específicos e fundamentais ao exercício da 
docência em artes. [...] um professor ou professora de artes se torna 
um profissional mais completo, autônomo e criativo quando também 
enfrenta os processos e questionamentos inerentes à prática artística 
(RODRIGUES, 2014, p.13).

Nós, professores de Artes Visuais, precisamos nos integrar com nós mesmos, 
artistas. Somos matéria ativa neste caminho, entidade vital, criadora e empenhada na 
metamorfose da estrutura social (BEUYS, 2006). Coloco o projeto “Simbiose” nessa 
roda de reflexões como uma produção calcada na experiência processual e coletiva. 
Compartilhar histórias, trocar afetividades, se disponibilizar para o próximo e pensar 
nossa realidade de dentro, para assim podermos dialogar sobre uma sociedade que 
se conecta consigo mesma e retoma o fluxo construtivo com Gaia. É a arte como 
catalisadora de processos emancipatórios em nossa cultura, “a emancipação da 
dimensão relacional da existência” (BOURRIAUD, 2009, p. 84).

“Uma cultura forte se consolida com integração. Porque não há cidadania sem 
uma escuta cultural das diferenças. Por que, hoje, o grande desafio não é mais a 
tolerância e a aceitação, mas o compartilhamento e a convivência” (GIL, 2006, p. 11). 
O projeto “Simbiose” é o enigma de um desejo que busca horizontes reais, sonhos que 
despertem na espécie humana um desejo de construir novas formas de pensamentos 
e de conexões. É um processo artístico contínuo e inacabado, um estudo que instaura 
reflexões dentro da arte que há em mim, minha reinvenção e multiplicação como parte 
de Gaia. Esta insurreição relacional e conectiva está em nossas mãos: a revolução 
somos nós (BEUYS, 2006).

Referências
BEUYS, Joseph. A revolução somos nós.  In: COTRIM, Cecília; FERREIRA, Glória 

(Org). Escritos de artistas: anos 60/70. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 
2006, p.300-324.

BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009.

DEMARCHI, Rita; NOGUEIRA, Ana Carmen; UTUARI, Solange. Da percepção da 
luz à arte socialmente engajada. In: Encontro Nacional da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] 
Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019, p. 2323-2338.

GIL, Gilberto. 27a Bienal de São Paulo: Como Viver Junto – Guia. São Paulo: 
Fundação Bienal, 2006, p.11

HELGUERA, Pablo. Educação para uma arte socialmente engajada. In: HELGUERA, 
Pablo; HOFF, Mônica (Org). Pedagogia no campo expandido. trad. Camila Pasquetti, 
Camila Schenkel, Carina Alvarez, Gabriela Petit, Francesco Settineri, Martin Heuser 
e Nick Rands. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011, p. 
35-44.

_______________. Introdução: Pedagogia no campo expandido. In: HELGUERA, 



324

Pablo; HOFF, Mônica (Org). Pedagogia no campo expandido. trad. Camila Pasquetti, 
Camila Schenkel, Carina Alvarez, Gabriela Petit, Francesco Settineri, Martin Heuser e 
Nick Rands. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011, p. 5-7.

LOVELOCK, James. A vingança de Gaia. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006.
_________________ Gaia: Um modelo para a dinâmica planetária e celular. In: 

THOMPSON, William Irwin (Org). Gaia: uma teoria do conhecimento. 3ª Ed. Trad. 
Silvio Cerqueira Leite. São Paulo: Gaia, 2001, p. 77-90.

MACEDO, Káritha Bernardo de; SANT´ANNA, Mara Rúbia. Professor e artista: 
relato sobre algumas vivências e metodologias de ensino. In: Encontro Nacional da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 28, Origens, 2019, 
Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019, p. 684-
701.

NADOR, Mônica. 27a Bienal de São Paulo: Como Viver Junto – Guia. São Paulo: 
Fundação Bienal, 2006, p.100.

PEIXOTO, Nelson Brissac. Intervenções urbanas: Arte/Cidade. 1ª Ed. São Paulo: 
SENAC São Paulo, 2002.

RODRIGUES, Ailzon Gonçalves. Ser artista ou professor: a difícil tarefa de conciliar o 
fazer artístico com a prática docente. In: Encontro Nacional da Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais 
[...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019, p. 1440-1452.

RODRIGUES, Manoela dos Anjos Afonso. Desde que parti: das ilhas aos abismos e 
horizontes. In: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade 
Federal de Goiás, 2019, p. 1670-1689.

RODRIGUES, Manoela dos Anjos Afonso. O lugar da arte na escola. Revista da 
Fundarte, nº 28, julho-dezembro, Rio Grande do Sul: Editora da Fundarte, 2014, p. 
1-14.

SILVA, Maria Cristina da Rosa Fonseca da. O processo criador na docência de 
artes visuais. In: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade 
Federal de Goiás, 2019, p. 2290-2304.

Currículo
Don Gomes Alves
Graduado em Artes Visuais (2011), mestre em Arte e Cultura Visual (2016) e 

doutorando em Arte e Cultura Visual (2021), ambas pela Universidade Federal de 
Goiás/Faculdade de Artes Visuais. Membro do Grupo de Pesquisa Poéticas Artísticas 
e Processos de Criação e na linha de Pesquisa Autobiográfica em Arte. Docente no 
curso de Licenciatura em Educação do Campo: Habilitação em Artes Visuais e Música 
da Universidade Federal do Tocantins.



325

RESUMO
O presente artigo explora o processo de criação de uma HQtrônica 

(FRANCO, 2008) que se passa em um universo ficcional de ficção 
científica cyberpunk, tendo sido desenvolvida no contexto de 
isolamento social devido à pandemia da COVID-19. Os objetivos 
da criação foram explorar as possibilidades narrativas e poéticas 
dos quadrinhos em contexto digital e refletir sobre os impactos da 
ampliação da imersão em ambientes digitais com o isolamento 
social. O artigo apresenta a estrutura do universo ficcional de 
“Conect 2041”, conceitua as HQtrônicas e o gênero de quadrinhos 
poético-filosóficos em que a obra se encaixa, para depois detalhar os 
aspectos conceituais, poéticos, estéticos e técnicos de seu processo 
de criação, destacando diferenças entre o processo criativo de 
quadrinhos tradicionais para o suporte papel e o das HQtrônicas.

PALAVRAS-CHAVE
Histórias em Quadrinhos; HQtrônicas; Ficção Científica; Processo 

Criativo.

ABSTRACT 
This paper explores the process of creating a comictronic 

(FRANCO, 2008) that takes place in a fictional universe of cyberpunk 
science fiction, which was developed in the context of social isolation 
due to the COVID-19 pandemic. The objectives of the creation were 
to explore the narrative and poetic possibilities of comics in a digital 
context and reflect on the impacts of expanding immersion in digital 
environments with social isolation. The paper presents the structure of 
the fictional universe of “Conect 2041”, conceptualizes digital comics 
and the genre of poetic-philosophical comics in which the work fits, 
and then details the conceptual, poetic, aesthetic, and technical 
aspects of its creation process, highlighting differences between the 
creative process of traditional comics for paper support and that of the 
digital comics.

KEYWORDS
Comics; Digital Comics; Sci-Fi; Creative Process. 

CRIAÇÃO DE UNIVERSOS FICCIONAIS EM 
TEMPOS PANDÊMICOS: A HQTRÔNICA 
“CONECT 2041”

CREATING FICTIONAL UNIVERSES IN PANDEMIC 
TIMES: THE COMICTRONIC “CONECT 2041”

Universidade 
Federal de Goiás, 
Brasil 

rachelcosmesds@
gmail.com 

Universidade 
Federal de Goiás, 
Brasil

edgar_franco@ufg.
br

Rachel 
Cosme Silva 
dos Santos

Edgar 
Silveira 
Franco

Eixo temático B:
Poéticas artísticas e processos de criação



326

Sobre Universos Ficcionais de Ficção Científica (Sci-Fi)
 
A tecnologia está intrinsecamente ligada ao cotidiano contemporâneo, ao ponto 

de passarmos horas conectados ao mundo virtual e cada vez menos abraçamos 
aqueles que estão ao nosso lado. A pandemia provocada pelo vírus da COVID-19 
tornou a tecnologia ainda mais uma necessidade, afinal as redes sociais passaram a 
ser usadas por mais tempo, as plataformas digitais e de encontros remotos tornaram-
se rotineiras no cotidiano das pessoas, os trabalhos se adaptaram ao formato home-
office e, assim, a sociedade telemática está conectada através de redes infinitas por 
fios visíveis e redes invisíveis. Por isso o artista e pesquisador Roy Ascott nos diz 
que “a rede apoia a redescrição e recontextualização infinitas, de modo que nenhum 
código linguístico ou visual é final e nenhuma realidade é definitiva” (ASCOTT, 2009, 
p. 311).

Ao perceber a dependência tecnológica diária, a solidão causada pelo contexto 
pandêmico e o fato de a sociedade experiencia verdadeiros cenários de ficção científica 
distópica (sci-fi) dentro da realidade, principalmente na realidade do Brasil, decidi criar 
uma HQtrônica que tratasse desse tema. O gênero sci-fi dialoga transversalmente 
com os múltiplos nodos que envolvem as relações entre a espécie humana e as 
tecnologias, sendo um campo narrativo instigante para a criação de mundo ficcionais. 
Gomes (2016) ressalta que a ficção científica trabalha com a mitologia contemporânea, 
com temas subjetivos e atuais em uma ambientação tecnológica futurista, sendo assim 
escolhido como o melhor gênero para trabalharmos a narrativa da HQtrônica “Conect 
2041”, que trata de dilemas atuais em um futuro distópico. “[...] A ficção científica neste 
sentido já não está em lado nenhum e está em toda parte, na circulação dos modelos, 
aqui e agora, na própria axiomática da simulação ambiente”, diria Baudrillard (1991, 
p.156). Desse modo, a ficção científica está em todos os lugares, sendo matéria prima 
constante da criação de múltiplos mundos ficcionais utópicos ou distópicos.

 
Apresentação do Universo Ficcional Conect 2041 
A história de “Conect 2041” se passa em um mundo de ficção científica cyberpunk. 

A personagem protagonista, INA-Shix, vive em total isolamento em decorrência de 
um vírus mortal que quase dizimou a humanidade 20 anos antes dos acontecimentos 
narrados. INA tem contato apenas com um sistema chamado Inteligência Artificial - IA. 
Todos os dias a personagem precisa conectar-se em uma rede social chamada “Imagine 
in dive”, termo traduzido como “mergulhe na imaginação”, e cuja conexão acontece 
através de um plug inserido no ouvido de INA. Esse plug consegue reconfigurar as 
atividades cerebrais e, assim, INA se insere no mundo simulado de InDive. O InDive 
cria simulações para que a protagonista possa socializar-se, exercitar-se e trabalhar. 
A conexão de INA com a IA converte os estímulos das ondas cerebrais em energia 
elétrica e sustenta o sistema eletrônico deste mundo ficcional. Porém, a cada nova 
conexão, INA precisa ficar mais horas por dia vivendo em simulações, pois a demanda 
por energia elétrica aumenta. Essa necessidade de conexão diária e por várias horas 
faz com que INA passe a questionar o que é realidade e o que é simulação, a ponto 
de a fazer perder a noção do limite entre o humano e a simulação digital: aos poucos, 
ela se hibridiza à IA.

Coelho (2019) fala sobre o cenário de conexão profunda entre a mente e o computador 
proposto pela HQtrônica: “A simbiose entre mente e computador encontra aqui sua 
primeira condição de viabilidade, na hipótese de uma fusão futura entre o orgânico e 
o maquínico gerando um novo formato de ser humano ou de humanomáquina [...]” 
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(COELHO, 2019, p.74). Na HQtrônica, ao viver no simulacro, INA passa a perceber 
a realidade como imitação da vida intangível até não saber mais onde habita sua 
verdadeira essência. A personagem, portanto, deixa de ser totalmente humana por 
causa da conexão com a IA. Da mesma forma, por necessidade, estamos mais 
dependentes dos recursos digitais para os mais diversos fins, perdemos a noção de 
tempo, a percepção de espaço e consequentemente da realidade.

“Conect 2041” traz em seu contexto principal a realidade atual com os questionamentos 
e reflexões de uma personagem que está inserida em um ciclo sistemático de co-
dependência com os recursos tecnológicos. Na concepção do mundo de INA, abordo 
esse aspecto da nossa sociedade, principalmente nos últimos momentos, e imagino 
essa realidade exponenciada, intensificando essa relação de dependência vital da 
tecnologia e de recursos básicos dos seres humanos dentro de um mundo fictício.

 
As HQtrônicas, as HQ poético-filosóficas e “Conect 2041”
Na contemporaneidade, a hipermídia congrega a conexão em rede telemática com 

as diversas características de outras mídias, como histórias em quadrinhos, fotografia, 
cinema, TV e rádio, promovendo o surgimento de linguagens multifacetadas que 
hibridizam características dessas várias mídias. Essa convergência de múltiplos 
meios foi chamada de “sinergia multimidiática” pelo pesquisador Julio Plaza (2000). 
Quando essa “sinergia multimidiática” promove o surgimento de uma nova linguagem, 
pode ser chamada de “linguagem intermídia”. Assim, segundo Edgar Franco, artista-
pesquisador e criador do termo HQtrônicas:

Pude detectar através de uma extensa pesquisa exploratória em 
dezenas de CD-ROMs e sites de quadrinhos na internet que os 
principais elementos agregados à linguagem tradicional dos quadrinhos 
nessas novas “HQs intermídia” podem ser divididos basicamente em: 
animação, diagramação dinâmica, trilha sonora, efeitos de som, tela 
infinita, tridimensionalidade, narrativa multilinear e interatividade. 
Para batizar essa nova linguagem intermídia propus o neologismo 
“HQtrônicas” – formado pela contração da abreviação “HQ” (Histórias 
em Quadrinhos), usada comumente para referir-se aos quadrinhos no 
Brasil, com o termo “eletrônicas”, referindo-se ao novo suporte – e 
homenageando também o termo “Arteônica”, criado pelo pioneiro da 
arte tecnologia brasileira Waldemar Cordeiro para batizar suas obras 
desenvolvidas com o auxílio de um computador ainda na década de 
1970. Devo salientar que a definição do que nomeei HQtrônicas inclui 
efetivamente todos os trabalhos que unem um (ou mais) dos códigos 
da linguagem tradicional das HQs no suporte papel, com uma (ou mais) 
das novas possibilidades abertas pela hipermídia. A definição exclui, 
portanto, HQs que são simplesmente digitalizadas e transportadas 
para a tela do computador, sem usar nenhum dos recursos hipermídia 
destacados. (FRANCO, 2014, p.15-16).

A investigação desse fenômeno das HQtrônicas resultou no livro homônimo escrito 
por Franco que teve sua segunda edição lançada em 2008. À sua pesquisa pioneira 
soma-se as reflexões de pesquisadores do fenômeno das HQs na internet, como 
Scott McLoud (2005), e de teóricos das novas mídias e da convergência midiática, 
como Vilem Flusser (1985), Julio Plaza (2000), Henry Jenkins (2009) e Roy Ascott 
(2003). Franco (2014, p.17-18) detalha ainda os elementos que compõem a nova 
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sintaxe audiovisual das HQtrônicas, e, dentre eles, o que nos interessa, por ter sido 
utilizado em nossa HQtrônica “Conect 2041”, é o da Tela Infinita:

Tela Infinita – Com o advento de um novo suporte, ou seja, a migração 
do papel para o ambiente digital da tela do computador, as histórias 
em quadrinhos podem ver-se libertas das amarras do formato de 
diagramação tradicional, imposto pela veiculação impressa. Agora 
estamos diante de um novo ambiente com infinitas possibilidades 
de diagramação: a esse ambiente o quadrinhista e estudioso Scott 
McCloud (2005, p.72) nomeia como The Infinite Canvas. A “Tela Infinita” 
rompe com uma das limitações impostas pelo suporte impresso e 
inaugura um novo leque de possibilidades de diagramação e narração 
que certamente ainda não foram exploradas nem em uma pequena 
parte de seu enorme potencial. Aos poucos os webquadrinhistas 
vão tomando consciência desse potencial e experimentando novas 
diagramações, rompendo com o paradigma anterior.
(FRANCO, 2014, p17).

A abertura expressiva que a HQtrônica “Conect 2041” explora enquadra-se dentro 
do nicho de HQs autorais, que são assim classificadas poque valorizam os aspectos 
criativos e poéticos que o autor traz em suas produções. No contexto das HQs autorais, 
existem vários nichos diferentes, dentre eles as HQs poético-filosóficas, nomenclatura 
criada por Edgar Franco (FRANCO, 1997) para HQs que exploram a subjetividade 
e questionamentos existenciais. A HQ poético-filosófica é um nicho da HQ autoral 
que preza pela valorização do aspecto criativo e filosófico, utilizando a linguagem 
das histórias em quadrinhos como meio para atingir esses objetivos. Esse nicho foi 
especificado através da investigação de Edgar Franco e Elydio dos Santos Neto, 
sendo um gênero dos quadrinhos considerado genuinamente brasileiro. O gênero 
poético-filosófico conta com vários autores de destaque, entre eles: Edgar Franco, 
Gazy Andraus, Flavio Calazans, Antônio Amaral, Danielle Barros e vários outros. Esse 
nicho foi estudado por Elydio dos Santos Neto para sua pesquisa de pós-doutorado 
em 2010 na Unesp e desde então tem sido desdobrado em várias investigações 
acadêmicas sobre diferentes prismas.

Os aspectos que caracterizam uma obra como HQ poético-filosófica não são bem 
delimitadas, de acordo com Neto (2009), mas perpassam alguns pontos em comum: 
a primeira característica é a intencionalidade poético-filosófica, que consiste na 
observação e fruição criativa para trazer a percepção e a imaginação para o suporte 
artístico, a fim de levar o leitor ao aprofundamento reflexivo em relação à condição 
humana; o segundo ponto é o formato da leitura, que solicita do leitor uma configuração 
de leitura diferente da HQ tradicional; e o terceiro ponto é a proposta de inovação 
da linguagem das HQs em paralelo à padronização tradicional já consolidada das 
histórias em quadrinhos comerciais, criadas com o intuito de atender demandas do 
mercado de entretenimento (FRANCO, 2016, p. 1508 apud NETO 2009, p. 90).

“Conect 2041” propõe, assim, uma reflexão sobre a relação do ser humano com 
a tecnologia na sociedade atual e consegue dessa forma abarcar o primeiro ponto 
atribuído ao gênero poético-filosófico, a intencionalidade poético-filosófica, que sugere 
que a expressão artística incentive a reflexão sobre aspectos do eu, da sociedade e 
os dilemas existenciais que permeiam essa relação. O segundo ponto é o formato não 
usual de leitura da HQ, uma vez que se explora a tela infinita, que é uma possibilidade 
das Hqtrônicas, o que rompe, por sua vez com as fronteiras do suporte impresso 
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tradicional, exigindo do leitor o olhar diferente do modo familiar para experienciar a 
Hqtrônica, afinal não se passam as páginas: elas rolam, como uma linha contínua a 
descer e desenrolar os acontecimentos da narrativa.

Concomitantemente, por exigir uma sintaxe diferente para a leitura da história, 
a construção narrativa se dá de modo distinto do tradicional. As Hqtrônicas de 
tela infinita exigem que a dinâmica construtiva narrativa seja alterada para contar 
a história explorando as possibilidades desse rompimento. Essa demanda propõe 
novas experiências criativas para autores de HQs tradicionais, pois a história não 
é fruída foleando páginas estáticas, com divisões de requadros e as convenções 
básicas das HQs tradicionais em suporte papel. A construção narrativa passa a ser 
pensada de modo vertical e com as possibilidades de uma rolagem infinita das barras 
laterais em um fluxo com dinâmica singular, onde pode ou não haver requadros para 
o desenvolvimento da narrativa, de sorte que as sequências se desenvolvem com a 
rolagem contínua.

Desse modo, as HQs poético-filosóficas exprimem de forma livre mensagens, 
inquietações e provocações de seus autores. Edgar Franco, por exemplo, criou um 
mundo ficcional transmídia chamado “Aurora Pós-humana” (FRANCO, 2020): nessa 
obra, que se passa no futuro, temos diferentes tipos de seres híbridos de humano, 
animal, vegetal e máquina, e, de forma instigante, criativa e expressiva, a sua ficção 
leva-nos a múltiplos questionamentos, sendo um deles a relação entre os humanos 
não modificados e os humanos que fizeram diferentes modificações em seu corpo, 
seja a hibridização com a tecnologia ou com a genética animal. A “Aurora Pós-humana” 
é um exemplo da riqueza criativa e ruptura expressiva que as Hqs poético-filosóficas 
conseguem abarcar.

“Conect 2041” perpassa os pontos em comum das HQs poético-filosóficas e explora 
questões existenciais e subjetivas das problemáticas atuais dentro de um universo 
ficcional. A criação do mundo que estrutura a obra abre espaço para desenvolvermos 
novas Hqtrônicas, ou mesmo narrativas em outras linguagens e suportes, caracterizando 
os aspectos transmidiáticos de seu universo ficcional. Em “Conect 2041”, o modo 
de leitura da história é diferente do usual, acompanhando o formato de tela infinita 
que tem sido explorado nos quadrinhos e fanzines independentes na Internet. Nesse 
contexto, a construção da Hqtrônica possibilita que sua execução não se prenda aos 
moldes tradicionais da linguagem dos quadrinhos, ou seja, os requadros, a narrativa 
e o desenvolver das ações solicitam que sua configuração seja pensada de forma 
diferente para contar a história da melhor maneira, levando em consideração esse 
novo formato de leitura.

 
Processo Criativo
A HQtrônica “Conect 2041” foi concebida como proposta de trabalho prático da 

disciplina “Tópicos Especiais B”, do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura 
Visual da Faculdade de Artes Visuais – FAV, na Universidade Federal de Goiás – UFG, 
no segundo semestre de 2020. A história foi resultado de inquietações, temores e muitos 
meses de isolamento pela quarentena causada pela pandemia da COVID-19. Também 
foi motivada por questionamentos e provocações de leituras e debates relacionados 
à arte e à tecnologia, à cultura visual e à relação do artista com esses contextos. 
Entre as leituras que influenciaram o aspecto criativo da HQtrônica, destacamos: 
McLuhan (1973), Roy Ascott (2009) e Byung Chul Han (2012). Também foram fonte 
de inspiração obras emblemáticas da ficção científica de diferentes mídias, como os 
livros: “1984”, de George Orwell (1949); “Neuromancer”, de William Gibson (1984); 
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o filme “Matrix” (1999), das irmãs Lilly e Lana Wachowski e o roteiro e construção 
da realidade ficcional do jogo “Cyberpunk 2077” (2020). Todas essas obras têm em 
comum o trabalho com diferentes tipos de mundos ficcionais distópicos em universos 
e épocas distintas.

“Conect 2041” é uma HQtrônica pensada de modo digital desde sua concepção 
até a publicação. Se a tecnologia é a forma como nos conectamos atualmente, essa 
HQtrônica propõe criticar a dependência tecnológica, ao mesmo tempo em que é 
resultado de processos criativos e artísticos totalmente digitais. Essa provocação foi 
proposta justamente por não haver possibilidade de publicar a HQ fisicamente, ou 
seja, a disseminação dessa HQtrônica necessita da tecnologia para ser realizada, 
dependendo totalmente do ambiente digital por causa de seu formato em tela infinita. 
Entretanto, criticar a dependência dos recursos tecnológicos é um modo de dizer 
que, ainda que tenhamos consciência da dependência tecnológica, precisamos dela 
atualmente mais do que nunca. Assim, ao passo que INA é uma personagem que 
busca a sua liberdade da simulação imposta pela IA, ela se encontra presa dentro das 
telas infinitas inserida em uma HQtrônica. Isso leva à reflexão: até onde a tecnologia, 
suas amarras, conexões e redes invisíveis, entrelaçam a vida do ser humano de forma 
consciente ou não, causando essa relação de dependência?

Para se opor à natureza dependente de INA, em relação à tecnologia, surge a 
personagem Melissa. Melissa é uma forma de vida que se denomina biocybervírus, 
pois é um ser vivo consciente que consegue se inserir em espaços digitais. Assim 
como um vírus de computador, Melissa corrompe os meios tecnológicos e assim o 
faz de forma não intencional, mostrando-se como uma resposta natural à tecnologia, 
que não possui predadores no mundo natural. Nesse mundo fictício, Melissa é o meio 
que a natureza encontrou para adaptar-se e destruir a tecnologia que dominou a 
realidade. Através do encontro com Melissa, que por sua natureza consegue destruir 
a IA de dentro para fora, INA pôde ter a oportunidade de sair do ciclo sistêmico de sua 
realidade.

As abordagens teóricas estudadas aliadas à grande vontade de criar algo que 
dialogasse com a contemporaneidade, utilizando a potência das HQtrônicas, gerou o 
mundo de INA. Como artistas, a angústia é convertida em combustível criativo, aliada 
à desesperança, ansiedade e incerteza, que têm abalado a sociedade apoiada em 
frágeis pilares. Qualquer mínimo desequilíbrio gera consequências catastróficas que 
reverberam em toda a população mundial, pois estamos intrinsecamente conectados, 
e essa conexão é inevitável. Essa realidade fez com que a sociedade voltasse com mais 
apego às simulações, à imitação da vida para ignorar ou dissociar-se dos problemas 
que abalam o equilíbrio. Por esse motivo, a arte tem sido a válvula de escape não só 
dos artistas, mas também daqueles que consomem arte em sua diversidade. Nesse 
sentido, o teórico da comunicação McLuhan destaca que “[..] as artes servem para 
fins de sobrevivência, para fins de navegação e como tais são indispensáveis mesmo 
nos níveis mais caseiros e mais humildes” (McLUHAN, 1973, p.260).

Aos artistas cabe a criação, a mensagem, a reflexão e o papel de acordar as 
pessoas antes que a realidade as engula dentro das simulações. McLuhan (2005) 
deixa bem claro o papel do artista enquanto radar social, sendo aquele que alerta 
sobre o anestesiamento para o qual a sociedade caminha gradativamente pela sua 
relação com os avanços tecnológicos e exploração da biosfera. O autor evidencia essa 
opinião quando diz que “uma das funções do artista [...] é, sobretudo, a de impedir que 
nos ajustemos a nossso ambientes. Há sempre o perigo de nos robotizarmos, de nos 
ajustarmos ou de nos condicionarmos” (McLUHAN, 1973, p.262).
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As provocações e reflexões que a arte é capaz de despertar sobre os prismas sociais 
é uma das possibilidades da expressão artística, que desvela e retira a transparência 
social que maquia os problemas do sistema complexo e caótico ao qual estamos 
todos inseridos.

Gomes (2016) destaca a dinâmica de universos de ficção científica, a qual 
queríamos explorar na história: “[...] a simulação do futuro é própria narrativa da ficção 
científica. Os universos narrativos sci-fi são simulações da realidade condicionada 
pela tecnologia” (GOMES, 2016, p.6).  A confluência conceitual e a afinidade com 
esse gênero influenciaram significativamente os eixos narrativos para trabalhar com a 
ficção científica na roteirização, afinal esse gênero proporciona liberdade criativa para 
explorar mundos fictícios sem barreiras realistas, mesmo utilizando o real como ponto 
de partida para a criação. Por não poder sair de casa devido ao isolamento social, 
estudamos em especial o subgênero Cyberpunk, buscando pensar os personagens e 
a ambientação através de alternativas digitais para criação da estética da HQtrônica. 
Através do site Google Maps, visitamos cidades abandonadas para entender como 
era uma cidade não-habitada por humanos em relação à degradação de materiais 
e como a natureza ocupa esses lugares não humanamente povoados. Buscamos 
informações sobre a estética de andróides, para a criação dos personagens, estudamos 
narrativas sci-fi e materiais e tutoriais para criação de HQtrônicas em tela infinita, além 
de ferramentas de software para absorver as diversas possibilidades que o desenho 
poderia explorar dentro da “folha em branco” infinita do monitor.

A HQtrônica foi construída com mais de 80 painéis, que podem ser pensados de 
modo semelhante aos requadros, mas são bem diferentes dos requadros das HQs 
tradicionais. A história foi dividida em 2 capítulos: o primeiro capítulo é Khaos, cuja 
etimologia vem do latim chaos e expressa um sistema sem estabilidade, que se altera 
no tempo a cada pequena modificação das suas condições iniciais. Khaos também é 
derivado da língua grega e significa abismo, sendo portanto essa palavra escolhida 
como título da primeira parte a fim de ser percebida como importante aspecto no 
decorrer desse capítulo. O capítulo apresenta o cotidiano da personagem, mostrando 
o ciclo ao qual ela faz parte, onde ela é apenas uma engrenagem: há um sistema 
consolidado e rotineiro na vida da personagem principal; o capítulo termina com um 
encontro inesperado que irá trazer a desordem a esse sistema. O início da ruptura 
desse sistema se dá quando INA conhece Melissa. O segundo capítulo se chama 
Vertigem, palavra cujo sentido denota desorientação e movimento, sentido este que 
se quer intencionalmente despertar na segunda parte da história.  No segundo capítulo 
acontecem as consequências do encontro com Melissa e a ruptura com a realidade 
sistêmica. Durante a história, há uma mensagem que permeia os dois capítulos, é 
justamente a perda do senso de realidade devido a conexão incessante com o digital 
e a necessidade de manter a esperança, esse sentimento que traz um final otimista 
não só para a personagem, mas para o leitor também.

Para desenhar a HQtrônica, usamos o software de desenho Clip Studio Paint, 
utilizado para desenho digital e construção de HQs, junto a uma mesa digital. Os 
materiais usados foram os pincéis que simulam a caneta G-pen e os preenchimentos 
em 3 tons de cinza: o cinza escuro, intermediário e claro, além do preto e branco 
tradicionais na linguagem das HQs. Foi considerada a diferenciação do momento 
em que a personagem está inserida na simulação e quando não está conectada. 
Fora da simulação da IA, a estética da HQtrônica simula textura do suporte de 
papel tradicional, como feitas por lápis de escrever sobre papel. Essa simulação de 
materiais foi pensada justamente para provocar a sensação de não-digital, embora 
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seja simultaneamente criada digitalmente, gerando a dissonância e o incômodo que a 
“realidade” pode provocar. A simulação de materiais tradicionais para ilustrar o “real” 
foi pensada de forma proposital, pois mesmo a realidade que INA experiencia é a 
simulação de materiais, ela não foi produzida de modo analógico, a realidade de INA 
é um tipo de simulação. Quando está inserida no InDive, a HQtrônica foi desenvolvida 
com pincéis digitais, com uma estética mais “lisa” sem textura ou imperfeições, para 
trazer a sensação de desenho digital em sua essência, inserindo o leitor como parte 
do programa computacional que acompanha INA. Para a publicação da HQ, por não 
poder disponibilizar o formato impresso para apresentar o trabalho, foi escolhida a 
rede social Tumblr, que possui a configuração de rolagem infinita, possibilitando assim 
a leitura da HQtrônica no formato de tela infinita.

A nomenclatura da HQtrônica foi o último elemento a ser atribuído: “Conect 2041” 
remete a um dispositivo que se notabilizou entre os jogadores de videogame em 
tempos recentes, o Kinect, um aparelho que é plugado junto ao console do videogame 
e lê os movimentos do jogador, possibilitando jogar através da expressão corporal que 
é lida pelo sensor e traduzida para movimentos dentro do jogo. Esse nome também 
lembra a palavra conectar/conectado, e é um conceito que perpassa toda a história, 
as conexões, sejam mentais, físicas ou telemáticas, que estão inevitavelmente 
interligadas a vários tipos diferentes de redes. O numeral 2041 é o ano em que se 
passa a HQtrônica.

Aspectos de construção da HQtrônica em relação às HQs tradicionais
A proposta conceitual foi criar uma narrativa em quadrinhos que trata de questões da 

atualidade, pensando nos aspectos artísticos, poéticos e como publicá-la no contexto 
da pandemia mundial que exige o isolamento social. A HQtrônica utiliza diferentes 
meios para criação, construção e publicação e foi uma possibilidade plausível para a 
proposta do trabalho “Conect 2041”.

A HQtrônica “Conect 2041” foi pensada como uma narrativa digital. Nessa 
proposta, ao investigar outras HQtrônicas independentes, observei o formato vertical 
em tela infinita. Elas são populares em aplicativos de HQs, como o Webtoon e Pixiv, 
mas também são postadas em redes sociais que possuem rolagem infinita, como o 
Tumblr, por exemplo. O conceito chave que é abordado para esse tipo de construção 
narrativa é o da tela infinita. Ao trabalhar com esse formato, o modo de mensurar a 
história, pensar na montagem e desenvolver o roteiro são completamente diferentes 
do de HQ tradicional. Para a criação da história e de personagens, buscamos termos 
associados à tecnologia como a robótica, tecnologia da informação, jogos, filmes e 
livros do gênero cyberpunk. Montamos um banco de dados com imagens e termos 
para desenvolvermos um mundo ficcional que tivesse coerência com os avanços 
tecnológicos emergentes.

Não ter o suporte da página tradicional de quadrinhos para imaginar os 
enquadramentos estimula a redefinição de como desenvolver a história e como 
aproveitar a tela infinita a favor da narrativa. O tempo de fruição da HQtrônica ganha 
outros contornos, os requadros não são estruturados tradicionalmente, exigindo que 
o quadrinhista pense novas estruturas sequenciais para o desenrolar da trama. Scott 
McCloud explica-nos a função do requadro na página de uma HQ tradicional: “O 
quadro age como um tipo de indicador geral de que o tempo ou o espaço está sendo 
dividido” (McCLOUD, 1995, p 98). A HQtrônica não faz encarar o papel A4 em branco, 
mas sim uma tela de monitor acesa e um mundo que deve ser desbravado para trazer 
à tona aquilo que se quer contar. 
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Mesmo na linguagem tradicional das HQs, os quadros sangrados já tentavam sair 
de dentro dos domínios dos requadros: “[...] em ‘quadros sangrados’ aqueles que 
extrapolam a margem da página, esse efeito é composto. O tempo não é mais contido 
pelo ícone familiar do quadro fechado. Ele sofre uma hemorragia e escapa pro espaço 
infinito” (McCLOUD, p.103, 1995). O suporte digital possibilitou a liberdade narrativa 
de não conter as imagens a quadros, a história pode ser contada expandindo-se ao 
infinito.

Para criar essa HQtrônica, pesquisamos muitos tutoriais de como os autores 
dessas narrativas constroem as suas sequências e as adaptamos para criarmos 
a nossa história. Como criadores de quadrinhos e fanzines tradicionais, foi uma 
experiência muito diferente do usual. No decorrer do processo de construção das 
páginas, adaptamos o pensamento de HQ tradicional e abrimos as possibilidades 
para a criação da HQtrônica, de sorte que o processo funcionou da seguinte maneira: 
cria-se um storyboard para se pensar nos acontecimentos que serão desenvolvidos; 
a partir daí, partimos para o software de desenho, onde criamos um documento com 
as dimensões específicas de narrativa digital, como em um grande papel estreito. 
Passamos os acontecimentos do storyboard para esse “papel” em forma de painéis – 
esse é o momento do rascunho. Dividimos a forma de rascunhos em capítulo 1 ou 2 
e cada capítulo foi dividido em 5 lâminas, ou seja 2 capítulos com 10 lâminas. Cada 
lâmina tinha a dimensão de 900 pixels de largura por 4.500 pixels de altura e em cada 
uma cabiam cerca de 5 a 7 painéis. Os painéis são os recortes que contam as ações, 
semelhantes à proposta do requadro. Em “Conect 2041”, exploramos painéis dos 
mais diversos modos, alguns lembravam a moldura tradicional retangular ou quadrada 
das HQs impressas, principalmente enquanto INA não estava conectada. Em outros 
momentos utilizamos formatos circulares, ou até mesmo requadros infinitos, que 
desapareciam com o gradiente de cores sem uma linha divisória (Figura 1).
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Após os rascunhos iniciais, teve início o processo de lineart. Nessa etapa utilizamos 
a ferramenta de caneta tinteiro que simula a caneta G-pen no software. A lineart foi 
feita com a cor preta. Finalizada a lineart, iniciamos o processo de preenchimentos, 
que foram feitos com 3 sub tons de cinza: o cinza escuro, médio e cinza claro. Durante 
o preenchimento utilizamos 2 pincéis diferentes, o pincel que simula a textura de lápis 
sobre papel, para os momentos fora da conexão da INA com a IA, e o pincel de pintura 
digital usual, que não possui textura, o que dá a impressão estética do desenho digital 
de forma explícita (Figura 2). 

Fonte: Do Autor

Fig. 1: Trechos da HQtrônica “Conect 2041” exemplificando diferentes 
requadros

Fonte: Do autor

Fig 2: Comparativo de texturas entre diferentes cenários da HQtrônica
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Após a parte de desenho, preenchimento e detalhamento da HQtrônica, fizemos o 
balonamento e adição do texto. Para os textos, utilizamos diferentes fontes para os 
personagens. Para a IA, foi atribuída a fonte que simula informativos de computador, 
o balonamento da IA é composto por quadrados e delineados. O balonamento de 
INA é mais circular, e o balonamento de Melissa remete a ondas, ressaltando a 
natureza diferenciada dessa personagem. Após o texto, foi feita uma revisão geral e 
desenhamos as onomatopeias da história. Posteriormente inicia-se a etapa de testes 
de postagem para encontrar a melhor forma de apresentá-la.  Ao final de tudo isso, as 
lâminas foram unidas na hora da publicação da HQtrônica na rede social escolhida. 
Após postar, testamos vários tipos de configurações para encontrar a melhor forma 
de apresentar essa HQtrônica como havia sido pensada desde o início, isto é, no 
modo infinito. A rede social que melhor se adaptou à proposta foi o Tumblr, sendo a 
HQtrônica publicada então na página: https://hqtronicas.tumblr.com/.Os quadrinhos 
tradicionais em suporte papel exigem um modus operandi criativo e técnico específico 
para seu desenvolvimento. Geralmente essa demanda é mais intuitiva e familiar, pois 
consumimos histórias em quadrinhos desde a infância, introjetando seus códigos 
narrativos e sua sintaxe visual. Assim, criar HQ em suporte papel quase sempre 
envolve seguir as convenções tradicionais ao qual estamos ligados, relação que não 
é a mesma das gerações atuais, mais adaptadas aos meios digitais. A nossa geração, 
dos autores desse artigo, que passou pela transição do meio tradicional para o meio 
digital, experienciando a fruição desses dois meios, percebe claramente as suas 
diferenças e semelhanças.

Considerações finais
A experiência de ter trabalhado no processo criativo de uma HQtrônica foi 

enriquecedora para a nossa percepção, não só enquanto autores de quadrinhos, 
mas também como leitores de HQs. Ao debruçar-nos sobre os aspectos teóricos, 
conceituais, poéticos, estéticos e técnicos para a criação de uma narrativa nesses 
moldes, a visão crítica de mundo se refina, assim a criatividade frui livremente, porém 
com uma consciência diferenciada e mais ampla de todos os aspectos inerentes ao ato 
criativo. Criar um universo ficcional que conversa com a realidade leva-nos a refletir 
sobre aspectos sociais e existenciais por diferentes pontos de vista. Para imaginar a 
HQtrônica foi preciso mergulhar de modo crítico-reflexivo sobre o ser humano incluso 
dentro dessa rede de simulacros, sobre como a pandemia tirou os alicerces da falsa 
segurança ao qual estamos apoiados. Durante o período de roteirização, desenho 
e arte-finalização do trabalho, vivemos uma tensão interna entre a vontade de fazer 
algo consistente e a insegurança de experimentarmos um novo formato. Instigados a 
criar, mas também inseguros com a possibilidade de que a proposta não funcionasse, 
pois estávamos ainda aprendendo como usar os recursos tecnológicos de software 
e redes sociais para a publicação de uma HQtrônica. Em sincronia com todas essas 
questões, havia os fatores externos, a resistência corporal que foi muito desgastada 
pelas várias horas desenhando, o contexto da pandemia que influenciou a rotina de 
todos e acabava prejudicando o rendimento da criação da narrativa e as limitações 
de recursos materiais. Esse último fator, no entanto, não funcionou como barreira, 
mas como trampolim para que usássemos diferentes tipos de alternativas para 
chegarmos a um resultado satisfatório para a proposta de “Conect 2041”. A criação da 
HQtrônica expandiu o olhar para a criação de HQs e aumentou ainda mais a vontade 
de explorar diferentes formatos de construção narrativa, formas diferentes de abordar 
as inquietações durante esse período, as possibilidades de refletir sobre as HQs 
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dando importância a todos os aspectos que elas possuem, desde seu conceito, até 
sua sintaxe, porém pensando de forma mais profunda e crítica a respeito de cada um 
desses aspectos.
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RESUMO
A escrita parte de vivências junto ao Programa Residência 

Pedagógica (RP), do curso de Artes Visuais - Licenciatura/UFSM. 
Nela objetiva-se contextualizar sobre o processo de (trans)formação 
do ser docente, a partir da perspectiva dos diários visuais/textuais. 
Utiliza-se como embasamento metodológico os estudos de Zabalza 
(2004), Cardonetti e Oliveira (2015), e autores que auxiliam a 
compreender o jogo de imagens/textos dos processos contínuos de 
aprendizagem da docência em tempos pandêmicos. Como resultado 
apresenta-se a contínua (trans)formação associada ao protagonismo 
e a interação crítica dos envolvidos.

 
PALAVRAS-CHAVE
Diários de aula; Educação em artes; Professoras de artes em 

(trans)formação.

ABSTRACT
The writing starts from experiences with the Pedagogical Residency 

Program (RP), of the Visual Arts course - Degree/UFSM, in which 
we aim to contextualize the process of (trans)formation of being a 
teacher, from the perspective of visual/textual diaries. We use as 
methodological basis the studies of Zabalza (2004), Cardonetti and 
Oliveira (2015), texts and authors that help to understand the game 
of images/texts of the continuous processes of teaching learning 
in pandemic times. As a result, the continuous (trans)formation 
associated with protagonism and the critical interaction of those 
involved is presented.

KEY WORDS
Class diaries; arts education; Art teachers in (trans)formation.

Introdução
O campo das Artes Visuais é atravessado por uma infinidade de 

experiências inventivas, seja no campo da produção artística ou 
da docência. A Arte Contemporânea está relacionada às múltiplas 
possibilidades e contextos, nas diferentes problematizações e 
produções acerca da realidade vigente que fazem parte das nossas 
vivências enquanto sujeitos sociais. 

Neste sentido, as artes e a educação em artes, estão interligadas 
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com questões que atravessam seu tempo desde as primeiras manifestações artísticas 
que nos impulsionam a refletir sobre a capacidade humana de criar e representar, já na 
contemporaneidade, as artes têm acompanhado temas referentes às problemáticas 
que atravessam o cotidiano das pessoas, principalmente de quem vive nas grandes 
metrópoles, através de obras que dialogam com essas realidades. Relações entre 
obras e vivências são criadas, potencializando as experiências da vida diária, 
movimentando os modos de ver, sentir e questionar com o que está posto e nos 
rodeia, seja em relação às questões sociais, políticas e culturais (VALLE, 2020).

Movida por essas relações, o presente artigo parte de experiências junto ao 
Programa Residência Pedagógica (RP) Artes Visuais - Licenciatura, da Universidade 
Federal de Santa Maria/RS, em uma escola da Rede Pública Estadual da cidade. 
Como dispositivo norteador temos os diários de aula que problematizam nosso ser 
docente em (trans)formação, no qual o processo é produto de uma reflexão, de 
diálogo pessoal e em grupo. Nesse sentido, pensamos que a formação em educação 
em artes não é um processo linear e acabado, mas que está em constante (trans)
formação, constituindo-se pelas diferenças, inquietudes e buscas juntos aos pares.  

Nesse processo de formação docente, nos foi apresentado os diários de aula como 
artefatos, que nos possibilitam desenvolver formas de articulação da nossa prática 
junto às turmas, relacionando com nosso fazer artístico e também com a realidade 
que vivenciamos na escola, não configurando-se como um diário de práticas, mas 
resultado de um processo reflexivo, criado a partir de vivências, experiências, sentidos, 
movimentos e também registros trazidos pelos estudantes (CARDONETTI; OLIVEIRA, 
2015). 

Desse modo os diários potencializam nosso ser docente em (trans)formação, 
articuladas a estas vivencias, nos valemos de Hernández (1998, 2013 e 2015), para 
pensar no diálogo da educação em artes, pois o autor nos propõe a contextualizar 
sobre o processo educativo e a pesquisa pelos estudos da Cultura Visual, articulando 
estratégias entre a educação no contexto em que está configurada (hoje em uma 
realidade delineada pela pandemia da Covid-19) na qual, tentamos entender 
como se constituem os modos de ver e sermos vistos, tanto coletivamente, quanto 
individualmente. Entrecruzamentos em contínuo processo de inacabamento entre 
sujeitos em (trans)formação, em constante ação de mudança, de inquietude, ou 
como aponta Hernández, “mediante uma aprendizagem incerta” (2015, p. 24), em 
observação dos e com os estudantes, na busca por significados e experiências de 
vida. 

Em relação ao tema proposto para esta escrita, a Cultura Visual nos auxilia a 
relacionar às imagens com a criação das nossas próprias narrativas, de modo a dar 
conta daquilo que tem sido significativo num diálogo reflexivo sobre a presença das 
imagens nesse processo de (trans)formação, compreendendo o quanto nos afetam e 
criam diálogos, relações e subjetividades, ao convidá-las a adentrarem às aulas e a 
participarem dos nossos repertórios reflexivos. 

 
Os diários de aula na prática educativa: em diálogo com a educação em artes
Os diários de aula, de acordo com Zabalza, “são documentos em que professores e 

professoras anotam suas impressões sobre o que vai acontecer em suas aulas” (2004, 
p. 13). Partindo desta perspectiva metodológica, refletimos sobre a importância dos 
diários nas práticas educativas, esses que não são apenas fontes de registros, e sim, 
além de objetos-descritivos, são reflexivos-pessoais, nos permitindo a observação 
tanto das aulas, quanto a autoformação.
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O primeiro contato com os diários se deu através do programa de aperfeiçoamento, 
que integra as Políticas Nacionais dos professores, o Programa Residência Pedagógica 
(RP), no qual fornece a imersão de licenciandos em instituições públicas de educação 
e a oportunidade de docentes formados se manterem em formação continuada de 
maneira autônoma. Nesse ínterim, “as vivências do dia a dia do investigador passam a 
ser um corpus da pesquisa, oferecendo um material frutífero para pensar a educação” 
(CARDONETTI; OLIVEIRA, 2015, p. 6).

Nesse processo de formação, a construção do diário de aula tem se direcionado 
a atentar para a atuação no espaço pedagógico, retratando as diferentes faces do 
que é estar diante de uma sala de aula, tecendo conexões, experiências, relações, 
aprendizados, tencionamentos dentro da prática docente em (trans)formação, 
revivendo a sua própria narrativa, essa que 

[...] não é o relato do acontecimento, mas o próprio acontecimento, 
o acesso a esse acontecimento, o lugar aonde ele é chamado para 
acontecer, acontecimento ainda porvir e cujo poder de atração permite 
que a narrativa possa esperar, também ela, realizar-se. A narrativa não 
tem a pretensão de reconstruir o que já aconteceu, mas sim ativar o 
que está vivo e renitente. (Idem, 2015, p. 11). 

Os diários têm servido como disparadores para contextualizarmos as diversas 
questões em torno da formação docente ressoam no tempo-espaço escolar. Podemos 
afirmar, que antes da pandemia o processo educacional em artes era rodeado por 
construções individuais e em grupos, que ressoavam no coletivo, onde éramos 
surpreendidas pelos questionamentos e problemáticas trazidos pelos estudantes, 
pelas articulações que faziam com e através das artes, de trocas e diálogos. Hoje no 
atual contexto, as incertezas são mais frequentes que as certezas, seja pelo número 
reduzido de estudantes ou pelas contínuas mudanças e orientações da mantenedora¹, 
que nos fazem alterar nossa rotina de aulas e consequentemente nos deixam em 
situação de constante adaptação, que acabam nos afetando e que por vezes limitam 
nossas práticas. Diante de tal realidade buscamos incansavelmente por algo que não 
sabemos o que é, pois o distanciamento, as aulas remotas, criaram uma barreira que 
não conseguimos ultrapassar, a qual não se limita ao espaço físico. 

Por conseguinte, os diários de aula (Imagem 1) tornam-se artefatos, onde podemos 
expressar nossas angústias, medos, anseios e dilemas que atravessam a prática 
educativa, bem como, os objetivos, metodologias e conceitos utilizados em sala de 
aula, possibilitando uma revisão e auto avaliação, nos fazendo estar em constante 
pesquisa. A partir dos escritos e até mesmo das imagens, ressaltamos a nossa prática 
e refletimos o que está por vir, configurando-se em uma experiência do professor-
pesquisador, aquele que está sempre à espreita e reflexivo sobre o ser docente. 
Nesse sentido, “os diários permitem aos professores revisar elementos de seu mundo 
pessoal que frequentemente permanecem ocultos à sua própria percepção enquanto 
está envolvido nas ações cotidianas de trabalho” (Zabalza, 2004, p.17). 

¹ Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul - SEDUC
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Refletimos contudo, uma educação que tem nos afetado, pois ela não se dá mais 
pela relação física, pelo olho no olho, pela interação direta entre colegas/colegas e/ou 
estudantes/professores, mas pelos meios digitais ou somente por material impresso. 
Nas aulas síncronas, suas participações são restritas; ao entrarem na aula online e ao 
responderem aquilo que são solicitados; na maior parte do tempo com suas câmeras 
fechadas, havendo o mínimo de interação. Nós, docentes com experiência de sala de 
aula e em formação, muitas vezes nos sentimos despreparadas, sem saber que rumos 
seguiremos, na dúvida por estratégias que envolvam os estudantes, por mantermos 
enraizado em nós, aulas que eram movidas pela interação, pelo coletivo, pela escuta 
atenta ao que os estudantes levavam para o contexto escolar.

Nesse ínterim a cada dia intentamos alternativas de aproximação através das 
câmeras, com questões que os provoquem a participar ativamente, com temas 
que sejam de seus interesses, atividades práticas e/ou pelo compartilhamento das 
atividades realizadas, que os convidem a se sentirem motivados a participarem 
das aulas, de modo a não impormos tal situação.  Ficamos a imaginar realidades, 
interesses, movimentos, em pequenas situações algumas câmeras se abrem (Imagem 
2) e movimentos são percebidos, mas na mesma velocidade são fechadas e ficamos 
nós, mais uma vez, a não saber como lidar e agir. A constante dúvida de não saber o 
que está por trás das câmeras, bem como, o silêncio que retumba (não só o vivenciado 
nas aulas, mas o silêncio daqueles que nem se quer comparecem), nos fazem refletir 
sobre o que está por vir na educação. Neste sentido, os diários se tornam momentos 
de abrigo e consolo, artefatos onde podemos planejar e também relatar em imagens 
ou escritas aquilo que nos desacomoda, uma vez que as imagens dialogam com as 
realidades, como nos traz Hernández e Rifá,

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

 

Fonte: Arquivo pessoal

Imagens 1 e 2. Recortes do Diário de aula de uma das autoras.
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As imagens que fazem parte de nossos repertórios visuais, são ressignificadas ao 
serem convidadas a adentrar em nossos diários visuais, ganhando outras visualidades 
e sentidos, vinculadas às realidades em que estamos inseridas e aos sentimentos que 
nos movem na criação sobre o processo. Segundo Oliveira, “o lugar de formação 
é um espaço de intersecção de histórias de vida, e, assim, revela nossas marcas 
e cicatrizes pessoais e profissionais” (2013, p. 117). Os diários podem artefatos de 
escolhas metodológicas do que levamos para a sala de aula, assim como parte do 
nosso processo histórico sobre o resultado dessas escolhas. 

Concomitantemente compreendemos que seria oportuno utilizar os diários como 
objetos de pesquisas, e não repositórios de imagens e textos (CARDONETTI; 
OLIVEIRA, 2015). Os mesmos, nos convidam a pensar nos dilemas enfrentados no 
processo, refletindo como nos constituímos como docentes, a partir de experiências e 
estudos que relacionamos com a prática educativa, abordamos os colaboradores do 
processo, evidenciamos as falas dos estudantes e pessoas que auxiliam o pensar. A 
partir da seleção de conceitos-chaves e bibliografias que contribuem para os diários, 
relacionamos imagens e textos, tensionando não como forma de ilustração e sim, 
valorizando a potencialidade de cada linguagem, desacomodando o pensamento e 
nos fazendo ampliar o campo de visão sobre como estamos trilhando o percurso. 

Além disso, os diários tornam-se gatilhos para prática artística, pois muitas vezes, 
deixamos de lado o fazer artístico por estarmos sobrecarregadas com a correria do 
dia a dia das salas de aulas (que se intensificou durante a pandemia da COVID-19). 
Desta forma, conseguimos unir tanto a formação artística, quanto a formação em 
educação (Imagem 3) e por estarmos inseridas na área das artes de forma ainda mais 
intensa, nos permitimos apostar em diferentes materialidades e experimentações, 
fazendo delas tensionamentos para as práticas educativas em sala de aula, criando 
visualidades que dialogam com nossas inquietudes nesses tempos de incertezas em 
que a arte e os diários são nossos artefatos de refúgio e reflexão.

Fonte: Arquivo pessoal

Imagem 3. Processo artístico sobre o ser docente na pandemia.
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Experiências que atravessam e nos (trans)formam  
A realidade da docência é complexa, o estar docente é um processo de contínuo 

aprendizado, pesquisa, estudo, autoconhecimento, que se constitui na prática. Prática 
que se dá no coletivo, na escuta, em contínua interação, quando somos movidas 
pelas inquietudes que a docência nos provoca. Provocações que nos tornam sujeitos 
inquietos e inquietantes pelo conhecimento, por interagirmos com o lugar em que 
atuamos e nos aproximamos das realidades dos estudantes, entendendo que o 
processo de ensino se dá no coletivo, no qual, cabe a nós docentes, mediar e propor 
metodologias que proporcionem aos estudantes apropriar-se dos conhecimentos, 
oportunizando a eles que se tornem “arquiteto de sua própria prática cognoscitiva” 
(FREIRE, 2011, p. 121). 

Desse modo, buscamos desde a formação inicial estudar metodologias que nos 
aproximem dos estudantes, que possibilitem estratégias de trabalho de modo a 
oportunizar o protagonismo em seus aprendizados, em que os compartilhamentos 
podem ser disparadores potentes para agregar na formação. Dentro dessa perspectiva, 
os diários de aula são disparadores para uma melhor visualização da prática educativa, 
ao mesmo tempo que nos convidam a ponderar na formação docente através das 
nuances que acontecem no processo, pois “o sujeito vai se constituindo junto à 
experiência” (CARDONETTI; GARLET; OLIVEIRA, 2021, p. 263).  Junto às quais se 
faz necessário refletirmos: que a prática em aula é subjetiva, acontece na relação 
entre os sujeitos, em que o planejamento deva ser a base para delinear a organização 
dos objetivos e as metodologias a serem desenvolvidas, em práticas pedagógicas que 
intentam contextualizar os imaginários culturais levados pelos sujeitos para dentro 
dos artefatos escolares.  

Imaginários construídos na relação social e cultural atravessados pelas vivências, 
que estão atrelados ao tempo e lugar.  Hoje esses artefatos e lugares estão 
relacionados a um outro tempo, o do distanciamento, que é montado pelas tecnologias, 
pelas relações virtuais, ou em algumas escolas, apenas pela entrega de atividades 
impressas/material físico. Estratégias que nos distanciam dos estudantes e que nos 
afastam da relação, do contato, do conhecer e entender suas necessidades. 

Em vista disso, nos encontramos em constante confronto em relação ao espaço 
escolar e o tempo que temos com os estudantes.  Neste percurso, os diários de 
aula operam os múltiplos tempos e caminhos que o indivíduo enfrenta no processo 
de (trans)formação docente. Nessa perspectiva, Hernández (2015) salienta, que é 
importante mantermos um diálogo sobre o que acontece na escola, “vinculadas à 
realidade da educação nos seus diferentes níveis, integrando as experiências dos 
estudantes (acadêmicos) com suas leituras e suas construções como sujeitos” (2015, 
p. 21). Em um processo que não é estático, mas social e político, com subjetividades, 
inquietudes, que se ampliaram com a pandemia, e que têm reverberado na práxis 
educativa. 

A pandemia e seus reflexos, sobretudo as imposições do isolamento 
social e a suspensão das atividades educativas presenciais, tem 
modificado nossas relações com o campo do ensino e aprendizagem. 
A instabilidade atual nos impulsiona buscar estratégias, muitas 
vezes recorrendo a dinâmicas que não estávamos familiarizados, 
estimulando-nos a reinventar a docência. Aprendemos o quanto se 
faz necessário (re)significar nossas práticas pedagógicas, assim como 
as relações entre ensinar e aprender.  (UBERTI, 2021, p. 753-754).
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A Imagem 4, mostra inquietudes/mudanças, que ressoam em nós sentimentos, 
inseguranças e concomitantemente nos ensinam a buscar estratégias, movimentos 
e entender o que é significativo para nossa formação e para o contexto onde 
estamos inseridas. Entre reflexões que são resultados de uma docência em contínua 
(trans)formação, entrecruzando tempos e artefatos, que ficam nas entrelinhas das 
experiências, movimentadas e percebidas quando nos propomos a uma análise 
observadora, ou como nos propõe Hernández, “a Cultura Visual é uma referência para 
pensar de forma crítica o momento histórico no qual vivemos e revisitar os olhares a 
partir de suas representações visuais” (2014, p. 336). 

Diante disso, linhas são criadas dentro de realidades complexas, que imersas pelas 
questões da educação em artes, trazem inquietações da docência, dentro da realidade 
vivida (Imagens 5 e 6). Nos modos de redes que são buscas, linhas que transitam por 
diferentes artefatos, com a certeza de querer e saber que não se pode desistir de 
manter em si sua convicção, que a educação em artes precisa continuar e que esta 
necessita chegar aos estudantes.

 Fonte: Arquivo pessoal 

 Imagem 4. Diário de aula de uma das autoras.
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Dentro dessa realidade, nas entrelinhas que nos fazem refletir o processo de 
formação docente dos desbravamentos da licenciatura, por vezes, nos encontramos 
em situações que desdobram-se numa autocobrança. Sejam pelas demandas 
exigidas pela escola, ou pelas proposições extracurriculares. Não obstante, o novo 
modelo de ensino requer de nós constantes adaptações, renovações, formações, que 
vão além da educação e da arte. Formações que nem sempre recebemos, mas que 
se fazem necessárias para que na prática o processo de ensino e aprendizagem 
aconteça. Onde a necessidade de adaptar o conteúdo para suprir as especificidades 
dos estudantes, se torna mais um desafio, pois precisamos contemplar a todos, 
sejam aqueles que acompanham as aulas via plataformas digitais, como os que estão 
retornando presencialmente à escola, ou ainda aqueles que se mantém somente por 
meio do material impresso. Entretanto, temos a consciência que estamos vivenciando 
o contexto de uma pandemia, em que a realidade de todos mudou, e não sabemos 
como cada estudante está vivenciando esse momento. 

A educação nesse contexto nos faz perceber, o quanto devemos “cultivar estruturas 
de exploração subjetiva em que o autoconhecimento de quem somos requer uma 
relação com os outros e de suas situações dilemáticas de reconhecimento” (TRAFÍ-
PRATIS, 2015, p. 126), de autorreflexão de si com o outro, onde os diários são 
disparadores para um olhar dinâmico de quem somos e de quem queremos ser, 

Fonte: Arquivo pessoal

Imagem 5 e 6. Recortes do Diário de aula de uma das autoras.
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enquanto docentes em (trans)formação. A pandemia nos trouxe outros modos de ser, 
viver e de nos relacionarmos, seja enquanto sujeitos sociais, seja enquanto escola. 

Aprendemos que para nos comunicarmos com os estudantes, além de entendermos 
das tecnologias, é importante criar e recriar estratégias, suportes que nos auxiliem 
na busca por aproximações (inclusive com os que não possuem acesso às meios 
digitais), a fim de que o processo de ensino e aprendizagem se concretize. Estratégias 
que são particulares de cada lugar e contexto, articuladas na observação e em diálogo 
entre professores e também, com os estudantes, pois muitas vezes, são estes que 
nos mostram os caminhos a percorrer.               

 
Considerações Finais 
O contexto atual tem nos imposto constantes (de)estabilidades, estimulando o 

pensamento crítico, o olhar sensível frente à realidade em que estamos vivendo e a 
qual os estudantes das escolas públicas vivem. Nessa perspectiva, os diários de aula 
têm nos possibilitado desenvolver diálogos com nossas práticas e com o que acontece 
no contexto da escola.  Conjuntamente, a pandemia trouxe à tona a realidade atrelada 
ao conjunto de fatores sócio/culturais, que estão naturalizados, e se evidenciaram 
com a falta de recursos das escolas públicas e dos estudantes, para o acesso às 
tecnologias e as aulas remotas, dificultando a interação e o desenvolvimento de uma 
educação significativa a todos.

A busca por estratégias para abranger cada estudante, tem reverberado no 
individual e no coletivo, fazendo-nos reinventarmos com o intento de oportunizar 
uma aprendizagem significativa nestes tempos complexos. Diante de tantos conflitos 
em torno da docência, os diários de aula nos proporcionam um espaço para 
compreendermos os dilemas que se fazem presente no dia a dia de um ser docente 
em contexto pandêmico, dos desbravamentos que muitas vezes não são explorados, 
mas que ao criar um espaço para que sejam compartilhados, possibilitam compreender 
esse processo complexo ao qual estamos vivenciando e nos proporcionem perceber o 
processo de (trans)formação docente junto aos pares, quando buscamos estratégias 
que contribuam para uma educação em artes que abarque as pluralidades e 
complexidades sociais e culturais da atualidade. 

Neste contexto, aliadas a perspectiva da Cultura Visual, interpretamos as imagens 
de forma crítica e responsável, cientes que nenhuma visualidade é neutral ou sem 
poder para problematização, bem como, utilizando as potencialidades de cada imagem 
como disparadores refletivos para a própria prática docente e para a confecção dos 
diários de aula. Estes que têm sido artefatos de reflexão dos momentos vividos, seja 
na produção escrita, seja na visual, que têm reverberado em nossos estudos e trocas 
com os colegas do RP e professoras. Trocas de escuta, de diálogos e percepções, que 
nos fazem perceber o quanto estamos inquietas, mas não sozinhas, que a realidade 
vivenciada, transpassa os muros para diferentes escolas. Onde as incertezas têm sido 
mais frequentes que as certezas, percebemos no coletivo, a importância de permitir-
se um olhar sensível e reflexivo em torno daquilo que nos afeta, não somente na 
busca para o que dá certo, mas principalmente, atentar-se às diferentes nuances que 
ocorrem no processo de formação.

Compartilhados no coletivo, os diários de aula, trazem à tona os diferentes 
sentimentos que afloram em meio a uma docência que está em (trans)formação, ainda 
tentando encontrar estratégias de adaptar-se ao novo normal, a dar conta do que é 
relevante para a educação em artes e para os estudantes das escolas. São novos 
desafios que demandam desdobramentos e atravessamentos, dentro do processo 
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de (trans)formação docente, numa constante ação para acompanhar as diferentes 
mudanças que têm ocorrido na educação. No mesmo intento nos mantermos atentas 
às necessidades dos estudantes e ao ensino da educação em artes em tempos 
complexos. 
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RESUMO

O presente artigo investiga temas relacionados a paisagem e 
lugar, em um contexto de deslocamentos e percursos do caminhar. 
Neste trânsito ocorre o encontro com lugares desfeitos e inacabados. 
No decurso do trajeto, agrega-se outros elementos a pesquisa, o 
fragmento e a fenda.  

Em Paisagem-fragmento-fenda, apresento a série de litogravuras 
Paisagem-lugar (2015-2016) e Fragmentos (2018). Neste momento 
darei ênfase a série Fragmentos, que segue em andamento, com 
algumas imagens a completar.

Fragmentos encontra pontos de conexão com a paisagem, 
assim como as fissuras, as fendas que se apresentam no processo. 
Completar estas lacunas, compreender estes espaços entre e como 
se relacionam com a paisagem é objeto de reflexão desta pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE 

gravura; paisagem; fragmento; fenda

ABSTRACT

The present article investigates themes related to landscape and 
place, in a context of displacements and paths of walking. In this transit 
occurs the encounter with undone and unfinished places. Along the 
way, other elements are added to the research, the fragment and the 
fissure.

In Paisagem-fragmento-fenda, I present the series of lithographs 
Paisagem-lugar (2015-2016) and Fragmentos (2018). At this point I 
will emphasize the Fragments series, which is still in progress, with a 
few images to complete.

Fragments finds points of connection with the landscape, as well 
as the fissures, the cracks that present themselves in the process. 
Completing these gaps, understanding these spaces between and 
how they relate to the landscape is the object of reflection of this 
research.
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Iniciei este percurso com as investigações sobre espaço-lugar, em 2014, a partir de 

então o tema desdobrou-se em uma pesquisa de paisagens. O encontro com estas 
cenas e a escolha por tais lugares é permeada pelo interesse no desfeito, inacabado 
e abandonado. A investigação se dá em campo, no caminhar, uma busca por estas 
paisagens em fragmento, e que por vezes é intuitiva¹.

Estes encontros resultaram na série de gravuras Paisagem-lugar, de 2015 a 2016.
No atual percurso sigo em um encontro com paisagens, porém incluo os elementos 

do fragmento e fenda.  Pretendo nesta investigação relacionar pontos de conexão 
entre paisagens e fragmentos, assim como nas fissuras que habitam nos espaços 
entre, estes lugares de transição em meio ao processo de criação.

Neste relato, primeiro trago uma reflexão sobre o tema paisagens, que esteve 
presente em meu percurso e pesquisas anteriores, em seguida adentro ao tema 
fragmentos.

Quanto a paisagem, a compreendo desde uma percepção subjetiva, construída 
pelo olhar de cada um, que permite ver “através de”, de modo muito particular. Neste 
sentido, Ane Cauquelin cita “tanto as paisagens, tanto quanto as narrativas, têm um 
sentido de leitura”. (CAUQUELIN, 2003, p.163)

Se a árvore fosse uma árvore e simplesmente uma árvore, se o rochedo 
fosse apenas uma massa pedregosa de formas atormentadas, se o 
regato fosse água apenas, não contemplaríamos uma paisagem, mas 
uma sucessão de objetos justapostos. (CAUQUELIN, 2003, p. 154).

Este olhar sobre as cenas de paisagem, levou-me a construir a série Paisagem-
lugar, que é composta por litogravuras, texto e livro de artista. 

Para melhor compreensão deste trajeto, apresento uma breve análise das gravuras. 
Em Falésias III², temos uma paisagem no âmbito interno, que é o adentrar ao lugar, 
registrar os escombros (Figura 1); e de fato assim o fizemos para a realização do 
trabalho, este olhar dentro. Na imagem Fragmentos de espaços I, o cenário é outro, 
apresenta a paisagem externa, a cena vista de fora, uma silhueta ao final do dia 
(Figura 2). 

Portanto, se na imagem anterior temos o adentrar, aqui temos o fora, o mesmo 
lugar visto sob perspectivas e ângulos diferentes, recortes que se desdobram em 
outros lugares.

Na presente análise, não vou adentrar com profundidade ao tema Paisagem, o 
apresento de maneira mais ampla no texto A presença de paisagem [paisagem-lugar]³.

Até esta etapa, foi importante trazê-la para compressão do percurso artístico, agora 
apresento a sequência da pesquisa, a série de litogravuras Fragmentos, de 2018. 

¹Segundo reflexões do geografo Yi-Fu Tuan, um lugar pressupõe vínculos afetivos e subjetivos entre 
as pessoas; o espaço se traduz como identidade-lugar. Cada pessoa como tendo um “lugar natural, a 
partir de suas referências pessoais.

² No processo de construção das litogravuras Paisagem-lugar, a imagem é captada como fotografia 
e transferida para a superfície da pedra litográfica (detalho o processo mais adiante).

³ Texto realizado para a Pós-graduação em Poéticas Visuais (2016), Escola de Música e Belas Artes 
do Paraná, UNESPAR-PR, orientação Dra. Carina Weidle. Acesso: solicitar arquivo pdf a autora, pois 
até a presente data está sem repositório digital.
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Nesta série optei por não cores e por uma ênfase nas formas. Estas formas são 
fragmentos, os encontrei⁴ no ateliê de gravura⁵, trata-se de pedaços de pedras 
litográficas; pedras-retalho descartadas de seu uso como superfície de impressão.

⁴ Este encontro vem da observação do espaço do ateliê e o entorno local, um hábito que vem desde 
as pesquisas sobre espaço-lugar, de 2014.

⁵O local é o Museu da Gravura em Curitiba - PR, Brasil.

Fonte: acervo da artista

Figura 1. Falésias III. litogravura. 33 x 39 cm. 2015

Fonte: acervo da artista

Figura 2.Fragmentos de espaços I. litogravura.37 x 39 cm. 2015
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O percurso dos fragmentos, está muito relacionado aos seus processos de feitura, 
é realizado em etapas que descrevo a seguir: primeiro há a coleta das pedras, uma 
busca por elas nos cantos do ateliê, então identifico as formas-fragmento que me 
interessam, seja por seus aspectos singulares, contornos ou faces internas. 

Após as escolhas, cada pedra é mapeada, transfiro seus contornos para um papel 
poroso, através do decalque, técnica de monotipia (Figura 3). Depois, a imagem 
impressa, decalcada é levada para a superfície da pedra litográfica, através de xerox 
e transferência, por fim o trabalho é finalizado em litogravura (Figura 4). 

Fonte: acervo da artista

Fonte: acervo da artista

Figura 3. Processo série Fragmentos. 2019

Figura 4. Pedras litográfica para impressão. 2015

Temos aqui, dois processos (monotipia e litogravura) até chegar a imagem final, 
entretanto considero em trabalhos futuros a possibilidade de ficar somente na primeira 
etapa, na impressão em monotipia, através de frotagem⁶. 

⁶técnica que permite captar desenhos e texturas de uma superfície através da fricção. Tem origem 
na palavra francesa frottage e significa friccionar.
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Preencher detalhes, subtrair as formas, acolher as fissuras do papel arroz, alguns 
detalhes se perdem nesta transferência. Procuro a textura como matéria e percebo 
volumes aveludados no fragmento. 

Quanto aos gestos que aparecem no fazer destes trabalhos, a sobreposição está 
bastante presente, como nas gravuras Fragmento-paisagem I e Fragmento-paisagem 
II (Figuras 5 e 6). Ao sobrepor estas imagens, percebo que Fragmentos traz resíduos 
de uma Paisagem, incluso a considerar que são paisagens que habitam fragmentos⁷. 
Esta matriz que utilizo, a pedra-fragmento é composta por camadas fósseis, que 
dialogam com os escombros da paisagem⁸.

Outro gesto importante em ambas as séries, Paisagem-lugar e Fragmentos, é a 
repetição.  Repetir, tão bem treinado gesto, está presente no percurso do fazer gravura 
e nas dobras dos trabalhos. Este fazer cópias, que gera semelhanças, imagens quase 
iguais, nos permite aproximar de nuances não vistas, que proporciona “ver” e “rever” 
o que já estava ali. É na repetição que se encontra a diferença, ainda que repita, 
não é mais a mesma imagem. Diferença que só é pensada numa relação de inverso 
(DELEUZE, 1988). 

⁷Ver litogravura Fragmento-paisagem II, Figura 6.
⁸A pedra litográfica é um composto calcário de vestígios e camadas fósseis.

Fonte: acervo da artista

 Figura 5. Fragmento-paisagem I. litogravura.  42 x 50 cm. 2018
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As noções de fissura, também estão presentes nos trabalhos, visto que no caso de 
Fragmentos a escolha foi por peças não inteiras, quebradas e que em algum ponto 
formam uma linha de transição uma margem, borda, um lugar entre.

Nas fissuras, nas margens entrecortadas que as imagens apresentam, podemos 
perceber reminiscências, este algo que não temos mais na totalidade.  

Estas partes, que antes eram um todo, ao poucos começo a dar-lhes nomes, os 
aproximo de uma personificação, como identidades, são os Fragmento-casa (Figura 
7), Fragmento-concha (Figura 8), Fragmento-semente.

Fonte: acervo da artista

Figura 6.Fragmento-paisagem II. litogravura.  42 x 55 cm. 2018

⁹Liminaridade, conceito proposto pelo antropólogo Victor Turner. Lugar transitório, de passagem, 
margem, borda, que se relaciona nos espaços-entre.

Fonte: acervo da artista

Figura 7. Fragmento-casa. litogravura. 38 x 28,50 cm. 2018
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Ao selecionar pedras-fragmento, penso no aspecto de completude, como uma 
coleção, por isso me instiga a finalizar esta série, iniciada em 2018. 

No contato com as pedras, busco algo de singular, o invisível que passa a ser visto. 
São formas encontradas, não inventadas, o contorno já estava ali.

O mapear este contorno é quase um desenho, porém preenchido de volume da 
tinta e grãos da pedra, os poros. 

Sobre olhar o espaço vazado e não o espaço preenchido, fiz estudos para esta 
escolha, entintei somente os contornos da pedra, mas não os conclui como trabalho, 
de algum modo naquele momento, me interessou constituir os volumes. 

No preencher este volume, optei pelo preto, talvez uma busca pela apreensão das 
formas, diferente da pesquisa anterior, Paisagem-lugar em que salientei a cor, ali eram 
escolhas específicas, para cada paisagem havia uma cor que a identificava.

É relevante lembrar que nestes processos, o gesto da repetição traz outras 
modulações ao trabalho, tanto na cor quanto na forma, estas variações ficam visíveis 
em Fragmento-módulo (Figura 9) e Fragmento-módulo II (Figura 10). 

Uma narrativa dos espaços vazios ou cheios, interessa muito a esta pesquisa, tanto 
nas paisagens quanto nos fragmentos. Neste aspecto, lembro a Georges Perec, em 
Especies de espacios. 

Tais lugares não existem e como não existem o espaço se torna uma 
questão, deixa de ser evidência (...), deixa de estar apropriado. O 
espaço é uma dúvida, continuamente necessito marcá-lo, nomeá-lo, 
nunca é meu, nunca é dado, tenho que conquistá-lo. (PEREC, 2001, 
p.139).

Meus espaços são frágeis: o tempo vai usá-los, vai destruí-los: nada 
se parecera mais ao que era (...) tentar reter algo meticulosamente, 
conseguir que algo sobreviva: arrancar alguns fragmentos precisos do 
vazio que se cava, deixar em algum lugar, um rastro, um traço, uma 
marca ou alguns sinais. (PEREC, 2001, p.139-140). ¹⁰

Fonte: acervo da artista

Figura 8. Fragmento-concha. 38 x 28,5 cm. 2018

¹⁰Notas traduzidas pela autora deste artigo.
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Cada fragmento, tem um aspecto distinto, não se encaixam, lembram um “erro” de 
mapeamento, não há adesão entre as peças, portanto são espaços entreabertos. E se 
acaso resolvem buscar um encaixe, é na incompletude que encontram a outra face. 
Um encontro falho, impreciso e que ainda traz os vestígios de uma fissura.

A fragmentação do objeto leva a duvidar de sua realidade, e aí 
surge a necessidade de reunir seus pedaços em uma unidade. (...) 
(CAUQUELIN, 2007, p. 111)

Na relação entre fragmento e paisagem, Ane Cauquelin traz o recorte da janela, 
como uma escolha que define a cena, é o fragmento da janela¹¹.

Fonte: acervo da artista

Figura 9. Fragmento-módulo. litogravura. 56,5 x 34 cm. 2018

Fonte: acervo da artista

Figura 10. Fragmento-módulo II. litogravura. 56,5 x 34 cm. 2018

¹¹ Nos estudos históricos sobre a paisagem, este recorte da janela nos leva a noção de perspectiva.
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O fato do recorte, no caso a janela, já é um fragmento em si, é uma subtração. 

Trata-se simplesmente de uma questão de definir, de delimitar um 
fragmento com valência de totalidade, sabendo que só o fragmento 
dará conta do que é implicitamente visado: a natureza em seu conjunto. 
Constituir o fragmento (...) é condição de satisfação do enunciado 
“paisagem”. (CAUQUELIN, 2007, p. 138)

(...) e creio firmemente que a paisagem continua atrás da moldura, a 
seu lado, longe, bem longe (...). Se assim não fosse, o que eu veria 
pela janela não seria nada além de um simulacro, uma espécie de 
espelho, sem consistência.  (CAUQUELIN, 2007, p. 140)

JUSTIFICATIVA

Encontrei potências no espaço-lugar, nas paisagens, nos lugares e percursos do 
caminhar. Da mesma forma encontrei relevâncias na poética dos fragmentos e nas 
fendas que a investigação propõe. 

Esta pesquisa é tema de Mestrado em Poéticas Visuais, que realizo pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, iniciado em agosto 2021.

A gravura contribui com ênfase a este trajeto, trouxe amadurecimento e corpo 
ao processo, entretanto na atual fase da pesquisa, inclui os diálogos com outras 
linguagens. Para os próximos trabalhos, pretendo trazer gravuras, como as monotipias 
e uma narrativa de paisagem na forma de vídeo. Neste trabalho, interessa trazer as 
granulações e texturas do filme em película, algo muito próximo dos resultados que eu 
observava nas litogravuras.

A escolha por incluir novas camadas e processos tem o intuito de alargar os campos 
de fala da pesquisa e aprofundar esta investigação.

Nas pesquisas que descrevi, Paisagem-lugar e Fragmentos, percebo conexões 
nos recortes das paisagens assim como nos fragmentos. Os recortes, o fragmentado 
são também as dobras da paisagem.

CONTRIBUIÇÃO

A pesquisa ainda encontra contatos com a literatura, no modo do discurso, de uma 
escrita fragmentada, com exemplos em Maria Gabriela Llansol, Fernando Pessoa, 
Roland Barthes, Clarice Lispector. E creio que podemos tecer lugares de encontro no 
campo literário, em uma narrativa que busca o conhecimento de si e do processo da 
pesquisa.

Em vários processos de artistas, o fragmento está presente, em especial nas 
pesquisas que trabalham com retalhos, colagem e resíduos.

Na busca por diálogos, encontro ainda superfície de contato com as áreas da 
Geografia, Filosofia e Antropologia. Percebo ainda proximidades e trocas com 
pesquisadores que investigam o campo da natureza, nas sutilezas e no estudo de 
cosias ínfimas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebo potências nesta pesquisa, a desdobrar-se em outros trabalhos, alinhados 
aos conceitos aqui propostos, como fragmento, fenda e espaços liminares.

No modo de compreender e visualizar a paisagem, os percursos e deslocamentos 
ficam mais presentes, transpõe aos lugares da experiência e do relato.

Este é um percurso em andamento, por isso não tenho conclusões fechadas, mas 
sim abertas, inclusive quanto as superfícies e formas. 

O processo abre-se para narrativas junto as paisagens, em uma poética múltipla. 
Encontro o fragmento em superfície de contato com a paisagem. Fragmento tem 

relação com o detalhe, um aproximar deste algo que me escapa. O olhar para o 
fragmento é tão relevante quanto olhar as completudes. 
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RESUMO
Retrato pintado, ou fotopintura, é o nome dado à técnica de 

reprodução de imagens, a qual se realizava com maior incidência até 
fins da década de 1990 em estúdios fotográficos em cidades como 
Fortaleza ou São Paulo. O resultado era obtido a partir de fotografias, 
ou fragmentos destas, e que comporta em si expressões da vida 
social, por vezes das camadas menos favorecidas economicamente 
ou residentes em regiões fora de circuitos com maior acesso à 
produção e consumo massivos de fotografias. Embora ainda em 
desenvolvimento de pesquisa, este trabalho constitui-se parte 
integrante de um estudo anterior sobre o tema apresentado no XV 
Congresso Ibero-americano de Comunicação, em 2017, em Lisboa/
Portugal, agora retomado com o acréscimo de novas questões, e 
pauta-se pela historicização de procedimentos fotográficos, na 
contemporaneidade pouco recorrentes, face à predominância das 
tecnologias digitais.

PALAVRAS-CHAVE
Fotopintura; Sociedade; Memória social.

RESUMEN
Retrato pintado, o fotopintura, es  la técnica de reproducción de 

imágenes que se realizó con mayor incidencia hasta finales de la 
década de 1990 en estudios fotográficos en ciudades brasileñas 
como Fortaleza o São Paulo, a partir de fotografías o fragmentos de 
las mismas, y que contiene  en sí marcas de identidad y expressiones 
narrativas de la vida social, muchas veces de los estratos 
económicamente desfavorecidos que residen en regiones  lejanas 
de los circuitos con mayor acceso a la producción y consumo masivo 
de fotografía. Aunque todavía en desarrollo de investigación, este 
trabajo es parte de un estudio previo sobre el tema presentado en el 
XV Congreso Iberoamericano de Comunicación, en 2017, en Lisboa/
Portugal, ahora retomado con la incorporación de nuevas preguntas.  
Está guiado por la historización de procedimientos fotográficos hoy en 
día menos habituales dado el predominio de las tecnologías digitales.
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1 Introdução 
Retrato pintado, ou fotopintura, neste artigo também denominado como fotopintura 

brasileira, é a técnica de reprodução de imagens que traz consigo marcas de identidade 
da vida social de expressão popular das gentes marginalizadas, e esteve presente em 
um passado recente como uma das principais formas de registro de antepassados 
de uma família ou como estratégia visual em que possibilitava, numa única imagem, 
reunir vários membros, ainda que extraídos das fotos originais de  contextos diferentes, 
criando-se um estado de presença, um convite para o fazer-se conhecidos para o 
futuro. Diógenes Moura, escritor e um dos curadores da exposição “Interior profundo”, 
inicialmente realizada na Pinacoteca de São Paulo em 2012, e que reuniu a obra de 
Mestre Júlio Santos, importante realizador de fotopinturas, ao comentar a edição da 
mostra realizada em Montevidéu/Uruguai, aponta: “De un lado, la espera, el pasado. 
Del otro lado, el futuro. El artista trabaja para el futuro. Trata a la fotografía con la 
densidad que el tiempo exige”¹. 

Na técnica tradicional, a partir de uma imagem ou fragmento desta, obtém-se uma 
nova fotografia, a qual, após revelada/impressa sobre papel, recebe tratamento com 
tintas, de modo a construir um objeto final colorido, reordenado, com vestimentas e 
adereços de beleza por vezes distantes da vida real do retratado. Isto feito, a base 
é emoldurada. Este tipo de retrato era encomendado a partir de vendedores ou 
fotógrafos ambulantes, os quais percorriam as periferias das cidades, os interiores 
do Brasil, lugares em que a fotografia era objeto caro ou escasso. O retrato pintado 
cobria as necessidades do registro visual afetivo, dando ao retratado dignidade e 
sentido de eternização.

Não se trata de uma criação brasileira a fotopintura ou retrato pintado. O ato de 
colorir fotografias monocromáticas manualmente já era uma atividade exercida no 
contexto europeu por retratistas como Felice Beato (c. 1825 – 1907) e que influenciou 
a obra do fotografo japonês Kusakabe Kimbei (1841 – 1934), o qual fora assistente de 
Beato, antes de abrir seu próprio estúdio em Yokohama.

O procedimento, por sua vez, nasce da necessidade de ajustes da imagem 
original a resultados comerciais mais atraentes, amenizando-se, pelo retoque, 
imperfeições, ou acrescentando-se outros valores ao produto fotográfico, dentre 
estes, a cor, a qual, no contexto da fotografia do século 19 era incipiente, e no das 
décadas iniciais do século 20, cara. É importante, entretanto, deixarmos claro que, 
em algum momento, a isto que chamamos de fotopintura brasileira, deixará de ser 
uma prática complementar à fotografia e se tornará um procedimento com marcas 
próprias, inclusive, comercializado enquanto um produto autônomo dentre os serviços 
de produção e reprodução de imagens. Recorremos ao breve contexto histórico acima 
uma vez que, dentro daquilo que observamos na prática destes retratos pintados, 
notamos que o modo de realização destas imagens pode ser dividido em grupos de 
acordo com os arranjos composicionais (construção da imagem no plano na tela), 
processos de impressão e acabamento que, não sendo incomum, se aproximam das 
práticas fotográficas como as praticadas por Beato e Kimbei.  

 

¹Interior Profundo. Centro de fotografia de Montevideo. Disponível em: <https://cdf.montevideo.gub.
uy/exposicion/interior-profundo> Acesso: 12 Set 2021.
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As figuras 1 e 2 são resultantes da pintura manual sobre uma base de fotografia 
monocromática. Neste caso pratica-se a coloração das imagens originais. Na figura 
2 parece ter ocorrido adequação da modelo à área de trabalho pintada (observe-se 
o pescoço em relação à cabeça e tronco). Se houve efetivamente este arranjo, não é 
algo incomum na prática da elaboração da fotopintura brasileira.

Fonte: Museu Reiss - Engelhorn. Mannheim, Alemanha.

Fonte: Acervo Titus Reidl. Sem data. Origem: 
região do Cariri cearense, século 20.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 1. Jovem com piteira, 
de Kusakabe Kimbei, c. 1880

Figura 2. Retrato pintado
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A fotopintura está para além do debate  conceitual como aquele que se trava no 
plano das discussões do pictorialismo tendo à frente a  figura de Alfred Stieglitz. Não 
está em discussão os níveis de importância estética quanto ao papel que esta forma 
de expressão visual ocupa nas belas artes. Não se almeja igualar fotografia à pintura 
em termos de composição e textura; não sendo isto um empecilho, apropria-se para 
a melhor eficiência comercial do produto da cor (mediada pela pintura sobre a foto) 
e da composição na forma retrato, herança da tradição acadêmica popularizada 
pela captação fotográfica. A pintura, portanto, sobre a base fotográfica, ou a base 
fotográfica pintada, no contexto do século 19 europeu, visava otimizar um produto ao 
gosto popular de caráter atrativo, que tanto remetesse à tradição dos retratos pintados 
a óleo, quanto ofertar, a partir (e em conjunto) com as então novidades possíveis de 
serem captadas instantaneamente pela fotografia de tomadas da vida social.

2  Retrato 

Modo geral, retrato, é a imagem de uma pessoa, independente de esta ser real ou 
não, a qual é apresentada em forma de desenho, pintura, fotografia, projeção. Diz-se 
também retrato o formato de uma imagem disposta a partir de um enquadramento 
vertical, em oposição ao horizontal, ao qual se diz “paisagem”. Tais convenções são 
oriundas das academias tradicionais de belas artes.

Na história da Arte, retrato refere-se tanto a pessoas pintadas (tronco e cabeça) 
ou ainda de corpo inteiro, só ou em conjunto; é também a forma escultórica do busto 
limitado à cabeça, torso e parte dos braços, geralmente sobre um apoio. Dentre os 
registros antigos do retrato estão os funerários romano-egípcios encontrados em 
Faium (ou Fayum), realizados sobre madeira de carvalho, cedro ou cipreste, datados 
entre os século 1 a.C e 1 d.C, os quais eram dispostos sobre múmias.  

A partir do momento em que a fotografia ganha formas mais rápidas para a obtenção 
de imagens antes mesmo da segunda metade do século 19, o retrato populariza-se, 
dando vez a um público que outrora não dispunha de recursos para uma sessão 
de pintura a óleo. Na mesma medida, os profissionais do ramo ampliam-se como 
pontua Quentin Bajac (2011) em La invención de la fotografia: “si este ofício atrae 
tantas vocaciones espontaneas, es sin duda porque, en esta década  de 1850, era 
considerado como una rama del futuro en que podían amasarse colosales fortunas 
con rapidez” (p. 67). Embora tenham sido pontuais os afortunados, a produção de 
retratos estava entre os mais solicitados dos pedidos. Entre 1850 e 1880 a profissão 
contava com numerosos fotógrafos itinerantes, os fotógrafos retratistas se consolidam 
neste contexto, deixando as cidades avolumadas pelos profissionais da fotografia 
e embrenhando-se pelos interiores das províncias, como o que se registra no caso 
francês (BAJAC, 2011, p. 68).

O século 20 consolida a fotografia em suas variadas formas expressivas. O retrato 
torna-se parte integrante da vida social; ainda no contexto da cultura francesa, temos 
depoimentos apaixonados pelo retrato como os de Marcel Proust, que os colecionava 
e os trocava no ambiente burguês por ele frequentado: “A obstinação em conseguir 
retratos de pessoas que resistiam a se desfazer deles é um traço de caráter que dá a 
medida de sua paixão [de Proust] pela fotografia.” (BRASSAI, 2005, p. 36).  
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No Brasil, a fotografia chega muito cedo, em 1840 o abade francês Louis Compte, 
realizou os primeiros daguerreótipos em território brasileiro, na cidade do Rio de 
Janeiro. Pedro II, então com pouco mais de 14 anos, apaixona-se pela máquina 
de fotografias francesa; embora não praticante de fotografia, é figura central para o 
ingresso de fotógrafos na corte. Em 1851 atribui à dupla de daguerreotipistas Buvelot 
e Prat o título de Photographos da Casa Imperial (VASQUEZ, 2002, p. 9); é o primeiro 
título de uma série que se seguirá.  

O professor Pedro Karp Vasquez (2000) destaca que o retrato fotográfico praticado 
no Brasil durante o século 19 foi de natureza essencialmente comercial, não fugia às 
regras comuns que determinavam o gênero em todo o mundo; dos daguerreótipos às 
carte-de-visite, no período da maior produção que seguem os anos 1860 aos inícios 
do século 20, as normas vigentes são as comerciais.  

3  Uma história em processo 

Até o momento não há como marcar num ponto histórico um lugar, data ou pessoa 
a quem e a que possa ser o ponto de partida para a fotopintura brasileira tal como 
se formatou no transcorrer do século 20. O que temos são pistas, situadas, a partir 
do Rio de Janeiro, na segunda metade do século 19, sobre as quais, mais adiante, 
trataremos.

Face a isto, cabe reiterar uma reflexão anterior, quando do trato de outro 
procedimento da produção de imagens na fotografia popular, no caso os (chamados 
no Brasil) “monóculos de meio quadro fotográfico” apresentada na XVIII Conferência 
Brasileira de Folkcomunicação².  Nela analisava que a prática docente no ensino da 
História da Fotografia tem apontado para algumas perspectivas no apuramento de 
conteúdos para se traçar um panorama dos fatos que situam a fotografia no tempo.  O 
primeiro, e mais recorrente, é o bibliográfico, o qual pode ser dividido entre conteúdos 
de história e crítica fotográfica. Da observação destes dois pontos de partida, é 
possível tratar de fatos documentados e marcantes para a Fotografia enquanto 
um ramo do saber autônomo, ou ainda, inserido seja na Arte, seja na história das 
tecnologias e ciências. Entretanto, há temas que escapam às bibliografias, ou por 
serem evidentemente recentes, ou por serem localizadas histórico-geograficamente 
em algum canto particular ou, talvez, porque passaram à margem de outras histórias.  
Tem se mostrado evidente que não é possível pensar a História da Fotografia à parte 
das histórias das tecnologias que a envolve. Não se trata, portanto, de uma história 
social apenas, mas dos meios produtivos que vão definir, na prática, a linguagem, a 
poética e a estética dos variados padrões de criação de imagens fotográficas, ou que 
com estas dialogue, como é o caso da fotopintura brasileira.

²A Conferência ocorreu na cidade de Recife, Pernambuco (Brasil), entre os dias 2 a 5 de maio de 
2017, nas UFRPE e FACIPE.
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Depois do bibliográfico, poderiam situar-se bases narrativas, de fonte oral, 
memorialísticas, e que tendem a tratar de procedimentos menos usuais à 
contemporaneidade. Tais memórias, que muito servem à composição de cenários 
históricos e culturais, sobrevém das narrativas sejam de profissionais que lidaram 
com a produção de imagens fotográficas, sejam pelos receptores da obra visual. 
Tais narrativas se constituem pontos de partida ao proporcionar à pesquisa, como a 
que venho desenvolvendo sobre o título “Pequenos afetos para um tempo de tantas 
memórias” que visa ponderar sobre memória social e fotografia, questionamentos 
acerca de origens, desenvolvimento e fim (quase sempre) comercial de determinados 
meios produtivos e de circulação fotográfica.

Crê-se aqui na Fotografia à maneira de Anselm Adams³, enquanto um conceito, 
e não enquanto um acidente. Obviamente está na fala do fotógrafo americano toda 
a dimensão de respeito pela técnica que o consagrou, tal como pela arte na qual se 
insere e, portanto, pelo quanto a Fotografia requer atenção enquanto uma área de 
conhecimento, a qual, no âmbito da expressão popular, e de modo particular entre as 
camadas sociais com menor acesso aos recursos outrora tão caros à produção de 
imagens, é detentora de narrativas e de registros da vida social bastante reveladores 
dos vários nichos que compõem aspectos da cultura brasileira. “La fotografía se 
propone como un modo de conocimiento sin conocimiento: una manera de vencer al 
mundo con ingenio, en vez de atacarlo frontalmente”, acentua Susan Sontag (2011, 
p. 117). 

A amplitude de saberes, portanto, possíveis de serem tratados pela Fotografia a faz 
razão e sensível. Eugênio Bucci bem trata de tais dimensões no artigo “Meu pai, meus 
irmãos e o tempo” (MAMMI; SCHWARTZ, 2013, p. 73) ao discorrer sobre as memórias 
a partir de um retrato da família em um barco, num dia de lazer, enquanto pescavam:

Prefiro levar ao pé da letra essa metáfora, e imaginar que o tempo 
é que é a alegoria da mutabilidade incessante da natureza. Numa 
beira de rio você entende: não é o tempo que passa, mas as águas. 
Chamamos tempo a esse deslocamento ininterrupto da matéria sobre 
a matéria. Nossa fotografia naquele barco não simplesmente guarda 
um pedaço da matéria que iria escorrer na curva das águas e, por ter 
ficado armazenada, não escorreu. Quer dizer, ela escorreu, mas na 
forma de luz, através das lentes da Canon, e, daí, feriu a película do 
filme, moldou-lhe a superfície de cena. (op. cit, p. 73)

Este entrelugar discursivo, mediado por razão e sensibilidade, vai caracterizar a 
fotopintura brasileira. A isto ligam-se ritos de passagem, mesmo que artificialmente 
articulados pela montagem no plano da tela; nestas imagens estão casamentos, os 
filhos, todos os entes da família vivos ou mortos, o uso de uma roupa nobre longe da 
realidade diária de um trabalhador com poucos recursos econômicos. Tais retratos 
são limiares entre o ser e o porvir, entre o ser e o já experimentado.

³Apud SONTAG, Susan. Sobre la fotografia. 5a  edição. Barcelona: Debolsillo, 2011, p. 117.
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Nesses retratos estão reunidos, mais que na maioria dos outros, o valor 
de culto e o valor de exibição. Estes estão sempre combinados nas 
fotografias, em graus diferentes, e é também nas fotos de família que 
se vai obter, com maior clareza, a variável contexto como balizadora 
de significados. (LEITE, 2001, p. 159)

Observemos as fotopinturas a seguir:

Fonte: Acervo do Centro Cultural Dragão do Mar. 
Fortaleza, Ceará (Brasil). Sem data, século 20.

Fonte: sem identificações. Google Imagens.

Figura 3. Fotopintura brasileira, ou retrato pintado. Grupo familiar.

Figura 4. Retrato pintado. Casal.
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A figura 3 caracteriza-se pela reunião familiar, em que vale observar a disposição 
de um primeiro conjunto formado por três jovens mulheres, seguidas por rapazes e os 
mais velhos do grupo ao fundo. Esta imagem contém as marcas que bem caracterizam 
algumas das regras mais usuais (porém, não rígidas) de distribuição de entes na 
imagem da fotopintura: mulheres em primeiro plano, homens no segundo; como há 
um grupo familiar no último plano, o homem mais velho da família à direita, ou os mais 
velhos da família nos extremos laterais. A figura 4 traz consigo um dos padrões das 
molduras que muito caracterizaram a produção da fotopintura: centro oval adequado 
ao vidro bombê (ou vidro bolha). Também era recorrente a moldura totalmente oval, 
confeccionada em madeira, à semelhança da exemplificada na figura 4. Nota-se 
em ambas imagens uma dada formalidade presente no vestuário, com domínio de 
terno, gravata e camisa para homens e vestido com algum adereço às mulheres. Nas 
fotopinturas pintadas pela original técnica manual é pouco comum a presença de 
fundos com informações ou paisagens, via de regra, opta-se por fundos neutros, lisos 
chapados ou degradês.

No trato das fotografias familiares, a Professora Miriam Leite (2001), e valeria o 
mesmo contexto para as fotopinturas brasileiras, chama a atenção:  

Para os retratos de família existe uma forte ligação com o mundo 
privado tanto em sua produção quanto em sua conservação e exibição 
[...] A fotografia funciona como um índice do que foi e por onde passou 
a família. Silenciosas e imóveis, ficam, também por isso, ligadas à 
memória dos entes queridos que desapareceram e que se tenta fazer 
sobreviver. (LEITE, 2001, p. 160)

Aos mais jovens, em aulas de Linguagem Fotográfica, quando inquiridos se 
conhecem a fotopintura, por nome ao processo não manifestavam respostas imediatas; 
ao serem mostradas referências, de pronto, identificavam que estas pertenciam à casa 
de parentes mais velhos, avós, quase sempre. Mais do que uma vez já ouvi falas como 
“parece foto de gente morta”. Expressões como esta, no tempo presente, seguem, 
ao menos parte, na contramão do caráter memorialístico que tais imagens poderiam 
ocupar. Ao questionar sobre as razões do “parecer gente morta” as respostas, embora 
oscilantes, apontam para o aspecto envelhecido de tais imagens nas casas onde 
estão, a técnica da pintura empregada a qual parece ingênua, o distanciamento entre 
o presente e o passado quando da realização da imagem, ou mesmo porque há a 
presença da morte daquelas pessoas que na fotopintura foram registradas com vida.

4 Do Rio de Janeiro para os Sertões: possíveis conexões

No Rio de Janeiro, então corte imperial, entre os anos de 1840 e 1854, estabeleceu-
se o pintor-retratista (assim pelo próprio artista denominado), o alemão, Francisco 
Napoleão Bautz, à Rua do Carmo 146, sendo este o primeiro estabelecimento fixo 
de daguerreótipos nacional (VASQUEZ, 2000, p. 56). A daguerreotipia era a prática 
fotográfica predominante no contexto da produção em ampla escala, patenteada em 
1839, na França, por Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787 – 1851).   
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Bautz, em 1854, transfere-se para Salvador (Bahia), onde pelos seis anos posteriores 
manteve estúdio fotográfico, contando com assistentes aos quais ensinou o ofício.

O professor Pedro Karp Vasquez (2002) lista ainda outros nomes de profissionais 
que, egressos da pintura, vão se dedicar ao retrato fotográfico. Dentre estes está o 
português Joaquim Insley Pacheco (ca.1830: Cabeceiras de Basto, Portugal – 1912: 
Rio de Janeiro), nascido Joaquim José Pacheco, mas que adota o sobrenome de seu 
mestre H.E. Insley, de quem fora aprendiz entre 1849 e 1851 em Nova York/Estados 
Unidos. Desenhista, pintor, aprendeu fotografia na década de 1840, em Fortaleza 
(Ceará), e atuou como retratista, auxiliando o fotógrafo irlandês Frederick Walter. 
Walter é o responsável pelo começo da fotografia cearense. Retornando ao Brasil, 
Pacheco irá atuar como fotografo e fotopintor em Fortaleza e Sobral (Ceará), se 
transferindo, posteriormente, para Recife (Pernambuco). Em 1855 voltará à corte, no 
Rio de Janeiro, onde ofertará serviços, também, de fotos sobre papel, vidro, marfim, 
retrato a óleo, e a própria fotopintura.

Há algumas contradições quanto às datas de retorno deste possível responsável 
pela introdução da fotopintura no Brasil. A Enciclopédia Itaú Cultural aponta para 1855 
e Vasquez (2002, p. 31) para 1854. O elemento mais importante, todavia, reside no 
dado biográfico no qual instala na Rua do Ouvidor 102, no Rio de Janeiro, estúdio 
fotográfico, no qual será celebrado pelos seus trabalhos, com grande ênfase para 
a produção de fotopinturas, “especialidade na qual se destacou em virtude de sua 
maestria com os pincéis” (VASQUEZ, 2002, p. 31). Pedro Vasquez, ainda destaca:

Este cruzamento de pintura e fotografia apresentava dupla vantagem: 
a de dispensar as longas e repetidas sessões de pose da pintura, e, 
ao mesmo tempo, resolver um dos problemas básicos da fotografia de 
então: a falta de cor. (op. cit, p. 31)

De acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural, fotopintura é o:

Processo inventado por André Adolphe Eugène Disdéri (1819-1889/90) 
em torno de 1863, a fotopintura é obtida a partir de uma base fotográfica 
em baixo contraste - que tanto pode ser uma tela quanto uma imagem 
sobre papel - sobre a qual o pintor aplica as tintas de sua preferência, 
geralmente guache, para o papel, e óleo, para as telas. Essa técnica 
apresenta a vantagem de dispensar a exigência de grande talento do 
pintor para o difícil gênero do retrato, transformando-o na maior parte 
dos casos num mero colorista, ao mesmo tempo que libera o cliente 
das fastidiosas sessões de pose exigidas pela pintura tradicional. Já em 
1866 encontramos os primeiros praticantes deste processo no Brasil, 
que era denominado nos países de língua inglesa de photography on 
canvas⁴.

 ⁴FOTOPINTURA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3871/fotopintura>. Acesso 
em: 12 Set. 2021. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
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Efetivamente não temos como determinar se é a partir de Pacheco que a fotopintura 
é disseminada nos estados do Nordeste do Brasil, região em que o processo teve e 
tem marcante presença. Por uma questão de recorte a este artigo, e do fato de se 
tratar estas reflexões de uma pesquisa em desenvolvimento, buscaremos abordar a 
fotopintura brasileira a partir de referências que temos desta produção de imagens 
dentro do contexto de uso pelas camadas populares marginalizadas.

No Brasil, o retrato pintado assume estética própria adequada à materialidade 
disponível, às regras de produção comercial, à precariedade técnica, à busca por 
soluções criativas. Beltrão (1980, p. 27) contempla a questão da adaptabilidade, ao 
refletir que “embora a existência e utilização, em certos casos, de modalidades e 
canais indiretos e industrializados (...), as manifestações são sobretudo resultados de 
uma atividade artesanal do agente-comunicador”. A figura do “agente-comunicador”, 
neste caso, é compartilhada entre as partes que compõem esta dinâmica produtiva 
de imagens. 

Ao fazermos referência àquilo que tratamos como “estética própria”, apontamos 
para a perspectiva de que, embora a tradição da fotopintura possa estar ligada a 
meios produtivos particulares, e pouco acessíveis aos que não proviam de recursos 
econômicos suficientes para, num primeiro momento obtê-la, como o que ocorria na 
corte do Rio de Janeiro no século 19, buscamos compreender que a forma elitizada, 
populariza-se, e de modo efetivo, a partir do momento em que se adequa aos meios 
produtivos pautados por materialidades ou de baixa qualidade, ou baratas, ou 
produzidas em larga escala, otimizando-se a produção. Sabemos que a popularização 
da fotografia é promovida em maiores ou menores ondas no avançar de todo o século 
20. Por razão a isto cremos na possibilidade de o retrato pintado inserir-se neste 
processo de popularização datado pelo século passado.

Curiosamente, tais ondas, vão se sobrepor umas a outras, o que no caso, brasileiro, 
no que diz respeito ao mercado de maquinários e recursos para produção fotográfica, 
tem como característica a substituição abrupta de uma prática em detrimento de 
outra. Basta recorremos à nossa história recente em que as máquinas fotográficas 
digitais sobrepujaram-se às de filmes; outrora, as de filmes, portáteis, amadoras e 
baratas, avançaram sobre a produção limitada aos retratistas profissionais etc. Os 
recursos que hoje são utilizados para a produção e tratamento de imagens, em que 
pese, softwares como o Photoshop, quiçá, esmagaram o mercado de fotopinturas. 
Esta cadeia destrutiva imposta pelo capital, não tem como prerrogativa a transição 
de meios, e como nela inserem-se pessoas que dependem destes meios como forma 
de sobrevivência econômica, ou se veem desprovidas de acesso ao novo meio, ou 
se veem obrigadas à adaptação para a forma mais viável. Nisto reside a adequação 
material como forma de manutenção produtiva. A fotopintura brasileira, por adequação 
a esta cadeia produtiva, acabou por se definir enquanto uma forma da qual podemos 
deferir a sua estética. O que poderia, então, ser uma via de mão única, torna-se dupla, 
ao cair no gosto e aceitação da audiência, ao se partilhar da experiência estética entre 
quem produz e quem recebe.

Poderíamos trilhar mais amplamente por estes limiares, e seguirmos na análise 
do discurso de um importante fotopintor brasileiro, Mestre Júlio Santos (Fortaleza, 
Ceará, 1944) que tem pontuado questões relevantes para um esboço da história 
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da fotopintura brasileira a partir da própria biografia na qual podemos observar a 
transição de métodos analógicos de produção do retrato pintado para o digital, a 
relação mercado consumidor e processos tradicionais de criação da fotopintura. Da 
amplitude tratada por Mestre Júlio Santos, cabem as falas em que acentua a figura dos 
representantes comerciais que outrora estiveram a serviço de seu ateliê em Fortaleza, 
os quais viajavam pelas cidades do interior cearense na busca por encomendas dos 
retratos pintados. Ora, esta rede produtiva não limitada a um círculo inacessível 
econômico entre as partes, retroalimentada pelo mesmo imaginário social, acentua a 
figura do agente-comunicador observado por Luiz Beltrão, ser sensível e conhecedor 
do meio popular do qual é parte, e no qual atua mediando a relação entre recepção 
e produção midiática, artística, poética etc. Para Beltrão, “a ascensão à liderança 
está intimamente ligada à credibilidade que o agente-comunicador adquire no seu 
ambiente e à sua habilidade de codificar a mensagem ao nível do entendimento de 
sua audiência” (1980, p. 36). O sistema aqui é de troca, não de uniteralidade. Em 
depoimentos diversos de Mestre Júlio Santos, mas com destaque para o que dá ao 
documentário Câmera Viajante, de Joe Pimentel⁵, há a consciência de que o trabalho 
de um fotopintor é o da recomposição de memórias.  

Mestre Júlio Santos, em Câmera Viajante, resume alguns pontos acerca da 
fotopintura quanto à relação de quem a produz, de quem a media no contexto da vida 
social, e de quem a recebe: a fotopintura no século 20 optou tanto pela restauração 
quanto pela composição de imagens, diverso da prática do século 19 que prezava 
pela produção inédita de uma obra nascida no próprio estúdio de fotografia. Os 
representantes comerciais de Júlio Santos, os mediadores sociais que saíam a campo 
pelos sertões, ao ofertarem o serviço de fotopintura, e quando solicitados pelo cliente, 
levavam para o ateliê toda e qualquer forma de imagem, degradada ou íntegra, cuja 
nova forma deveria ser apresentada de uma outra maneira, revisitada, recomposta 
pela habilidade do fotopintor. Fotos separadas de um casal eram unidas pela pintura; 
entes distantes eram unidos; a fotografia de um morto, talvez a única tirada, era 
tratada, olhos abertos eram pintados, nova e digna roupagem era atribuída. Em outra 
situação, o santo de devoção familiar figurava entre os entes.

 ⁵C MERA VIAJANTE (filme). Direção: Joe Pimentel, 2007. 20min. 
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=TtsRkHITbgo> Acesso em 04 de abril de 2021.
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A respeito dos arranjos composicionais, do sentido de sagrado que emerge pela 
dimensão do afeto resvalado pela fotopintura, pelas narrativas que emergem daquelas 
pessoas que as têm em suas casas, concordamos com Gombrich (2012), quando ao 
falar das formas simbólicas elementares de povos antigos, diz: “o que importa não 
é a beleza da pintura ou escultura, segundo nossos padrões, mas se ela ‘funciona’, 
ou seja, se a pintura ou escultura pode desincumbir-se da mágica requerida” (p. 43). 
A natureza elementar, esta que traz para o aconchego todos os entes familiares 
dispostos em um único plano de tela da fotopintura, irrompendo leis de composição 
tradicionais, quiçá não seja um convite para um inventário para a imortalidade da 
memória dos povos marginalizados. Eis as pistas sobre as quais esta pesquisa em 
desenvolvimento pretende seguir.
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RESUMO
A instalação de uma estátua de Cora Coralina na cidade de Goiás 

- GO foi o ponto de partida para a prática artística Tire uma foto 
com a Cora, realizada pelo Coletivo de Ações Poéticas Urbanas - 
CAPU, em novembro de 2019. Este artigo trará uma reflexão sobre 
essa ação poética urbana, levando em conta a construção do ícone 
de Cora Coralina na cidade, mostrando como a instalação de uma 
escultura fora dos padrões de beleza clássico causou polêmica na 
cidade, resultando na troca da escultura de barro por uma de bronze. 
A ação poética urbana proposta pelo coletivo consistiu em fotografar 
os passantes com a estátua de Cora Coralina, imprimir a fotografia e 
presentear os fotografados com uma cópia física, refletindo sobre as 
relações entre ícones, memória e cidade.

 
PALAVRAS-CHAVE
Intervenção urbana; práticas coletivas; Cora Coralina. 

ABSTRACT
The installation of a Cora Coralina statue in the city of Goiás - 

GO was the starting point for the artistic practice Take a picture with 
Cora, carried out by the Urban Poetic Actions Collective (CAPU), in 
November 2019. This article will bring a reflection about this urban 
poetic action, taking into account the construction of Cora Coralina 
icon in the city, showing how the installation of a sculpture out of the 
classical beauty patterns caused polemics in the city, resulting in the 
exchange of a clay sculpture for a bronze one. The urban poetic action 
proposed by the collective consisted of taking pictures of passersby 
with the statue of the poetess, printing the photograph and gifting 
them with a physical copy, reflecting on the relationship between 
icons, memory and the city.
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Urban intervention; collective practices; Cora Coralina.
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Introdução

A cidade de Goiás, fundada no início do século XVIII, permanecendo como capital 
do estado homônimo até 1933, mantém preservado seu traçado urbano barroco e 
sua arquitetura colonial, ação amparada por leis de proteção ao patrimônio histórico-
cultural desde a década de 1950. Em 2001, foi realizado um Dossiê para Proposição 
de Inscrição da Cidade de Goiás na Lista do Patrimônio da Humanidade que garantiu 
o Título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Esse processo 
estimulou a construção de discursos sobre a memória a ser preservada globalmente. 
A elaboração de tal Dossiê mostra que: 

[...] a ‘Justificação da Inscrição’ revela o passado e a história que foram 
selecionados como significativos em nível mundial. Não bastassem 
serem valores de identidade nacional, a história e o passado 
selecionado, devidamente higienizados, parcialmente romantizados, 
deveriam agora demonstrar seu potencial de valor para toda a 
humanidade (TAMASO, 2007, p. 170).

Assim, para atingir o caráter de patrimônio excepcional exigido pela UNESCO, uma 
série de narrativas foram reforçadas, produzindo capitais simbólicos que justificassem 
o título pretendido. Um dos detalhes exaltados pelo Dossiê é “a farta produção 
literária na cidade, os espaços de sociabilidade associados a esta prática cultural e a 
importância desta literatura na conformação cultural do Estado de Goiás” (DELGADO, 
2003, p. 459). Cora Coralina (1889-1985), escritora nascida na cidade de Goiás e que 
publicou seu primeiro livro Poemas dos becos de Goiás e estórias mais (1965) aos 
75 anos, foi escolhida - dentre diversas outras figuras da literatura vilaboense, como 
Hugo de Carvalho Ramos (1895-1921), Regina Lacerda (1921-1992) e Leodegária 
de Jesus (1889-1978) - como símbolo da produção cultural da cidade. Sua obra, que 
exalta a terra-natal, com seus becos, casas coloniais e o Rio Vermelho cortando o 
espaço urbano, é citada no Dossiê como um discurso poético para descrição do lugar, 
tanto física quanto simbólica. A autora, que possui grande destaque na construção do 
imaginário poético goiano, é um símbolo de Goiás, com sua casa sendo transformada 
em um dos museus mais visitados na cidade. 

Como parte das comemorações de seus 130 anos de nascimento, foi inaugurada, 
em 20 de agosto de 2020, uma estátua de Cora Coralina representando-a sentada 
em um banco na ponte do Rio Vermelho, do outro lado de sua antiga casa, que hoje 
abriga o Museu Casa de Cora Coralina. Essa estátua, realizada em barro, chamou a 
atenção por sua aparência disforme, o que gerou diversos debates sobre o fato.

As polêmicas surgidas em torno da instalação da estátua de Cora Coralina articularam 
várias discussões no Coletivo de Ações Poéticas Urbanas (CAPU), levando em conta 
a forma com que as visualidades construídas a partir desses logotipos operam no 
espaço urbano, tanto as produzidas pelo poder público (estátua), quanto as realizadas 
pelas pessoas que visitam a cidade (fotos com a estátua). Assim, este artigo pretende 
debater a proposição da ação poética urbana Tire uma foto com a Cora, que teve a 
instalação da estátua de Cora Coralina sentada no banco da ponte e a criação de 
símbolos em uma cidade turística como centro de um debate poético. 

Este trabalho do coletivo pertence a uma série de ações realizadas no projeto 
de pesquisa de doutorado Ações Poéticas Urbanas: processos e práticas coletivas 
artísticas e pedagógicas em Goiás, em desenvolvimento no Programa Pós-Graduação 
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em Arte e Cultura Visual - FAV/UFG . Essas ações foram realizadas entre setembro 
e novembro de 2019 pelo CAPU, formado por docentes e discentes do curso de 
arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás. 

Neste artigo, primeiramente, será discutida a inauguração da estátua de Cora 
Coralina como atrativo turístico e as reverberações que esse ato teve nas mídias e 
nas redes sociais. A partir disso, será feita uma reflexão sobre a ação proposta pelo 
CAPU, levando em conta a construção de ícones em uma cidade turística, além da 
reprodução e da disseminação de imagens na contemporaneidade. 

A instalação da estátua feia de Cora Coralina. 
A instalação da estátua de Cora Coralina foi feita aos moldes de outras que 

representam importantes figuras da cultura e que são dispostas em lugares no espaço 
urbano, tornando-se pontos turísticos nas cidades, como é o caso da estátua de 
Carlos Drummond de Andrade em Copacabana, no Rio de Janeiro, e do mascarado 
das cavalhadas, na praça do Coreto, em Pirenópolis - GO. Essas estátuas são 
confeccionadas em escala real e, ao invés de possuírem um tradicional pedestal, que 
tem a função de elevar a escultura para ser vista mesmo à distância, em posições 
que oferecem um destaque digno de grandes personalidades, elas são colocadas 
em pontos estratégicos na altura do observador, aproximando essas personagens a 
atos corriqueiros do cotidiano, como, por exemplo, estar sentado em um lugar que 
costumava frequentar. Isso permite que as pessoas possam tirar uma foto ao lado 
dessas figuras e, em tempo real, divulgar essa imagem em suas redes sociais. 

O advento das redes sociais e a popularização dos aparelhos celulares com câmera 
fotográfica e acesso à Internet geraram novos modos de produção e circulação de 
imagens. Se antigamente a fotografia permitiu “a reprodução mecânica e a circulação 
em massa alteravam a representação e a subjetividade; hoje a replicação digital e a 
distribuição via internet geram uma nova reformatação, e mais uma vez as mudanças 
não são fáceis de entender” (FOSTER, 2021, p. 136). A produção e a divulgação 
de imagens nos meios digitais estabelecem uma linguagem que “deixa de lado a 
estrutura serial e hierárquica na articulação dos conhecimentos e se abre para o 
estabelecimento de novas relações entre os conteúdos, espaços e tempos e pessoas 
diferentes” (KENSKI, 2015, p. 32). O acesso aos meios tecnológicos de criação, 
publicação e consumo dessas imagens acabam organizando novas formas narrativas 
no espaço urbano, produzindo, divulgando e consolidando ambientes a partir desses 
meios de produção de imagens. 

Essas estátuas, instaladas estrategicamente para que as pessoas tirem fotos, 
produzindo imagens pelos aparelhos celulares e difundindo-as amplamente na 
internet através de redes sociais, como Facebook e Instagram, acabam auxiliando no 
marketing do turismo cultural das cidades, disseminando pelos celulares imagens de 
turistas abraçando Clarice Lispector e seu cachorro de bronze no bairro do Leme, no 
Rio de Janeiro, sentados com Vinícius de Moraes no bairro de Itapuã, em Salvador, 
ou beijando a Cora Coralina em Goiás - GO. 

A imagem de Cora Coralina não foi escolhida à toa para ser um dos símbolos de 
Goiás, e, mesmo a cidade já possuir outras 3 estátuas da poetiza (um busto de bronze 
à beira do Rio Vermelho, um busto de barro localizado na janela do Museu Casa de 
Cora Coralina e uma imagem em papel machê em tamanho real no Mercado Municipal), 
ganhar outra obra em sua homenagem na cidade, em 2019. A antiga moradora da casa 
velha da ponte tem sua obra monumentalizada “entrelaçando o ofício da doceira que 
institui a comida-signo com o ofício da literata que inscreve determinado passado na 
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materialidade urbana e elabora um mapa da memória pessoal e coletiva” (DELGADO, 
2003, p. 457). A mulher que sai de Goiás para constituir família e volta na velhice 
para ocupar a casa de sua família, tentando garantir a perpetuação de sua memória e 
suas tradições, publicando seu primeiro livro aos 75 anos, expressa em sua imagem 
a “síntese das referências reais e imaginárias que se depositam no nome da cidade 
como espaço turístico, entre as quais se escolhe uma não simplesmente por seu 
significado ou beleza, mas por sua celebridade” (SARLO, 2014, p. 183). 

Fonte: [online] [acesso em 20 de maio de 2021]. Portal do governo do 
estado de Goiás. Disponível em: <https://www.goias.gov.br/index.php/

servico/118978-innstitu%C3%ADdo-ano-cultural-cora-coralina-nos-130-
anos-da-poetisa>.

Figura 1 Inauguração da estátua de Cora Coralina, em Goiás – GO, em 2019. 
Na foto, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, abraça Vicência 

Bretas, filha de Cora.Na foto, o governador do estado de Goiás, Ronaldo 
Caiado, abraça Vicência Bretas, filha de Cora.Na foto, o governador do estado 

de Goiás, Ronaldo Caiado, abraça Vicência Bretas, filha de Cora.

Todo o esforço demandado por entidades públicas e civis em torno da figura de Cora 
reflete no que Le Goff (1990, p. 474) expressa ao dizer que a produção de determinada 
memória coletiva é fruto de “Estados, meios sociais e políticos, comunidades de 
experiências históricas ou de gerações, levadas a constituir os seus arquivos em 
função dos usos diferentes que fazem da memória”, criando fetiches simbólicos da 
memória em prol do consumo e do capital.  

A inauguração da estátua de Cora Coralina foi marcada por uma cerimônia festiva, 
que contou com a presença de políticos, como o então governador do estado, a então 
prefeita de Goiás, vereadores e outras personalidades, como Vicência Bretas, uma 
das filhas de Cora Coralina (Figura 1). 
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A produção da escultura ficou a cargo da artista vilaboense Mariana Jácomo, que 
também era servidora municipal, sendo realizada em cerâmica, técnica muito presente 
no artesanato local. Durante as festividades de inauguração da estátua, começaram 
as polêmicas em torno de suas características físicas. Além de não se assemelhar 
com a figura da poetiza, a estátua afasta-se da noção clássica de padrões de beleza 
construída desde o Renascimento, e que ainda hoje é vigente, baseada na valorização 
do equilíbrio, na regularidade, na proporção, na ordem e na simetria. Assim, como 
a obra não seguia esses princípios, acabou sendo rotulada como feia, e, portanto, 
desagradável, “entendido como sinal e sintoma de degenerescência” (ECO, 2007, p. 
15), sendo alvo de deboche, memes de internet (Figura 2) e discussões acaloradas 
na cidade.

Perfil no Instagram Goiânia M1L GR4L. Disponível em: <https://www.
instagram.com/p/B1eHq63gSC4/?igshid=ee9zzip9e3bk>.

Figura 2 Meme criado pelo perfil de humor Goiânia M1L 
GR4L.  Fonte: [online] [acesso em 20 de maio de 2021].

No dia 21 de agosto de 2019, diversos portais de notícias e veículos de imprensa 
do estado de Goiás trataram da polêmica em torno da inauguração da estátua de Cora 
Coralina. O portal Curta Mais anunciou o fato como “Nova estátua de Cora Coralina 
na Cidade de Goiás gera polêmica”¹. O site de notícias Goiás 24 horas anunciou 
como destaque duas matérias: “’Estátua de Cora Coralina é bizarrice de extremo mau 
gosto’, crava Sandro de Lima”² e “Bola fora de Caiado: estátua de Cora Coralina não 
se parece com ela e tem reprovação geral”³. O jornal O Popular trouxe a manchete: 
“‘Não me incomoda’, diz autora de estátua de Cora Coralina sobre críticas de filha da 

 ¹[online] [acesso em 20 de maio de 2021]. Disponível em: <https://www.curtamais.com.br/goiania/
nova-estatua-de-cora-coralina-na-cidade-de-goias-gera-polemica>.

² [online] [acesso em 20 de maio de 2021]. Disponível em: <https://goias24horas.com.br/120468-
estatua-de-cora-coralina-e-bizarrice-de-extremo-mau-gosto-crava-sandro-de-lima/>.

³ [online] [acesso em 20 de maio de 2021]. Disponível em:  <https://goias24horas.com.br/120470-
bola-fora-de-caiado-estatua-de-cora-coralina-nao-se-parece-com-ela-e-tem-reprovacao-geral/>.
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poetisa”⁴. O portal Sagres On Line lançava a pergunta: “Estátua inaugurada na cidade 
de Goiás expressa Cora Coralina?”⁵ No dia 22 de agosto de 2019, o site Goiás 24 
horas noticiou: “Estátua de Cora Coralina inaugurada por Caiado vira alvo de deboche 
nas redes sociais”⁶. 

Tamanha polêmica em torno da estátua da Cora Coralina fez com que o CAPU 
levantasse as questões: como se dá a construção de símbolos em cidades turísticas? 
Como as noções de beleza e feiura operam na produção e na recepção de imagens? 
Como a criação de espaços “instagramáveis”, realizados como cenários para 
fotografias, contribuem na construção de visualidades, produção e distribuição em 
massa de imagens? 

Tire uma foto com a Cora
Ao ser esculpida em barro, matéria-prima presente nos artesanatos de Goiás, e 

pintada com cores fortes e brilhantes, por uma artista vilaboense, não estabelecida no 
circuito das artes, sem compromisso com a representação fidedigna, a estátua de Cora 
Coralina pode ser lida como uma resistência aos padrões eurocêntricos de produção 
de esculturas públicas, mesmo que não haja intenção explícita de questionar esses 
modelos estabelecidos por parte do poder público ou da artista. 

A escultura de barro traz, em suas deformidades, outras possibilidades na produção 
de artefatos no interior do Brasil, que resiste aos anseios de uma cultura universal 
através da possiblidade da valorização do que pode ser considerado genuíno, evocando 
pluralidade na construção de visualidades em um mundo cada vez mais pasteurizado, 
em que as imagens são construídas como mercadorias que poderiam ser vendidas 
em Goiás – GO ou em Paris, na França. Mesmo diante das polêmicas sobre a estátua 
da poetiza, o lugar virou ponto turístico, contando sempre com pessoas tirando fotos 
e gerando pequenas filas nos finais de semana, quando a cidade recebe uma maior 
quantidade de turistas. 

A partir dessas discussões, o CAPU produziu, no dia 26 de outubro de 2019, a 
ação poética urbana Tire uma foto com a Cora, propondo fazer fotografias das 
pessoas que passavam pelo lugar, imprimi-las e entregá-las de presente para quem 
fosse fotografado. Para preparar essa prática com a escultura polêmica da poetiza, 
o coletivo levou em conta que a produção de sentidos “pode se realizar através 
de acontecimentos que permitam maneiras de dar testemunho, de pôr em relação 
versões, crenças e conhecimentos sobre os quais não se tem certeza.” (MIRANDA, 
2015, p. 157) Por isso, a proposição de um espaço de encontro e trocas a partir da 
escultura foi uma forma de estabelecer outras discussões sobre o assunto, instigando 
a produção de pensamento crítico a partir da experiência. 

Nessa proposta, o coletivo utilizou-se de uma estátua, com sua fisicalidade presente 
no espaço urbano, para construir uma prática relacional efêmera. Utilizar uma obra já 
existente na cidade, a partir das memórias construídas de uma personagem para a 

 ⁴[online] [acesso em 20 de maio de 2021]. Disponível em: <https://www.opopular.com.br/
noticias/cidades/n%C3%A3o-me-incomoda-diz-autora-de-est%C3%A1tua-de-cora-coralina-sobre-
cr%C3%ADticas-de-filha-da-poetisa-1.1869108>.bola-fora-de-caiado-estatua-de-cora-coralina-nao-
se-parece-com-ela-e-tem-reprovacao-geral/>.

⁵[online] [acesso em 20 de maio de 2021]. Disponível em: <https://sagresonline.com.br/estatua-
inaugurada-na-cidade-de-goias-expressa-cora-coralina/>.

⁶[online] [acesso em 20 de maio de 2021]. Disponível em: <https://goias24horas.com.br/120643-
estatua-de-cora-coralina-inaugurada-por-caiado-vira-alvo-de-deboche-nas-redes-sociais/>.
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construção dessa ação, “é reativar uma energia, é afirmar a atividade dos materiais 
reciclados” (BOURRIAUD, 2011, p. 179). 

Para isso, o coletivo montou um tripé com uma câmera fotográfica em frente à 
estátua da Cora Coralina, convidando turistas e moradores que passavam pelo lugar 
a tirar uma foto com a Cora. Foi montada uma base para impressão no hall do Cine 
Teatro São Joaquim (local próximo à ação), onde as fotos tiradas eram impressas 
e depois entregues a quem tinha sido fotografado. Um varal foi colocado na base 
da Cruz do Anhanguera, onde essas fotos eram penduradas para que as pessoas 
pudessem vê-las e pegá-las.  

Ao pensar essa ação o CAPU levou em consideração que a proliferação de estátuas 
de personalidades no espaço urbano como agente de marketing se confundem “muitas 
vezes com espetáculos ou divertimentos públicos, muito próximos do que fazem os 
meios de comunicação, especialmente os shows de televisão.” (SILVA, 2014, p. 114) 
Tire uma foto com a Cora, foi investigação para gerar um “acontecimento que redistribui 
sentidos e faz dos sujeitos, partícipes, em novas condições de relações”. (MIRANDA, 
2015, p. 152) O coletivo buscou então criar um ato estético a partir um evento onde seria 
possível tirar a foto com a estátua por um fotógrafo com equipamentos profissionais 
e levar a imagem para casa, dilatando o tempo em uma prática onde a foto não seria 
feita instantaneamente pelo celular, sendo necessário esperar sua impressão que se 
materializaria em papel. 

Fonte: arquivo do autor. 2019.

Figura 3 Tire uma foto com a Cora.

Convidar as pessoas a participar dessa prática artística configura-se também como 
uma prática pedagógica em cultura visual, visto que propõe um fazer onde os “modos 
de pensar [são] construídos a partir de diferentes posições, contradições e afetos que 
envolvem os agentes na busca de significados” (OLIVEIRA; HERNÁNDEZ, 2015, p. 
99). Parar o passeio pela cidade para tirar uma foto em um ponto turístico e levar para 
casa esse registro impresso acaba gerando novas possiblidades de leitura a partir de 
um acontecimento que suspende temporalmente o cotidiano do participante. 
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Materializar a fotografia em um papel impresso, atitude tão rara na atualidade, em 
que as fotografias ficam salvas em nuvens virtuais e nem sempre são acessadas 
após a sua captura, é uma oportunidade de pensar sobre a produção e a difusão das 
imagens. As relações entre artistas, obra e público se borram, já que a transitividade 
dessas figuras:

[...] introduz no domínio estético a desordem forma inerente ao diálogo; 
ela nega a existência de um ‘lugar da arte’ específico em favor de uma 
discursividade sempre inacabada e de um desejo jamais saciado de 
disseminação (BOURRIAUD, 2009, p. 36). 

Fica também a questão da temporalidade da obra, visto que Tire uma foto com a 
Cora é uma ação que se efetiva na interação entre público e coletivo artístico, também 
gerando uma materialidade através da impressão da fotografia. 

A foto impressa física entregue às pessoas fotografadas ganha significações 
múltiplas que fogem ao controle da destinação da prática pensada pelo CAPU, 
possibilitando aos participantes da ação “construir suas formas de atuação, suas 
implicações corporais, relações sensíveis e conclusões conceituais de forma aberta e 
sem preconceitos com novos conhecimentos” (MIRANDA, 2015, p. 152). Onde essas 
pessoas guardarão essas imagens? Para quem mostrarão? Que memórias serão 
acionadas ao ver essas imagens? 

Fonte: arquivo do autor. 2019.

Figura 4 Tire uma foto com a Cora.

O tempo é um fator que essa ação coloca em questão visto que a estátua, um 
monumento para ser durar muitos anos, é utilizada para uma ação efêmera. Se 
essa ação ocorresse outra vez, ela seria completamente diferente, mesmo se 
convidássemos as mesmas pessoas presentes para serem fotografadas novamente 
ao lado da estátua da Cora. Isso porque seria impossível reproduzir todos os fatores 
que compõe essa obra, como o clima, a luz natural, os carros passando na rua, as 
pessoas assistindo, o estado emocional de quem participa. 
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Muitas das pessoas que tiraram as fotos com o CAPU também fizeram com 
seus celulares imagens com a estátua de Cora, reforçando a ideia de que todas as 
pessoas são produtoras de imagens dentro do universo da cultura visual, permitindo 
“desvelar mundos intermidiáticos no qual imagens e artefatos competem pelo poder 
de representação, expondo e provocando múltiplas camadas de significado e de 
subjetivação para as experiências visuais do cotidiano” (OLIVEIRA; HERNÁNDEZ, 
2015, p. 92). 

Em dezembro de 2020, a Cora Coralina de barro foi retirada do local e, do outro 
lado da ponte, foi inaugurada uma estátua de bronze esculpida pelo artista plástico 
Cleider José de Souza. Segundo Selma Bastos, a prefeita da cidade na ocasião, 
em depoimento para o portal Mais Goiás, “a troca foi necessária pois a atual é feita 
de barro e não suporta muito as ações do tempo. Com isso, ela será restaurada e 
mudada de local”. A escultura de cerâmica foi colocada sentada em um banco, de 
costas para a rua, na varanda do edifício da Prefeitura Municipal de Goiás. Esse fato 
marca também a relação entre a temporalidade e a experiência na ação desenvolvida 
pelo CAPU, que não poderá se repetir novamente por conta das circunstâncias dadas 
entorno da escultura. 

Trocar a estátua da poetiza, produzida por uma artista local, por uma de bronze 
segue uma lógica global de produção de visualidades, em que a imagem destorcida 
de barro é desvalorizada enquanto experiência estética, uma vez que não estava 
“em conformidade com o cânone ocidental porque não foi conceituada nos termos 
determinados pela Europa de acordo com sua própria experiência sensorial específica” 
(VALLE, 2020, p. 65). A nova estátua de Cora Coralina, de bronze, seguindo as 
proporções do corpo de uma idosa, homogeniza a produção de visualidades a partir 
de um modelo padrão e palatável.
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RESUMO
Esta pesquisa em artes visuais propõe uma investigação das 

poéticas artísticas e processos de criação de um grupo de mulheres 
daimistas e umbandistas, integrantes da Casa de Caridade Luz do 
Alvorecer, a pesquisa concentra-se na abordagem decolonial das 
práticas coletivas da casa e propõe refletir sobre essas práticas como 
ferramentas de emancipação, compreendendo a formação de contra 
visualidades dessas mulheres como resistência a colonialidade 
e seus estudos como produtores de conhecimento; ritualísticas; 
pensares. Considerando a visualidade hegemônica, entende-se que 
as narrativas de povos racializados através de suas cosmovisões, 
são ferramentas poderosas contra os processos de genocídio visual, 
cultural e espiritual imposta pelo colonialismo. 

PALAVRAS-CHAVE
Arte Visionária; Decolonialidade; Contra Visualidades; Poéticas 

Artísticas.

ABSTRACT 
Esta investigación en artes visuales propone una investigación de 

las poéticas artísticas y los procesos de creación de un grupo de 
mujeres daimistas y umbandistas, miembros de la Casa de Caridade 
Luz do Alvorecer, la investigación se centra en el enfoque decolonial 
de las prácticas colectivas de la casa y propone reflexionar sobre 
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Neste texto pretendo discorrer sobre como as vivências de um coletivo de mulheres, 
são práticas que encadeiam modos de viver que confrontam o patriarcado colonial, 
construindo ferramentas para processos de emancipação e comunidade, que ganham 
novos sentidos a partir da cosmovisão do grupo.

A CCLA é uma casa de Santo Daime e um terreiro de umbanda, localizada em Goiânia-
GO, fundada e dirigida pela madrinha e mãe de santo, Roseli dos Santos, mulher 
negra, periférica e feminista. Nesta casa onde sou integrante e pesquisadora, busco 
realizar minhas pesquisas sobre arte visionária e Santo Daime, sendo o trabalho de 
mulheres um campo amplo para refletir questões de saberes femininos marginalizados 
e invisibilizados, representatividade visual de manifestações tradicionais e identidade 
cultural e ancestral.

Fonte: Acervo Casa de Caridade Luz do Alvorecer

Figura 1 - Madrinha Roseli

O Santo Daime é uma doutrina matriarcal. O culto surge a partir da aparição de 
Maria ao Mestre Raimundo Irineu Serra, como descrito nas narrativas orais da tradição 
daimista e nos estudos publicados por MacRae (2011) e Benedito (2019). Negro, 
maranhense, seringueiro, inserido como migrante no meio da Floresta Amazônica, 
Irineu reconhece a aparição da Virgem Maria como a Rainha da Floresta. Surge a 
partir deste encontro uma doutrina de devoção Mariana com aspectos sincréticos entre 
a medicina originária ayahuasca, religiões afro-brasileiras e o cristianismo popular.

[...] uma mesma entidade – a Virgem Maria –apresentou-se a Irineu 
com três nomes: Clara, Rainha da Floresta e Virgem da Conceição. 
Assim o Santo Daime se desenvolveu como a “doutrina da Rainha 
da Floresta” ou a “doutrina da Virgem da Conceição” ... A aparição 
apresenta-se como o resultado da absorção original da devoção 
mariana romana que chega através do catolicismo popular. (Benedito, 
2019, p.64)
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Na cosmovisão daimista, quando a Virgem Maria aparece a Irineu e lhe dá a doutrina 
do Santo Daime, “Maria tornou-se a matrona do culto, a quem se deve a devoção 
daimista” (Benedito, 2019, p.65). A aparição aconteceu durante a consagração de 
ayahuasca com povos indígenas do Peru. Nessa passagem, Mestre Irineu recebe um 
hino, transmitido a ele pela Virgem Maria. Trata-se da valsa “Lua Branca”, que anuncia 
a Virgem Maria como a própria lua. 

Da investigação com perspectivas matriarcais e práticas artísticas rituais, acontece 
a produção de narrativas decoloniais que percorrem as experiências e noções do eu 
e do coletivo. Na contramão das ideias da matriz colonial de poder (MCP) (MIGNOLO 
(2001, p.02), uma teia de potências transformadoras. No entrecruzamento de mundos 
transcendentais e ordinários há espaço para transmissão de conhecimento libertador 
pela prática coletiva de mulheres, exercendo compreensões sobre ativação de espaços 
rituais, espaços ordinários, e saberes que emergem da experiência enteógena com a 
doutrina do Santo Daime, e os valores, tradições da Umbanda.

 Esta pesquisa basea-se na prática artística em artes visuais, em que compreende-
se que a própria prática artística – individual e coletiva – compõe a metodologia de 
investigação. Considera-se, nesta pesquisa, as colaborações no campo das artes 
visuais. Adotaremos, assim, a noção de arte socialmente engajada como elemento 
componente da metodologia, com destaque para a abordagem transpedagógica, 
como propõe Helguera (2011).

A proposta realizada junto com as mulheres da Luz, configura-se na investigação 
de alguns encontros imersivos já realizados, e mais reuniões a realizar durante o 
mestrado, com as mulheres da casa por entrevistas, rituais, oficinas e fotografia.Com 
o objetivo de analisar como nossos encontros se tornam ferramentas úteis na vida 
prática para atravessar as injustiças coloniais e retomar nossos saberes ancestrais, e 
explanar esse conhecimento através da escrita e do processo artístico, tendo o estudo 
das mirações¹ como influência na minha prática artística.

Fonte: Acervo Casa de Caridade Luz do Alvorecer

Figura 2 - Prática coletiva do trabalho de mulheres

¹Miração: termo usado no contexto religioso daimistas, para se referir as visões e processos 
sinestésicos, causados depois da ingestão da bebida Santo Daime, nas sessões de consagração.



385

Observando a influência da conexão com as práticas espirituais no Santo Daime 
nessa produção coletiva de estratégias de cura e religamento com sabedorias 
atemporais.

Diante das violências sofridas por mulheres, em contextos, físicos, psicológicos, 
religiosos e patrimonial, temos a compreensão de alguns corpos no mundo, e como 
é previsto  seu local no mundo, assim como escreve Silvia Federeci (1999) sobre 
o papel das mulheres historicamente relacionado ao patriarcado e ao capitalismo. 
No entanto, para articular feminismos e legitimar as mulheres é necessário tratar 
de interseccionalidade, conceito trabalhado por Carla Akotirene (2019), explanando 
como o racismo é maior quanto mais melanina e traços africanos, o conhecimento 
sobre o feminismo sem considerar os atravessamentos de raça, classe e gênero, 
servem apenas as demandas de mulheres brancas, principalmente as mais abastadas 
financeiramente. 

 As mulheres negras, indígenas, racializadas não possuem os mesmo privilégios que 
uma mulher branca tem, a interseccionalidade é um marcador necessário, passando 
pelo colorismo e embranquecimento, para compreender que mesmo no grupo de 
mulheres racializadas há níveis de passabilidade , com isso entende-se que uma 
mulher parda sofrerá menos com racismo institucional que uma mulher preta, mesmo 
que ambas sejam negras, pois o colorismo funciona como ferramenta de afirmação do 
racismo, validando violências e exclusão 

A escritora feminista bell hooks, se referindo ao sistema patriarcal e espiritualidade, 
discute como a espiritualidade se aproximou do movimento feminista em “[..]contextos 
terapêuticos em que as mulheres procuraram se curar de suas feridas provocadas por 
abusos patriarcais” ( 1952- 2019, p. 155).

Os racismos que atravessam a vida de uma mulher negra e periférica no Brasil, 
se agravam quando esta não se deixa embranquecer e nutre suas raízes com as 
medicinas e doutrinas dos povos originários e tradicionais. Roseli neste lugar de mãe 
de santo e madrinha negra, que organizava-se em vida social, trabalho, criação de 
seus filhos, culto a sua fé, comando do terreiro , dirigência dos trabalhos e guiança de 
suas afilhadas e filhas de santo, num caminho de confronto as violências patriarcais 
colonialistas e de cura para os desafetos internos. Essa  força essência transformadora 
afeta a vida de muitas mulheres, Madrinha Roseli realizava na prática o que hoocks 
nos diz sobre transgressão e liberdade.

E foi em contexto de terapia feminista que várias mulheres encontraram 
afirmação para a busca espiritual. Como a natureza dessa busca da 
alma é particular, o público, com frequência, não tem informação sobre 
até que ponto as ativistas feministas hoje reconhecem a importância 
de atender as necessidades do espirito da vida espiritual. Em 
movimentos feministas futuros, precisaremos de estratégias melhores 
para compartilhar informações sobre espiritualidade feminista.” (hooks 
1952- 2019, p. 155).

Por tratar de relações de identidade e cultura pela visualidade, discutindo 
representatividade visual de religiões brasileiras integrantes da diáspora afro-
ameríndias. Os engendramentos coloniais estão por toda parte, na nossa forma 
coletiva de olhar, de achar bonito ou feio, sacralizar ou demonizar, nossos corpos 
operam dentro de uma visualidade hegêmonica, venho como Nicholas Mirzoerff (2016) 
recorrendo ao direito de olhar e expressar. 
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Assim quando nos organizamos para cantar, dançar, plantar, colher, acessar valores 
e saberes ancestrais estamos produzindo ferramentas, unguetos, chás e banhos que 
amenizam as dores causadas pela violência do colonialismo, estamos a confrontar a 
visualidade hegêmonica com a nossa própria visualidade.

 As mulheres que fazem parte desta escola acabam por receber uma educação 
matriarcal desviante da colonizadora, que as coloca em complexas discussões sobre 
lugares de fala e possibilidades de desconstrução de discursos e ações diante de um 
saber sincrético, milenar e misterioso.

Fonte: Acervo da artista

Figura 3 - Mãe D´água parindo - Gravura em Metal 2018

Estas narrativas e produção de arte visionária, conceito criado por Laurence 
Caruana (2001), elucidam uma perspectiva de representatividade identitária ancestral, 
que considera os deslocamentos e vivências de mulheres em sua maioria negras, 
não brancas e indígenas. Quando nos colocamos a viver, pensar e produzir por um 
viés que questiona o colonialismo, estamos lutando por liberdade em diversos níveis. 
Reconhecendo esses lugares, nós voltamos para dentro, em busca de referências 
pretas, indígenas e ancestrais.

O processo colonizador delimita os espaços indenitários e deslegitima a diáspora 
e os saberes dos grupos que sofreram a escravização e o genocídio, sendo essa 
proposta de projeto que trabalha na contramão da colonialidade. 

Escrevo atrelado ao que meu coração, como escrevivência, metodologia da mais 
velha, a escritora Conceição Evaristo. Quando escrevo que as práticas da CCLA são 
decoloniais, digo que através do culto as entidades femininas são evocados arquétipos 
das mais diversas faces e fases da vida humana. Essas mulheres aprendem sobre 
independência, sexualidade, comunidade e sustentabilidade.

 Existem epistemologias ancestrais que nos apresentam as palavras, alimentos, 
gestos, sentidos dos nossos fazeres individuais e como membros de um grupo, o 
que quero dizer é que a vivencia da tradiçao, do ritual e da cosmovisao confluem 
em formas de vida, realidades. Os termos “Epistemologia de terreiro” e Encruzilhada 
epistemológica” do Pr. Dr. Sidney Nogueira, que tambem é Bábàlòrìṣà, são 
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contribuições de muito valor, pois precisamos reafirmar nossos conceitos, e estes 
estão no interior de nossas tradições, o que também organiza a compreensao de que 
precisamos reescrever, ler, cantar e beber a história dos colonizados, beber na fonte 
dos antigos para que os mais novos resolvam os velhos problemas. 

A epistemologia de Terreiro é constituida pelo entrecruzamento de três locais 
segundo o Pr. Dr; Sidney Nogueira, que são o “mito”, o rito, e a vivência, que ativam 
as disciplinas, conhecimentos e fazeres oriundos dos terreiros, sendo que no Brasil 
temos muitos cultos em “terreiro” como o Candomblé, Umbanda, Jurema, o Catimbó, 
e também religiões de tradições mistas dado ao contexto do surgimento, como é o 
caso do Santo Daime que vai perpassa várias cosmovisões.

Considerando o Santo Daime uma escola decolonial epistêmica do saber 
(Albuquerque, 2011, 2018), as narrativas visuais decoloniais são contadas e baseadas 
nas referências e arquétipos que acessamos na nossa casa de fé. Acessamos dessa 
forma nossas diásporas e reconhecemos nossas imagens, que diante do processo 
colonizador foram subjugadas e demonizadas. 

“[...] a colonização europeia brasileira foi marcada pelo choque cultural 
e pela luta dos colonizadores contra os costumes locais, muitos dos 
quais interpretados como coisas demoníacas, numa transposição do 
imaginário europeu à nova colônia” (Albuquerque, 2018, p.8). 

O texto “bruxas enfermeiras e parteiras” (Ehrenrich, English, 1973) trata de como os 
conhecimentos exercidos por mulheres curandeiras, parteiras, “bruxas”, pajés e xamãs  
foram vilipendiados, apropriados e entregues especificamente aos homens  brancos e 
cristãos fundamentalistas. Ao me aproximar de uma doutrina matriarcal e de mulheres 
que exercem a tarefa exuberante de afirmar e preservar conhecimentos ancestrais, 
que pude perceber que metodologias de confronto ao colonialismo promovem a 
identificação de locais de pertencimento, ressignificando imagens internas e externas 
(AFONSO, 2019). Esse contato oferece meios para uma transformação da forma de 

Fonte: Acervo da artista

Figura 4 - Mãe de muitos Xilogravura 2018
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se localizar no mundo, promovendo uma reaprendizagem em várias instâncias da 
vida dos indivíduos envolvidos em cosmologias alternativas.

Na doutrina do Daime a Virgem Maria é a imagem essencial. Ela se relaciona 
à natureza e as mulheres. Deusa Mãe, a Rainha da Floresta é considerada o lado 
feminino de Deus. Estabeleceu-se no Santo Daime a ideia de que a mulher é uma das 
manifestações da Deusa na terra. Existem muitos paradoxos e contradições na prática 
da doutrina, pois tudo isso acontece dentro de um cenário social ainda marcado pelo 
racismo, machismo, sexismo, capitalismo e estruturas coloniais. 

A projeção da “Era da Mãe” cresce entre as comunidades daimistas, mesmo 
diante de um contexto político-social esvaziado e doente, no que se refere às práticas 
religiosas de povos tradicionais. As anunciações da “Nova Era” o “tempo das mulheres” 
foi difundido no Santo Daime pelo padrinho Sebastião, patrono do Centro Eclético de 
Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS).

Procuro pontes para refletir a devoção mariana no culto daimista a partir das 
práticas coletivas dentro do espaço/ terreiro e nas produções artísticas visionárias. 
Benedito (2019) analisa a devoção à Maria a partir do recorte de uma casa de Santo 
Daime, “Céu do Gamarra”, pesquisando Maria como símbolo do feminino e como essa 
referência influencia a vida da comunidade. 

O desenvolvimento de uma cosmologia que une e essencializa Maria, a natureza 
e o feminino não é estrita ao Santo Daime. Tanto essa fundamentação no Céu do 
Gamarra como outras em demais comunidades religiosas e não religiosas também se 
apresentam nos ambientalismos e nos ecologismos nos anos 70, com proeminência 
no “ecofeminismo”, movimento originado da “ecologia profunda” (Benedito, 2018, 
p.80).

Representar Deus de diversas maneiras, restaurar nosso respeito 
pelo sagrado feminino, tem nos ajudado a encontrar outras maneiras 
de afirmar ou reafirmar a importância da vida espiritual. Identificar a 
libertação de qualquer forma de dominação e opressão como tarefa 
essencialmente espiritual, nos leva de volta a uma espiritualidade que 
une a prática espiritual com nossas lutas por justiça e liberdade. Uma 
visão feminista de realização espiritual é naturalmente a fundação de 
uma vida espiritual autêntica (hooks 1952- 2019, p. 156).

A natureza instintiva feminina e tudo relacionado ao feminino foi ao longo da história 
desmatado e subjugado, situação semelhante acontece com as florestas e com o 
meio ambiente. Essa relação destrutiva é um dos braços da colonização, que suprime 
tanto as mulheres quanto a natureza, ao passo em que nos coloca em estado de 
privação de profundas descobertas de uma vida digna e integral. 

Observamos, ao longo dos séculos, a pilhagem, a redução do espaço 
e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos 
períodos, ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das 
florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as 
costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras 
espirituais da Mulher Selvagem, durante o curso da história, foram 
saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos 
naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os 
outros” (ESTHES, 1999, pg 07).
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A perseguição dos saberes femininos por um sistema de controle dos corpos e 
caça às bruxas (Federici, 1942, 2019), lesou as mulheres em âmbitos físico, mental, 
psicológico e cultural. Os saberes dos povos indígenas e negros foram assolados pelo 
engendramento da cultura europeia branca no Brasil. Esse processo de morte cultural 
fragmenta e fragiliza o reconhecimento de si, do coletivo e do ancestral.

Os movimentos de conscientização do feminismo contemporâneo, que deveriam 
funcionar como encontro para estudar sexismo e estratégias para desviar do 
patriarcado, tornaram-se também espaços de terapia, onde as mulheres descarregam 
suas historias e liberam sua ira do patriarcado. “[...] Essa característica confessional 
servia como ritual de cura. Através da conscientização as mulheres adquiriram força 
para desafiar o poder patriarcal no trabalho e em casa” (hooks 1952- 2019, p. 153). 

A investigação sobre essas vivências coletivas e da prática artística visionária atua 
como plataforma para a construção de imagens que representam a cosmovisão de 
mulheres da Luz do alvorecer e suas deusas pela ótica matriarcal, se conectando às 
pesquisas sobre Decolonialidade e Autobiografia.

Fonte: Acervo da artista

Figura 5 - Jurema Xilogravura 2018

Busco através da arte construir um local de extensão e representação dos saberes 
emergidos das práticas rituais de mulheres no Santo Daime. “As intersecções entre 
escritas de vida e as artes, em suas diversas manifestações, podem enriquecer ambos 
os campos e oferecer novas formas de se produzir, perceber e enunciar histórias de 
vida.” (AFONSO, 2019, pg 3). 

Desta forma, a produção de conhecimento e cuidados, formas de preservação do 
ser, são práticas decoloniais que estão conectadas a uma escola de saberes ancestrais 
e enteógenos que proporcionam uma movimentação vigorosa e revolucionária. 
Evidenciando narrativas de vidas que desviam das noções de identidade patriarcal e 
eurocêntrica.
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Espera-se estimular a protagonização de mulheres a partir de práticas artísticas 
autobiográficas e decoloniais, compartilhando seus saberes, vivências e descobertas, 
ampliando o sentido do “sujeito” para a condição de pesquisadora e artista.

Pretendendo que essa pesquisa em artes visuais possa estimular práticas artísticas 
que discutam e promovam representatividades visuais do Santo Daime e Umbanda, 
mostrando como religiões brasileiras integrantes da diáspora afro-ameríndias são 
possuem ricas experiências e informações de bem viver e sociedade.

Ao levar em consideração o que acontece dentro de uma casa espiritual matriarcal, 
dirigida por uma mulher negra e feminista, para o âmbito da pesquisa acadêmica em 
Arte e Cultura Visual, onde me encontro não só como pesquisadora, mas também 
como integrante dos processos rituais da CCLA, considero a importância dessa 
integração de saberes e de vida a partir de uma lógica decolonial, sob uma ótica que 
não violente as referências que trazemos em nossos corpos e cultos. As práticas 
artísticas são um caminho para se relacionar a arte visionária às narrativas de vida em 
busca da descolonização de seus corpos e saberes. 

As investigações de ferramentas decoloniais/contra coloniais e repertório visual 
realizada por mulheres de cultura marginalizada pelo colonialismo, são caminhos de 
reparação, articulação de movimentos e lutas, local poderoso pois aproxima a imagem 
da mulher à imagem de suas ancestrais e de suas referências.

Referências
AKOTIRENE. Carla.  Interseccionalidade. São Paulo: Polém, 2019.
ALBUQUERQUE, Maria Betânia B. Pedagogia de Ayahuasca: por uma 

descolonização epistêmica do conhecimento. Arquivos de Análise de Políticas 
Educacionais, [Sl], v. 26, p.85, jul. 2018. ISSN 1068-2341. Disponível em: <https://
epaa.asu.edu/ojs/article/view/3519 >. Acesso em: 10 ago. 2020.

ALBUQUERQUE, Maria Betânia B. Religião e educação: os saberes da ayahuasca 
no santo daime. v. 4 n. 10 (4): Revista Brasileira De História Das Religiões, RBHR, 

Fonte: Acervo da artista

Figura 6 - Sereias brincando de ser menina Xilogravura 2017



391

maio de 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/rbhranpuh.v4i10.30387>. 
Acesso em: 10 ago. 2020.

BENEDITO, Camila de Pieri. “Maria que me ensina a ser mulher”: religião e 
gênero no Santo Daime. 204 f. Tese (doutorado). Universidade Federal de São 
Carlos, 2019.

CARUANA, Laurence. The First Manifesto of Visionary. Recluse Pub, 2001. 
Disponível em: <http://www.visionaryrevue.com/> Acesso em: 10 ago. 2021.

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: 
Cortez, 1991.

EHRENREICH, Barbara; ENGLISH, Deirdre. Bruxas, Parteiras e Enfermeiras. 
Uma história de mulheres curandeiras. Bruxaria Distro, Coletiva Nós Soltas e 
Editora Subta, 2019.

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias 
do arquétipo da mulher selvagem. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

FEDERICI, Silvia. Mulheres e caça às bruxas: da idade média aos dias atuais. 
São Paulo, Boitempo, 2019.

HELGUERA, Pablo. Education for socially engaged art: a materials and 
techniques handbook. New York: Jorge Pinto Books, 2011.

HOOKS, Bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. Rio de 
janeiro, Rosa dos tempos, 2019.

MACRAE, Edward Paulo M. Eu venho de longe: Mestre Irineu e seus 
companheiros. Salvador: EDUFBA, 2011.

MIGNOLO, Walter D. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. Rev. 
bras.Ciências Soc., São Paulo, v. 32, n. 94, e329402, 2017. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010269092017000200507&lng=en 
&nrm=iso>. Acesso em: 10 ago. 2021.

MIKOSZ, José Eliézer. A arte visionária e a Ayahuasca: Representações Visuais 
de Espirais e Vórtices Inspiradas nos Estados Não Ordinários de Consciência 
(ENOCs). 291 f.Tese (doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, 2009

MIRZOEFF, N. O direito a olhar. ETD - Educação Temática Digital, Campinas, 
SP, v. 18, n. 4, p. 745–768, 2016. DOI: 10.20396/etd.v18i4.8646472. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472. Acesso em: 
4 set. 2021

RODRIGUES, Manoela Afonso dos Anjos. Atos Autobiográficos e Práticas 
Decoloniais em Artes Visuais. Palíndromo, [S.l.], v. 11, n. 24, p. 152-161, jun. 2019. 
ISSN 2175-2346. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo/
article/view/12657>. Acesso em: 11 de fev. 2021.

Currículo
Fabiana Francisca Santos
Bacharela em Artes Visuais pela FAV-UFG, Mestranda em Arte e Cultura Visual 

pelo  PPACV-UFG, Artista visual, Gravadeira visionária.
Brasileira, mineira da terra dos buritis e água doce 



392

RESUMO
As relações que estabelecemos com as visualidades são formas 

de produção de identidades individuais e pertencimento coletivo, 
onde escolhas e/ou determinação – maior ou menor autonomia – são 
motivadas, entre outros fatores, pelo excesso de telas e processos 
de ubiquidade digital, especialmente em tempos de pandemia, 
necropolítica (MBEMBE, 2018) e fake news. No texto, destacam-se 
os trabalhos da artista contemporânea Ana Teixeira, que reivindica o 
“direito de olhar” e não apenas “ver a realidade” (MIRZOEFF, 2011; 
2016), visto que por meio das contravisualidades emergem práticas 
de resistência que se opõem ao poder e ao controle imposto pelas 
necropolíticas, permitindo-nos um novo olhar sobre a história recente 
do Brasil.
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RESUMEN
Las relaciones que establecemos con las visualidades son formas 

de producir identidades individuales y pertenencia colectiva, donde 
las elecciones y / o determinación - mayor o menor autonomía - 
están motivadas, entre otros factores, por el exceso de pantallas y 
procesos de ubicuidad digital, especialmente en tiempos pandémicos, 
necropolíticas (MBEMBE, 2018) y fake news. En el texto destacan 
las obras de la artista contemporánea Ana Teixeira, que reivindica 
el “derecho a mirar” y no solo a “ver la realidad” (MIRZOEFF, 2011; 
2016), pues las prácticas de resistencia emergen a través de contra-
visualidades. control impuesto por la necropolítica, lo que nos permite 
una nueva mirada a la historia reciente de Brasil.
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Arte Contemporáneo. Contravisualidades. Visualidades.

Reflexões sobre visualidades e contravisualidades

Imagens circulam ao nosso redor, algumas convidadas, a maioria 
não. Esses artefatos criam um ambiente visual onde todos os 
elementos que vemos – cores, edifícios, animais, anúncios, a lua, 
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sinais de trânsito, panfletos políticos, logotipos – tornam-se legíveis, naturalizados 
e tornado óbvios, permitindo maior ou menor acessibilidade. Como vivemos e nos 
movimentamos em meio aos ambientes e artefatos visuais? Como confrontamos 
“novos” objetos e como fazemos integrá-los no léxico de imagens que já “conhecemos”? 
(BOYLAN, 2020, tradução nossa). Todos estes questionamentos fazem parte dos 
estudos da Cultura Visual, que operando com a noção de visualidade, abrange desde 
os estudos e práticas tradicionalmente denominados como “Belas-Artes”, “Artes 
Visuais” e “Artes Plásticas”, até as recentes virtualidades digitais e artefatos dispostos 
em diversos suportes e locais.

Ao abranger todos os tipos de representações visuais, sejam elas 
consideradas “arte” ou não, a Cultura Visual como campo de estudos 
se presta para análises muito mais relacionadas à relação entre as 
pessoas e as imagens do que as imagens entre si. (DIAS, 2011, p. 
168-169).

Podemos ver a cultura visual como uma forma de produção de identidades 
individuais e pertencimento coletivo, onde podemos ser livres fazendo escolhas ou 
determinados pela força imagética, sermos levados ao consumo, à superficialidade e 
exaustão, causada pelo excesso de telas e processos de ubiquidade digital. 

Como não sermos oprimidos e arrastados por essa cultura? Como 
podemos evitar a paranoia e o medo da tecnologia e da mudança 
ao mesmo tempo em que [...] vivenciamos o confronto com o clima, 
o colapso [das reservas], a desigualdade estrutural e as injustiças 
crescentes de nosso histórico momento? Como resistimos às 
manipulações do estado, corporações globais, interesses [mesquinhos 
realizados por] atores poderosos que procuram dominar nosso campo 
visual? Conseguimos fazemos a curadoria da nossa própria [cultura 
visual] enquanto permitimos que outros façam a curadoria das suas? 
Qual é a nossa obrigação moral de testemunhar, e quando é ético 
desviar o olhar e rejeitar vendo? (BOYLAN, 2020, p. 14, tradução 
nossa).

Coletivamente podemos pensar que somos uma equipe visual colaborativa, 
repassando imagens de um para o outro, rejeitando e aceitando, e, portanto, realizando 
a curadoria de nossas próprias vidas. Assim, as relações que temos com as imagens 
e as determinações discursivas sobre o modo como somos levados a ver, compõem o 
que chamamos de visualidade.  Porém, “os observadores não são simplesmente um 
par de olhos; têm mentes, corpos, gêneros, personalidades e histórias” (WALKER; 
CHAPLIN, 2002, p. 41, tradução nossa). 

A Cultura Visual busca em seus referenciais aportes da Antropologia, da Arte, 
dos Estudos Culturais, dos Estudos de Gênero, da Psicanálise e da História, dentre 
outros, e se encontra em constante abertura ao diálogo com emergentes campos de 
conhecimento. A “virada cultural” enfatizou a relação entre conhecimento e poder, 
gerando uma das concepções basilares da Cultura Visual – a diferença entre visão 
e visualidade – a visão, como operação física, e a visualidade, como um fato social, 
aquele que produz o modo de olhar socializado. Sem contraste entre os pressupostos, 
podemos pensar que a visão também é social e histórica, e a visualidade envolve corpo 
e psique, porém esses termos assinalam uma diferença nos enfoques estudados. 
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Enquanto alguns dão atenção à visão e seus dispositivos e técnicas históricas, outros 
focalizam a visualidade como determinações discursivas, ou seja, os condicionamentos 
relativos aos modos de olhar por meio dos mecanismos da visão, como também pelos 
mecanismos que nos fazem e/ou induzem ver. Portanto, pensar em visualidade implica 
o questionamento sobre de que modo vemos e como somos capazes, autorizados ou 
levados a ver (JAY, 2003; DIKOVITSKAYA, 2005, tradução nossa).

O termo visualidade foi configurado em 1840 na língua inglesa, quando Thomas 
Carlyle, utilizou a palavra no texto On Heroes, Hero-workship, and the Heroic in History, 
para se referir à visão colonialista que tinha sobre a liderança heroica e a história 
(MIRZOEFF, 2011; 2016). Mirzoeff apresenta uma modalidade de visualidade a partir 
do que Foucault (1970) conceituou como a “nominação do visível”, um processo 
que nomeia, categoriza e define.  Assim, ao tratar sobre a visualização da história 
e a legitimação da hegemonia ocidental, o autor reivindica o “direito de olhar” e não 
apenas “ver a realidade”. O “direito de olhar” envolve uma questão de autonomia 
do/a sujeito/a, é um direito de contrapor-se as visualidades que são conectadas às 
relações de poder (MIRZOEFF, 2011; 2016). 

Portanto, o “direito de olhar” – to look – no idioma inglês, também sugere “direito 
de parecer” – to look like – como também “direito de procurar/buscar” – to look for 
– ou seja, o direito à existência, às liberdades ou representatividades, uma questão 
de visualidade e dos modos de ver determinada existência (BECCARI, 2020). De 
outra forma, o direito ao olhar se contrapõe à naturalização de certas ideias e valores, 
portanto é necessário compreender que nossa 

história/trajetória cultural vai configurando, gradativamente, 
nosso modo de ver o mundo, ou seja, predispondo-nos a vê-lo de 
determinadas maneiras. Mas o ato de ver não acontece num vazio 
cultural; ao contrário, sempre acontece em contexto, e o contexto 
orienta, influencia e/ou transforma o que vemos (MARTINS; 
TOURINHO, 2011, p.54). 

A partir da ideia do olhar da autoridade, uma visão hegemônica de detenção 
de direitos sobre os seus subalternos, dentro de um contexto de sistematização 
social, Mirzoeff (2016) desenvolve a proposição dos “complexos de visualidade” – a 
produção de uma organização social, a partir da classificação, da separação e da 
estética. Assim, o que Mirzoeff (2016) denomina complexo, é um corpus de relações 
e significações que acontecem dentro de um contexto, influenciado e transformado 
por formas de ver o mundo. De outro modo, significa a produção de um conjunto de 
organizações sociais e processos que formam um todo mais ou menos coerente, cujos 
componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de 
subordinação, difíceis, por vezes de serem detectadas, em função de características 
peculiares. A visualidade que parte da violência com a qual se olha e anula o retorno 
do olhar alheio omitindo-lhe o “direito de olhar”, os sistemas desclassificatórios que 
retiram o direito de ser-viver de outrem, a presença hegemônica de padrões estéticos 
provenientes de países considerados “desenvolvidos”, os múltiplos estereótipos que 
produzem condicionamentos estéticos ampliando poderes biopolíticos, são algumas 
ações/intenções que remetem à falta do “direito de olhar”  nas relações humanas 
(MIRZOEFF, 2016). 

Segundo o autor, a estreita relação entre ideário e organização produz uma 
disposição estratégica de corpos e um treinamento das mentes, conduzidas a sustentar 
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processos segregacionistas entre governantes e governados e o consentimento mental 
a tais situações. O complexo que deriva destas condições tem volume e substância, 
formando um mundo autônomo que pode ser visualizado, sustentado e habitado, onde 
os sujeitos não têm o “direito de olhar”. Desta forma, este direito precisa ser cada vez 
mais rea[visto]. 

A contravisualidade, em sua essência, é a reivindicação do direito 
de olhar. É o dissenso com a visualidade, significando uma disputa 
sobre o que é visível enquanto elemento de uma situação, sobre quais 
elementos visíveis pertencem ao comum e sobre a capacidade dos 
indivíduos para identificar este comum e reivindicá-lo (MIRZOEFF, 
2011, p. 24, tradução nossa).

Ao traçar uma genealogia descolonial da visualidade, Mirzoeff (2016) identificou 
três complexos primários de visualidade e de contravisualidade, caracterizados como: 
Complexo plantation, Complexo imperial e o Complexo militar-industrial. No plantation, 
que sustentou o comércio transatlântico de escravos, a visualidade servia para “cegar” 
os oprimidos e mantendo a autoridade, impedir as fugas, a partir do controle visual do 
capataz sobre os trabalhadores. Assim, essa classificação segregadora é vista como 
a ideal e faz parte de “uma estética do adequado, do dever, do que é sentido para ser 
correto, e portanto agradável e, em última instância, até mesmo belo” (MIRZOEFF, 
2016, p. 748). O antigo sistema plantation para Mbembe (2018), foi uma primeira 
experimentação da necropolítica. Por sua vez, o Complexo imperial se constitui num 
modelo centralizado para o controle de populações remotas, no qual ocorria o controle 
discriminador e esteticizado de mentes e corpos dos subalternos, delegando poderes 
de autoridade à alguns escolhidos, monitorando e classificando os demais, destituindo 
direitos e desumanizando os considerados “primitivos” e de outras culturas. Quanto 
ao Complexo militar-industrial, ainda em voga nos dias de hoje, Mirzoeff comunica em 
uma entrevista que:

A guerra é travada em diferentes “teatros”, de modos formais e 
informais, por vezes entre exércitos regulares e amiúde de forma 
“assimétrica” entre um exército e os resistentes, sejam povos 
colonizados, seres humanos escravizados ou revolucionários. A 
visualidade também produz uma simplificação ao comprimir toda a 
guerra assimétrica naquilo que apelida de “contrainsurgência”¹, num 
esforço para deslegitimar o conflito e acabar com o apoio popular 
que aquele recebe. Assim, ao discutir estratégia militar, torna-se logo 
necessário pensar em formas mentais. Por isso, o complexo também é 

 ¹A contrainsurgência é a guerra baseada na informação-visualizada que produz regimes 
necropolíticos de separação controlada do espaço aéreo ao terrestre (MIRZOEFF, 2016). Neste 
movimento de resistência a um movimento de insurgência, além da lógica de drones e pilotos não 
remotos, a contrainsurgência pode ser compreendida como uma metáfora do presente conflito de 
informações. A contrainsurgência é um traço fundamental dos conflitos assimétricos, frequentemente 
marcados por ameaças generalizadas e por limites nem sempre claros entre quem são os combatentes 
e os não-combatentes.  “Assim, a contrainsurgência classifica e separa à força, para produzir uma 
governança imperial que se auto-justifica por ser tida como [correta] e, portanto, estética” (MIRZOEFF, 
2016, p. 758). Merece destaque a atual situação vivenciada pelo Afeganistão: com a retirada dos 
Estados Unidos do Afeganistão, o mundo assistiu à rápida retomada do controle do país pelo Talibã, 
que tomou em Cabul no dia 15 de agosto, enquanto o então presidente afegão, Ashraf Ghani, fugia do 
país e os Estados Unidos evacuavam sua embaixada usando helicópteros (ANDONE, 2021).
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um conjunto de formas de ver o mundo, com o intuito de compreendê-
lo (BARREIROS, 2018).

Para Mirzoeff (2016) a competição entre a visualidade e contravisualidade é o 
risco da modernidade, pois a manutenção de determinadas visualidades conduz 
a certas resistências e insurgências que abrem brechas para o surgimento de 
contravisualidades, e para combatê-las, as autoridades criam contrainsurgências, 
propagando o complexo industrial militar. “É o espaço entre intenção e execução que 
permite a possibilidade de uma contravisualidade que seja mais do que simplesmente 
a oposição determinada pela visualidade como preço necessário a ser pago por seu 
devir” (MIRZOEFF, 2016, p. 754).

O “realismo” da contravisualidade é o meio pelo qual se tenta dar 
sentido à irrealidade criada pela autoridade da visualidade enquanto, 
ao mesmo tempo, propõe uma alternativa real. Não se trata de modo 
algum de uma representação simples ou mimética da experiência 
vivida, mas de retratar realidades existentes e as contrapõe com um 
realismo diferente (MIRZOEFF, 2016, p. 756-757).

Ainda que Mirzoeff não apresente uma visão entusiasmada da contravisualidade 
enquanto oposição à visualidade hegemônica e autoritária, pois considera as diferenças 
presentes nos contextos populacionais e suas problemáticas, entende a necessidade 
à reinvindicação ao direito de olhar, à “contravisualidade”. Nesta, o realismo é o meio 
pelo qual se procura dar sentido a irrealidade criada pela autoridade da visualidade, 
que é uma possibilidade a ser pensada no processo de conquista da autonomia e 
cidadania. 

No momento atual em que nos encontramos assolados/as tanto pela pandemia do 
COVID-19, quanto pelas ameaças e os ataques constantes à democracia brasileira, 
assistimos fatos que têm nos afetado consideravelmente, representados por atos 
físicos ou psíquicos. Visualidades apresentadas pelas mídias, como um desfile militar 
em meio à um processo de votação sobre a legitimidade das eleições eletrônicas ou 
a frenética enxurrada de fake news patrocinadas, muitas vezes, por representantes 
políticos², são exemplos de provocações imagéticas de grande circulação midiática, 
que nos trazem a necessidade de contraposição, contradiscurso e questionamentos 
sobre a pós-verdade³.

A conexão intensa dissemina a produção e a circulação das informações na internet 
em nível exponencial, destacando-se a proliferação de fake news como um dos ciclos 
componentes dos pós-verdades, instalados pela desinformação e por vezes, pela 
alimentação dos dispositivos de controle do conhecimento. Para Santaella (2018, p. 
33), “quando a confusão e a falta de confiança nas fontes se instalam, as portas 
ficam abertas para que a desinformação tome o comando”, fato visto com o que é 
disponibilizado sobre a COVID-19 e as vacinas, por exemplo.

²Disponível em: https://racismoambiental.net.br/2021/08/02/em-noite-historica-tse-finalmente-reage-
contra-ataques-a-democracia-por-kennedy-alencar/ e https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/08/18/
prdf-oferece-denuncia-contra-blogueiro-bolsonarista-por-ameaca-a-barroso.ghtml Acesso em: 21 ago. 
2021.

³Pós-verdade é o fenômeno através do qual a opinião pública reage mais a apelos emocionais 
do que a fatos objetivos, no qual, a verdade dos fatos é colocada em segundo plano quando uma 
informação recorre às crenças e emoções das massas, resultando em opiniões públicas manipuláveis 
(SANTAELLA, 2018).
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Além disso, a explosão de imagens a que somos expostos diariamente, em formas 
rizomáticas ou constelares, nas dimensões macro e microcósmicas, proliferam-se 
pandemicamente, em formato exponencial gritante no ambiente dos dados internéticos, 
ao que Beiguelman (2021) chama de “dadosfera”. A contaminação das imagens 
na dadosfera – comparativamente à pandemia da COVID – ocasiona ansiedades, 
depressões e diversas somatizações no intercurso da subjetividade, em que todos 
são submetidos dinamicamente.

Junta-se desinformação com a vivência cotidiana do necropoder (MBEMBE, 2018) 
– o direito de matar, de expor parte da população à morte – por diferentes meios: 
policiamento ostensivo e indiscriminado, segregação urbana, campos de refugiados 
e escravidão. Mbembe aponta para as diversas formas de necropolítica que reduzem 
populações inteiras a condições precárias e desumanas, sujeitas à morte e abandono. 
O silenciamento também é uma forma de violência, a falta do “direito à fala”.

Quando fazemos falar o silêncio que sustenta a ideologia, 
produzimos um outro discurso, o contradiscurso da ideologia, pois o 
silêncio, ao ser falado, destrói o discurso que o silenciava. Não é, pois, 
a ampliação ou a plena explicitação das representações ideológicas 
que constituem uma crítica da ideologia transformada em ciência, mas 
a destruição das representações e das normas pela destruição de 
seus andaimes, isto é, as lacunas (CHAUI, 2016, p. 247).

Paralelo às contravisualidades ocorrem contradiscursos que contribuem para 
a explicitação de ideias que ficavam submersas no mar da desinformação. As 
contravisualidades cumprem sua itinerância, respaldadas por discursos que 
contradizem as lógicas da desinformação e do direito de matar. O “direito de olhar”, 
no sentido do direito de se posicionar para ter o direito de ver, pois a “visão é sempre 
uma questão do poder de ver – e também da violência implícita em nossas práticas de 
visualização. Com o sangue de quem foram moldados os meus olhos?” (HARAWAY, 
1988, p. 585).

Entendemos que tal dimensão política da visualidade vem ao encontro da 
perspectiva crítica das práticas artísticas contemporâneas, as quais não se subjugam 
às convenções e à instituição da arte, mas conseguem se ramificar aos modos de 
ser e existir, às formas de torná-los visíveis, explicitando o confronto das visualidades 
discursivas e de poder.

Contravisualidades e arte contemporânea

No texto “Contravisualidades: práticas de resistência em tempos de pandemia e 
fake news”, Abreu (2020) discute sobre a manipulação e a difusão de fake news, e 
como essa ação pode vir a desencadear outros processos de subjetivação. Assim, a 
partir da produção de contravisualidades, tem-se a possibilidade de desnaturalização 
das narrativas hegemônicas. 

Em tempos de pandemia, insegurança e desesperança, a internet se 
tornou um território amplo de demonstrações de condutas submissas 
ao poder, mas, também, de contracondutas reativas, práticas de 
resistência e liberdade que buscam caminhos para a criação de novos 
processos de subjetivação, valorização da vida e das diferenças. 
São contrarreações ao neoliberalismo, seus robôs informáticos e seu 
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poder econômico que sustenta uma malha invisível, porém bastante 
materializada, de mentiras e violações nos canais digitais. As práticas 
de resistência divulgadas e difundidas nas redes sociais expressam a 
necessidade de se opor ao controle imposto pelas psicopolíticas e as 
necropolíticas, e resistir a elas (ABREU, 2020, p.95).

Convivência (2020) da artista Ana Teixeira, é um exemplo de prática de resistência 
que se opõe ao poder e ao controle imposto “pelas psicopolíticas e pelas necropolíticas”.  
O trabalho se traduz em projeções de frases e palavras realizadas em prédios vizinhos 
(Figuras 1 e 2) que apresentam discussões pertinentes à contemporaneidade.

Durante a pandemia da COVID-19, e seu consequente isolamento, as janelas têm 
sido um dos nossos meios de contato com o exterior, com o outro, o desconhecido 
que também está em sua janela buscando contato. “Vou ao encontro de alguém que 
não vejo e que não me vê”. Estamos em contato e esta é uma das formas possíveis 
de se conviver em tempos de isolamento (TEIXEIRA, 2020a).

Fonte: TEIXEIRA, 2020a.

Fonte: TEIXEIRA, 2020a.

Figura 1: Convivência (Projeções em prédios vizinhos-Ação para 
tempos de isolamento), 2020. Com Eliane Brum (16/04/2020).

Figura 2: Convivência (Projeções em prédios vizinhos-Ação para 
tempos de isolamento), 2020. Com Leminski (18/04/2020)
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Trata-se de um trabalho que defende a reinvindicação do “direito de olhar”, ou seja, 
uma contravisualidade que possibilita o descondicionamento do olhar, motivando à 
construção de um contradiscurso que clama: “Nossa principal desobediência civil é 
sobreviver”, pois imersos em sistemas necropolíticos, permanecer vivo é resistir, visto 
que: “O mundo acabando podem ficar tranquilos. Acaba voltando tudo aquilo”, no qual 
“aquilo” pode ser alegria ou tormento, dependendo do “lugar” em que cada um se 
encontra. Abreu (2020) considera que as imagens projetadas em edifícios

[...] têm caráter ativista e surgem como contravisualidades criativas 
que reinventam as estratégias de resistência em tempos de isolamento 
social. Cumprem a função de desestabilizar as mentiras e distorções 
que são difundidas pelo Estado, levando informações seguras à 
população. Mas, não se restringem somente ao aspecto político, 
disseminam, também, solidariedade, empatia, afeto e mensagens de 
esperança, por conseguinte, oferecem uma nova ênfase para pensar 
posicionalidades em um sentido amplo (ABREU, 2020, p.105).

Outro trabalho de Ana Teixeira que nos possibilita refletir sobre o isolamento social, 
através de uma “estratégia de resistência” e sem perder “o afeto e a esperança” é 
“Tudo que cabe (2020)”. “Tudo que cabe” é uma intervenção urbana (Figuras 3 e 
4), realizada em duas partes. Uma delas é uma intervenção nas ruas, feita com um 
cartaz onde se pode ler a palavra distanciamento e a outra é uma peça sonora. De 
longe a palavra aponta uma das medidas sociais atuais necessárias para evitar a 
propagação da doença que parou o mundo. De perto, é possível ler 351 palavras 
anagramadas livremente. Nesse jogo de distância e proximidade o passante, na rua, lê 
com seu próprio corpo o fora e o dentro da palavra. A peça sonora é construída com a 
gravação das palavras por 351 pessoas da rede de contatos das artistas (Ana Teixeira 
e colaboradoras). As vozes das pessoas, em seu espaço doméstico de diferentes 
lugares do Brasil e do mundo, ressoam também a distância e a proximidade. “Tudo 
que cabe opera no movimento de lonjura e avizinhamento ao qual estamos, todos 
sujeitos durante esta pandemia” (TEIXEIRA, 2020b). Portanto, na contemporaneidade 
é importante considerar que as imagens e os dados constituem-se em elementos 
dinâmicos que residem na infinitude, constância e repetibilidade da dadosfera, em 
coesão com os processos políticos e sociais, no qual, toda pessoa é um usuário a ser 
bombardeado pelas imagens-vírus (BEIGUELMAN, 2021).



400

A intervenção urbana e sonora “Tudo que cabe”, em um primeiro momento passa 
uma mensagem, através do visual (da palavra distanciamento) sobre a necessidade 
do distanciamento social, algo que desde o início da pandemia está em permanente 
lembrança, e que para alguns parece ser/estar esquecido, mas para outros/as pode ser 
até mesmo uma maneira de resistir. No segundo momento, na parte sonora do trabalho, 
percebe-se o distanciamento do contato físico com as outras pessoas, que estão em 
suas casas, em seus espaços, ao mesmo tempo existe uma certa proximidade com as 
pessoas, ao ouvir as vozes e os sons cotidianos que são tão conhecidos por todos nós 
e nos produzem sentidos. Assim, podemos pensar na intervenção (Tudo que cabe) 

Fonte: Fotos de Ana Teixeira, Lívia Aquino e Paula 
Morgado (TEIXEIRA, 2020b).

Fonte: Fotos de Ana Teixeira, Lívia Aquino e Paula 
Morgado (TEIXEIRA, 2020b).

Figura 3: Tudo que cabe: Intervenção urbana e peça sonora. 
Cartaz aplicado como lambe-lambe, 84 x 119 cm. Peça sonora 

MP3,12:07min, 2020.

Figura 4:Tudo que cabe: Intervenção urbana e peça sonora. 
Cartaz aplicado como lambe-lambe, 84 x 119 cm. Peça sonora 

MP3, 12:07min, 2020.
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e nas projeções nos prédios (Convivência) como “práticas artísticas colaborativas”, 
que de acordo com Abreu (2020, p. 105), “[...] funcionam como propagadoras de 
experiências. Podem gerar reflexões críticas importantes sobre as realidades locais, a 
depender dos sentidos e dos afetos que são experenciados e das identificações que 
podem ocorrer”.  

Considerações finais
Imagens circulam ao nosso redor [re]criando ambientes visuais, onde o que vemos 

ou o que nos é permitido olhar – “o direito ou não ao olhar” tornam-se naturalizados e 
possíveis de serem compreendidos, ou por outro lado, perpetuando-se inacessíveis. 

Nestes meios produzem-se identidades individuais e supostamente, pertencimento 
coletivo, onde podemos ser mais ou menos autônomos, visto que o excesso de 
janelas digitais e ubiquidades nos conduzem à processos de alienação e “cegueira”, 
compatíveis com os processos complexos detalhados por Mirzoeff (2011), relacionados 
à necropolítica (MBEMBE, 2018), às nominações do visível (FOUCAULT, 1970) e à 
modelação do olhar às custas de “sangue” alheio (HARAWAY, 1988). 

Na contramão da produção e a circulação das informações na internet em nível 
exponencial, ocorrem as fake news na criação das pós-verdades, alimentando os 
dispositivos de controle do conhecimento, abrindo as portas “para que a desinformação 
tome o comando”. 

Assim, no presente artigo procuramos pensar as contravisualidades a partir de dois 
trabalhos da artista contemporânea Ana Teixeira, os quais explicitam as questões do 
distanciamento social devido à pandemia do COVID-19. Nestes, o “direito de olhar” 
promove a autonomia do/a sujeito/a, como um direito de contrapor-se as visualidades 
que são conectadas às relações de poder. São “práticas colaborativas” de resistência 
que trazem formas de contradiscursos em palavras, imagens e sons, que evidenciando 
o necessário afastamento humano contribuem, em contraponto, à produção de 
sentidos por meio do afeto e da esperança levando a uma possível aproximação.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma das minhas experiências de ensino 

realizada no curso de Artes Visuais da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). A proposta foi desenvolvida como prática de 
ensino e formação na disciplina de Cerâmica 2 em parceria com o 
Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular (NUPPO), 
resultando na exposição Banquete Cerâmico (2020), no Museu de 
Cultura Popular. O relato procura refletir sobre a experiência e o 
desenvolvimento da proposta de exposição, a partir da perspectiva 
dos estudos em cultura visual e dos processos criativos. O objetivo 
deste artigo é compreender ao longo do relato como a experiência 
colaborou com a formação do artista dentro da universidade, 
ativando processos identitários, rompendo com visões dicotômicas e 
valorizando a arte popular.
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ABSTRACT
This article presents a teaching experience in Arts at the Federal 

University of Paraíba (UFPB). The proposition evolved from teaching 
Ceramics 2 class in partnership with The Popular Culture Research 
and Documentation Nucleus (NUPPO), resulting in the exhibition 
named Ceramic Feast (2020), at The Popular Culture Museum. This 
report reflects on the experience of exhibition making, from Visual 
Culture and Creative Processes studies. This article objective is to 
comprehend how the exhibition making experience contributed to the 
artist’s academic education, activating identity processes, breaking 
with dichotomous views and valuing popular art.
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Cultura visual e formação em Artes Visuais: uma proposta de ensino e 
aprendizagem em cerâmica

Este artigo é um relato reflexivo sobre a formação do artista-ceramista, considerando 
um estudo de caso no contexto da oferta da disciplina de Cerâmica II, nos cursos de 
Licenciatura em Artes Visuais e Bacharelado em Artes Visuais - História, Teoria e Crítica 
de Arte da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), durante o segundo semestre 
do ano letivo de 2019. A proposta realizou-se como um projeto interno à disciplina, 
uma ação extensionista e em parceria com o Núcleo de Pesquisa e Documentação 
da Cultura Popular (NUPPO) da Universidade Federal da Paraíba¹. Objetivou-se 
aprofundar os saberes teóricos e práticos relativos à linguagem da cerâmica, bem 
como iniciar os alunos no campo da investigação da cultura visual e da pesquisa em 
Artes Visuais.

A arte do barro no contexto do nordeste brasileiro possui uma forte tradição popular 
demasiadamente imbricada nos aspectos da cultura local. Nessa perspectiva, a 
proposta de trabalho foi concebida com o intuito de valorizar a produção e a criação 
da cerâmica artesanal dentro das proposições da arte contemporânea.

Inicialmente diagnosticou-se que, mesmo com a ampliação da noção de “arte” 
na atualidade, ainda existem permanências de antigas dicotomias que separam a 
arte popular da arte contemporânea. Segundo Alice Fátima Martins (2012) faz-se 
necessário repensar nossa visão sobre a arte, outrora limitada por certa noção universal 
e europeia, pois essa antiga visão é insuficiente para compreender as imagens e a 
visualidade para além da noção que se construiu pela estética e a história ocidental. 
Outro campo se abre aos pesquisadores pelo território dos estudos culturais, nos 
quais as hierarquias são amenizadas e superadas. Nesse sentido, a cultura visual foi 
a abordagem escolhida para nortear o trabalho realizado na disciplina de Cerâmica II, 
justamente adotada como forma de superação de hierarquias e dicotomias.

Segundo Martins (2012) é a superação da distinção entre arte e cultura visual um 
dos primeiros passos a serem realizados para quem deseja pensar imagens por esse 
novo ponto de vista. Logo, é necessário romper com diferenciações equivocadas, 
com bases dicotômicas, tais como: arte erudita e arte popular, mau gosto (kitsch) e 
bom gosto, arte maior e menor, mercadoria cultural das massas e cultura elitizada. 
Portanto, entende-se a abordagem cultural como proposta que conduz ao pensar 
imagens, questiona a perspectiva eurocêntrica, abrange particularidades condizentes 
com as realidades locais e das sociedades não ocidentais.

Tomando a cultura como traço que define o seu estudo, Mirzoeff (2003) 
afirma que a visualização caracteriza o mundo contemporâneo. Essa 
característica não significa que, necessariamente, conheçamos aquilo 
que observamos. A distância entre a riqueza da experiência visual na 
cultura contemporânea e a habilidade para analisar esta observação 
cria a oportunidade e a necessidade de converter a cultura visual em 
um campo de estudo. [...] Enfatiza que não se trata de uma história das 

¹O projeto Banquete Cerâmico: da arte popular à cerâmica contemporânea foi realizado pelo Edital 
Fluex/ 2020. Registro meus sinceros agradecimentos aos colegas que colaboram de forma direta e 
indireta: Marta Penner, Maria Emília Sardelich, Rosilda Sá, Lidiane Ramos da Silva e Robson Xavier 
da Costa. Minha gratidão se estende à equipe do NUPPO, em especial à coordenadora Luciana 
Calado Deplagne e à Dona Celeste. Agradeço principalmente aos alunos que participaram, pois sem a 
cumplicidade deles não seria possível realizar a exposição.
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imagens, nem depende das imagens em si mesmas, mas sim dessa 
tendência de plasmar a vida em imagens ou visualizar a existência [...] 
(SARDELICH, 2006, p. 211).

Mirzoeff considera a experiência da vida cotidiana em primeira instância na sua 
proposta de investigação para cultura visual, privilegiando as imagens presentes 
nos meios de comunicação e afastando-se de espaços que consagram obras de 
artes (SARDELICH, 2006). A cultura visual como perspectiva é, acima de tudo, um 
campo de construção de significados e uma forma de descobrir como os sentidos das 
imagens são elaborados pelos seus consumidores, em outras palavras: “por duas 
preocupações principais: objetos materiais e imateriais da visualidade e as formas 
pela qual olhamos para eles” (DIAS, 2012, p. 65).

Assim, procurou-se instigar os cursistas da disciplina de Cerâmica II a criar 
considerando os referenciais da cultura popular local, dos temas ou perspectivas da 
vida cotidiana, dos seus anseios, afetos, interesses particulares. Pois, os aspectos 
da construção identitária dos alunos em relação à cultura local foi um dos pilares da 
proposta de ensino adotada. Além disso, buscou-se discutir ainda a multiplicidade da 
composição das identidades no tempo contemporâneo, pensando também a atuação 
do ceramista no sentido pensado por Basbaum como “artista-etc” (BASBAUM, 2013). 
Logo de início foi sugerido aos alunos refletirem sobre sua atuação como artistas a 
partir de uma visão ampliada.

Acrescenta-se que uma das abordagens com vasta recepção no contexto brasileiro 
sobre a cultura visual é o pensamento de Fernando Hernández que adota uma 
perspectiva crítica, como um estudo transdisciplinar, mas intimamente referencial à 
vida do sujeito e à sociedade. A recepção do pensamento de Fernando Hernández é 
uma proposta com preocupações educacionais, ele sugere que as representações e os 
artefatos visuais são compreendidos nos seguintes aspectos: histórico/ antropológico, 
estético/ artístico, biográfico, crítico/ social (SARDELICH, 2006, p. 215). Tais aspectos 
são perpassados por questões identitárias, valores e jogos de poder, esses devem 
ser discutidos e pensados com as imagens que os englobam, considerando as 
especificidades da comunidade ou do grupo social que as produzem, compartilham 
e consomem. “Assim, cultura visual poderia ser entendida como objeto de estudo, 
porque assunto de pesquisa, substantivo, e não mapa de orientação para trânsito [...]” 
(MARTINS, 2012, p. 222).

Considerou-se as indicações de Fernando Hernández no interior da condução 
metodológica das aulas, pois pretendeu-se incorporar olhares históricos/ antropológicos, 
estéticos/artísticos, biográficos, críticos/sociais na condução dos processos individuais 
e coletivos da criação artística em cerâmica. No começo do projeto apresentou-se a 
proposta aos alunos, procurou-se estabelecer um contrato social, o qual permitiu que 
o grupo pensasse a criação das peças cerâmicas ou artefatos que compuseram uma 
exposição coletiva previamente proposta pela docente. Vale notar que a exposição 
sempre esteve aberta para discussão, reelaboração e criação coletiva. A exposição 
Banquete Cerâmico ocorreu nos meses de março e abril de 2020 no Museu da Cultura 
Popular do NUPPO (figura 1). Ela foi minha última experiência de ensino presencial até 
o momento, logo após a inauguração da exposição o processo de ensino foi alterado 
para o modelo remoto (pandemia covid 19).



406

Uma experiência no Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular 
(NUPPO): formação artística e identidade

Desejava-se promover a realização de uma exposição coletiva dos alunos da 
disciplina de Cerâmica II no NUPPO a partir dos estímulos e do referencial visual 
disponível no acervo desse espaço de pesquisa que abriga o Museu de Cultura Popular 
da Universidade Federal da Paraíba. A parceria com o NUPPO foi fundamental para o 
desenvolvimento do projeto porque seu acervo possui uma grande contribuição para o 
campo dos estudos culturais, sobretudo, no que se refere às manifestações populares, 
destacando a cerâmica popular local. Almejava-se ainda aproximar os alunos do curso 
de Artes Visuais desse espaço que possui um rico material para pesquisa, bem como 
dar luz à importância histórica e social desse espaço na universidade.

No ano de 1978, o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura 
Popular (NUPPO) foi criado com o intuito de preservar e dinamizar 
a memória documental das várias manifestações da cultura 
popular produzida no Nordeste, em especial no estado da Paraíba. 
(DEPLAGNE, 2019, p. 7).

Além disso,

Em agosto do mesmo ano surge o Museu de Cultura Popular. Nos 
primeiros anos de existência já contava com um vasto e significativo 
acervo de peças artesanais, de registros sonoros e visuais de várias 
práticas culturais populares, destacando-se o conjunto expressivo 
de registros sonoros feitos por Altimar Pimentel durante as Jornadas 
do Conto Popular, as pesquisas de Osvaldo Trigueiro, entre outras 
desenvolvidas no NUPPO. [...] A documentação reunida entre a 
década de 1970 e 80, passados quarenta anos, representam parte da 

Fonte: Registro da autora.

Figura 1.Exposição Banquete Cerâmico, 2020. Museu da Cultura Popular, PB.
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memória cultural da Paraíba. (AYALA, 2019, p. 45).

Para a concretização do trabalho realizado no interior da disciplina de Cerâmica 
2 era necessário compreender melhor esse espaço de pesquisa, sua cooperação 
para preservação do patrimônio cultural e a divulgação de sua memória. Diante disso, 
entendeu-se também que os alunos precisavam sentir que seus referenciais possuíam 
algum grau identidade com os objetos e artefatos do acervo. Optou-se por um 
direcionamento prévio apresentado no primeiro momento em sala de aula, elaborado 
como um jogo aberto para brincar e resignificar o ditado popular “Apressado come 
cru”, isso em diálogo com o acervo do museu.

Após a apresentação da proposta, o segundo passo foi levar os alunos para 
conhecer o espaço do NUPPO. Em locus, eles foram instigados pela docente e pela 
equipe do NUPPO a buscar referências vividas que estariam em consonância com o 
acervo. Foi uma experiência muito bonita, alguns alunos criados no sertão relataram 
práticas cotidianas que estavam representadas nas exposições permanentes, outros 
que foram criados nas capitais lembraram carinhosamente de histórias relatadas 
pelos avós sobre como a vida era no passado ou de viagens ao interior do nordeste 
brasileiro. Outros adentraram nesse universo pela primeira vez, pois são naturais 
de outras regiões do país. Alguns alunos eram filhos ou netos de artesãos locais 
ou profissionais da artesania, de maneira geral, sentiram suas práticas valorizadas. 
Inclusive foi incentivado que eles buscassem nas práticas artesanais que já produziam 
possíveis diálogos com a sua criação em cerâmica para a exposição. Foi uma partilha 
muito significativa e um bom ponto inicial para o trabalho prático que seria desenvolvido 
no ateliê posteriormente. Foi notória a valorização das identidades dos alunos com a 
multiplicidade de referenciais culturais disponíveis no NUPPO.

Sobre a composição do grupo final de alunos que participaram da exposição 
Banquete Cerâmico, vale observar que dos 38 matriculados inicialmente na disciplina 
de Cerâmica 2, 4 trancaram a disciplina e 5 desistiram, entre os desistentes 2 eram 
alunos de outros cursos (psicologia e arquitetura). No final concluíram a disciplina um 
total de 29 alunos e participaram da exposição 27 alunos-ceramistas-artistas, todos 
graduandos de Artes Visuais, sendo 96,3 % alunos do 2º período. A participação 
na exposição não era uma proposta obrigatória, mas um convite aberto aos alunos 
que desejavam se iniciar no mundo expositivo das artes visuais. Dos alunos que 
participaram da exposição 55,6 % não tinham nenhuma experiência como expositores 
em espaços culturais (museus, galerias, festivais) e 44,4 % já haviam participados 
de exposições de arte². Compreendeu-se desde o começo que um dos objetivos da 
proposta era colaborar com a construção da identidade dos discentes, de maneira que 
eles pudessem se reconhecer também artistas, percebendo e refletindo sobre seus 
processos criativos, igualmente os seus repertórios culturais como sujeitos ativos.

Entre os aspectos da construção identitária do aluno-ceramista-artista, procurou-se 
estimular que eles pensassem suas criações relacionadas em um universo maior, no 
trabalho coletivo, considerando as relações sensíveis e expressivas entre as criações 
individuais. Permitiu-se ainda que os alunos trouxessem outras referências, alguns 
incluíram repertórios que estavam aprendendo nas disciplinas de história da arte 
ou influências do universo cinematográfico, da cultura de massa, ou seja, as muitas 
possibilidades abertas no campo da cultura visual.

² Dados coletados a partir de um questionário respondido pelos alunos.
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Com o foco da cultura visual   voltado para as experiências visuais, 
e não apenas para imagens de um repertório específico, este campo 
abandona as clássicas distinções entre cultura superior e inferior que 
privilegiavam apenas o estudo de artefatos e imagens cadastrados, 
considerados objetos das belas artes. Assim, o campo abre-se à 
análise dos aspectos da vida cotidiana, incluindo aqueles antes 
ignorados, entre eles, as imagens de publicidade e de entretenimento. 
(MARTINS; SÉRVIO, 2012, p. 275).

Na exposição final percebeu-se a variedade dos repertórios, a composição 
incluiu uma diversidade de visualidades dispostas em peças que aludiram comidas 
tradicionais de ceias, alimentos típicos, doces, bebidas, utilitários de mesa, corpos 
humanos fragmentados, seres mitológicos, maçãs, etc. As peças formaram um 
banquete mestiço, com representações da vida cotidiana, escolhas biográficas, 
elogios à cerâmica popular, influências de filmes da Disney, da cultura pop à exemplo 
de Harry Potter, obras do movimento antropofágico no Brasil, perspectivas críticas 
acerca da iconografia e de obras de arte tratadas pela história da arte (anti-vênus, 
maçãs proibidas). Tudo junto e sem hierarquias. (figuras 2, 3 e 4).

Fonte: Registro da autora.

Figura 2. Detalhe. Exposição Banquete Cerâmico, 2020.
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Escolheu-se trabalhar a partir de uma direção comum a todos, pois a disciplina de 
Cerâmica 2 foi ofertada em duas turmas distintas, uma matutina e outra vespertina, 
eram inicialmente 38 alunos matriculados, portanto, era necessário gerenciar um 
número significativo de processos criativos e pensar uma unidade na composição da 
exposição. A direção comum era a ideia da ambientação de um banquete e o diálogo 
com acervo do NUPPO. O trabalho docente incluiu a incorporação de mediações 
entre alunos-ceramistas-artistas que estavam trabalhando em turnos diferentes. Não 
era possível realizar uma discussão com todos os alunos para elegermos um tema, 
assim, o direcionamento inicial foi uma opção lógica e uma estratégia pedagógica 
para criar uma unidade. Ressalta-se que o direcionamento se manteve sempre aberto 
para singularidades trazidas por cada artista.

Fonte: Registro da autora.

Figuras 3 e 4. Detalhes. Exposição Banquete 
Cerâmico, 2020.
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O grupo trabalhou com a ideia que cada um traria para o banquete algo para 
“servir”. No final, o Banquete Cerâmico ofertou aos espectadores um “menu” de 
singularidades poéticas. Algumas peças foram queimadas e servidas como cerâmicas 
(pratos assados/cozidos), outras foram apresentadas para degustação visual em 
argila modelada (pratos crus). A presença de peças biscoitadas ou não tinha como 
propósito jogar com o ditado popular que conduzia a criação coletiva - “Apressado 
come cru”. Durante a montagem foram selecionadas algumas peças cerâmicas do 
acervo do NUPPO, as quais integraram a composição (figura 5).

Foi uma proposta que buscou ser um pouco antropofágica e híbrida, mas também 
desejava pensar as práticas cotidianas ou afetivas, como as festas e reuniões de 
família em ceias, o reconhecimento de repertórios visuais particulares da cultura 
de massa, popular, etc. No processo os alunos visitaram e conheceram o NUPPO, 
adentraram ao universo visual da artesania fortemente representada nos artefatos 
que compõem o acervo do museu, estabelecendo um olhar especial para com os 
objetos cerâmicos representados por peças de mestres artesãos locais. Para o 
desenvolvimento do projeto era de suma importância estabelecer um diálogo com o 
NUPPO, com o contexto, o acervo e as exposições permanentes, mas também era 
necessário orientar os alunos sobre a construção de suas identidades como futuros 
artistas e sua transformação. Assim, o NUPPO foi escolhido como um espaço que 
potencialmente poderia colaborar com o reconhecimento de memórias, histórias de 
vidas, experiências em família, dessa forma, agregar significados que compõem a 
identidade cultural dos alunos e valorizar suas origens. Igualmente, transformar suas 
visões sobre a arte, fazendo eles perceberem que a distinção entre arte e artesanato já 
não é mais tão relevante (nunca foi), tampouco qualquer dicotomia entre arte popular 
e arte erudita.

Neste relato reflexivo entende-se que a exposição Banquete Cerâmico foi um 
projeto bem sucedido, pois foi capaz de proporcionar aos alunos uma vivência artística 
em relação aos seus referenciais particulares, dando destaque para a busca por 

Fonte: Arquivo da autora.

Figuras 5. Detalhe. À direita e à esquerda peças do acervo do NUPPO, no 
centro a máscara confeccionada por uma aluna da disciplina de Cerâmica 2.



411

significados e processos de ressignificação de práticas da cultura local, bem como ser 
um lugar para homenagens, encontros e compreensões de pertencimentos com os 
artefatos da cultura visual dispostos no NUPPO, no imaginário da arte e da cerâmica 
popular. Foi, nesse sentido, que a experiência de ensino e formação em Artes Visuais 
pensada aqui procurou compartilhar seu processo na perspectiva de agregar reflexões 
que cooperem para a pesquisa em artes visuais e a formação do artista-ceramista.
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RESUMO
O uso da técnica de stop-motion para produção de videoaulas 

vem sendo difundido e é nítido seu crescimento no processo de 
produção de vídeos diversos, neste trabalho, visa-se uma taxonomia 
do processo de produção de videoaulas utilizando esta técnica. O 
trabalho parte de uma pesquisa coordenada pelo professor Flávio 
Gomes em parceria com os estudantes de iniciação científica: Julio 
Gabriel e Laura Bonfim. Primeiramente foi feito um levantamento do 
uso desta técnica em videoaulas do YouTube, buscando levantar, 
as principais variações da técnica de stop-motion para produção 
de videoaulas. A principal função deste levantamento foi embasar a 
produção de um material de referência para uso pedagógico, baseado 
no uso da técnica de stop-motion como ferramenta de metodologia 
ativa no ensino que terá como ponto de partida as referências aqui 
apontadas.

PALAVRAS-CHAVE
Animação; Stop-motion; Videoaulas.

ABSTRACT 
The use of the stop motion technique for the production of video 

lessons has been widespread and its growth in the process of 
producing various videos is clear. In this work, we aim at a taxonomy 
of the process for producing video lessons using this technique. The 
work is part of a research coordinated by Professor Flávio Gomes 
in partnership with scientific initiation students: Julio Gabriel and 
Laura Bonfim. First, a survey was made of the use of this technique 
in YouTube video lessons, seeking to raise the main variations of the 
stop-motion technique for video classes production. The main function 
of this survey was to support the production of a reference material for 
pedagogical use, based on the use of the stop-motion technique as 
an active methodology tool in teaching, which will take as its starting 
point the references mentioned here.

KEYWORDS
Animation; Stop motion; Video lessons
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APRESENTAÇÃO

Stop-motion é uma técnica de animação que possibilita a produção de vídeos 
animados utilizando qualquer tipo de material, nesta técnica, objetos de qualquer 
tipo são fotografados quadro a quadro, de forma que o animador possa tirar uma 
foto, fazer um pequeno movimento no objeto, tirar outra foto e assim por diante até 
que o movimento do objeto seja finalizado. Após este processo, as fotografias são 
convertidas em um vídeo animado. 

No stop-motion, assim como em toda animação, a criação bem-
sucedida de movimento contínuo depende de como um quadro (ou 
uma posição) se relaciona com os quadros anteriores e subsequentes. 
Quanto mais um quadro se conecta com o movimento, cor e assim por 
diante, melhor e mais fluida será animação. (PURVES, 2011, p. 20)

Durante muito tempo essa técnica foi utilizada para produção de efeitos especiais 
em filmes com atores, porém, com a popularização da tecnologia digital, ficou mais fácil 
produzir filmes utilizando a técnica de stop-motion e entusiastas, artistas começaram 
a produzir seus próprios filmes e divulgar nas redes sociais diversas, o caminho até 
as salas de aula foi curto e logo, logo, filmes de stop-motion começaram a ser usados 
como ferramentas pedagógicas por professores, tanto para divulgação de conteúdos 
específicos como ferramenta de metodologia ativa em aulas baseadas em projetos.

Neste texto não iremos nos aprofundar nos conceitos de metologias ativas, assunto 
para outro trabalho produzido durante esta pesquisa, porém vale um apontamento de 
que forma estamos olhando para esse conceito ao tratá-lo no texto. Aqui vamos usar 
duas definições básicas sobre o termo que nos empresta autonomia para cita-lo. 

O primeiro conceito que vamos usar é baseado na proposta de Moran (2015) que 
entende que as novas tecnologias ou tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) devem ser assimiladas pelos professores como parte integrante do processo 
de ensino aprendizagem, na busca de uma harmonia que permita que o professor, 
por mais conservador que seja, possa transitar com autonomia e segurança neste 
caminho, porém, permitindo que o estudante, adepto destas tecnologias possam fazer 
uso das mesmas durante o processo.

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e 
tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, 
profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo 
digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, 
uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. 
Por isso a educação formal é cada vez mais blended, misturada, 
híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, 
mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O 
professor precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, 
mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a 
interação com todos e com cada um. (MORAN, 2015, p. 16)

Por outro lado, buscamos aqui, encontrar projetos que demostrem a possibilidade 
de autonomia dos estudantes dentro do processo de ensino aprendizagem, neste 
sentido, nos cabe os apontamentos de Neusi Aparecida Navas Berbel que afirma, em 
seu artigo “As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes” que 
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as metodologias ativas são elementos de autonomia que guiam os estudantes não 
só para um processo de ensino/aprendizagem eficiente, mas também os direcionam 
para uma vida prática autônoma.

Podemos entender que as Metodologias Ativas baseiam-se em formas 
de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais 
ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, 
desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em 
diferentes contextos. (BERBEL, 2011, p.29)

Por fim, vale ressaltar que este trabalho não focará na discussão dos conceitos e 
aplicações das metodologias ativas, aqui vamos fazer um estudo exploratório que visa 
catalogar as diversas formas de uso e aplicações práticas de vídeos produzidos com 
a técnica de stop-motion, a principal função deste trabalho é subsidiar um trabalho 
maior que visa apresentar essa proposta de aplicação prática para professores 
e estudantes por meio de um estudo mais aprofundado que objetivará a produção 
técnica de animações deste tipo como uma metodologia ativa de ensino.

METODOLOGIA EMPREGADA NA PESQUISA
O principal objetivo deste trabalho é promover uma busca na plataforma do YouTube 

no sentido de encontrar formas diferentes de videoaulas produzidas com a técnica 
de stop-motion, a partir desta busca, especificar as diversas formas de produção de 
animação deste tipo. 

Esta pesquisa fundamentará o projeto maior que tem como título “O uso da técnica 
de animação em stop-motion como ferramenta pedagógica”, este projeto tem como 
principal objetivo a produção de artigos científicos que validem a técnica de stop-
motion como uma prática viável de metodologia ativa, além da produção do material 
teórico/prático para auxílio dos professores.

Neste sentido, foi feita a captação de dados referentes à produção de diversas 
videoaulas presentes no YouTube por meio da catalogação em uma planilha 
disponibilizada na plataforma do Google Drive, essa catalogação feita pelos estudantes 
de iniciação científica visava principalmente, explorar a diversidade de uso e aplicações 
da técnica. A pesquisa foi desenvolvida entre junho de 2020 e julho de 2021.

Para coleta de dados, foi produzida uma planilha com base nas informações 
necessárias para a pesquisa, os estudantes de iniciação que auxiliaram na produção 
da pesquisa foram orientados a buscar por temas diversos, vídeos animados no 
YouTube, neste momento, não houve um filtro por animações em stop-motion, este 
filtro foi feito durante a análise dos filmes catalogados.

O trabalho de catalogação durou cerca de 2 meses e sua função não era exatamente 
estatística e sim, representativa, buscou-se explorar a diversidade de uso da técnica 
em detrimento à quantidade de vídeos, no primeiro momento a busca foi feita com base 
em todo tipo de videoaula ou produto audiovisual feito com animação, posteriormente, 
foram selecionadas apenas as peças que usavam a animação em stop-motion.

O resultado desta pesquisa foi filtrado e compilado, sendo apresentados os 
resultados no próximo capítulo.
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2. VIDEOAULAS FEITAS COM STOP-MOTION NO YOUTUBE
O primeiro passo para execução deste trabalho foi montar uma tabela para captação 

dos dados, esta tabela foi dividida da seguinte forma:

• Título do vídeo;
• Link do vídeo;
• Duração do vídeo;
• Canal do vídeo no YouTube;
• Quantidade de inscritos no canal;
• Tema do vídeo;
• Disciplina relacionada com o vídeo;
• Data de publicação;
• Quantidade de visualizações;
• Técnica utilizada;
• Quantidade de curtidas;
• Quantidade de “não gostei”;
• Quantidade de comentários;

Neste primeiro momento, foram capturadas todos os tipos de videoaulas, não 
cabe aqui uma análise quantitativa pois o universo da pesquisa é pequeno, durante 
o período de verificação, foram capturadas para análise, 41 videoaulas das quais, 29 
foram feitas efetivamente com a técnica de stop-motion.

O próximo ponto foi localizar nas animações feitas com stop-motion, que tipo de 
variação da técnica foi utilizada, em seguida são enumeradas as principais técnicas 
encontradas, lembrando que os conceitos das técnicas aqui apresentados são 
baseados em uma nomenclatura que se popularizou dentro do universo de produções 
que utilizam essa técnica e tanto os nomes quanto a descrição apresentadas partem 
de observação e estudo do processo de produção e de referências populares a 
respeito desta técnica, não existindo uma referência teórica sobre essa nomenclatura 
e suas descrições.

Massa de modelar – Também conhecida como claymation, é uma técnica que 
utiliza a massa de modelar comum do tipo plastilina para produção de objetos e 
elementos de cena, também pode ser usada para produção de bonecos diversos, 
nesta categoria foram encontradas 7 videoaulas, em geral a animação é feita em uma 
mesa e a câmera fica localizada acima da mesa para fotografar os elementos.

Recortes – A animação com recortes pode utilizar papel, tecido ou qualquer outro 
material plano, em geral a câmera fica localizada sobre uma mesa e os materiais 
são montados sobre a mesa para serem fotografados, geralmente são produzidos 
personagens com partes móveis que podem ser manipulados durante a animação. 
Foram encontradas 6 animações deste tipo dentro do universo da pesquisa.

Técnicas Variadas – Alguns vídeos de stop-motion misturam várias técnicas, 
massinha, recorte, desenhos etc para produzir a animação, quando foram encontradas 
animações que utilizavam mais de um elemento base para produção, estas foram 
categorizadas nesta nomenclatura. Foram encontradas 4 videoaulas deste tipo 
durante a pesquisa.

Desenhos – Outra forma de se produzir animações em stop-motion, é por meio 
de desenhos, estes podem ser desenhados em um quadro-negro ou em um quadro-
branco, fotografados, apagados e desenhados novamente, gerando assim um fluxo 
animado, existe ainda a possibilidade de se fazer vários desenhos e fotografando 
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um a um para gerar a animação. Sempre que foram encontrados vídeos com estas 
características, estes foram categorizados como desenhos, no total, foram encontrados 
4 videoaulas deste tipo.

Pixelation – Este termo que vem da língua inglesa e ganhou uma tradução não 
oficial (pixelação) é normalmente utilizado para nomear as animações que utilizam 
pessoas como objetos, as pessoas fazem uma pose, são fotografadas, em seguida, 
modificam sutilmente a pose e são fotografadas novamente, no final teremos uma 
animação fluida com movimentos robóticos das pessoas. Estas animações são muito 
comuns na internet pelo seu efeito cômico, porém para este estudo, encontramos 
apenas 3 videoaulas que utilizaram essa técnica.

Bonecos – Uma das formas mais clássicas de produção de vídeos com a técnica 
de stop-motion, são os bonecos, estes podem ser confeccionados com vários tipos de 
materiais, desde massa de modelar até borrachas sintéticas como silicone e borrachas 
naturais como o látex, são animações mais bem elaboradas e envolvem um pouco 
mais de engajamento por parte do animador, talvez por isso só foram encontradas 2 
animações deste tipo no universo pesquisado.

Objetos 2D – A animação com objetos 2D ou bidimensionais é baseada em se 
colocar a câmera em um suporte sobre a mesa e manipular objetos sobre a mesa, 
os objetos podem ser manipulados na lateralidade e na altura (eixos X e Y), nunca 
na profundidade, qualquer tipo de objeto pode ser utilizado, sejam lápis, borrachas, 
pedaços de papel, fotografias, tecidos etc, na maioria dos casos os objetos não são 
bidimensionais, porém a lógica é de aplicação em um plano, por isso a nomenclatura 
de objetos 2D, é uma técnica muito simples que permite resultados rápidos, porém 
não é muito apropriada para narrativas mais complexas, talvez por isso só foram 
encontradas 2 videoaulas deste tipo.

Objetos 3D – A animação com objetos 3D é muito parecida com a animação com 
objetos 2D, a diferença é que neste caso, os objetos estão sobre um suporte qualquer 
e a câmera está posicionada em um tripé em frente ao objeto, é possível explorar 
melhor o eixo Z (profundidade) da animação, sendo que as manipulações no eixo X 
(altura) são mais difícil de se conseguir neste tipo de animação, para isso é necessário 
um suporte para levantar os objetos. Animações com objetos 3D também são muito 
populares, o efeito mágico de se ver um sofá ou outro móvel qualquer deslisando 
pela tela é fascinante, porém, assim como a animação com objetos 2D, este tipo 
de animação não é muito viável para narrativas, e provavelmente por isso só foi 
encontrado 1 videoaula deste tipo.

Mesmo não sendo uma pesquisa quantitativa, foi feito um gráfico que demonstra a 
frequência de aparição de cada tipo de categoria dentro das animações pesquisadas:
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O gráfico nos dá uma pista de porque deste tipo de uso, a massa de modelar 
e as animações com recortes são mais frequentes dentro do espectro estudado, 
provavelmente, porque são materiais mais acessíveis e práticos para trabalho em sala 
de aula ou mesmo para produção de videoaulas de complementação de conteúdo. 
Técnicas que empregam bonecos ou desenhos carecem de maior aprimoramento 
técnico e aptidão artística, por fim, o uso de objetos e a técnica de pixelation não 
são boas escolhas para animações que trabalham com narrativas, e geralmente, 
videoaulas partem de narrativas, sendo assim, o gráfico reflete, em partes, o que 
ocorre em sala de aula e a realidade do uso da técnica de stop-motion no ensino.

O próximo gráfico apresenta a proporção de vídeos encontrados em relação às 
disciplinas escolares, dentro das animações investigadas, levantamos as seguintes 
disciplinas: Biologia; Artes; Educação infantil; Educação física; Geografia; História; 
Matemática; Português e Gramática; Química e Outras.

Fonte: próprios pesquisadores

Gráfico 01. Frequência de aparição das variações da técnica de stop-motion 
na amostra selecionada.
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 No gráfico podemos perceber que As disciplinas de Biologia e Química são as 
que mais utilizam animação em stop-motion como ferramenta pedagógica, ao inciar 
a pesquisa, existia uma expectativa de que a disciplina de Artes fosse a mais efetiva 
devido à proximidade da disciplina com a linguagem cinematográfica, porém, nesta 
amostra coletada, a disciplina teve uma efetividade pequena, com apenas 1 vídeo 
dentre os pesquisados. Em seguida apresentamos uma tabela com essa relação em 
números efetivos:

Fonte: próprios pesquisadores

Fonte: próprios pesquisadores

Gráfico 02. Frequência de disciplinas na amostra selecionada.

Tabela 01. Levantamento numérico das disciplinas contempladas pelas 
animações que compõem a amostra pesquisada.

Biologia 9

Artes 1

Educação Infantil 1

Educação Física 1

Geografia

Português e Gramática

3

4

História

Química

2

5

Matemática

Outras

1

2

Disciplina Quant.
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Talvez a predominância de uso da técnica em disciplinas de Biologia e Química 
podem ter uma relação com a prática experimental dentro destas disciplinas, no 
entanto, não existem indícios que comprovem essa teoria, outra questão que pode 
ser observada é que a amostra utilizada é relativamente pequena, e as variáveis de 
consulta utilizadas na ferramenta de busca do YouTube podem ter influenciado neste 
resultado.

Não é possível concluir que as disciplinas com mais incidência de uso da técnica 
sejam realmente as que mais utilizam, principalmente porque a amostra é muito 
pequena, mas vale ressaltar que a frequência encontrada nos diz que existe uma 
diversidade de uso no que diz respeito à produções deste tipo. Para um estudo mais 
realista, que visasse encontrar dados a respeito do uso da técnica por cada tipo de 
disciplina, seria necessário aprofundar um pouco mais e buscar uma amostra bem 
maior que a apresentada, porém, para o estudo que propomos aqui, essa informação 
não é relevante ao ponto de descartarmos a amostra encontrada.

Outra informação importante está relacionada com o tempo de duração destes 
vídeos, o vídeo mais longo tem uma duração de 10 minutos e 46 segundos, porém, 
está fora da média geral, o vídeo mais curto tem uma duração de 46 segundos, a 
média geral ficou em 2 minutos e 42 segundos, porém, para se ter uma média mais 
próxima da amostra, foi realizada uma média excluindo o vídeo de maior duração e o 
de menor duração, tendo em vista que o de maior duração está bem acima da média 
dos outros 28 vídeos estudados, neste sentido chegamos a uma média de 2 minutos 
e 29 segundos que representa bem o tempo de duração para um vídeo deste tipo.

Este tempo é importante na proposição da técnica de stop-motion como metodologia 
ativa pois pode servir como base para o planejamento das atividades, para uma 
proposta de metodologia o professor poderá estipular como tempo máximo 3 minutos 
e mínimo de 2 minutos, assim os estudantes ficam dentro de um tempo viável para 
produção e para exibição.

Os três vídeos mais visualizados foram um de Geografia com 41.422.261 
visualizações, o segundo foi um vídeo de Química com 22.641.553 visualizações e 
a terceira mais visualizada foi um vídeo de Biologia com 2.390.121 visualizações, 
quando comparamos esses resultados com o todo, percebemos que estes vídeos 
estão com visualizações acima da curva, o vídeo menos visualizado foi um da disciplina 
de Biologia com 29 visualizações, a média geral de visualizações ficou em 2.340.884 
visualizações. Entendendo que apenas 5 vídeos possuem mais de 1000 visualizações 
e 4 destas tem mais de 1.000.000 de visualizações, partimos para outra metodologia, 
criando uma regra que mede a proporção de visualização em relação à quantidade de 
inscritos nos canais, desta forma chegamos a uma relação de visualizações que é um 
pouco mais próxima da realidade, a fórmula utilizada foi a seguinte: 

MNV / MNI
Onde:

MNV – Média dos números de visualizações
MNI – Média do número de inscritos

O resultado acima apresenta uma média geral de visualizações proporcionais de 462 
visualizações por vídeo, este número fica mais próximo de uma realidade, tendo em 
vista que estes vídeos são videoaulas que concorrem diretamente em uma plataforma 
de vídeos públicos com vídeos de entretenimento, uma média de 462 visualizações 
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proporcionais é um número muito bom. Serve de base para validar o uso desta técnica 
como metodologia ativa.

Outra verificação que fizemos foi com relação à relação entre “Gostei” e “Não 
Gostei”, nesta relação, vários vídeos tiveram 100% de aprovação pelo público, com 
nenhuma menção de “Não Gostei”, o vídeo que teve menor aceitação ficou com uma 
relação proporcional de 67% de aprovação, a média geral foi de 94% de curtidas.

Outros apontamentos podem ser extraídos desta amostra e o aprofundamento 
destes dados será tratado em trabalhos futuros, existe também, a proposta de ampliar 
a base de dados para alguns apontamentos estatísticos e comparação com os 
resultados qualitativos aqui apresentados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização deste estudo, podemos concluir que a animação em stop-motion 
se configura como uma boa escolha para complementação lúdica em práticas de 
metodologias ativas no ensino, este relatório não abrange todos os aspectos da 
pesquisa que conta com dois estudantes de iniciação à pesquisa e um professor como 
orientador, neste sentido, este estudo não tem um caráter conclusivo, visa apenas, 
encontrar dados para embasar a pesquisa mais ampla. Porém, é possível afirmar que 
existe uma variedade grande de possibilidades de uso da técnica de stop-motion, tanto 
para produção de videoaulas quanto para a produção de material de apoio dentro das 
disciplinas.

Também vale ressaltar que durante a pesquisa, percebeu-se que para uso 
pedagógico, as técnicas mais utilizadas são aquelas que fazem uso de materiais 
comuns ao cotidiano da sala de aula como massa de modelar, papel, eva, materiais 
artísticos simples como cola, tesoura, lápis, etc. Essa informação é importante para 
embasar os exemplos de uso que poderão ser criados para uma futura apostila de 
stop-motion com finalidade pedagógica.

Após a realização deste estudo, podemos apresentar alguns dados relevantes, 
dentre eles podemos enumerar: As disciplinas de Biologia e Química são as que tem 
usado com maior frequência a técnica de animação como elemento pedagógico. Em 
geral, para materiais audiovisuais, são utilizados, principalmente materiais comuns, de 
uso geral em sala de aula. Não são predominantes vídeos longos, sendo produzidos 
vídeos com uma média aproximada de 2 minutos e 30 segundos. Os vídeos possuem 
em média 462 visualizações proporcionais, mesmo acreditando que esses valores 
não são exatos, quando comparamos com vídeos de entretenimento, o resultado é 
muito baixo, porém, quando comparamos com videoaulas gerais, essa média está 
bem acima da média, o que aponta que o recurso de animação é totalmente válido 
para produção deste tipo de material.

A pesquisa maior que deu origem aos planos de trabalho apresentados aqui, visa, 
principalmente, a criação de uma apostila de animação em stop-motion para ser 
usada por professores como base para produção de videoaulas ou vídeos feitos pelos 
próprios estudantes para discutir temas diversos. Nesta altura da pesquisa, a apostila 
já está pronta e será publicada em breve. A proposta da apostila é usar aparelhos 
celulares para produção das animações e materiais diversos para produção das 
ilustrações, cenários e personagens.

A base teórica do estudo parte do conceito de metodologias ativas propostas por 
José Moran, a animação é uma forma de interação que permite o uso de narrativas 
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diversas para produção de conteúdo de forma lúdica e ativa, utilizando tecnologia por 
meio de aparelhos celulares e a possibilidade de edição de vídeos em computadores.

Por fim, temos uma relação proporcional de 94% de aprovação por parte do 
público, sendo que nenhum dos vídeos listados possui reprovação acima de 50% dos 
espectadores, neste sentido, acreditamos que estes vídeos são muito válidos para 
uso com estudantes de disciplinas diversas.

Este não é um estudo conclusivo, principalmente porque o universo de casos 
estudados é muito abaixo do que se esperava para pesquisa, por conta da pandemia, 
a pesquisa não pode caminhar da forma que prevíamos e estes dados podem ser 
revisados no futuro, com a possibilidade de ampliar a amostra e buscar mais elementos 
estatísticos. No entanto, acreditamos que os resultados, aqui apresentados, são bem 
relevantes para nossa pesquisa e validam o uso da técnica de stop-motion como 
metodologia ativa. 
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RESUMO
A hipercompetitividade, hiperinformação, hiperprodutividade e 

hiperconsumo – 24/7 (horas/dias) –, geram novas angústias nos 
indivíduos cada vez mais padronizados em função do mercado. Assim, 
penso sobre como lidamos atualmente com os fluxos telemáticos e 
com as subjetividades. Busco por processos criativos para produção 
de um universo ficcional, com narrativa onírica transmidiática, que 
represente experiências qualitativas em tempos de alta dispersão 
humana por conta da pandemia. Vislumbro maneiras para (re)existir 
através de resistências artísticas contraculturais, refletindo sobre 
arte colaborativa, deslocamentos conceituais, relações polissêmicas 
entre arte e tecnologia, narrativas oníricas, intertextualidades e 
outras práticas que visam o autoconhecimento e o enfrentamento ao 
obscurantismo psicobinário mekHanTrópico institucionalizado.

PALAVRAS-CHAVE: Universo Ficcional. Cultura Visual. Poéticas 
Artísticas. Narrativa Onírica. Transmídia.

ABSTRACT
Hypercompetitiveness, hyperinformation, hyperproductivity and 

hyperconsumption – 24 (hours a day) / 7 (days a week) – generate 
new anxieties in increasingly standardized individuals. Thus, I think 
about how we currently deal with telematic flows and subjectivities, 
in the search for creative processes to produce a fictional universe, 
with a transmedia onirical narrative, which represents qualitative 
experiences in times of high human dispersion due to the pandemic. I 
seek to (re)exist through countercultural artistic resistance, reflecting 
on collaborative art, conceptual shifts, polysemic relationships between 
art and technology, onirical narratives, intertextuality and other 
practices aimed at self-knowledge and confronting institutionalized 
mekHanTrópic psychobinary obscurantism.

KEYWORDS: Ficctional Universe. Visual Culture. Artistic Poetics. 
Oniric Narrative. Transmedia.
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Questões que há muito permeiam as reflexões humanas são referentes à existência. 
Daí partem múltiplas teorias pra desvendar nossa condição. Novas questões surgem 
a cada instante, em especial por passarmos por uma pandemia sem precedentes. O 
coronavírus seria uma reação natural de Gaia³ à destruição acelerada que fazemos 
em nosso habitat? Como estamos lidando com esse momento? Viso com esse artigo 
pensar sobre o contexto de onde colho elementos para a produção dos conceitos 
de meu universo ficcional autoral intitulado MekHanTropia. Desta forma, o texto se 
concentra muitas vezes na reflexão crítica sociocultural corrente e sobre intenções de 
processos criativos que usei para representar tais fenômenos em minha poética.

Padronizações binárias e a subjetividade em xeque 
O pensador Franco Berardi (2020), em entrevista ao jornal El País, estabelece 

relações entre os efeitos provocados pelo vírus e como isso altera a sociedade. 
Estamos vendo a consequência da exaustão de recursos planetários e do aumento 
de produtividade estimulado pela tecnologia, o que reflete não só na asfixia literal 
causada pelo coronavírus, mas também na alegórica em sociedade. Segundo ele, 
“o biovírus recodifica o sistema imunológico dos indivíduos e depois das populações. 
(...) o vírus opera traduções da esfera biológica para a psicosfera, o efeito do medo, 
do distanciamento” (BERARDI, 2020). Ficamos mais reativos uns com os outros, 
dispersos de afetos e cheios de polarizações que nos transformam em “corpos digitais 
zumbi” cuja resposta é binária, como a linguagem em “0” e “1” de computadores, 
aniquilando nuances típicas do ser humano. 

Uma possível válvula de escape para resistir a isso é a arte, transfigurando 
experiências e acessando dimensões “transbinárias” da vida. Utilizo o conceito de 
“transbinarismo” aqui associado ao pensamento de Edgar Franco (2021, p. 09-14), 
que o propõe para refletir sobre saídas ao maniqueísmo intolerante e limitante que as 
redes podem provocar sobre os indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Evoco, 
assim, a importância de nos atentarmos e abrirmos as perspectivas para devaneios e 
movimentações de quebra desses padrões ordinários para, a partir de nós mesmos, 
desconstruir o olhar antropoceno em direção ao infinito caótico da existência que se 
renova e transmuta em novas cosmogonias. Transfigurando, pelas redes telemáticas, 
os “zeros” e “uns” hipnotizantes desconectados da essência hipertecnológica da arte 
e do habitat natural, podemos adicionar a subjetividade de nossas fantasias para 
representar novos pontos de vista sobre a existência. 

Esse “transbinarismo” pode ser um importante caminho de autoconhecimento. O 
trafegar pela diversidade das “zonas cinzas” que o digital insiste em aniquilar com suas 
padronizações MekHanTrópicas destruidoras de subjetividades em função do mercado. 
A arte como um forte meio capaz de trazer ressignificações de momentos sinceros, 
únicos, qualificados, qualitativos, materializados, aproveitados com intensidade rica e 
visionária, no prazer vivo da carne, da aura, do espírito, da potência, da vontade, dos 
sentidos que tocam e são tocados transitando poeticamente a partir das memórias e 
da imaginação pelas entranhas do analógico e do digital.

Cada ser, em sua unicidade no mundo, estabelece suas próprias relações 
fenomenológicas com a existência. Porém, à luz de Byung-Chul Han (2018), a 
“hiperconectividade” e a “hiperinformação”, à qual estamos submetidos, guia-nos à 

³ A “Teoria de Gaia”, proposta pelo pensador inglês James Lovelock, considera o planeta Terra um 
sistema autorregulador em evolução. “A teoria considera que tal sistema tem um objetivo – a regulação 
das condições de superfície (...) a ser o máximo possível favorável à vida” (LOVELOCK, 2010, p. 244)
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um sistema instituído em função do “hiperconsumo” e da “hipercomparação” fundada 
no medo e no esgotamento, o que atrofia a imaginação. Tais reflexões são o ponto 
de partida para minha pesquisa de doutorado em Arte e Cultura Visual. Influenciado 
pela ficção científica e pela contracultura, crio um universo ficcional autoral onírico 
transmídia, intitulado MekHanTropia⁴, para pensar poeticamente questões atuais 
deslocadas conceitualmente à um cenário distópico no qual a subjetividade não é 
tolerada. 

Caminhos e Processos Anti-MekHanTrópicos
Domínios valiosos de resistência ao que chamo de MekHanTropia são a arte e da 

educação, quando orientados à busca pelo autoconhecimento. O campo da Cultura 
Visual surge desafiando o poder instituído e resistindo aos processos alienantes de 
expansão hegemônica. Imagens culturais que naturalizam e institucionalizam discursos 
e práticas passam a ser questionadas e analisadas para uma maior compreensão 
sobre o que se sente, se vive e se representa, levando em conta as intenções e 
contextos de tais fenômenos. 

Por meio da arte, entramos em contato com grupos e indivíduos que não “possuem” 
tanta voz social, o que traz pluralidade à nossa vida ordinária e nos possibilita maiores 
questionamentos sobre verdades estabelecidas, ampliando nosso pensamento crítico, 
colaboração e empatia. Neste sentido, Raimundo Martins (2012), coloca que: 

O papel que arte e imagem desempenham na cultura e nas instituições 
educacionais não é refletir a realidade ou torná-la mais real, mas, 
articular e colocar em cena uma diversidade de sentidos e significados. 
Indivíduos de um mesmo grupo ou comunidade podem conviver com 
as mesmas imagens, mas cada um as vive e interpreta de maneira 
diferente, criando brechas e espaços de diversidade. (MARTINS, 
2012, p. 74)

Todavia, existem muitas forças narrativas que, por meio de diferentes discursos, 
constroem, estabelecem e institucionalizam “regimes de verdades” ideológicos 
na sociedade. Tais institucionalizações moldam os indivíduos e estabelecem 
normatizações culturais, determinando “psicobinarismos”⁵. Tais fatos se dão hoje 
por meios e estratégias que atingem e ressignificam o inconsciente coletivo e estão, 

⁴O termo MekHanTropia vem sendo desenvolvido e aprofundado em minha pesquisa como conceito 
no intuito de explorar a representação para o processo de transformação e cooptação do Homem 
(antropo) em Máquina (mekhos). Esse conceito visa pensar sobre nossas relações sociais e com 
o meio natural, aproximando-o ao conceito de misantropia – aversão à natureza humana ou a falta 
de sociabilidade – bem como as dispersões e padronizações causadas pela tecnologia a serviço do 
sistema ditado pelo mercado. A MekHanTropia é uma indução causada pelo status quo para o indivíduo 
se tornar um mekHanTropo, com recompensas ilusórias sobre um futuro de falsa utopia baseada no 
luxo, lucro e bens materiais, o que o torna, de fato, uma distopia causada pela vaidade. O indivíduo 
é cooptado e esvaziado de sua subjetividade, se metamorfoseando em engrenagem de aniquilação 
a serviço de um sistema seco, sem vida. A palavra “Han” surge no interior da expressão, como uma 
homenagem ao pensador “HAN, Byung-Chul”, ponto de partida para essas reflexões. 

⁵Metáfora criada sobre o pensamento maniqueísta instituído em meu universo ficcional. Faz alusão 
à forma totalitária de pensamento em MekHanTropia, análogas ao sistema digital computadorizado (“0” 
ou “1”), que não leva em consideração as complexas nuances do ser humano de transcender essas 
determinações. Esse psicobinarismo estipula, na psique dos mekHanTropos, ideias extremas como 
únicas possibilidades de pensar e existir: “preto” ou “branco”, “sim” ou “não”, “bem” ou “mal”, “certo” ou 
“errado”, “adequado” ou “cancelado”, etc.
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recorrentemente, a serviço de interesses direcionados pelo mercado, determinando 
aspectos sobre a existência. 

Operar por uma descolonização do pensamento se mostra importante em uma era 
de tamanha fragmentação e profusão de sons e imagens disseminadas e irrefletidas. 
É essencial pensar sobre o que é institucionalizado, desvendando as intenções por 
trás das mensagens múltiplas potencializadas com a globalização: “o conhecimento 
artístico só será crítico se confrontar a tradição e os cânones que mediam o mundo e 
as produções simbólicas. (...) Obras de arte, assim como imagens, são ideológicas e 
estão socialmente situadas” (MARTINS, 2012, p. 75).

A criação artística de universos poético-ficcionais autorais nos outorga o título de 
“criador de mundos” e, assim, podemos transformar cosmogonias que modificam a 
nossa realidade ao serem acessadas e nos proporcionam diferentes pontos de vista 
sobre a existência a partir dos personagens. Ao contrário de universos ficcionais 
maniqueístas que são trabalhados como produtos mercadológicos (e, por isso, precisam 
se amparar em construções narrativas nas quais o ideal moral institucionalizado 
é o objetivo), criações independentes (por não se atrelarem de maneira servil ao 
mercado) possuem maior liberdade frente esse tipo de polarização, podendo adentrar 
em experimentações de maneira mais autônoma. 

Diante do cenário atual, inundado pelas redes e fluxos digitais, a arte colaborativa 
entre diferentes autores/atores humanos e não humanos é, por um lado, facilitada e 
atua como uma forma de reflexão e prática sobre a vida, ocupando espaços ordinários 
e extraordinários através das redes. As ligações estabelecidas pela minha pesquisa 
trazem constantes ressignificações conceituais por meio de uma polissemia de 
linguagens e interpretações sobre as ideias que lancei pelos álbuns musicais Cão 
Breu Pós-Humano e MekHanTropia⁶. Tais intertextualidades se dão por uma estrutura 
narrativa fragmentada com referências oníricas e são aprofundadas na “tese-criação”, 
que também integra a obra transmidiática, expandindo, amarrando e refletindo sobre 
os conceitos a partir do coletivo, desde a concepção, produção e distribuição com 
baixíssimo custo. 

Há ainda uma expansão narrativa por contatos com outras poéticas, percursos, 
universos e processos articulados em diversas mídias e plataformas. Como um filtro 
dos sonhos, capturo ideias minhas e de outros (humanos e não-humanos) para compor 
esse universo, adequando e buscando soluções poéticas em meio ao caos da vida 
refletida no processo criativo. Na medida em que a obra se transforma pela incerteza 
eu também me transformo e trafego pelo fluxo constante da produção.

Institucionalizações MekHanTrópicas
Busco na arte colaborativa uma antítese aos procedimentos de institucionalização 

de verdades e validação do “real” que operam geralmente de forma excludente, 
engendrando mecanismos hierárquicos de sedução que favorecem determinados 
grupos no poder. 

Giles Lipovetsky e Jean Serroy (2015), pensam sobre as estratégias de operação 
da arte e das visualidades a serviço do sistema. Segundos eles, “vivemos no tempo 
do boom estético sustentado pelo capitalismo do hiperconsumo.” (2015, p.40). Esse 
movimento de transformação dos diversos atores que operam o sistema em tipos 
de artistas visionários, por um processo de construção e difusão de uma imagem 

⁶Disponíveis em: https://fredefoak.bandcamp.com/ Acesso em: 13/10/2022.
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articulada com a criatividade e inovação como diferencial para o mercado, os autores 
chamam de “Capitalismo Artista”.

Houve uma transformação em relação às estratégias de cooptação das pessoas 
para as vendas. Segundo Han (2018), atualmente, no mundo da hiperconectividade 
e hiperinformação, é mais interessante fisgar as pessoas pelos seus prazeres, 
com elementos que evidenciem e apelem para ideais construídos de felicidade 
e bem-estar. Investir na promoção do consumo acentuado pelas necessidades de 
renovação provocados pela obsolescência programada dos produtos industriais e 
pela hipercomparação fomentada pelas redes. 

A isso associam-se promessas de aumento de rendimento físico e psicológico 
por atividades que são vendidas como indispensáveis para a vida contemporânea 
e a substituição do simples produto pela experiência relacionada a ele. Busca-se a 
infinitude de emoções que podem ser trabalhadas nos consumidores de maneira 
inesgotável. Também aparece, imbricada ao processo, a agudização da ideia do “ter” 
acima do “ser”, quantificando relações qualitativas na sociedade. 

O sistema transforma as relações sociais de dimensão pessoal, subjetiva, 
emocional e criativa em seu oposto padronizado, burocrático e instrumental. Isso 
fomenta egoísmos, vaidades, ódios e arrogâncias ao invés de incentivar a cooperação, 
empatia e convivência entre sujeitos diferentes, aumentando estereotipias causadoras 
de intolerância, desconexões e distúrbios psicoemocionais.

Com a digitalização e conexão global estabelecida por meio das redes telemáticas 
ligadas a empresas, as estratégias atingem novas e potentes formas, muitas vezes 
disfarçadas de conectividade e cooperação. Podemos ver, por exemplo, essas 
ilusões explícitas em nossa sociedade pelos apps de delivery, que destroem direitos 
trabalhistas, justificados pela ideia romantizada de empreendedorismo. 

Outro exemplo são as redes (anti)sociais, que se proliferam como destiladoras 
de ódio a partir de bolhas de aceitação, além de viciarem seus usuários de forma 
estratégica⁷. As discordâncias, tão importantes para a construção do pensamento 
crítico, diversidade e autorreflexão, são substituídas pelo curtir e pelo “block”, enquanto 
os aprofundamentos reflexivos são reduzidos a “certezas absolutas” sobre publicações 
de forma rasa, sem tempo suficiente de maturação e digestão. 

Com a mundialização do mercado de consumo, os ditames são frequentemente 
instituídos pela moda, pela publicidade e pelo marketing. Designers, programadores, 
artistas visuais, videomakers, etc, são cooptados a contribuir, como magos obscuros, 
com esse processo de geração de ilusões materializadas visando a manipulação das 
emoções. 

em sua versão artista (o capitalismo) não para de moldar produções 
destinadas a gerar prazer, sonhos e emoções nos consumidores. (...) 
solicitar as emoções, estimular os afetos e os imaginários, fazer sonhar, 
sentir e divertir. (...) um sistema conceptor, produtor e distribuidor de 
prazeres, de sensações, de encantamento. (LIPOVETSKY; SERROY, 
2015, p.43)

⁷Ver o filme “O dilema das redes” (2020), dirigido por Jeff Orlowski e disponível na Netflix: https://
www.netflix.com/br/title/81254224 . Acesso em 13/09/2020.
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Vemos também na educação um movimento nessa direção. A educação a serviço 
do mercado, com professores esgotados que, pra manter o emprego (já extremamente 
subvalorizado em nosso país), buscam produzir mais do que lhes compete, em uma 
autoexploração intelectual, física e emocional. Nessa lógica, o aluno passa a ser tratado 
como cliente a ser impressionado e o professor como vendedor que deve seduzir, 
visando o lucro, o mercado e a produtividade como objetivo maior. Um sistema focado 
em formar profissionais cada vez mais hiperespecializados, com pouca (ou nenhuma) 
visão holística, compreensão multiperspectívica e reflexiva sobre o mundo. 

Rosi Braidotti (2019) coloca que agora os professores são transformados em 
“empreendedores da mente” e do conhecimento e isso tem ascendido distúrbios 
psicoemocionais e modificado profundamente as relações educacionais:

In the last forty years, the public university (…) has been transformed 
(…) to a privatized enterprise, oriented toward business and its own 
self-accumulation (…). The neo-liberal re-organization of the institution 
of the university was implemented through practices like: (...) the 
privatization of higher education, the emphasis on monetarization of 
results through systemic grants and fund-raising, etc. (…) The neo-
liberal governance of universities means that the much-praised flexibility 
of hours results in academics working all the time; the precarious 
contracts cause insecurity and stress. The daily life of academics is 
threatened by expanding class sizes, pervasive technologies and 
excessive administration. (BRAIDOTTI, 2019, p. 25/26)

Segundo Braidotti, isso reduz a universidade (espaço importante para a pesquisa, 
pensamento crítico e livre expressão de ideias) a empresas onde o conhecimento é 
um produto regulado pelo patrão em função do capital. Segundo a pensadora, a caça 
às artes e humanidades, que vem sendo operada, também corrobora com o anti-
intelectualismo e com essa mercantilização da educação, pois elimina cada vez mais 
o pensamento crítico da sociedade.

A pandemia contribuiu com o aumento dessas explorações, condensando diversos 
aspectos da pluralidade da vida à uma única tela e aniquilando rituais, encontros 
afetivos, pausas reflexivas e momentos de descanso. Intensificou-se também o uso 
das plataformas e aplicativos digitais nos processos laborais. As empresas, em geral, 
adotaram o home office e tal prática coloca em xeque os limites entre os sentidos de 
vida pública e privada. É a “uberização” da arte, da educação e da vida, que resulta 
em profissionais sendo subjugados, reduzidos, alienados e cooptados à condição de 
peça operacional do sistema, perdendo direitos conquistados com muita luta e sendo 
hiperexplorados. Segundo Márcio Seligmann-Silva: “na era ‘pós-trabalho’ (...) Agora o 
indivíduo está ‘conectado’ sem sair do seu lugar. Assim traça-se também novamente 
a linha de demarcação entre as esferas privada e pública” (SELIGMANN-SILVA, 2018, 
p. 21).

No campo artístico e do entretenimento, músicos questionam como as plataformas 
de streaming usurpam e exploram os artistas. Um exemplo disso foi o baterista da 
banda Sonic Youth, Steve Shelley, que compartilhou no facebook um texto, assinado 
por Robert Brown⁸, questionando tais práticas e expondo situações de hiperexploração 
que reconfiguram o fazer artístico atualmente sob a égide da quantificação, redução e 

⁸Disponível em: https://www.facebook.com/steve.shelley.549/posts/10160921551269848 Acesso 
em: 17/09/2020)
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desqualificação de processos criativos à números e dados. Segundo ele, a situação é 
tão absurda que o dono de um aplicativo como o Spotify, por exemplo, hoje vale mais 
que artistas historicamente consagrados como Paul McCartney e o Pink Floyd. 

As formas como essas cooptações e seduções do sistema são estabelecidas, 
padronizam e reduzem as obras, as pessoas e as relações sociais a meras peças 
operacionais, como engrenagens. Tais fenômenos adoecem e matam aos poucos os 
indivíduos, gerando novas angústias e conflitos patológicos psicoemocionais, como o 
TDAH, a depressão e o Burnout, pois gera uma obsessão coletiva por desempenho.

Segundo Han (2017): “O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa 
autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro (...) O explorador 
é (hoje) ao mesmo tempo o explorado”. (HAN, 2017, p. 29). Essa indução racional do 
sistema ao nosso consumo emocional vai além quando lançado como um estímulo 
a um “ideal de inteligência emocional e saúde mental”, o que padroniza e determina 
nossas emoções e pulsões adequando-as ao mercado. 

Han diz que “o neoliberalismo é o capitalismo do curtir” (2018, p. 27) e atinge o 
nosso inconsciente, ditando-nos gostos, afetos e transformando-nos em objeto de 
(auto)exploração, o que nos causa colapso. Segundo ele, “as máquinas funcionam 
melhor quando emoções e sentimentos estão completamente desligados” (HAN, 
2018, p. 66). 

Assim, é importante pensarmos sobre o contexto que estamos vivendo em que 
as máquinas estão se tornando, cada vez mais, indispensáveis em nossas vidas 
cotidianas. Devemos ponderar a respeito de quem utiliza quem e ainda sobre como 
essas dependências instituídas dos seres humanos com as máquinas atuam e 
modificam nossa natureza. A atual pandemia evidencia essa mekHanTropomorfização 
e provoca uma nova pandemia de distúrbios psicoemocionais, ocupando nosso tempo 
de trabalho e de ócio ou descanso “hipnotizados” em meio as telas que nos circundam. 

A ideia de liberdade de expressão e de criação nesses tempos, caracterizados por 
tensões entre o mercadológico e o criativo em essência em um mundo globalizado, 
também é atingida:

De um lado, investidores, gestores, marqueteiros voltados para a 
eficácia e a rentabilidade econômica. De outro, criadores em busca de 
autonomia e animados por ambições artísticas. Demandas de liberdade 
criadora que se chocam contra os processos de racionalização e os 
controles exercidos pelas firmas (...) tendo em vista assegurar maior 
sucesso comercial e maiores lucros. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, 
p. 45)

No mundo atual, segundo os autores, vale mais o preço e a fama (da obra e do 
artista) do que as reflexões e processos criativos desencadeados. O valor estético e 
poético das obras perde espaço para seu valor de mediatização, caindo assim em 
fórmulas de criação padronizadas e pouco reflexivas. Nesse capitalismo artista, “as 
obras são julgadas muito mais em função de seus resultados comerciais e financeiros 
do que quanto às suas características propriamente estéticas.” (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2015, p. 47)

Em meu trabalho, a transmídia não é usada prioritariamente com intenção 
mercadológica, mas como forma de fomentar a criatividade, o pensamento crítico e 
a colaboração, dando voz e direcionando um olhar alternativo sobre as pessoas e 
relações humanas mediadas pela tecnologia. Além disso, me serve também como 
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representação poética da fragmentação social, emocional e racional de mim mesmo, 
em um processo de auto-cura e autoconhecimento pela criação artística. A tese-
criação, transmídia e experimental, se mostra como um monstro de Frankenstein, 
fragmentado, que clama por liberdade, transmutando-se pelos contatos. Pela arte, 
dou vazão às minhas questões, conscientes ou não, e me “monstro” em essência para 
enfim me (re)conhecer na obra. Ao dar formas poéticas fragmentadas, mas situadas em 
espaços e temporalidades que se conectam pelo universo da obra, identifico-me fora 
de mim e me lanço ao mundo por tais fragmentos dispersos de minha subjetividade. 

Os sons e imagens que produzo não visam, a priori, contar histórias determinadas 
por padrões narrativos teleológicos e, muito menos, se adequarem à normas ou 
lógicas instituídas mercadologicamente. Essas obras são, concomitantemente, tanto 
obras completas (constituídas de elementos que a formam como planos, movimentos 
de câmera, tons, notas, discursos, palavras, melodias, etc.), quanto micropartes que 
compõem algo maior (o universo transmídia como um todo). Porém, esse universo 
também pode ser analisado como microparte de algo maior (meus pensamentos, 
emoções, etc) que é parte de algo maior (a vida), e assim, sucessivamente, ao infinito 
(do micro e do macro), como proponho na letra da música Como se fosse Loucura⁹. 

O caos do mundo, com fenômenos individuais (a princípio sem sentido em si) 
se transforma pelas relações causa-efeito, complementando-se na medida que 
são associados. No videoclipe da música citada, elementos oriundos de diferentes 
contextos e autorias ganham novas formas ao serem reorganizados, criando uma 
nova possibilidade narrativa deslocada de sua essência original, mas que conserva e 
adiciona essa essência sob uma nova roupagem.

Tento assim representar essa fragmentação e hibridização da vida, dos fenômenos, 
das emoções, do pensamento pela organização poética transmidiática da obra, gerando 
novas significações, narrativas, sensações em cada contato. Tento fugir de modelos 
padronizados de narrar, mas também articular minhas percepções e sensações sobre 
a existência sem a veiculação restrita ao sistema. 

No entanto, de forma geral, os processos transmidiáticos emergem no cenário atual 
como forte estratégia de proliferação de produtos e discursos a serviço do mercado. 
Grandes empresas utilizam disso para proliferar relações afetivas em relação à suas 
marcas e produtos. Somando-se às ideias de obsolescência programada; cooptação 
de resistências pela indispensabilidade das tecnologias digitais em nossas vidas; 
sedução ao consumo como ideal utópico de felicidade e aniquilação das subjetividades 
e pensamento crítico, transformam profundamente a sociedade e o próprio capitalismo, 
que agora passa operar “não mais (como) um sistema econômico racional, mas 
(uma) máquina estética produtiva de estilos, de emoções, de ficções, de evasões, de 
desejos.” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 49)

O “capitalismo artista” segue construindo, inesgotavelmente, universos que atuam 
nos imaginários das pessoas com o intuito único de vender e lucrar e, neste sentido, 
as redes sociais digitais são um canal forte de atuação, não mais se restringindo 
à determinada classe social. Ao buscar atingir a psique, o sistema alcança nosso 
inconsciente e estabelece relações apelativas com nossas emoções, nos vendendo 
“experiências” e não mais apenas “objetos” como outrora. Somos então, nessa relação, 
a mercadoria. 

⁹Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SsfybsEG0WA&t=151s  Acesso em: 30/08/2021.
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Segundo Han, “O capitalismo do consumo introduz emoções para criar necessidades 
e estimular a compra. O emotional design molda emoções e padrões para maximizar 
o consumo. Hoje não consumimos coisas, mas emoções.” (HAN, 2018, p. 66). 
Experiências são inesgotáveis e nos fascinam a sair de padrões cotidianos diversos 
(também instituídos). O uso de forma racional, pela psicopolítica neoliberal, de 
aspectos emocionais dos indivíduos, direciona a sociedade à padronização, operando 
pela hipercompetitividade fundada no medo (morte, desemprego, etc) e na instituição 
de sonhos/desejos em função do mercado. 

O sono como resistência poética para (re)existência em MekHanTropia
Segundo o cineasta David Lynch (2015), emoções como tristeza, medo e raiva 

são destrutivas e aniquilam a criatividade do artista. Para criar é preciso haver um 
ambiente interno de liberdade, clareza e tranquilidade. Criar arte é um ato de imersão 
em si mesmo e, por isso, um meio de resistência ao sistema. Apesar de Lynch afirmar 
que dificilmente extrai ideias práticas dos sonhos, ele diz que adora a lógica onírica e 
a maneira como os sonhos se desenrolam (2015, p. 73). 

Penso no sono como uma experiência imersiva subjetiva fundamental contra 
padronizações operadas pelo mercado sobre os indivíduos, uma vez que o 
sonho é talvez o aspecto mais particular do ser-humano e podem nos ajudar no 
autoconhecimento por ideias que, muitas vezes, não estão conscientes. O sono 
também é uma forma de resistência em um mundo hiperacelerado. Segundo Crary 
(2016, p. 32), “O fato de passarmos dormindo um bom período da vida, libertos de um 
atoleiro de carências simuladas, subsiste como uma das grandes afrontas humanas à 
voracidade do capitalismo contemporâneo.” 

O sono é um resquício de contemplação típica de outrora, mais livre das amarras 
do hiperconsumo instituído pelo sistema. Enquanto dormimos não consumimos no 
mundo 24/7. Por isso, em meu universo ficcional, o sono representa uma grande 
ameaça ao sistema e se converte, poeticamente, em um caminho narrativo subversivo 
de libertação dos personagens que, contraditoriamente, “acordam” da letargia ilusória 
do sistema, por meio do sono, enquanto a maior parte da sociedade vive dominada, 
imersa numa “vigília” mekHanTrópica. Segundo Crary, “Habitamos um mundo onde a 
antiga ideia de experiência compartilhada está se atrofiando, e ao mesmo tempo as 
gratificações ou recompensas prometidas pelas opções tecnológicas mais recentes 
jamais serão alcançadas.” (CRARY, 2016, p.41)

Neste contexto, o autor coloca que nossas capacidades perceptivas, imaginativas 
e de memória estão cada vez mais retrocedendo. Estamos cada vez mais incapazes 
de prestar atenção em qualquer coisa, principalmente em nós mesmo.

Não temos mais acesso à contingência e à variabilidade do mundo 
visível. As mudanças recentes mais importantes dizem menos respeito 
às formas mecanizadas de visualização do que à desintegração da 
capacidade humana de ver, em especial da habilidade de associar 
identificação visual a avaliações éticas e sociais. Com uma oferta 
infinita e perpetuamente disponível de solicitações e atrações, o 
24/7 incapacita a visão, por meio de processos de homogeneização, 
redundância e aceleração. Apesar de afirmações em contrário, 
assistimos à diminuição das capacidades mentais e perspectivas em 
vez de sua expansão e modulação. (CRARY, 2016, p. 43)
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Assim, uma saída buscada pelo personagem Valdez para se livrar de sua condição 
mekHanTrópica é sonhar, para então tentar desacelerar, melhor se autoconhecer e 
poder transformar algo a partir da fragmentação de si mesmo. No curta-metragem 
Carta a Valdez¹⁰ penso poeticamente nessa saturação do personagem com o contexto, 
que se inicia com um relato sobre sua condição solitária e emerge adiante, no limiar da 
loucura, com a cena de sua metamorfose (a trilha sonora acompanha essa saturação 
narrativa, elevando a pressão por meio das frequências que turvam as mentes de 
quem tenta se libertar dessa situação). Ele então se desperta, visualizando-se a partir 
de um duplo que adentra espaços da rede de MekHanTropia. 

Esse experimentalismo narrativo fragmentado se aproxima da ideia de narrativa 
onírica, fundamentada sob a lógica dispersa, não-linear, dos sonhos, se estendendo 
à poética transmidiática da obra como um todo. A trama onírica se costura pelo que 
se refugia no inconsciente representado pelas brechas (micro e macro) narrativas do 
universo ficcional proposto. Pelo que se esvai da lógica estabelecida pela consciência 
em vigília, mas, também, pelo que permanece alocado dentro de nosso universo 
particular e que é lançado pela obra. As escolhas estéticas feitas durante o processo 
criativo como planos, tons, cores, notas, ritmos, sons, ruídos, pausas, silêncios, etc, 
possibilitam esses contatos entre diferentes dimensões psíquicas, ecoando do lado 
de fora de mim, já materializado como obra, aspectos internos meus e de quem ali se 
relaciona com as narrativas.

Confuso, (em Carta a Valdez) o personagem questiona o espectador com uma quebra 
da quarta parede, trazendo o vazio existencial e uma fronteira entre dimensões do que 
é “interno” e “externo”. Essa cena cria uma ideia de que a fronteira entre as realidades 
validada “humana” e a realidade virtual dos fluxos maquínicos, como proposto por 
Ascott (2009), foi atravessada e dividida entre ele e ele mesmo, configurando assim 
a ideia do “duplo” projetado. Tal ocasião abre espaço para reflexões metalinguísticas 
existencialistas sobre o “estar no mundo” em essência e sobre como podemos ser 
iludidos por nossos sentidos e cognição. 

Segundo Baudrillard (1981), a resistência talvez venha da exaltação da capilaridade 
de subjetividades expressas e potencializadas pelas redes, ou seja, utilizar a tecnologias 
que o digital possibilita de forma sistêmica para atuar de maneira anti-sistêmica, 
exaltando aspectos criativos contra os mecanismos padronizantes institucionalizados. 
Minar a automação do sistema a partir de suas entranhas, implodindo as estruturas 
opressoras que o erigem por meio da criação artística e libertando o imaginário 
como resistência. Assim, a criação autoral livre de amarras mercadológicas é, em si, 
uma forma de intervir na imaginação de maneira mais aberta e menos padronizada, 
explorando nossas luzes e sombras (baseado nas ideias junguianas de “Arquétipo da 
Sombra”) de maneira mais inclusiva e expansiva. 
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RESUMO
Seja no caminho do trabalho, do mercado ou em qualquer outro 

trajeto corriqueiro pelas grandes cidades brasileiras é possível 
observar diversos e persistentes elementos visuais presentes nas 
ruas, em fachadas de comércios, nos prédios e em casas: pixos e 
graffitis produzidos nas mais diferentes formas, cores e tamanhos. 
Neste paper estou partindo de  um pixo e graffiti específico, realizado 
por um grupo de mulheres grafiteiras na região metropolitana de 
Goiânia (GO - Brasil), o coletivo “Lobas do Cerrado”. Este artigo 
aborda alguns dos debates êmicos que envolvem esta imagem 
produzida pelo coletivo, problematizando também quem a produz 
e quem a vê, alguns aspectos de sua efemeridade e as relações 
de poder relacionadas ao graffiti nas cidades, na sua interconexão 
com noções de controle e de representação no espaço público. Na 
reflexão desenvolvida, empregamos algumas abordagens teóricas 
desenvolvidas por estudiosos do campo da Cultura Visual tais como 
Georges Didi-Huberman, Jacques Rancière e Nicholas Mirzoeff.

PALAVRAS-CHAVE
Imagem; Graffiti; Pixo; Coletivo; 

ABSTRACT 
Whether is on the way to work, the market or any other common 

path through large Brazilian cities, it is possible to observe several 
and persistent visual elements present in the streets, on the frontage 
of shops, on buildings and on houses: pixos and graffiti produced 
in the most different forms, colors and sizes. In this article I am 
starting from a specific pixo and graffiti, created by a group of women 
graffiti artists in the metropolitan region of Goiânia (GO - Brazil), the 
collective “Lobas do Cerrado”. This article addresses some of the 
emic debates surrounding this image resulting from the collective, 
also problematizing who produces it and who sees it, some aspects 
of its ephemerality and power relations related to graffiti in cities, 
in its interconnection with notions of control and representation in 
public space. In the developed reflection, we used some theoretical 
approaches developed by scholars in the field of Visual Culture such 
as Georges Didi-Huberman, Jacques Rancière and Nicholas Mirzoeff.
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Efemeridade das ruas e o coletivo “Lobas do Cerrado”

“Toda a imagem que se forma é passageira” (DIDI-HUBERMAN, 2015a. )
Em uma intensificação na velocidade que vivemos nossas vidas com múltiplas tarefas 

simultâneas, jornadas de trabalho prolongadas e áudios em velocidades máximas, 
nos deparamos com a aceleração do nosso cotidiano, e, consequentemente, nos 
vemos preocupados com o fato de que em, geral, não temos o tempo suficiente para 
tantas tarefas e seus estímulos, ao caminharmos tão rapidamente pela cidade, muitas 
vezes não percebemos o que está presente ao nosso redor. Porém, às vezes, nos 
basta apenas um olhar, mesmo que desatento, para que vejamos diversos elementos 
que nos sensibilizam, incomodam, questionam, que nos levam a refletir., como nas 
paredes de um bairro qualquer, com muitas cores, desenhos e frases se apresentam. 

Fonte: Instagram – Lobas do Cerrado

Figura 01 – Graffiti/pixo “Mulheres anticapitalistas antirracistas”

Didi-Huberman (2015a) faz menção  em seu texto, Aparecendo, desaparecendo, 
borboleteando, às borboletas e suas metamorfoses como uma metáfora para a noção 
de efemeridade, como uma criatura de passagem, que nos capta o olhar de forma 
muito passageira, que aparece de repente e logo em seguida voa para outro lugar, 
sumindo para sempre. O graffiti ou pixo possuem esta característica comum em torno 
de sua efemeridade e a imagem que hoje representa por duas mulheres e algumas 
frases de impacto (Figura 01) pode se tornar uma parede branca logo depois, no dia 
seguinte, dando lugar, a uma propaganda, a cartazes ou a outros elementos urbanos 
ocasionais que ali se sobreponham com o passar do tempo. Por outro lado, a pintura 
não se movimenta, as paredes não saem do lugar, não voam, mas nós, passantes, 
dentro de nossos carros, ônibus, motos ou enquanto caminhamos, vemos estas 
imagens e seguimos nossa rota, borboleteamos. 

Congele o tempo pr’eu ficar devagarinho
Com as coisas que eu gosto
E que eu sei que são efêmeras
E que passam perecíveis
Que acabam, se despedem,
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Mas eu nunca me esqueço 
(RUIZ, T. Efêmera)

Se “ficarmos mais um pouquinho”, como diria Tulipa Ruiz, o que vemos presente 
no nosso bairro? Será que percebemos as mudanças que ocorrem nos locais onde 
moramos? O que atrai nossos olhares? Será que percebemos os graffitis/pixos exibidos 
em nosso bairro? O que imaginamos quando nos deparamos com rostos desenhados 
e coloridos ou quando vemos a frase “mulheres anticapitalistas e antirracistas”? O 
que pensamos sobre estas  declarações? E sobre o que está sendo criado?  Como 
aqueles e aquelas que realizam graffitis e pixos aprendem e se tornam grafiteiras/os? 

Esta são algumas das perguntas que tenho realizado no contexto de minha 
pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual ao 
buscar estudar as imagens, ações e o modo como as grafiteiras do coletivo “Lobas 
do Cerrado”, um grupo  de mulheres grafiteiras que atua prioritariamente na região 
metropolitana de de Goiânia (GO - Brasil). 

Por se tratar de um trabalho de pesquisa que ainda está em desenvolvimento no 
mestrado, neste paper, busco refletir sobre este coletivo de forma ainda bastante 
preliminar a partir de uma das imagens produzidas coletivamente pelo grupo, 
representada aqui pela Figura 1. O coletivo “Lobas do Cerrado” é um grupo que se 
formou em 2017, composto somente por mulheres. Elas têm atuado em Goiânia e em 
outras cidades de Goiás e do Distrito Federal. Seus graffitis podem ser vistos em suas 
redes sociais, dentre os elementos mais visíveis, podemos ver uma forte presença 
do  bomb, que são letras feitas de formas mais arredondadas, grandes e com poucas 
cores. Há também diferentes formas de representação feminina, normalmente com 
mensagens ou frases, como a demonstrada na figura 01.

Tal como sugerido pelo campo preliminar que estou realizando, noto que a ideia 
de trânsito pelas cidades é algo crucial para o exercício de criação destas mulheres 
que, tal como borboletas, “passeiam” pela cidade registrando em superfícies as 
cores e formas efêmeras e mutáveis de seus graffitis. Além de seus passeios, as 
borboletas, também, estão em constante mudanças, elas “não se contentam com 
o metamorfosear-se a si próprias” (DIDI-HUBERMAN, 2015a), elas também podem 
transformar o outro, elas também podem levantar debates, realizar apontamentos, 
afirmar pontos de vista. Quem seriam essas mulheres? Por que se dizem antirracistas 
e anticapitalistas? Por que pixam exatamente esta frase? 

Pelo fato de que a “imagem borboleteia” tal como sugerido por Didi-Huberman 
(2015a), o conhecimento que as imagens podem trazer não são estáticos. Imersos 
em seus meandros, existem uma variedade de  respostas, são recortes de momentos, 
opiniões, pessoas, que permite novos debates. Estas respostas podem, inclusive, 
aparecer no próprio graffiti, pois há outras pessoas que pixam por cima, como sinal de 
protesto, ou complementam a frase disso, estas ocupações públicas sofrem alterações 
o tempo todo.

O que nos puxa para outras perguntas, se fôssemos nós a escrever algo sobre 
nossa identidade, que frase escreveríamos? Será que faríamos intervenções na frase 
apresentada?
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Reconhecendo quem produz
Muitas destas questões não serão respondidas neste artigo, mas me servem aqui 

como ponto de partida para a investigação e como modo de engajamento com o grupo 
que estou pesquisando em meu mestrado no PPGACV/FAV/UFG, um grupo de criadoras 
de imagens comprometidas com certa dimensão das visualidades contemporâneas 
em espaços urbanos. As perguntas me auxiliam também no relacionamento com 
autores  que me inspiram para as análises que serão realizadas depois do trabalho de 
campo, que ainda realizarei em 2022. Estes são teóricos renomados em seus estudos 
sobre o campo da Cultura Visual, que me levam a refletir sobre as práticas do ver e do 
criar na relação com as imagens. 

Um desses autores se trata justamente de W.J.T Mitchell (2006), que nos convoca 
a refletir sobre os Estudos Visuais como um campo de pesquisas  na qual o objeto da 
investigação é objeto da Cultura Visual. Para ele, a Cultura Visual

não está limitada ao estudo das imagens ou dos meios, mas se estende 
às práticas cotidianas de ver e mostrar, especialmente aquelas que 
pretendemos imediatas ou não-mediadas. Está menos voltada ao 
significado das imagens que às suas vidas e desejos ” (MITCHELL, 
2006, pg. 07). 

Em um campo diverso que conta tanto com Mitchell (2006) mas também com 
estudiosas como Ana Maria Guash (2003) e Éverly Pergoraro (2011), a Cultura Visual 
se mostra em seu cerne marcada pela abordagem interdisciplinar. As imagens não 
são pensadas somente por seu valor estético, mas também, pelos seus aspectos 
sociais, políticos e culturais. Todos os sujeitos envolvidos são colocados em foco, ou 
seja, tanto quem produz, mas também seus espectadores/consumidores, ao explorar 
como as imagens estão inseridas nos espaços e nas disputas por poder em diferentes 
contextos culturais. Desta forma, a Cultura Visual irá discutir e dar uma ênfase especial 
às experiências visuais no cotidiano, no tipo de interação corriqueira que se desdobra, 
por exemplo, em nossos trânsitos pelas cidades e em nosso consumo e interação 
com imagens nestes contextos urbanos contemporâneos.

Como já dito anteriormente, os graffitis e os pixos estão presentes no nosso dia 
a dia, já são hoje parte da experiência e do tipo de manifestação imagética familiar 
que temos ao nos deslocarmos pelas cidades brasileiras. Nem sempre esperamos 
que estejam ali, pois são tipos de intervenções passageiras, muitas vezes pensadas  
e produzidas rapidamente, para que nós nos deparamos com tais representações 
enquanto transitamos na cidade. A arte de rua nos permite estas experiências visuais 
no espaço público. 

Didi-Huberman (2015b), ao citar Flusser, mostra que existiu um tempo no qual  
as informações eram entregues e discutidas em espaço público e que atualmente 
as informações, imagens, textos as produções de mídia em   geral são realizadas  
em espaços privados e aí distribuídas  não havendo  maiores possibilidades  de 
sociabilização, com já ocorreu no passado. Quando Didi-Huberman faz  estas 
afirmações ele se refere aos espaços específicos de debate que já existiram e que 
ainda existem em suas formas institucionais tais  como as universidades as escolas 
e outros ambientes formais de ensino nos apresentando uma diferenciação com o 
que vivemos hoje ao estabelecer um contraste com o contexto hiperconectado no 
qual estamos imersos, na distinção característica  de um mundo mediado  pelo digital 
e pelos dispositivos eletrônicos tão presentes em nossos cotidianos. O universo 
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virtual, da interações on e off-line, pode estar seguindo uma confluência que já existia 
previamente entre o privado e o público, produzindo contextos nos quais é possível 
dialogarmos em encontros virtuais, ao assistirmos aulas remotas, ao  participarmos de 
fóruns virtuais e quando utilizamos as redes sociais de uma forma como nunca antes 
visto. 

Estas ponderações, nos levam a dois pontos, o primeiro se materializa na relação 
público x privado, pois podemos  mapear os lugares de extrema relevância que, 
que tais como fóruns públicos, levantam debates, formam indivíduos, abrem espaço 
para diálogos educativos, artísticos e culturais, como museus, centros culturais, 
universidades, cinemas, etc. Porém, há ainda outros locais que fomentam e produzem  
discussões, engendram curiosidades, discordâncias e sensações múltiplas, tais como 
o contexto das ruas, de espaços públicos compartilhados. 

A ocupação das ruas com músicas, performances, graffitis, pixos  também se 
constituem como momentos em que nós nos tornamos sujeitos que veem, participam 
e produzem significados, dando sentido às coisas e imagens que nos rodeiam e que 
suscitam questões sobre as identidades e as relações político-sociais que perpassam  
nossas subjetividades. 

O outro aspecto interessante apontado por Didi-Huberman  se refere à autoria e nos 
meandros de sua presença ou de sua destituição (DIDI-HUBERMAN, 2015b). Quando 
a produção é entregue a estes meios públicos, exibida no anonimato, a imagem pode 
ser o vetor que suscita o  diálogo. Como por exemplo, na figura 01, em que há os 
conceitos de anticapitalista e antirracista, e a representação de duas mulheres e a 
única relação presente é entre o espectador e sua reflexão sobre a imagem. 

O pixo, de acordo com a Lei 9605/1998 (BRASIL, 1998), afirma ser um crime contra o 
ordenamento urbano, excetuando casos autorizados pela prefeitura ou proprietário do 
local. Por isso,  enquanto uma arte ilegal, se apropria das possibilidades do anonimato 
para que possa se proteger de efeitos punitivistas decorrente de uma perseguição ou 
interdição a realizaçào do pixo e do graffitii em grandes cidades. Esta manifestação 
visual também se  apresenta como uma forma de protesto, seja ao realizarem certas a 
tags (assinatura da pessoa que pinta) para marcar um espaço urbano, seja colocando 
frases ou desenhos de cunho crítico, poético e político. 

No entanto, há também um movimento contrário, na qual a comunidade, como a 
do Hip Hop, busca visibilidade, procura anunciar o seu estar no mundo e ser visto por 
ele. O graffiti e o pixo estão presentes em nossa sociedade há bastante tempo, alguns 
relacionam com a arte rupestre, dados encontrados em escavações, uso do piche na 
Idade Média, sua constante relação com movimentos sociais, parte de ações políticas 
e de protesto. 

Tendo origem nas expressões culturais do  Hip Hop, por si mesmo, um movimento 
periférico, o pixo e o graffiti se constituem como modos de  construir e destacar certas  
identidades e de pontuar um exercício de auto afirmação para grupos, em geral, 
subalternizados e vivendo nas periferias das grandes cidades.. No contexto brasileiro 
do Hip Hop,  se pode notar que existem quatro vertentes dessa manifestações culturais, 
sendo elas, o graffiti, o break, a performance como MC (mestre de cerimônias) e 
como DJ (discotecagem), articulando, nessas relações sociais, diferentes formas de 
conhecimento. E, há ainda mais um elemento, o conhecimento, que englobaria todos 
os anteriores (SANTOS, 2021).

Neste caminho, o coletivo Lobas do Cerrado se apresenta, como dito anteriormente, 
tal como um contexto prioritário no qual estou desenvolvendo minha pesquisa de modo 
a capturar certas dinâmicas locais da cena, focando em um dos primeiros grupos de 
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mulheres grafiteiras da região metropolitana de Goiânia, o coletivo “Lobas do Cerrado”. 
Em suas redes sociais (Lobas do Cerrado, 2021)¹, podemos ver uma série de ações 
promovidas pelo coletivo que ocorrem desde 2017, tais como oficinas de graffiti para 
mulheres e crianças, mutirões em escolas, participação em festivais e em eventos de 
graffiti que se voltam  principalmente ao público feminino.

Fonte: Instagram – Lobas do Cerrado

Fonte: Instagram – Lobas do Cerrado

Figura 02 – Grafiteiras nos becos da rua do Lazer

Figura 03 – Oficina de lambes na Semana da Mulher 

A imagem acima (Figura 02) representa uma de suas participações em uma dessas 
atividades locais, uma ação da prefeitura de Goiânia na revitalização da Rua do Lazer 
e de becos do  entorno. A iniciativa municipal convocou para isso  diversas grafiteiras e 
grafiteiros para pintarem as paredes em parceria com essa ação de transformação de 
um conhecido aparelho público de lazer e sociabilidade no centro histórico da cidade.

¹O perfil do Instagram pode ser encontrado em @lobasdocerrado, ou pelo link: https://www.
instagram.com/lobasdocerrado/?hl=pt-br, acesso em 25 de outubro de 2021.
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Outra dessas ações se realizou em 2020, no Instituto Federal de Anápolis, ao  
realizarem diversas atividades durante a Semana da Mulher promovida por esta 
instituição de ensino. Dentro da programação, o coletivo ministrou uma oficina de 
lambe-lambe, uma técnica de produção visual e de ocupação imagética de espaços 
públicos que utiliza impressões através de colagens em paredes. Além do debate que 
também compunha esta atividade, podemos ver o painel final com diversas frases 
feministas acima na Figura 03.

Fonte: Instagram – Lobas do Cerrado

Figura 04 – Projeto Voltando a Escola com o coletivo Lobas do Cerrado

Outros projetos  nos quais o coletivo “Lobas do Cerrado” tomou parte  se tratou 
do projeto “Voltando à Escola’’, como visto na imagem acima, que promove ações 
por todo o país, realizando intervenções dentro das salas de aula. O projeto busca 
convidar artistas para aproximar essa relação arte e cultura na escola, em uma relação 
de diálogo entre estudantes, professores e convidados.

Outras práticas comuns que ocorrem no cenário do graffiti, seria a produção de 
mutirões, em que diversas pessoas pintam os muros externos das escolas da cidade, 
muitas dessas ações ainda produzem uma continuidade ao realizar também oficinas 
com a proposta de compartilhar suas experiências e para que as crianças possam 
vivenciá-las. Um cenário que o coletivo se demonstra muito presente realizando 
diversas atividades em escolas de ensino fundamental e infantil.

Em muitas dessas ações é possível notar que o  coletivo aborda sua  produção na 
intervenção em  paredes, como centro de suas ações como grafiteiras, ao mesmo 
tempo em que existe aí uma preocupação em  dar continuidade a projetos abrangentes 
e sociais de modo a possibilitar que mais pessoas possam produzir imagens, dando 
ênfase à formação e parceria entre mulheres, numa  ação feminina ativa, de cunho 
feminista. 
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Relações da imagem

Quando seres destinados a permanecer no espaço invisível do 
trabalho que não deixa tempo para fazer outra coisa tomam o tempo 
que não têm para afirmar-se coparticipantes de um mundo comum, 
para mostrar o que não se via, ou fazer ouvir como palavra a discutir 
o comum aquilo que era ouvido apenas como ruído dos corpos 
(RANCIÈRE, 2012: 60).

Rancière (2010; 2012) entrelaça as relações entre arte e política, por meio de 
diferentes manifestações. Um de seus exemplos apresentados são referentes a arte 
pública, um tipo de arte que se realiza, em geral, fora dos espaços institucionais, como 
museus e galerias. Sua abordagem mostra que a arte é política, por estar em um 
sensorium espaço temporal, que rompe com a distribuição do sensível.

Ranciére  diferencia polícia, política e sujeito político. A primeira seria aquela que 
controla, legitima e limita simbolicamente questões sociais; a segunda, rompe com esta 
lógica, traz o invisível para o visível; e o sujeito político seria este sujeito emancipador, 
que atua nestes momentos de ruptura. Com estas distinções, Rancière (2010; 2012) 
afirma que as visualidades podem se contrapor à uma visualidade vigente e a arte 
poderia se tornar  política ao  romper com ordens dominantes em arranjos sociais 
específicos.

Quando vemos na parede frases tais como “mulheres anticapitalistas antirracistas”, 
vemos ali um sujeito político coletivo, um grupo  de grafiteiras, suscitando debates 
sobre a lógicas sociais vigentes na relação de poderes e de ocupação do espaço 
público que apontam a presença de outras categorias de identidade que não priorizam 
somente  homens, brancos, pessoas cisgênero e heterossexuais. 

Winnie Bueno (2020) nota que na elaboração da socióloga Patricia Hill Collins  sobre 
as “imagens de controle” podemos encontrar uma importante contribuição analítica 
para entender como certas matrizes imagéticas se tornam hegemônicas no interior 

Fonte: Instagram – Lobas do Cerrado

Figura 05 – Chamada para evento sobre arte urbana
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de certas visualidades contemporâneas. Estas autoras  aponta que as “imagens de 
controle” seriam “a dimensão ideológica do racismo e do sexismo compreendidos de 
forma simultânea e interconectada” na análise de certas representações redutoras 
recorrentes em torno de mulheres negras a partir das quais os grupos hegemônicos  
modelam entendimentos, percpeções e prática discriminatórias sobre estas mesmas 
mulheres  de modo a  perpetuar situações de violência e de dominação. 

Estas imagens se configuram na continuidade das relações de poder que afetam 
principalmente as mulheres negras, mas que também envolvem outras intersecções, 
como raça, gênero e sexualidade e produzem processos de subalternização. As autoras 
mostram os processos  manipulativos  em torno de  como as mulheres negras são 
vistas e de como elas se relacionam com estas representações redutoras recorrentes. 

Ao manipular as narrativas a respeito do cotidiano dessas mulheres, os 
grupos dominantes criam pressupostos que tem por objetivo silenciar 
e imobilizar as lutas e estratégias que as mulheres negras articulam 
para sobreviver ao cenário de injustiça social. (BUENO, 2020: 86)

Outra questão importante abordada netas elaborações das autoras  é se trata da 
relação com  binarismos, que se coloca como algo vital para a constituição das imagens 
de controle, pois é a partir de lógicas binárias que se produzem as hierarquizações entre 
brancos-negros, homens-mulheres, hetero-homossexual. Nas análises ali sugeridas 
se nota a importância  de  quebrarmos com essa lógica dual para que possamos 
discutir  outras questões que envolvem diversas categorias que estão presentes no 
modo como as pessoas constroem suas identidades e modelam suas subjetividades. 
Neste sentido, em minhas análises ao longo do trabalho de campo e da escrita da 
dissertação de mestrado, estou utilizando como marco teórico concepções em torno 
dos  marcadores sociais da diferença (HIRANO, 2017) de modo a entender como 
diferentes categorias de identidade em sua conexão trabalham para influenciar no 
modo como as grafiteiras do coletivo coletivo “Lobas do Cerrado” se articulam para 
questionar em suas criações certas imagens e representações  que reforçam posturas 
de machismo, racismo ou lgbtfobia. Muitas vezes, estas relações de poder irão se 
sobrepor em diferentes contextos, como no caso das mulheres negras que sofrem 
tanto machismo, quanto racismo -  algo  que Bueno (2020) apresenta de matriz de 
dominação, um conceito de Patricia Hill Collins.

Em comunidades periféricas que se organizam em manifestações culturais tais  
como a do Hip Hop, vemos esses marcadores sociais presentes de diferentes formas, 
a depender de cada indivíduo. No caso deste coletivo de mulheres, podemos ver 
a presença destas discussões e preocupações políticas nos desenhos das duas 
mulheres e na  frase em destaque no grafite (Figura 1), que menciona gênero, raça e 
classe.

As produções destas novas visualidades são trazidas por Mirzoeff (2016) como 
uma reivindicação do olhar em que poderes dominantes criam imagens de controle, 
enquanto se produzem também formas de resistência, aquilo que define como 
contravisualidades.

O direito a olhar não é, portanto, um direito relativo à declaração de 
direitos humanos ou defesa de pautas. O direito a olhar é uma recusa 
a permitir que a autoridade suture sua interpretação da sensível para 
fins de dominação, primeiro como lei e, em seguida, como estética. 
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(MIRZOEFF, 2016)

O autor ainda argumenta que a educação tem sido uma base emancipatória para 
diferentes comunidades e causas. O direito ao olhar se relaciona ao direito de ser 
visto, de poder colocar sua perspectiva sobre o mundo e contrapor com as imagens 
já colocadas. As “Lobas do Cerrado”, então, estão neste processo de construção 
imagética, no processo de serem vistas e de construir uma certa visão sobre suas 
identidades e sobre as relações sociais, oferecendo e fomentando novas oportunidades 
para que mais mulheres se tornem agentes de novas intervenções públicas no espaço 
urbano.

Quando Mondzain (2015) aborda o conceito de espectador, relacionando com 
as pinturas nas cavernas e seu processo de criação. Ela reitera que o primeiro 
espectador é também o produtor de suas imagens, posteriormente, aparece os outros 
espectadores, que veem as obras. 

Na produção de  imagens o coletivo questiona diversas relações de poder, articulando 
também interessantes modos que nos fazem refletir sobre  quem pode produzir certas 
imagens, das pessoas que consomem imagens e  do lugares que as imagens  ocupam 
em nossas relações sociais. Coletivos, como o “Lobas do Cerrado”podem se tornar 
interessantes contextos de colaboração nos quais notamos a  constante produção 
de visualidades e de contravisualidade, algo que pretendo analisar em profundidade 
em trabalho de campo ao longo do mestrado. Este paper buscou abordar algumas 
questões que pudessem ser utilizadas não somente para uma única imagem, mas 
para, que nós, quando caminharmos pelas ruas de nossas cidades, nos permitamos 
parar, observar, opinar, produzir. Para que tenhamos a oportunidade de vivenciarmos 
experiências que não estão somente dentro de espaços convencionais como 
universidades, museus, galerias, que as narrativas sejam feitas também no espaço 
público.

Como dito anteriormente, este é apenas um recorte da pesquisa de mestrado que 
está sendo desenvolvida. Portanto, ainda haverá uma conversa com estas mulheres 
a fim de saber mais sobre suas experiências, formas de aprendizagem e trajetórias  
enquanto coletivo de grafiteiras.
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RESUMO
Relatamos aqui a experiência como educadora utilizando 

histórias em quadrinhos (HQ) a partir de um viés pedagógico 
para o desenvolvimento da alfabetização - colaborar a sequenciar 
pensamentos e estabelecer sentidos de leitura  para a produção 
escrita, incremento de vocabulário e o aprendizado de uma das figuras 
de linguagem, a onomatopéia, proporcionado pela leitura de HQ. O 
referencial teórico que auxiliou a reflexão está relacionado à temática 
“conhecimento científico, linguagem e história em quadrinhos”. 
Destacamos aqui o estudo de autores que contribuíram sobre o 
tema Ramos (2006) e Fernandes (2011). A metodologia empregada 
foi a pesquisa-ação e utilizada a análise de conteúdo pela produção 
escrita e imagética dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE
Histórias em quadrinhos. Anos Iniciais. Educação. Alfabetização

ABSTRACT 
We report here the experience of an educator using comic books 

(Comic) from a pedagogical perspective for the development of 
literacy - to collaborate in sequencing thoughts and establishing 
reading meanings for writing production, increasing vocabulary and 
learning one of the pictures of language, onomatopoeia, provided by 
reading a comic book. The comic book, in addition to favoring an 
eclectic form of teaching, allowing from the apprehension of basic 
narrative concepts to the sophisticated understanding of figures of 
speech, provides humorous moments in the classroom, creating an 
interactive dynamic between students and teacher, expanding the 
dialogues and expressive language manifestations.

KEYWORDS
Comics. Education. Literacy

Estratégias de ensino e HQ
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que constituíram 

um referencial para a educação no Ensino Fundamental em todo 
o País, incluíam a História em Quadrinhos (HQ) como gênero de 
discurso no ensino de Língua Portuguesa e Artes. A primeira vista 
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pode causar estranheza como a HQ está incluída em um gênero de discurso, se 
seu conteúdo é composto por linguagem verbal e imagética , Vergueiro (2005 apud 
RAMOS, 2006) nos elucida: “no entanto os leitores lêem suas palavras e têm a 
impressão de ouvi-las em sua mentes”, seria essa a impressão causada pelo recurso 
dos balões utilizado nas falas dos personagens.

Eguti (2001, apud RAMOS, 2006) demonstra que os quadrinhos apresentam um 
mecanismo próprio de representar a oralidade, uma vez que os balões com seus 
formatos (tracejado, trêmulos, etc) indicam o pensamento ou a entonação de voz 
do personagem, também o formato da letra (negrito, maiúscula) indica a ênfase da 
fala e as onomatopeias, indicam os sons produzidos no decorrer da sequência dos 
requadros.

Outro aspecto importante é a utilização da HQ como facilitadora no ensino, como 
por exemplo para divulgação do conhecimento científico. A produção desse tipo de 
HQ busca refletir sobre determinados conceitos da ciência a serem abordados por 
esse meio (FERNANDES, 2011). 

Um dos papéis do professor é a divulgação e desenvolvimento do conhecimento 
científico aos alunos, conforme apontado por Lemke (1997, apud FERNANDES, 
2011), no entanto é possível observar que o próprio docente apresenta dificuldades 
em adequar a linguagem científica que requer uma atenção ao contexto da escola, 
mediação das reflexões com os alunos sobre situações vividas e saber dialogar com 
a pluralidade existente em sala de aula. 

Justamente através da HQ com cunho científico, todo esse movimento discutido 
anteriormente se faz possível através de uma narrativa envolvente e criativa, com 
imagens atraentes que prendam a atenção do leitor, onde possamos encontrar os 
conhecimentos científicos sejam apresentados de uma forma leve e com uma 
linguagem apropriada a idade do leitor. 

A produção de HQ científica busca utilizar uma leitura clara e acessível, porém 
aqui nos referimos a HQ que não sejam cartilhas ou manuais sobre determinado tema 
científico, mas sim materiais atraentes visualmente e que despertem o interesse do 
leitor, além claro de trazerem uma linguagem adequada ao público alvo oferecendo 
a este a possibilidade de reflexões sobre o tema, e provocar o desejo de saber e 
aprender mais sobre aquele tema.

Dando asas à imaginação
Trabalhar como professora do ensino fundamental nos anos iniciais (6 até 10 anos) 

em escola rural, requer um repertório imaginativo grande, pois nessa idade a atenção 
das crianças rapidamente é direcionada para outros estímulos, principalmente aqueles 
que são mais coloridos, apresentam diversão e descontração. Em adicional, temos 
previstos curricularmente para trabalhos em sala de aula longos textos teóricos, 
compostos de diversas páginas (em sua maioria sem figuras) que no momento da 
leitura, se tornam infinitas. 

Desenhar na lousa, rodas de conversa e filmes são algumas estratégias adotadas 
para tornar as aulas mais interessantes e instigantes, mas como dito, crianças 
rapidamente perdem sua atenção e se cansam de uma mesma ferramenta usada no 
processo pedagógico.

Nesse contexto, criamos um espaço incrível para utilizar HQ, uma vez que estas 
são coloridas e tem ilustrações conjugadas a textos curtos, que estimulam  a leitura.  

Em nossa sala temos uma mini biblioteca e gibiteca e todos podem livremente 
utilizá-la; a única recomendação é que o livro ou HQ deve ser cuidado, não pode ser 
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rasgado ou escrito em suas páginas. O espaço das HQs é o mais disputado de nossa 
pequena biblioteca, e observamos que muitos alunos iniciaram sua paixão pela leitura 
de HQ ali. As opções de HQ oferecidas no espaço respeitam a idade da turma, ou 
seja, são aquelas produzidas para o público infantil (Turma da Mônica, A bruxinha 
atrapalhada, Tio Patinhas e Menino Maluquinho)

Acredito que usar a HQ em sala de aula motiva o aluno à leitura visual e escrita, 
devido o conteúdo ser escrito de forma menos complexa e também oferece o contato 
com novas palavras, aumentando o vocabulário dos alunos. Além disso, temos os 
alunos em nossa sala que participam do atendimento educacional especializado 
(AEE), que mesmo não sendo alfabetizados se beneficiam com as HQs, devido a 
possibilidade de criarem através da leitura das imagens, um contexto e entendimento 
do que se passa nos quadrinhos: desenvolvem a leitura visual.

Minha história com HQ remonta o período em que pela primeira vez trabalhei com a 
alfabetização de uma turma. Adotei como estratégia inicial a leitura das HQ´s “Bruxinha 
engraçada” (FURNARI, 2003), escolha feita por ser uma HQ apenas ilustrada, sem 
nenhum texto escrito, e extremamente humorada. O material foi a ferramenta perfeita 
para apresentar o mundo dos livros e histórias para crianças na faixa etária de 7 
anos; também permitiu mediar o aprendizado do sentido que a leitura deve acontecer: 
iniciar de cima para baixo e da esquerda para a direita. A Bruxinha engraçada fez 
parte de muitas tardes de risadas e construção do conhecimento leitor: através das 
ilustrações e da leitura dessas imagens, era possível criar histórias e diálogos diversos 
com os mesmos quadrinhos. Iniciamos aqui a paixão coletiva da turma por HQ, o que 
favoreceu a criação de uma pequena biblioteca e uma gibiteca na sala de aula. 

Em 2019 (último momento das aulas presenciais antes do SARS-CoV-2), trabalhei 
com HQ para fortalecer o aprendizado em ciências, língua portuguesa e história, 
agora com uma turma com 9 anos. Destaco aqui alguns momentos em que a HQ foi 
utilizada no processo pedagógico, iniciando neste ano pela experiência em língua 
portuguesa e a leitura do clássico de Júlio Verne: “20 mil léguas submarinas”, que 
estava disponível no livro didático adotado pela rede, com o objetivo de estimular o 
interesse pelos autores clássicos. 

Inicialmente fizemos a leitura de um trecho da obra através de texto escrito. Pode-
se observar que rapidamente os alunos se dispersaram e o interesse vagava para 
desenhos no caderno ou olhar pela janela. A obra escolhida, “20 mil léguas submarinas”, 
é belíssima, mas o texto escolhido não atingiu o objetivo planejado. 

Iniciei uma pesquisa na web em busca de material disponível de Júlio Verne e 
encontrei uma HQ da mesma obra, com imagens realísticas e o texto mais dinâmico.

A partir desse material, elaborei um planejamento de aula para as leituras e como 
pertencemos a uma escola pública, não temos a possibilidade de adquirir uma unidade 
para cada aluno, dessa forma realizamos a compra de um volume e trabalhamos com 
cópias de um trecho da HQ. A reprodução escolhida foi exatamente a mesma do livro 
didático.

Esse trecho foi dividido em três partes, para facilitar o entendimento da obra. O 
primeiro contato com a obra foi um momento inicial apenas para nos deleitarmos 
com o simples fato de ler uma HQ, outra preocupação foi com o espaço de leitura 
e o primeiro questionamento: eu gosto de ler sentada, em uma cadeira? A primeira 
resposta foi a imagem da rede em casa e o tempo divertido que passo com meu filho 
na leitura de HQ (Calvin e Haroldo atualmente é o preferido). 

Então, iniciamos a leitura, livre e sem questionamentos, apenas pelo prazer de ler, 
iniciamos no espaço externo a sala de aula: fomos para o pátio que é arejado, temos 
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árvores e cada aluno pode escolher o espaço que mais o agradava para a leitura. Não 
pense que todos leram nesses momentos, alguns ainda aproveitaram para algumas 
corridas ou malabarismos, mas aos poucos fomos nos organizando até chegar em um 
ideal de leitores e suas leituras. Para aqueles do AEE, utilizamos o mesmo material de 
HQ e a proposta foi que criassem a história a partir da leitura de imagens/ilustrações.

O segundo momento da leitura, realizamos agora em sala de aula e em grupos. Aqui 
a proposta era levantar palavras desconhecidas e discutir nos grupos os significados 
e buscar a informação no dicionário.

A partir desse trabalho de decodificação e entendimento de algumas palavras, 
realizamos conversas sobre o que cada um entendeu da história, qual parte gostou 
mais, por que gostou daquela parte e finalmente utilizamos o aprendizado adquirido 
pela leitura da HQ para responder às questões de interpretação de texto propostas no 
livro didático. 

Confesso que me surpreendi e o resultado foi bastante positivo, facilitando o 
entendimento e interpretação da obra. Os alunos conseguiram através dos ícones 
trazidos nos desenhos e leitura discutir a importância da preservação dos oceanos, 
quais peixes de água salgada que já tinham se alimentado e nos questionamos como 
alguém que viveu a tantos anos pode imaginar algo que ainda não existia na época: 
submarino.  Não chegamos a uma resposta, mas a grande possibilidade encontrada 
é que Júlio Verne era um viajante do tempo.

Letras que fazem burburinho
Ainda em língua portuguesa trabalhamos os conceitos de onomatopeias: figuras de 

linguagem. Para esse processo pedagógico elegemos as HQs da turma da Mônica 
para nos auxiliarem nesse aprendizado.

Iniciamos com a leitura livre e individual dos gibis da Turma da Mônica. Em seguida, 
organizamos grupos para discussão de palavras novas e seus significados e para 
finalizar, realizamos leituras de alguns quadrinhos em voz alta e os alunos foram 
convidados a “dramatizar” a leitura emitindo os sons das onomatopeias presentes nas 
HQs. Nos divertimos bastante com as leituras em voz alta, mas principalmente porque 
o aprendizado das figuras de linguagem ocorreu através de um processo amistoso, 
tranquilo, livre, conectado com experiências positivas de aprendizado.

Outra aplicação da HQ aconteceu no estudo de história, próxima a data da 
proclamação da república. Para essa faixa etária o assunto ainda não é estudado 
diretamente na disciplina, mas fica sem sentido apenas informar que dia 15 de 
novembro é feriado, sem o entendimento da importância da data. 

A partir dessa necessidade, busquei ferramentas para nos auxiliar nesse processo 
de aprendizagem e a escolha foi através de uma HQ da turma da Mônica. Realizamos 
a leitura individualmente e depois em conjunto onde meu papel, como professora, 
seria de facilitadora para o entendimento do momento histórico.  

Abrimos espaço para discussão e algumas questões foram feitas aos alunos: se 
eles sabiam citar algum país que é governado por Rei ou Rainha, se já se imaginaram 
vivendo em um reino, como seria ter um rei, o que seria diferente em nossa vida, etc. 

Criação imagética 
Além da leitura, em outras atividades propostas incentivo também a produção de 

HQ: essa passagem de leitor/espectador para criador, auxilia o processamento de 
informações discutidas previamente, desperta questionamentos estéticos na escrita: 
uso adequado das palavras, uso dos balões de diálogo e por fim a criatividade em 
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escrever uma HQ que seja interessantes ao público alvo: os pais. Também considero 
como um momento em que o aluno do ensino fundamental pode utilizar o imaginário 
para se conectar com o mundo real de forma mais sutil frente a assuntos impactantes 
emocionalmente.

Outro aspecto importante para adotar e incentivar a produção de HQ na sala de 
aula é auxiliar o desenvolvimento da escrita, alguns alunos verbalizam sua dificuldade 
em seguir uma sequência de ideias e com isso não terem uma escrita com uma 
sequência lógica de ideias e fatos. 

Dessa forma, ao adotar a HQ as imagens podem apoiar a escrita, mesmo que sejam 
imagens simples, como bonecos de palito. Essa flexibilidade em escrever um texto de 
forma não tradicional, os encoraja e traz fluidez nos pensamentos. A arte sequencial 
colabora para sequenciar pensamento auxiliando a construção da estrutura textual 
oferecendo ao aluno a possibilidade de articulação das palavras e frases dentro do 
texto através dos balões de diálogo. Os desenhos desenvolvidos são subsídios para 
a articulação de frases e posteriormente no desenvolvimento de parágrafos durante a 
elaboração de textos. O desenvolvimento dos balões oferece também, a possibilidade 
de criar vínculos entre as palavras, contribuindo assim para a coerência interna e para 
a progressão temática e textual.

Adotei a produção da HQ em aulas de ciências com o objetivo de informar sobre 
doenças específicas da região onde a escola está localizada. 

Dengue e HQ
A Dengue é um assunto corriqueiro e os panfletos enviados pela Vigilância Sanitária, 

infelizmente são recebidos e logo estão no lixo ou voando como aviões pelas ruas do 
bairro. Essa situação me levou a refletir: em como contribuir com a área da saúde na 
prevenção à dengue

O planejamento para desenvolver esse projeto, consistiu inicialmente em rodas 
de conversa, com alunos de 8 anos para discutirmos seus saberes sobre a dengue. 
Durante essas conversas semi-estruturadas e realizadas em grupos de 5 alunos, 
observei que o mosquito foi elevado ao patamar de “grande vilão” e “culpado” pela 
disseminação da doença.

Como ponto de reflexão nesse momento, trouxe a pergunta: por que o número 
de mosquitos aumentou tanto em nossas casas? O objetivo era discutir a ação 
antrópica na natureza e a redução dos predadores naturais do mosquito, além da 
responsabilidade de cada cidadão em manter a ausência de criadouros do entorno de 
sua residência ou terreno. 

Os alunos trouxeram várias situações que levavam o entendimento da proliferação 
do mosquito: “o vizinho não capinava seu espaço”, “ah! tem o vizinho que não limpa 
a piscina”, “ perto de casa usam muito veneno na horta e mata os sapos e peixes do 
riozinho de lá”, etc. Observamos que a apropriação da responsabilidade pessoal era 
muito baixa, nenhum aluno trouxe a situação de sua casa, apenas situações do outro.

Nesse momento, iniciei uma reflexão sobre o entorno da escola: como está a 
capinagem no entorno da escola? Vamos ver os vasos de plantas que temos no pátio, 
para saber se temos água parada? Vamos perguntar para a diretora se nossa caixa 
d’água está sendo limpa regularmente? Será que a caixa d’água é aberta ou fechada?

Saímos pela escola para realizar nossas pesquisas, caderno de anotações e lápis 
na mão. Realizamos a observação in loco dos vasos e avaliamos a questão da água 
parada, descobrimos que uma parte do terreno pertencente à escola não estava 
adequadamente capinado, entrevistamos a diretora, etc. 
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Em sala de aula, utilizamos os dados levantados e construímos uma tabela 
e o comparativo seria com a casa de cada um. A tarefa de casa seria realizar o 
mesmo levantamento na residência. Recebemos os dados e adicionamos à tabela 
e observamos alguns problemas que poderiam levar à multiplicação do mosquito e 
consequentemente à disseminação da dengue.

Também realizamos, em grupos, a leitura do material disponibilizado pela vigilância 
sanitária, com todos esses dados, a proposta apresentada aos alunos foi a criação e 
produção de uma HQ para os familiares e amigos. Individualmente criaram suas HQs 
sobre os cuidados para o combate à dengue. Cabe ressaltar, que durante a produção 
da HQ tivemos o cuidado em usar corretamente os balões de diálogo e onomatopeias 
e suas ilustrações, utilizamos gibis de nossa gibiteca para inspiração e ilustração 
correta das onomatopeias.

Uma parte do material (cópias) foi disponibilizado na escola para leitura, fizemos 
um varal no corredor e penduramos as HQs para que outros alunos pudessem tomar 
contato e individualmente, cada um levou para casa com o intuito em explicar aos 
familiares e vizinhos a importância do combate à dengue e os cuidados que devemos 
ter. 

Covid-19: criando HQ
Outra experiência com criação de HQ aconteceu em dois momentos, em 2020 e 

2021, sobre Covid-19. 
Em 2020, na semana que antecedeu o primeiro isolamento, recebemos material 

impresso vindo da vigilância sanitária com informações sobre o vírus e sua transmissão. 
Em grupos, realizamos as leituras e discutimos como a gripe é transmitida, a importância 
da vacinação (naquela época estávamos no início da campanha da H1N1). 

Também discutimos o significado da palavra pandemia e seus impactos na 
vida de cada um e no mundo. A partir das discussões e do material recebido pela 
vigilância, produzimos tirinhas de HQ sobre dois temas: a importância da vacinação 
e a transmissão do vírus covid-19. Os alunos foram orientados a utilizar os balões de 
diálogo e as ilustrações de onomatopeia ( alguns usaram para o vírus entrando no 
corpo). 

O material final foi encaminhado para as residências e os alunos foram orientados 
a utilizar a tirinha produzida para discutir com suas famílias sobre vacinação, ver sua 
carteirinha de vacinação e também explicar o que é pandemia e o vírus covid-19, 
através da HQ produzida.

O segundo momento, foi o retorno às aulas em 2021, durante a fase de acolhida, 
discutimos com os alunos presenciais e online quais eram os cuidados para evitar 
a contaminação pelo vírus. Também conversamos sobre os acontecimentos de 
dezembro até fevereiro, momento em que estávamos em férias escolares.

Utilizamos, nesse momento, a tirinha do Cascão, publicada no dia mundial de 
lavagem das mãos. Nessa tirinha o Cascão - personagem da turma da Mônica, fala 
da importância em sempre manter as mãos limpas.
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A partir do material discutido e informações recebidas pelo plano SP, sugerimos a 
produção de tirinhas de HQ sobre como se proteger contra o coronavírus. As produções 
contaram com balões de diálogo e ilustrações. 

Fonte: https://m.facebook.com/turmadamonica/photos/a.10
8580112606795/2065956023535851/?type=3&source=48

Fonte: Gláucia Buzato

Figura 01- Tirinhas HQ: protocolos de saúde

Figura 02- Tirinhas HQ: protocolos de saúde - produzido por aluno AEE
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Nas produções das tirinhas, podemos observar em cada quadro de HQ um significado 
e uma mensagem da importância dos protocolos de segurança contra Covid19 que se 
fez importante ao aluno. A máscara, o álcool gel, o distanciamento, para uma ida ao 
mercado (Figura 1) ou ir comprar doces (Figura 2), são utilizados com a significação 
de proteção e o aluno buscou transmitir ao receptor essa importância. Na produção do 
aluno do AEE, observamos a adoção da máscara como signo/simbolismo para causar 
no receptor a importância da proteção. A produção da tirinha de HQ foi permeada 
por relatos de perdas de parentes ou amigos e histórias de superação à doença. O 
momento oportunizou a acolhida dos alunos presenciais e a possibilidade de darem 
voz aos medos, dores e alegrias vividos durante o ano anterior. 

Considerações finais
As HQs em nosso dia a dia de escola rural são adotadas como facilitadores e 

estratégias de ensino por permitir um diálogo entre a oralidade e a escrita, que nos 
permite analisar e interpretar linguagens, auxiliando nas atividades de leitura dos 
diversos processos e produtos de linguagem  e seus resultados são inestimáveis.

Utilizamos as HQs em nossa rotina de sala de aula como leitura preliminar de um 
assunto mais teórico ou científico, como por exemplo em momentos de leitura de 
obras literárias, gramática, elementos narrativos, vacinação, entre outros assuntos.

Um aspecto importante, é a crença que toda leitura deve iniciar envolvida em um 
espaço positivo e sem nenhuma cobrança e como consequência direta podemos 
observar o despertar do leitor, que  é incrível de ser observado através das expressões 
e postura do aluno durante a leitura.  

Outro aspecto importante, é que atrelada a fundamentação e objetivos articulados 
aos PCNs, torna-se possível a ampla utilização da HQ e até mesmo ampliando-a 
para o ensino de Ciências, utilizando-a como divulgação e desenvolvimento do 
conhecimento científico.

Portanto, o objetivo principal da utilização da HQ em sala de aula é que as mesmas 
sejam formativas, conduzindo a reflexão através de uma forma narrativa inusitada 
que auxiliarão o aluno a melhor entender o mundo e a perceber que existem formas 
diferentes de aprender que não pelo modelo convencional existente atualmente, 
mas sim de forma criativa e prazerosa. Dessa forma, temas curriculares podem ser 
facilmente discutidos e as HQ com suas ilustrações e a tendência por uma narrativa 
intrigante e bem humorada, a transformam em um excelente veículo para construir 
novos conhecimentos de uma maneira mais convidativa. 

A utilização da HQ é algo diferente da rotina normal de sala de aula e contribui para 
que o aluno em seu processo de aprendizagem resgate e desenvolva seu processo 
criativo através desse processo dialógico proporcionado pela HQ. 

A HQ, além de favorecer uma forma eclética de ensino, permitindo desde a 
apreensão de conceitos básicos da narrativa até a compreensão sofisticada de figuras 
de linguagem, proporciona momentos bem humorados em sala de aula, criando uma 
dinâmica interativa entre alunos e professor, ampliando os diálogos e as manifestações 
expressivas de linguagem.

Finalmente, a introdução da HQ no processo ensino aprendizagem, oportuniza 
integrar metodologicamente os conteúdos das disciplinas curriculares e a produção 
artística das HQs contribuído para que o binômio conhecimento-sociedade se constitua.
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Resumo: 
O texto em questão retrata duas experiências vividas, uma como 

docente e outro como discente em ambas, as imagens se mostram 
como um universo de informações, envolvendo temas sobre 
Arquitetura e Urbanismo, arte rupestre e sua magia e o ecletismo em 
território colonial. Assim busca-se partilhar como as fontes visuais 
geram reflexões indispensáveis para moldar ações pedagógicas em 
diferentes recortes de tempo e espaço independente do interesse 
historiográfico. Metodologicamente, utilizam-se reflexões de 
Gombrish (2012), bem como questões relativas à natureza do olhar, 
expostas por Campos (2012), além de asserções reproduzidas por 
Hernandez (2013). Há também, considerações sobre netnografia e 
os acervos digitais on-line, como experiência decorrente do uso de 
imagens na construção de entendimentos atribuídos às práticas de 
pesquisar e aprender para ensinar. 

 
Palavras-chaves: 
Imagens, Arquitetura, Arte Rupestre, Pesquisar e Ensinar 
 
 
Abstract:
The text in question portrays two experiences, one as a teacher 

and the other as a student, in both images they show themselves 
as a universe of information, involving themes on Architecture and 
Urbanism, rock art and its magic and eclecticism in colonial territory. 
Thus, we seek to share how visual sources generate indispensable 
reflections to shape pedagogical actions in different time and space 
cutouts, regardless of historiographical interest. Methodologically, 
reflections by Gombrish (2012) are used, as well as issues related 
to the nature of the gaze, exposed by Campos (2012), in addition 
to assertions reproduced by Hernandez (2013). There are also 
considerations about netnography and online digital collections, as 
an experience arising from the use of images in the construction of 
understandings attributed to the practices of researching and learning 
to teach.
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1. Trajetória como docente; imagens como universo de informações. 
Para esse primeiro momento, relato uma experiência a respeito da trajetória como 

docente, sobre a premissa de que as imagens trazem consigo uma infinidade de 
possibilidades de construção de entendimentos. Tornando possível de serem aplicadas 
a orientações de diferentes frentes de trabalho, tanto para pesquisar quanto para 
ensinar. Com essa experiência pôde construir reflexões que transitam por um campo 
bem específico das artes, mais precisamente, Arte Rupestre, direcionado a estudos 
de Arquitetura.  Portanto, as reflexões vividas na trajetória de pesquisar para ensinar, 
proporcionaram aprender como professor, ao perceber os diálogos, entre disciplinas 
distintas do curso de Arquitetura e Urbanismo. Com tudo, é importante frisar que a 
aplicação de conteúdos, em aulas expositivas e dialogadas ocorreram pouco antes 
do isolamento social, provocado pela COVID-19.     Com a medida de isolamento, 
prosseguimos mesmo distantes, mas unidos por vídeo aulas, com as disciplinas de 
Plástica e História da Arte. Foram com essas disciplinas que a experiência com a 
prática de pesquisar, para ensinar com auxilio de imagens, revelou a surpresa que 
será comentada.       

  Com o auxílio do livro História da Arte Gombrish (2012), já no primeiro capítulo, o 
autor expõem indagações, com provocação sobre o fato de estarmos ignorando como 
a arte começou. Nessa passagem ele relata a maneira como o homem dá início as 
suas manifestações, artísticas, da seguinte maneira, 

“Se aceitarmos o significado de arte em função de atividades tais como 
a edificação de templos e casas, realização de pinturas e esculturas, 
ou tessitura de padrões, nenhum povo existe no mundo sem arte. Se, 
por outro lado, entendermos por arte alguma espécie de belo artigo de 
luxo, algo para nos deleitar em museus e exposições, ou certa coisa 
especial para usar como preciosa decoração na sala de honra, cumpre-
nos entender que esse uso da palavra constitui um desenvolvimento 
muito recente e que muitos dos maiores construtores, pintores ou 
escultores do passado nunca sonharam sequer com ele”. Gombrish 
(2012,p.14) 

Ao partimos da premissa descrita pelo autor, que considera não ter havido nenhuma 
civilização no mundo que não se manifestou por meio da arte, causou indagações na 
turma. Portanto, ao discorrer sobre o referido pensamento do autor, ao considerar 
como arte, os templos religiosos, esculturas e tessituras, erigidas durante a história, 
percebeu-se a compreensão de alguns alunos e um esforço por parte de outros. 
No entanto, quando foram demonstradas algumas manifestações entre povos de 
diferentes civilizações, por meio de imagens e em diferentes continentes, foi percebido 
que o tema tornou-se um pouco mais complexo. Assim, aos poucos se foi notando, 
certo grau de entendimento, porém seminal.             

 Então, como exemplo foi apresentada aos alunos uma primeira imagem. Tratava-
se de uma “mascara de ritual do Alaska representando um demônio comedor de 
homens” Gombrish (2012, p.20). Seguidamente, foi mostrado outro objeto, dessa 
vez uma “mascara ritual da nova Guine Distrito de Elema” Gombrish (2012, p.20). É 
certo que ambas as imagens, revelaram uma Cultura Visual sobre as manifestações 
em rituais de diferentes culturas, em dois continentes distintos. Contudo a Cultura 
Visual que existem nessas manifestações ritualísticas do livro de Gombrish (2012), é 
relevante mencioná-la como atividade de pesquisa, entendendo que “Cultural Visual 
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não é apenas analisar imagens” Aguirre (2013, p.303), mas sim investigar o que elas 
estão dizendo, pois “derivam de diferentes critérios” e “circunstâncias de sua produção” 
Aguirre (2013, p.304). Sobre a complexidade desses povos, circunstâncias e critérios 
da cultura de cada um, podemos refletir que. 

“Os primitivos são, por vezes, ainda mais indefinidos acerca do que é 
real e do que é imagem. Certa ocasião, quando um artista europeu fez 
desenhos de animais numa aldeia africana, os habitantes mostraram-
se angustiados: “Se levar consigo o nosso gado, de que é que iremos 
viver”?. Gombrish (2012 p.17)

Quando essa indefinição, sobre os povos primitivos foi posta em debate, gerou 
novamente uma estranheza inicial, por parte de determinado grupo de alunos, o que 
era de se esperar! Porém após um silêncio pleno, o professor consegue aos poucos 
alinhar o assunto entre a maior parte da turma. Com esse exercício, de gerar reflexões 
a partir do que se vê, e do que se lê, chega-se a algumas compreensões relativas ao 
que foi abordado.                 

Então, com o auxilio do poder de entendimentos das fontes visuais, as dúvidas e 
indagações vão se consolidando em meio às informações recebidas. Evidenciando que 
cada povo, em diferentes continentes, independentemente da localização geográfica 
ou historiográfica, se manifestou ao seu modo. Proporcionando entender também 
que a distância foi o que diferiu uma cultura da outra. Porém mesmo distantes, há 
casos de semelhanças, como ocorre com as pinturas rupestres.   Assim, por meio de 
deslocamentos como parte de ações pedagógicas provocativas, dessa fez, auxiliadas 
por processos de mediação, entre o conteúdo, as imagens e as opiniões expostas 
em sala, outras imagens entram no processo. Então, nota-se um alinhamento entre a 
maioria dos alunos que participaram das aulas com mais atenção. Logo se entende 
que os debates, bem como o resultado dos olhares sobre as imagens apresentadas, 
se aproximam das ações de pesquisa que ocorrem nos estudos sobre Cultura Visual. 
Pois sob essas ações ocorrem uma forma de absorver a expressão estética e cultural 
como informação visual, Campos (2012), instituída da “natureza construída do olhar” 
Campos (2012, p.20).                     

A partir dessas interligações constituídas do olhar, expressões estéticas e 
culturais, constata-se de maneira significativa o desenvolvimento de um processo 
de construção de entendimentos, aumentando em sala. Fato indispensável para as 
pretendidas reflexões, sob o efeito de um debate, com imagens! Sob esse efeito, 
outras imagens de diferentes povos primitivos, foram apresentadas no decorrer das 
aulas. Sempre analisadas para gerar sentidos atribuídos ao “o que dizem as imagens”, 
esta fato proporcionou uma conexão com o título do primeiro capítulo do livro do autor, 
“Estranhos Começos” Gombrish (2012, p.14).             

Diante de tais conexões entre debates, opiniões e imagens, infere-se que pode ter 
sido também, um estranho começo, para os que absorveram essa informação pela 
primeira vez. Então surge uma reflexão para o professor! Uma vez que o ocorrido 
em meio ao ato de pesquisar, para preparar aulas e depois ensinar, de certo modo, 
representou um ciclo. Iniciado sobre a reflexão que certa vez, quando aluno, o professor 
também recebeu essa informação como uma novidade, absorvida de maneira parecida 
como ocorreu com os alunos. Esse ciclo se encerra, assim como a reflexão, com 
a postura apresentada pelo mesmo nesse texto, considerando o compromisso de 
quem pesquisa para ensinar e consequentemente também aprende. Sobretudo com 
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as imagens.                                        
Desse modo, é sob a conduta de não tratar as imagens como mera ilustração do 

texto, mas sim pelo que de fato elas estão dizendo, o tempo todo, que se cumpre 
então a intenção de promover provocações, acompanhando os resultados. Entretanto, 
como algo inesperado a provocação feita reverbera, com isso, pôde-se perceber uma 
participação quase unânime da turma, ao descobrirem que as pinturas nas cavernas 
também são consideradas formas de expressão do homem. Inclusive no campo das 
artes, marcando um importante período na história da humanidade. No entanto, mesmo 
entre os alunos que não exprimem seus pensamentos, com facilidade, foi possível 
perceber, através dos olhares que a novidade causadora de um silêncio pleno, foi 
sendo absorvida. Á essa altura, aos poucos se notou um entendimento sedimentando 
na consciência de cada um, mesmo de forma desigual. Esse fato deixou até mais 
calma, uma turma que estava cheia de energia, dúvidas e inquietações. Essa trajetória 
de provocações e entendimentos em sala de aula, guiada pelo texto do autor citado, 
conduz a crer no poder que há nas fontes visuais, e sua capacidade de enriquecer e 
orientar, alunos e professor sobre temas que atravessam a História e a Arte. Como 
mostram algumas imagens a seguir.                                                                           

Fonte: História da Arte, Gombrish, 
Ano: 2012

Figura 01 - Pinturas de 15.000 anos; Bisão, encontrado na caverna de 
Altamira, Espanha.

Logo que a imagem da figura 01 é apresentada, toda a sala de aula pôde ver e 
consequentemente dar sequência sobre o que descreve o referido autor. O mesmo 
evidencia o quanto foram “estranhos os começos”, sobre esse episódio da História 
da Arte, mostrando também o fato de estarmos possivelmente “ignorando onde a arte 
começou” Gombrish, (2012, p.14).              

O argumento construído pelo autor, considerando a referida imagem, mostra o que 
seria uma forma de representação de arte, dos povos primitivos, produzida a cerca de 
15.000 anos. Sobre esse fluxo, foi sendo trabalhado em sala que tal representação 
tratava-se de um animal que possivelmente, fizera parte do cotidiano dos povos que 
habitaram as cavernas da região descrita na imagem. Apesar de ser aparentemente 
um desenho simples, se comparado às tecnologias atuais de representação, há uma 
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ilustração clara do animal representado. Assim os alunos foram entendendo que com 
técnicas rudimentares, os povos primitivos, mostraram um desenho em síntese, de 
um animal com proporções definidas.        

Ao observar o que diz a imagem, até mesmo a força e vigor do animal representado 
vão sedimentando aos olhares de quem a observa. Gerando curiosidades sobre como 
foram desenvolvidas se só haviam instrumentos rudimentares na época, além de toda 
a dificuldade que há no interior de uma caverna e simplicidade na maneira de viver. 
Desse modo, em sala de aula, tornou-se importante expor aos que participavam das 
explanações que o autor se reporta aos povos primitivos da seguinte maneira. 

“Chamamos a esses povos “primitivos” não porque sejam mais 
simples do que nós — os seus processos de pensamento são, com 
frequência, mais complicados do que os nossos — mas por estarem 
mais próximos do estado donde, em dado momento, emergiu toda a 
humanidade” Gombrish (2012,p.14)

Com essa consideração, e pelo que mostra imagem da figura 01, entre cores formas 
e técnicas de representação, apesar de rudimentares, permitem o professor mostrar 
ao aluno que os povos primitivos, marcam um episódio importante da História e da 
Arte. Sobretudo, como um campo revelador de comportamentos e hábitos humanos. 
Embora a autor mencione como, complicados os seus processos de pensamentos, 
outras narrativas, sobre a mesma temática exposta, puderam ser conferidas à partir 
da figura que segue.

Fonte: História da Arte, Gombrish, 
Ano: 2012

Figura 02 - Pinturas de 15.000 anos; animais no teto da caverna 
de Lascaux-França
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Diante da figura 02, identificam-se algumas diferenças quando comparada a figura 
01, assim como suas semelhanças é claro. Na figura 02, conta-se mais de um animal 
representado, essa observação desencadeou opiniões diferentes entre os alunos. 
Alguns disseram parecer que os animais da imagem, pareciam estar correndo, outros 
complementaram que faziam esse movimento conjuntamente como se batessem em 
retirada. No entanto, por mais simples que seja a representação primitiva, assim como 
o seu modo de registra-las, se pôde mostrar para a turma, breve movimento dos 
animais. Nesse sentido, Gombrish (2012) descreve outra função dessas imagens, da 
seguinte maneira. 

“Entre esses primitivos não há diferença entre edificar e fazer imagens, 
no que se refere à utilidade. [...], as imagens são feitas para protegê-los 
contra outros poderes que, para eles, são tão reais quanto às forças 
da natureza. Pinturas e estátuas, por outras palavras, são usadas para 
realizar trabalhos de magia. É impossível entender esses estranhos 
começos se não procurarmos penetrar na mente dos povos primitivos 
e descobrir qual é o gênero de experiência que os faz pensar em 
imagens como algo poderoso para ser usado e não como algo bonito 
para se contemplar. Não penso que seja realmente difícil reavermos 
esse sentimento. Tudo o que precisamos é sermos profundamente 
honestos conosco e apurarmos se em nosso próprio íntimo não se 
conserva também algo do “primitivo” Gombrish” (2012,p.15).

Assim que essa apreciação do autor, foi trabalhada em um momento de desfecho 
sobre o tema, promoveu novamente um silêncio, quase unânime! Afinal, quanto 
conservamos no nosso próprio íntimo, algo do primitivo? Esse questionamento 
funcionou, como uma injeção de ânimo, e aos poucos as participações foram ocorrendo, 
inicialmente de forma tímida. Logo em seguida, opiniões sobre o texto associado a 
outras imagens, inclusive as que já haviam sido apresentadas vão preenchendo a 
sala. Principalmente sobre a premissa de “sermos profundamente honestos conosco” 
considerando o “algo do primitivo” de cada um. Essas expressões ficaram latentes na 
consciência! Pode-se notar        

 Acredita-se que a leitura do texto e as opiniões relatadas em debates, contribuíram 
para uma construção de entendimentos, a partir do que descreve a obra de Gombrish 
(2012). Com essa experiência, sobre dúvidas e inquietações, entendeu-se como o 
homem primitivo contou sua história produzindo imagens, mostrando sua relevância, 
considerando o período primitivo da História e da Arte.  

 
1.1 As imagens como universo de informações, se manifestando na orientação 

de Trabalho de Conclusão de Curso. 
Ainda sobre à experiência como docente, entende-se que seria menos interessante 

desenvolver e apresentar um TCC-I (Trabalho de Conclusão de Curso – I), sem a 
utilização de imagens, ou sobre “o que dizem as imagens”.  Pois com elas torna-
se melhor o entendimento de cada uma entre as etapas necessárias para o 
desenvolvimento e entrega de um bom trabalho. Portanto, há um caso bem específico 
que causou a surpresa para o orientador em questão. O relato compreende o 
processo de desenvolvimento de TCC de uma orientanda que apresentou desde o 
início comprometimento e entusiasmo nas orientações. Ela demonstrou buscar a todo 
tempo, onde e como encontrar, uma ideia central para o desenvolvimento formal, 
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teórico e conceitual, com o qual iria ser erigida uma arquitetura, para entrega final. A 
surpresa ocorreu quando a mesma trouxe para as orientações, uma ideia central que 
envolvia a temática discutida em outro momento, em outra sala de aula.    
            O processo inicial de construção de ideias 
da aluna envolvia a “Arte Rupestre”, isso mesmo! Como um ímpeto, me pareceu que 
ela estivera na mesma turma de História na Arte, na experiência anteriormente citada! 
Algo impossível de ocorrer, pois a disciplina que causou tanto debate é ministrada 
no primeiro período. Lembrando que nesse momento, já se via o necessário 
distanciamento social. Então, houve a sensação de que a mesma, também tivera 
participado dos momentos de silêncio pleno! Carregado de inquietações, dúvidas que 
aos poucos, diante de uma gradativa construção de entendimentos fosse também 
emitindo opiniões. Assim, como um ímpeto, ocorreu a impressão de que a orientanda 
de alguma forma havia participado das reflexões provocativas e dos debates ocorridos 
á partir do capitulo “Estranhos Começos” Gombrish (2012). Contudo, essa boa 
e curiosa surpresa se completou quando algumas imagens que preenchiam o seu 
caderno teórico foram apresentadas. Entre elas estava a imagem que segue.

Fonte: https://www.todamateria.com.br/arte-rupestre, 
Ano: 2021

Figura 03 – Arte Rupestre, Mãos em Negativo. 

Embora a figura 03, não conste no livro; Historia da Arte do autor supracitado, a aluna 
demonstrou um tipo de “Arte Rupestre” do Paleolítico Superior¹. Portanto, como não 
haviam registros dessa imagem no livro, recorrer aos procedimentos netnográficos foi 
a solução para certificar sobre o argumento construído. Existe um entendimento que 
a netnografia tem se apresentado como um instrumento importante para a realização 
de pesquisas, da seguinte forma.

¹, 3 Disponível em: https://www.todamateria.com.br/arte-rupestre, acesso em: 18/06/2021
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[...] netnografia – um método de pesquisa, baseado na observação 
participante e no trabalho de campo online, que utiliza as diferentes 
formas de comunicação mediada por computador como fonte de 
dados para a compreensão e a representação etnográfica dos 
fenômenos culturais e comunais. [...] uma área interdisciplinar que se 
caracteriza por incorporar pontos de vista de diversos campos, como 
a antropologia, a sociologia e os estudos culturais (KOZINETS Apud 
CORRÊA, ROZADOS, 2017,p.3).

Graças à internet, a netnografia pode ser considerada um instrumento de pesquisa, 
assim como uma metodologia também, nesse caso pôde ser utilizada durante a 
orientação de um trabalho de conclusão de curso, sobre o que mostra a imagem 
da figura 03. Conhecida como “mãos em negativo”, a imagem mencionada, estava 
relacionada a uma produção do homem primitivo.          

Ao que consta, para fazê-las, foram utilizados diferentes materiais, envolvendo 
carvão vegetal e por vezes sangue de animais abatidos1. Ossos de animais triturados 
e folhas de árvores trituradas, também eram usados como tinta e como pincéis 
utilizavam os próprios dedos, ou galhos de árvores. Os galhos tinham outra finalidade, 
pois pelo orifício oco era soprado carvão triturado, sobre as mãos que após serem 
retiradas da posição inicial, permitia que suas impressões ficassem registradas nas 
rochas das cavernas.                  

Assim, a aluna deu sequência ao seu trabalho assim como as orientações, utilizando 
uma mão como um símbolo que emerge da Arte Rupestre, observando a temática 
sobre o fato de que a mão pode se estender e socorrer aquele que precisa. Foi com 
essa mentalidade e gesto de socorrer o outro que surge a proposta com o título: 
“Centro de Ressocialização e Atendimento Socioeducativo”. Conceitualmente ela pôs 
em prática o desenvolvimento de uma proposta em que o objetivo foi a ressocialização 
de jovens infratores.                

Então, com um gesto de generosidade da aluna, essa mão não só representou, 
os “Estranhos Começos” Gombrish(2012), mas mostrou também algo que sustentou  
uma proposta teórico-conceitual para um trabalho final de conclusão de curso, com a 
finalidade de desenvolver um projeto de arquitetura. Seguindo é claro, as premissas 
de um programa de necessidades para atender, de forma clara o dialogo entre a forma 
e a função arquitetônica proposta. Nesse sentido, a próxima imagem demonstra o 
processo de criação, como um método, para o desenvolvimento do seu trabalho, da 
seguinte maneira. 

 



462

Ao observar a imagem, identifica-se uma sequência de setas mostrando o 
desenvolvimento de uma ideia que se do formato de uma mão. As setas indicam 
para um estudo de setorização, dividida por cores distintas. Onde mostra que o 
formato de mão, vai adquirindo uma forma mais ortogonal e com as devidas cores, 
vão se modificando e reorganizando, juntamente com uma legenda. Desse modo, a 
ideia central e inicial vai tomando forma de representação de projeto, e assim vai se 
adequando a área escolhida para a implantação, conforme mostra a figura 05. 

Fonte: TCC de aluna Curso de Arquitetura - Goiânia 
Ano: 2020

Figura 04 – Processo de desenvolvimento, a partir do 
desenho das mãos                                                     
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Enquanto a figura 05 mostra um processo de transição, e o início de uma setorização, 
a figura 06 mostra como seria a implantação geral desenvolvida para o respectivo 
trabalho de TCC. O resultado da ideia criativa, também evidencia os devidos acessos 
externos e independentes, assim como uma série de ambientes, voltados para atender 
um programa bem específico. A figura 06 mostra de fora para dentro, um calçamento 
que envolve toda a implantação geral, a setorização, antes identificada por cores, 
agora mostram os ambientes separados, com aberturas e circulação interna. Na figura 
06 identifica-se também uma quadra poliesportiva e a piscina em meio a uma área 
permeável, que se destaca pela cor verde.      

Portanto, nessa trajetória como docente, houve um encontro envolvendo processos 
criativos, considerando a temática de um período significativo da História da Arte. 
Portanto adotado para o desenvolvimento de um trabalho de TCC, para o curso de 
graduação em Arquitetura e Urbanismo. Porém é interessante mencionar que esse 
processo difere-se de outros trabalhos já orientados, onde sempre se apresentam 
estudos de caso, para definirem propostas conceituais, formais, funcionais e de 
implantação. Nesse caso, uma aluna empenhada à causa dos que passam por um 
processo de ressocialização, com um olhar sensível ao tema proposto, mostrou como 
utilizar as fontes visuais no desenvolvimento de um trabalho acadêmico. Confirmando 
que as imagens, nessa caso, como algo relativo ao campo das artes, atravessou 
o percurso de um trabalho de graduação. Por isso, infere-se, como já posto, que 
as fontes visuais promovem reflexões como ações pedagógicas, e construção de 
entendimentos, aplicadas à trajetória de pesquisar e ensinar. 

 

Fonte: TCC-I, Arquitetura e 
Urbanismo-Goiânia 

Ano: 2020

Fonte: TCC-I, Arquitetura e 
Urbanismo-Goiânia 

Ano: 2020

Figura 05 - Processo de 
desenvolvimento.

Figura 06 - Processo de 
implantação.
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2. Trajetória como discente; imagens que também mostram o ecletismo se 
manifestando em território colonial. 

Esse relato compreende outra experiência, dessa vez na trajetória como discente 
do PPG-FAU(UNB), sobre a linha de pesquisa História e Teoria da Arquitetura. Para o 
momento, há de se mencionar que tal experiência iniciou-se ainda como discente do 
PPGACV-FAV-UFG. O projeto de pesquisa que tinha como mote de investigação, os 
“Modos de Ver” Berger (1999) à iconosfera da arquitetura colonial na Cidade de Goiás, 
com o olhar sobre a arquitetura do centro histórico da cidade. No entanto, assim que 
encontradas, as construções de interesse eram fotografadas e anexadas ao corpo do 
texto, como ocorre na próxima imagem. 

Fonte: Gledson Nascimento 
Ano: 2017

Figura 07 – Casa de Cora Coralina, ou Casa da Ponte - Cidade 
de Goiás.

Assim, a figura 07 mostra uma casa conhecida da Cidade de Goiás, pois se trata da 
casa da poetisa Cora Coralina. A Casa da Ponte, como também é conhecida, retrata 
um “modo de ver” Berger (1999) bem específico, pois apresentam características 
construtivas do período colonial. Transformada no “Museu Casa de Cora”², pode 
ser visitada virtualmente, como parte do seu acervo digital também, importante 
aos interessados, considerando o período de isolamento social ainda em curso. As 
especificidades dessa casa contemplam o que foi observado e fotografado para a 
pesquisa em curso, pois o conjunto de elementos arquitetônicos, conferidos à figura 
07, como uma “imagem fotográfica” Rouillé (2009), mostra um sistema construtivos 
carregado de rusticidade. A construção que sobrevive ao tempo, manifestam 
deformações na cobertura, nas esquadrias e em todo o sistema de paredes e 
instalações que, ainda resistem e a mantém de pé. Caiada de branco, definem por 
meio de contraste visual os elementos e as características supracitadas. Contudo, ao 
observa-la, o olhar conduz a confirmação de uma “arquitetura do período” conforme 

²Disponível em:https://www.eravirtual.org/casa-de-cora-coralina, acesso em: 20/06/202
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retrata Coelho (2001). O mesmo ocorre com as outras construções próximas, com 
características semelhantes que se aproximam do que Palazzo (2018) menciona 
como uma “arquitetura vernacular luso-brasileira”.   

Nesse sentido, infere-se que durante as ações da pesquisa em curso, houve um 
modo de ver bem específico sobre a arquitetura do período colonial, estando agora 
em outro programa de pós-graduação. Assim compreende-se que a diferença entre 
Casa da Ponte, e a Igreja N. S. do Rosário, a partir dos padrões estéticos, pode 
ser entendido como uma manifestação do ecletismo em território goiano, Conferido 
também na imagem que segue. 

Fonte: Gledson Nascimento 
Ano: 2017

Figura 08 – Residência com manifestações do Ecletismo na 
fachada - Cidade de Goiás

Diferentemente da Casa da Poetisa na figura 07, a residência da figura 08 evidencia 
uma transformação de fachadas. Ao observa-las há ocorrências de indagações 
provisórias, referentes a uma “[...] cultura visual como um convite à deslocalização 
do olhar e ao reposicionamento do sujeito” Hernandez (2013). Um sujeito que se 
reposiciona a partir do que vê entre os planos das imagens captadas, reconhecendo 
a transição sobre algo que esteve transformando, que mudou gosto e os hábitos de 
pessoas, como uma atitude poliestilística na arquitetura como se descreve a seguir. 

O que a atitude poliestilística do ecletismo denota não é apenas um 
fato artístico, mas uma nova organização social e cultural, que põe 
fim a toda e qualquer idéia de unidade para apontar para o múltiplo, o 
diversificado, Fabris (2013)

O relato de Fabris (2013) esclarece as diferenças entre o que se vê nas figuras 07 
e a figura 08. Pois mostram que casa a poetisa com características do período colonial 
se contrapõem a Igreja N. S. do Rosário, onde se manifesta conforme descreve 
Lacerda (1991) “Um neogótico em maiores proporções, cuja torre destoa da paisagem 
urbana” (LACERDA,1991, p.9). Desse modo a igreja demonstra a manifestação de 
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um novo modo de se pensar e de construir sob uma nova mentalidade, posterior 
ao colonial como demonstra Coelho (2019) em o “ecletismo na arquitetura de Vila 
Boa”. Contribuindo então para a ”deslocalização do olhar”, e consequentemente ao 
“reposicionamento do sujeito” Hernandez (2013). Ora por um sujeito que habita esse 
lugar. Ora por outros que observam e pesquisam por meio de imagens a arquitetura 
local, com origem no século XVIII, substituídas no século XX, “influenciada pelos 
fatores materiais e culturais da época e do lugar como se desenvolve” (Pallazo, 2014, 
p.88). Portanto é sobre o que as imagens estão dizendo, em cada um dos seus planos, 
que se revelam também o inesperado, e um novo modo de se pensar. 

 
3. Conclusão:
Conclui-se que as duas experiências descritas são atravessadas pelo universo de 

informações visuais que há entre as imagens. Na primeira experiência, foi possível 
identificar o quanto as fontes visuais, um plano de aula e uma bibliografia pertinente, 
podem promover processos de construção de entendimentos. Gerando indagações 
e reflexões tanto individuais quanto coletivas em uma turma agitada. Nessa ocasião, 
esteve nítido entre os olhares, que as imagens cumprem uma função pedagógica, 
com o esperado e necessário grau de senso crítico. Como as imagens, também se 
pôde impulsionar processos criativos, no desenvolvimento para propostas de estudos 
acadêmicos de arquitetura.                 

Na segunda experiência, como discente, foi possível identificar por entre os planos 
das imagens, diferentes manifestações construtivas em um mesmo território. Onde o 
ecletismo aparece entre as construções do período colonial, como uma arquitetura que 
atravessou o tempo modelou hábitos e expressões construtivas em território goiano. 
Por fim, conclui-se que esse modo de ver as imagens atravessando as coisas, inicia 
durante a passagem pelo PPGACV, foi o que acendeu o interesse sobre o que as 
imagens podem estar dizendo, sobretudo em ações de pesquisa que agora também 
reverberam em sala de aula. Como experiência ímpar!  
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RESUMO
O artigo apresenta recortes de uma pesquisa de mestrado 

concluída no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da 
Universidade de Brasília. Neste recorte, priorizamos fragmentos 
narrativos que foram coletados em entrevistas com colaboradores 
do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes 
Visuais da Universidade Federal de Goiás. Tais fragmentos narrativos 
abordaram aproximações entre imagens de arte e imagens de 
publicidade através da narrativa visual da peça “Um dia no museu 
de arte”, que divulgou no Brasil, o modelo Captur da marca francesa 
Renault. Assim, a partir dos estudos em artes visuais, publicidade 
e propaganda e cultura visual, apontamos a relevância de um olhar 
atento para as imagens na contemporaneidade, sobretudo, em 
relação aos processos formativos vivenciados pelos colaboradores 
no contexto das artes visuais.

PALAVRAS-CHAVE
Artes Visuais; Publicidade e Propaganda; Cultura Visual; Narrativa. 

ABSTRACT 
The article presents clippings from a finished master’s degree 

research in the Postgraduate Program in Visual Arts at the Universidade 
de Brasília. In this clipping were prioritized narrative excerpt obtained 
through interviews with Visual Arts degree course collaborators from 
Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. 
Such narrative excerpt approached approximations between art 
images and advertising images over “A day at the art museum” visual 
narrative piece, which released in Brazil the Captur model from French 
brand Renault. Therefore, from the studies of visual arts, publicity 
and advertising, and visual culture, we point out the relevance of a 
watchful eye for the images in contemporaneity, above all in relation 
to the forming process experienced by collaborators in the visual arts 
context.
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Introdução
Este artigo parte de uma pesquisa de mestrado que considerou a questão das 

imagens como caminho para compreender a relação entre as imagens de arte e as 
imagens de publicidade e propaganda, bem como, suas imbricações dialógicas no 
contexto da cultura visual. Neste caminho, ao relacionarmos a pesquisa com o tema 
VIRALVIRTUAL: imunizações e contaminações da arte e cultura visual, proposto pelo 
IV Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual – SIPACV (2021), 
encontramos ressonâncias que dialogam com a questão das imagens no contexto 
formativo em artes visuais. Este dialogo aconteceu, sobretudo, mediante uma 
abordagem que privilegiou os estudos em artes visuais, publicidade e propaganda 
e cultura visual. Observamos e constatamos a partir dos estudos, que a produção 
e circulação de imagens acontece constantemente, disseminando-se por entre as 
visualidades cotidianas, incorporando sentidos que desvelam outros significados para 
o repertório imagético, ou seja, a produção e circulação de imagens contribui para 
pensarmos criticamente acerca daquilo que estamos vendo e, ao mesmo tempo, 
como somos vistos por essas imagens. 

Este pensamento, em consonância com o tema proposto pelo evento, ao evidenciar 
que as “[...] ideias e conceitos vão se disseminando e contaminando, enquanto 
propõem a criação e manutenção de conjuntos de conceitos repetidores aos quais 
não permitem imunizações” (ANDRAUS, 2021, p. 2)¹, permitiu que pensássemos no 
modo como as imagens, sobretudo, na contemporaneidade, são utilizadas em larga 
escala e difundida em diversos meios de comunicação. 

Neste aspecto, “[...] estamos vivendo na sociedade da imagem: televisão, 
computadores, vídeos, revistas, cartazes, jornais, livros, reproduções de obras, 
desenhos, pinturas, grafites nos muros” (FERREIRA, 2008, p. 81), ocupam nosso 
cotidiano sem pedir licença. Então, de que forma compreendemos a relevância 
das imagens? Como as imagens de arte e as imagens de publicidade possibilitam 
interlocuções no contexto das visualidades cotidianas, considerando-se que estas 
imagens podem compor incontáveis narrativas? 

Estas questões disseminaram inquietações ao longo da pesquisa e, aqui, seguem 
contaminando outros modos de pensar a partir dos estudos e do diálogo com os 
colaboradores da pesquisa.

 
Imagens, narrativas e pesquisa   
Dentre as imensuráveis possibilidades de caminhos feitos pelas e por imagens, 

destacamos as narrativas publicitárias que agem com o intuito de agregar valor, status 
e, assim, direcionar mensagens sobre produtos e serviços para um determinado tipo de 
público. Dentre estas possibilidades, temos outras produções audiovisuais, como os 
vídeoclipes, que também fazem uso destas imagens com o intuito de complementar a 
proposta de enredo, utilizando-se da composição musical, por exemplo. Neste sentido, 
o presente texto propõe um exercício de interlocução envolvendo determinadas 
imagens de arte em diferentes momentos. Esta interlocução pressupõe pensar 
aproximações e contaminações entre as imagens de arte, imagens de publicidade e 
propaganda e imagens da cultura visual. Como exemplo, apresentaremos algumas 
narrativas divididas em dois momentos: primeiro momento refere-se a narrativa da 
peça publicitária do Renault Captur. O  segundo momento contempla a narrativa do 

¹Trecho obtido no Edital de divulgação do IV Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura 
Visual – SIPACV (2021). Fonte: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/EDITAL.pdf. 
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vídeo clipe Appeshit, o Documentário The Great Contemporany Art Bubble e uma 
reflexão sobre a obra “Fonte” de Marcel Duchamp. 

A escolha por essas narrativas não aconteceu por acaso, elas fizeram parte de 
uma investigação de mestrado concluída no Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais da Universidade de Brasília, na linha de Educação em Artes Visuais. Tais 
exemplos foram apresentados como objetos disparadores para o debate envolvendo 
aproximações entre imagens de arte e imagens de publicidade, almejando através 
dos estudos da cultura visual, uma perspectiva crítica para reflexões no campo da 
Educação em Artes Visuais e na formação de sujeitos. 

Além de subsídios teóricos relacionados com aspectos da imagem nestes 
campos do conhecimento, envolvendo as artes visuais, a publicidade e propaganda 
e a cultura visual, destacamos fragmentos narrativos que foram reportados por três 
colaboradores que se encontram em formação no Curso de Licenciatura em Artes 
Visuais da Universidade Federal de Goiás. Os fragmentos apresentados neste texto, 
foram coletados durante a pesquisa de campo através de entrevistas narrativas² com 
os colaboradores. Como procedimento metodológico de investigação, aproximamos 
o posicionamento de Ferreira (2015) para fundamentar teoricamente o uso destas 
experiências dos colaboradores a partir de suas respectivas narrativas, onde as 
mesmas “[...] funcionam como fragmentos, [como] meios para potencializar o que 
ocorre na mente e na imaginação, bem como nas lembranças e na memória, acerca 
dos momentos&movimentos vividos e experienciados” (FERREIRA, 2015, p. 36). 
Com este sentido, justificamos que as imagens partilhadas como referências pelos 
colaboradores representaram parte de suas memórias e vivências de momentos que 
foram experienciados ao longo das trajetórias de vida. 

Assim, compreendemos como o campo da pesquisa narrativa funciona na direção 
de um dispositivo, que tanto teórico quanto metodológico, permite a entrada de 
diferentes nuances investigativas. Estas nuances, contemplam diferentes universos e 
permitem que possamos observar e interpretar momentos, situações e contextos de 
nossas vidas por diversos ângulos.

Salientamos que os colaboradores Julieta³, Matilda⁴ e Manuel Gregório⁵, foram 
tratados por nomes fictícios ao longo da pesquisa e, aqui, manteremos os mesmos, 
com o intuito de preservar tanto a identidade dos colaboradores como o contexto 
desenvolvido ao longo da pesquisa. Destacamos também que as entrevistas foram 
realizadas online⁶, justamente pelo momento de pandemia ocasionado pela covid-19.

 
Sobre as narrativas visuais: primeiro momento 
“Um dia no museu de arte” é uma peça publicitária da marca Renault⁷, lançada em 

2017 e que na ocasião divulgou o novo modelo do Captur no Brasil. Em sua narrativa 

²Para destacar os trechos narrativos produzidos pelo grupo de colaboradores ao longo do texto, 
utilizamos outro tamanho de fonte e elementos como negrito e itálico, diferenciando, assim, das demais 
citações de autores que compreendem as referências bibliográficas.

³ A escolha da colaboradora por este nome envolve uma personagem que faz parte do universo 
do Menino Maluquinho. Além desta referência, outro motivo para o uso deste nome é que uma das 
cachorras da entrevistada, como homenagem a personagem, também se chama Julieta.

⁴A escolha deste nome é uma referência ao filme “Matilda” de 1996, com direção de Danny DeVito.
⁵A escolha deste nome é uma referência advinda da família do colaborador.
⁶As entrevistas aconteceram na modalidade online por meio da plataforma Google Meet.
⁷Para mais informações, acesse: http://imprensa.renault.com.br/release/item/campanha-de-

lancamento-do-renault-captur-valoriza-o-design-sensual-e-elegante-do-novo-suv/pt.
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visual, os carros são apresentados no espaço do Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Durante toda a narrativa, os veículos transitam 
pelos ambientes expositivos como um processo de visitação. Nessa sequência, 
algumas referências de imagens de obras de arte são apresentadas (Figuras 1 e 
2), reportando-se ao espaço expositivo do museu “[...] como um texto que pode ser 
decodificado, compreendido dentro de determinados critérios do sistema cultural 
[...]” (GONÇALVES, 2004, p. 57). Neste contexto, a exposição é pensada como um 
acontecimento que agrega pessoas em torno da arte, resultando num acontecimento, 
pois representa um fato artístico. Ao mesmo tempo, esse acontecimento promovido 
pela exposição favoreceu na divulgação e repercussão da imagem publicitária do 
Renault Captur como um artefato tanto vinculado com o design quanto ao lugar de 
consumo e de desejo, portanto, possível de aquisição pelo sujeito. “Pode-se dizer que 
a exposição é uma “mídia” fundamental para a comunicação da arte” (GONÇALVES, 
2004, p. 57, grifo da autora).

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gCTk7BwKcNA

Figura 1: Imagem da peça publicitária “Um dia no museu de arte”

Essas imagens de obras de arte fazem uma alusão⁸ a determinados artistas 
europeus, compondo o cenário expositivo apresentado pela mensagem publicitária, 
ou seja, o contexto da exposição produz um discurso social que possui como propósito 
o entendimento da arte (GONÇALVES, 2004).

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gCTk7BwKcNA

Figura 2. Imagem da peça publicitária “Um dia no museu de arte”

⁸Não foram encontrados registros oficiais de que ocorreu uma exposição com obras de Wassily 
Kandisky, Pieter Mondrian ou Edvard Munch, que são alguns dos artistas que a propaganda faz 
referência durante o percurso de visitação do carro pelo espaço do museu.
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Com foco no carro como item publicitário e no museu como cenário de divulgação, 
utilizamos essa narrativa como objeto disparador para discutir a presença de imagens 
de publicidade no contexto da Educação em Artes Visuais. Este movimento de pesquisa, 
que considerou determinadas imagens e possibilitou diálogos com os colaboradores 
da pesquisa, acentuou referências e possibilidades a partir das perspectivas de estudo 
da cultura visual.

Destacamos que ao conversar com a colaboradora Julieta para saber de sua posição 
em relação as imagens inseridas na peça publicitária da Renault, foi destacado que

Existiu uma necessidade de mostrar a propaganda para vender alguma 
coisa. Então existia [essa] vontade mesmo, de pegar esse status do 
carro em si e fazer com que ele se transformasse em algo maravilhoso, 
que as pessoas [tivessem] a sensação de finesse da obra de arte.

Seguindo neste teor da conversa, Matilda disse que a narrativa publicitária da Renault 
foi: “muito bem montada. Eu não esperava que ia ter uma humanização do carro. 
Ele aparece meio que como celebridade. Tipo assim, tem um momento em que 
ele diverge entre celebridade e obra de arte” e que, de acordo com Azevedo Junior 
e Camargo (2016, p. 30), “o sistema publicitário transforma o produto em um totem, 
passando do status de objeto inanimado para algo autômato, com vida, personalidade 
e identidade singulares”. Essas características que percorrem algumas intenções da 
publicidade, como apontaram Ferreira (2008) e Azevedo Junior e Camargo (2016), 
são observadas por Manuel Gregório, onde o Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói se tornou uma “concessionária”. O colaborador argumentou ainda, que é 
isso que a galeria de arte representa: “uma concessionária de obras de arte” que 
oferece um tipo de catálogo com produtos e artefatos, 

Aonde as pessoas vão meio que para comprar e vão comprar pelo 
nome, vão comprar pela marca. Vão comprar pelo, sei lá, pelo que 
fica mais bonitinho em cima da mesa de jantar, não sei. Eu acho que, 
assim, vamos dizer que é uma caricatura do sistema da arte comercial. 
Eu acho que talvez seja isso.

Essas observações de Manuel Gregório sobre o espaço expositivo, referindo-se a 
galeria de arte e ao museu como caricatura do sistema de arte comercial, também se 
aproximam das reflexões de Julieta e Matilda e encontram consonância teórica com 
a posição de Martins (2010, p. 22) de que 

assim, podemos dizer que os sistemas simbólicos resultam de 
mecanismos por meio dos quais imagens e objetos adquirem, ou 
lhes é atribuído, um determinado valor em relação a uma rede de 
significados de outras imagens e objetos. 

A partir do contato com a peça publicitária da Renault, os colaboradores 
compreenderam que durante toda a narrativa visual, ideias e padrões normativos 
reforçam uma espécie de sentido universal que tangenciam o comportamento humano 
e podem ser estudadas com enfoque crítico e reflexivo no aspecto das visualidades. 
As narrativas produzidas pelos sujeitos enfatizaram que essa peça publicitária envolve 
uma perspectiva elitista sobre o museu ser uma instituição que representa grupos 
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que possuem privilégios, impulsionando-nos a pensar sobre o uso do museu e a sua 
eficácia como “novos museus”⁹ (GONCALVES, 2004, p. 21). 

Sobre as narrativas visuais: segundo momento
A partir da exposição da peça publicitária no primeiro momento e de alguns 

apontamentos iniciais, lembranças de outras referências que utilizavam em suas 
narrativas acerca das imagens de arte foram desencadeadas. A colaboradora 
Julieta considerou interessante essa relação entre imagens de distintos campos 
do conhecimento e comentou que ações desse tipo abrem possibilidades para 
desdobramentos reflexivos sobre visualidades em diferentes contextos. Estas 
aberturas de diálogos disciplinares compactuam com as observações de Sérvio 
(2015, p. 147), pois “discutir as imagens que nos cercam é algo fundamental para a 
Cultura Visual”. Julieta utilizou o exemplo do videoclipe da música Apeshit¹⁰, gravado 
no Museu do Louvre, na França e que fez parte do projeto intitulado The Carters, de 
autoria de Beyoncé e Jay – Z, artistas do meio pop estadunidense (Figura 3). 

⁹Salientamos que, em virtude da dimensão do artigo, não aprofundaremos as discussões em torno 
do conceito de “novo museu”. Destacamos que, segundo Lisbeth Rebollo Gonçalves (2004), o “novo 
museu” comporta uma nova visão da museologia, justamente pela emergência em promover um giro 
completo em direção ao público, impulsionando o pensar sobre o seu uso e eficácia. Assim, “[...] a 
afirmação da sociedade do espetáculo que consagra o “novo museu”, não mais o “museu templo”, mas 
agora o “museu-monumento”, numa geografia cultural sem limites” (GONÇALVES, 2004, p. 22, grifos 
da autora).

¹⁰O vídeo clipe pode ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA

Fonte: https://casavogue.globo.com/Colunas/Arte-
do-Cinema/noticia/2018/06/apeshit-o-clipe-cheio-de-

significados-de-beyonce-e-jay-z.html

Figura 3. Imagem do vídeo clipe Apeshit. The Carters, 2018.

Nesta imagem do videoclipe em questão (Figura 3), Beyoncé e Jay – Z se encontram 
posicionados em frente ao quadro de La Gioconda, de Leonardo da Vinci, no Museu do 
Louvre. Julieta fez referência a produção deste videoclipe que, no cenário da música 
pop, foi cogitado como uma produção de alto valor financeiro, onde a locação do 
museu foi um dos temas abordados. Porém, outro ponto importante neste processo é 
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de que o casal de artistas, por serem reconhecidos mundialmente, fariam não apenas 
uma produção musical de alto nível, mas fariam também uma divulgação inestimável 
para o museu, ou seja, uma espécie de publicidade. O casal Beyoncé e Jay – Z, 
com este videoclipe, promoveu debates e reflexões que envolveram processos de 
hierarquização sobre o campo da arte, especialmente, pelo contexto europeu. 

Evidenciando o posicionamento de povos negros, o videoclipe apresentou o cenário 
legitimado da arte europeia com uma perspectiva diferente, almejando, neste caso, 
o protagonismo por parte do casal negro. Após uma trajetória musical envolvendo 
temáticas sobre os aspectos sociais em que estavam inseridos, Beyoncé e Jay – Z 
assumem a posição no topo da arte com essa produção audiovisual. 

Em relação a narrativa “Um dia no museu de arte”, a colaboradora Matilda destacou 
que “a propaganda [da Renault] fala de um meio, de um circuito da arte que é bem 
distante” da realidade de muitas pessoas e apresentou o exemplo do documentário 
chamado “A Grande Bolha da Arte Contemporânea”¹¹ (Figura 4). Ela contou que: 
“só achei ele em inglês até hoje e eu assisti naquelas legendas bem ruins do 
Youtube. Mas ele é muito massa e [apresenta] a perspectiva de dentro da bolha 
mesmo, aquele joguinho elitista da arte contemporânea”.

¹¹Tradução literal feita pela colaboradora no momento da entrevista. Título original do filme: “The 
Great Contemporany Art Bubble”. O conteúdo do filme pode ser acessado pelo link: https://www.
youtube.com/watch?v=2_pJTnNjCvs.

Fonte: https://benlewisprojects.com/films/the-great-
contemporary-art-bubble. 

Figura 4. Imagem de divulgação do filme “The Great Contemporany Art 
Bubble” de Ben Lewis, 2009.

Segundo Matilda, o conteúdo do filme abre espaço para debates sobre a questão 
do valor da obra de arte no aspecto financeiro, de público segmentado e de status e 
que essas observações se aproximam da peça publicitária da Renault. Ela também 
descreveu esse cenário da arte contemporânea como “um jogo de futebol”. Neste 
caso, um jogo que atende aos interesses de grupos de elite e que possui obras de 
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arte com “A maiúsculo” e que contribui para o posicionamento de Martins (2010, p. 
23), de que os “objetos e imagens de arte ganham e ocupam espaços privilegiados a 
partir de trocas, agregação de significados e valores que os sistemas simbólicos lhes 
conferem”.

O colaborador Manuel Gregório, destacou que observar o carro em um cenário 
como   este do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, “lembrou aqueles rolês do 
Duchamp, de apropriação, da coisa pronta, do ready-made” ao “[...] deslocar um 
objeto do seu destino industrial e levá-lo para ser exibido como obra-de-arte em um 
museu, como é o caso da roda de bicicleta e o banquinho ou o urinol” (SÁ, 2016, p. 
29), que é a peça sanitária comumente encontrada em banheiros masculinos (Figura 
5).

Fonte: http://unespciencia.com.br/2017/11/01/artes-
visuais-91/

Figura 5. “Fonte”, Marcel Duchamp. 1917.

Aproveitando esse exemplo, Jociele Lampert (2005, p. 398), argumenta que 
Duchamp “[...] descontextualizou o que até então, seria considerado como obra de 
arte. Apropriou-se de objetos produzidos em série [...]” como é o caso da narrativa 
publicitária da Renault que utilizou o museu como espaço legitimado da arte para, 
justamente, outorgar ao automóvel o status de “obra de arte”, pelo seu design e beleza.

Em sua opinião, Manuel Gregório considera que, assim como o urinol, o carro é um 
artefato comum, com diversos modelos e cores e que podemos encontrar pelas vias 
públicas com facilidade. Porém, ao ser inserido em um ambiente como este do Museu 
de Arte Contemporânea de Niterói, o sentido muda e o carro adquire um aspecto de 
obra de arte.
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Reflexões a partir da narrativa publicitária 
Através desses exemplos destacados pelos colaboradores, tornou-se possível 

observar como essas imagens da narrativa publicitária da Renault promoveram 
inquietações e lembranças valiosas sobre os trânsitos e as contaminações referentes 
ao campo das imagens. As imagens que compreendem a produção do Renault Captur 
colaboraram para que outras referências entrassem em cena, alimentando o debate 
sobre diferentes visualidades no contexto da Educação em Artes Visuais. As escolhas 
de Julieta com o videoclipe e de Matilda com o documentário, se aproximaram 
de algumas inquietações de Manuel Gregório, sobre o museu enquanto local de 
privilégios. Estes espaços fazem parte de seus interesses de estudo e são considerados 
como “locais de privilégio”. Ele diz que nestes lugares existem resquícios de 
“heranças coloniais”, pois “tem cor, tem classe, tem gênero, basicamente, e tem 
formação acadêmica também” e de acordo com Martins e Sérvio (2012, p. 146), 
“[...] sugerem a necessidade de um olhar crítico sobre consumismo e consumidor na 
sociedade contemporânea, um olhar que reserva às imagens e artefatos visuais um 
papel importante [...]” para refletir sobre os contextos nos quais estamos inseridos.

Em suas considerações, o ambiente apresentado na propaganda da Renault 
reflete um espaço direcionado para um determinado público que possui acesso e 
oportunidade de visitar museus, neste caso, um “[...] consumo de elite” (MARTINS E 
SÉRVIO, 2012, p. 142) e que também é compreendido dessa forma por Matilda, que 
ao assistir o documentário “The Great Contemporany Art Bubble”, contou que não 
consegue separar o mundo da arte dos interesses de grupos elitistas e que observa 
esse cenário como “um jogo de interesses, um joguinho de competição mesmo”. 
As observações dos colaboradores se aproximam de determinados acontecimentos 
históricos envolvendo instituições como o próprio museu e algumas de suas 
formalidades advindas de modelos do continente europeu. Tomando o exemplo da 
França, Margarida Lima de Faria (2011) diz que após eventos da Revolução Francesa, 
os museus nacionais não inauguraram apenas os primeiros acervos do comércio de 
arte e fragmentos de histórias de revoluções, mas desencadearam “[...] uma história 
de desigualdades sociais” (FARIA 2011, p. 64). Estes museus na França tinham um 
público bem definido, composto por “[...] homens de boas famílias, bem-educados e 
com bom gosto, e só excepcionalmente a mulheres de boas famílias” (FARIA, 2011, 
p. 64). Apesar de contextos diferentes, mas com o intuito de pensar no público que 
frequenta espaços de arte, o uso do videoclipe de Beyoncé e Jay – Z, o documentário 
“The Great Contemporany Art Bubble”, o ready-made de Duchamp e as referências de 
Faria (2011) dialogam com o intuito de tratar com importância e seriedade a relação das 
imagens em nossa sociedade, pois ampliam a possibilidade de que “[...] sistemas de 
classificação dos artefatos visuais, como o artístico, estão sujeitos a questionamentos” 
(SÉRVIO, 2011, p. 55). 

Cultura visual: perspectivas em questão e algumas considerações
As imagens que foram apresentadas como exemplo pelos colaboradores, 

possibilitaram uma quebra de hierarquias que, recorrentemente, são interpretadas 
como parte de uma ênfase de arte legitimada, no caso, de cânones europeus. Dessa 
forma, Sérvio (2011, p. 56) ressalta que 

Com o foco da cultura visual voltado para as experiências visuais, 
e não em certas imagens em si, este campo abandona as antigas 
distinções entre cultura superior e inferior que permitia que apenas 
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aqueles objetos cadastrados, considerados objetos das belas artes 
fossem estudados. 

De acordo com a concepção de Sérvio (2011), a cultura visual possui seu foco 
voltado para as experiências visuais, assim, a colaboradora Julieta compreende que 
o uso destas imagens no contexto apresentado através do videoclipe de Beyoncé e 
Jay – Z, oferece outras possibilidades de interpretação crítica. 

Esta interpretação recai sobre locais de exposição, espaços de arte e público 
visitante, por um caminho que não privilegia os cânones europeus, enquanto a peça 
publicitária da Renault atua “[...] explorando sentimentos e desejos para consolidar os 
valores que foram culturalmente construídos” (BRASIL, 2010, p. 85). Em consonância 
com Julieta, Matilda frisou sobre o meio da arte contemporânea ser direcionado para 
um público específico, como uma possibilidade de classificação social (AZEVEDO 
JUNIOR e CAMARGO, 2016; MARTINS, 2010; ROCHA, 1995) e o carro da Renault é 
um exemplo disso. Assim, a mensagem publicitária não é destinada a todos os tipos 
de públicos, bem como o acesso as dependências do museu enquanto instituição de 
arte. 

Com observações próximas dessa perspectiva, Manuel Gregório enfatizou que 
a existência dos espaços de arte é algo fundamental e devem ser ocupados pelo 
público de forma geral, sem definições e/ou classificações social e financeira, pois os 
museus precisam “[...] informar a comunidade acerca de suas coleções e realizações, 
estimulando-lhe a participação e a consulta” (COSTA, 2002, p. 62). Essa associação 
entre o carro e o ambiente de arte apresenta-se como uma forma de bricolagem 
(ROCHA, 1995) usada pela publicidade para divulgar sua mensagem pelos veículos 
de comunicação. E a posição dos colaboradores frente ao conteúdo dessa narrativa 
publicitária da Renault caminhou no sentido que Martins (2010, p. 28) destaca ser 
importante, pois

Para desenvolver uma compreensão crítica não podemos deixar de 
considerar que o mundo simbólico e suas formas são construções 
culturais mediadas por tradições. Em decorrência, para que o 
conhecimento artístico/imagético seja crítico, é necessário confrontá-
lo com a tradição, com cânones e práticas institucionais que 
historicamente tem mediado às produções simbólicas.

Neste sentido, ao provocarmos reflexões críticas acerca destes campos do 
conhecimento, onde a arte e a publicidade associam-se com práticas institucionais 
mediadas por interesses específicos, temos, então, um lugar para pensarmos nas 
possíveis contaminações entre as imagens de arte e de publicidade. Assim, ao 
ressaltarmos o contexto da narrativa da peça publicitária que veiculou o Renault 
Captur, compreendemos por qual razão Julieta, Matilda e Manuel Gregório 
consideraram que o cenário do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Rio de 
Janeiro corrobora para um aspecto elitista. Destacamos que essa compreensão por 
parte dos colaboradores ocorreu em virtude das associações entre o repertório das 
imagens de arte estarem dispostas em um local específico, no caso da referência 
arquitetônica do museu. Assim como, no caso da narrativa publicitária valer-se de 
uma estrutura legitimada da arte para promover o Renault Captur.

Para os colaboradores, propor discussões em sala de aula e em outros ambientes, 
assim como, nos próprios museus, permite tratar de assuntos como este da 
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propaganda, a partir das perspectivas de estudo da cultura visual, que representa 
algo fundamental na formação de sujeitos. Além do mais, imagens, como dissemos 
no início deste artigo, são produzidas em larga escala e, por isso, enquanto sujeitos 
inseridos no âmbito da docência, nossos olhares para esse processo devem ser 
críticos e minuciosos (DUNCUM, 2011). 

Os colaboradores salientaram que a discussão sobre imagens de publicidade e/ou 
do cotidiano deve fazer parte das reflexões no campo da Educação em Artes Visuais. 
Deste modo, enfatizaram que o estudo sobre diferentes visualidades estará presente 
no campo de atuação profissional de cada um deles futuramente, seja em espaços 
formais ou não formais de ensino.
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RESUMO
O artigo apresenta um recorte da pesquisa que está sendo 

desenvolvida desde 2018 junto ao programa de Pós-Graduação em 
Arte e Cultura Visual, da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), 
na linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação. 
Percorro por uma proposição de exercício de formação docente 
como atividade que envolve formar (possibilidade de aprendizagens) 
e formar-se (rememorar, refletir, relatar, repensar) e que pensa as 
experimentações de escrita de si como potências formativas. É uma 
investigação baseada em arte em que a própria metodologia é um 
problema de pesquisa: explora os trânsitos entre artes e educações, 
abertamente no plural, buscando relacionar conhecimentos, práticas 
e linguagens derivadas de processos artísticos (como invenção e 
experiência) com modos e trajetórias de formação docente.

PALAVRAS-CHAVE
Formação docente; artes visuais; aprendizagem inventiva; 

experiência; escritas de si.

ABSTRACT 
The article presents an excerpt of the research that has been 

developed since 2018 with the Postgraduate Program in Art and 
Visual Culture, at the Federal University of Goiás (FAV/UFG), in 
the research line Cultures of Image and Mediation Processes. I go 
through a proposition of exercising teacher training as an activity 
that involves graduate (possibility of learning) and self-training 
(remembering, reflecting, reporting, rethinking) and that thinks of self-
writing experiments as training powers. It is an art-based investigation 
in which the methodology itself is a research problem: it explores the 
transits between arts and educations, openly in the plural, seeking 
to relate knowledge, practices and languages derived from artistic 
processes (such as invention and experience), with modes and paths 
of teacher education.
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Teacher training; visual arts; inventive learning; experience; written 
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Apresentação
 
Neste artigo percorro por uma proposição de exercício de formação docente como 

atividade que envolve formar (possibilidade de aprendizagens) e formar-se (rememorar, 
refletir, relatar, repensar) e que pensa as experimentações de escrita de si (FOUCAULT, 
2004) como potências formativas. Esta discussão é parte da pesquisa que está sendo 
desenvolvida desde 2018 junto ao programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura 
Visual, da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), na linha de pesquisa Culturas 
da Imagem e Processos de Mediação. Trata-se de uma investigação baseada em 
arte em que a própria metodologia é um problema de pesquisa: explora os trânsitos 
entre artes e educações, abertamente no plural, buscando relacionar conhecimentos, 
práticas e linguagens derivadas de processos artísticos (como invenção e experiência), 
com modos e trajetórias de formação docente. 

O estudo está inserido no campo das artes visuais, no entanto, para além (ou 
aquém) dos enquadramentos institucionais, disciplinares e prescritivos se aspira 
compor uma escrita indisciplinada, e por aspirar estar fora das certezas instituídas, 
insegura, e por aspirar escapar das determinações, imprópria (LARROSA, 2019, p. 
11). Escrevo, assim, a partir do campo das intenções, de busca por uma atitude, de 
gestos com potencial de pôr em ação um conjunto de afetos e produzam efeitos de 
sentidos no exercício de formação docente. Para tal, mobilizo duas noções que podem 
ressoar formas outras de se fazer professora/r: aprendizagem inventiva que tem como 
fundamentação as elaborações de Virgínia Kastrup (2001; 2005; 2007), e experiência, 
cuja principal referência são as contribuições de Jorge Larrosa (2009; 2010; 2018a, 
2018b; 2019). 

 
1. Aprendizagem inventiva
 
A noção de aprendizagem inventiva tem como fundamentação as elaborações de 

Virgínia Kastrup (2001; 2005; 2007) acerca da cognição como potência interrogativa.  
A autora explora a questão da cognição a partir da perspectiva da invenção. Kastrup 
(2007, p. 20) argumenta que o processo de aprendizado e elaboração do conhecimento 
como potência interrogativa difere em natureza da abordagem cognitivista que 
concebeu o campo da cognição como espaço da representação que se constitui da 
relação entre um sujeito e um objeto preexistentes ao processo de conhecer. Segundo 
a autora, “a concepção da cognição como representação traz consigo a preocupação 
com a busca de leis e princípios invariantes, que funcionariam como condições de 
possibilidade do funcionamento cognitivo” (KASTRUP, 2005, p. 1275). 

Na abordagem cognitivista, a criatividade, capacidade ou função de criação, é 
situada no interior da inteligência, que, por sua vez, é definida como “uma capacidade 
múltipla de lidar com problemas” (KASTRUP, 2007, p. 19).  A questão é que criatividade 
conformada à inteligência não é nada mais que uma habilidade, um desempenho 
no processo de solução de problemas. “As informações chegam de um mundo 
preexistente e o sistema cognitivo opera com regras e representações, chegando 
a resultados previsíveis” (KATRUP, 2005, p. 1275). A potência de criação é contida 
e subordinada à problemas já dados, sem abertura para a criação de problemas. 
Conhecer seria equivalente a representar. 

Se criatividade é definida como uma capacidade de produzir soluções originais 
para os problemas, a invenção, é sobretudo, a capacidade de invenção de problemas. 
Kastrup sustenta, assim, que a atividade cognitiva não pode conformar-se segundo 
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leis gerais – à maneira das ciências físico-naturais –, não pode estar apenas a serviço 
da solução de problemas, e nem pode ser disposta a partir de uma perspectiva 
instrumental (2007, p. 21), pois o funcionamento cognitivo não está na esfera do 
previsto, é passível de transformações e sobressaltos. A aprendizagem inventiva não 
equivale ao reconhecimento de algo exterior a nós; não é representar no sentido de 
fundamento ou de correspondência; não se sustentam numa política de aprendizagem 
recognitiva que tem como fim a aquisição e o domínio de um saber para compreensão 
e solução de problemas já colocados. 

Como reflete Paulo Freire (2014, p. 97),
 

Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos aulas. Não 
debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não 
trabalhamos com ele. Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, 
mas se acomoda. Não lhe propiciamos meios para o pensar autêntico, 
porque recebendo as fórmulas que lhe damos, simplesmente as 
guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o resultado de 
busca de algo que exige, de quem tenta, esforço de recriação e de 
procura. Exigem reinvenção.

 
Exercícios de formação que promovem trocas de ideias, debates e discussões 

sobre temas, que trabalham juntamente com as/os estudantes, partem de uma 
política de abertura da cognição às experiências de problematização. O que pode 
viabilizar o contínuo processo de aprendizagem e invenção de si mesmo e do mundo. 
A aprendizagem está sempre em processo, o objetivo não se esgota ao obter um 
saber, é um fluxo que envolve aprender, desaprender e reaprender. O que demanda 
um contexto e contato com formas portadoras de diferença, agenciamentos contínuos 
que não se findam ao alcançarem resoluções para os problemas. A potência de 
invenção está sempre em curso, é constante e inacabada, sempre aberta para um 
novo re-des-aprendizado. 

Como defende Kastrup, aprender é antes uma questão de invenção do que de 
solução de problemas, “trata-se de aprender a viver num mundo que não fornece um 
fundamento preestabelecido, num mundo que inventamos ao viver, lidando com a 
diferença que nos atinge” (2007, p. 225). Se aprender é ser capaz de problematizar, 
ensinar é, em grande medida, compartilhar experiências de problematização. O que 
passa por processos didáticos de desnaturalização e estranhamento com profundas 
implicações em questões epistemológicas e políticas.

Virgínia Kastrup apresenta o exemplo do viajante para demonstrar como experiências 
de tensão e estranhamento podem envolver aprendizados: 

[...] quando alguém viaja a um país estrangeiro, as atividades mais 
cotidianas, como abrir uma torneira para lavar as mãos, tomar um 
café ou chegar a um destino desejado tornam-se problemáticas. Ao 
ser bruscamente transportado para um novo ambiente, os hábitos 
anteriores não servem e o viajante vive sucessivas experiências 
de problematização. Não se trata de mera ignorância, mas de 
estranhamento e tensão entre o saber anterior e a experiência 
presente. Quando viajamos somos forçados a conviver com uma certa 
errância, a perder tempo, a explorar o meio com olhos atentos aos 
signos e a penetrar em semióticas novas. Somos forçados a pensar, 
a aprender e a construir um novo domínio cognitivo e uma outra 
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maneira de realizar atividades que eram tão simples e corriqueiras 
que havíamos esquecido seu caráter inventado. A viagem surge, 
então, como ocasião de uma aprendizagem, pois o viajante não se 
dava conta de que as relações que tomava como óbvias e garantidas 
eram, a rigor, construídas e inventadas. Tal aprendizagem não se 
esgota na solução de problemas imediatos, mas prolonga seus efeitos 
e sua potência de problematização. Quando o viajante retoma à sua 
cidade, é tomado muitas vezes por uma sensação de estranhamento, 
tornando-se sensível a aspectos da paisagem que normalmente lhe 
passavam desapercebidos. O afastamento da cidade, gerado pela 
viagem, prolonga-se então num afastamento da percepção banal e 
recognitiva. A abertura da sensibilidade provocada pela viagem para 
a cidade estrangeira invade, então, a experiência da própria cidade 
(KASTRUP, 2001, p. 18).

 
A aprendizagem acontece quando das formas existentes decorrem tensões e 

estranhamentos. Um convite à viagem. Onde as histórias de vida e as relações com o 
lugar não são matérias de contração, mas aberturas que podem impulsionar, a partir de 
sucessivas experiências de problematização, o encontro de algo novo ou modificado, 
a inventividade. Produzir sentidos é um ato de invenção. Para Kastrup (2001, p. 21), 
“aprender não é adaptar-se a um meio ambiente dado, a um meio físico absoluto, mas 
envolve a criação do próprio mundo” (KASTRUP, 2001, p. 21). 

A aprendizagem inventiva intenta provocar e mobilizar o pensamento e fazer re-
pensar. O que já sabemos é o ponto de partida para pensar novamente desde do 
que estamos vivendo, sendo, fazendo, experimentando. O saber da experiência é 
produção de sentido a partir do vivido por meio da invenção. A invenção decorre da 
subversão e do alargamento de fundamentos, significados e sentidos dos processos 
de conhecer, um “movimento de problematização das formas cognitivas constituídas” 
(KASTRUP, 2007, p. 17).  

Na formação docente em artes visuais os processos didáticos de desnaturalização 
demandam o desprendimento de repertórios conceituais e imagéticos radicados 
e/ou respaldados em experiências euro/nortecêntricas como a única via válida de 
conhecimento. É importante que os repertórios se alarguem e abarquem visualidades 
com sensibilidades e expressões que apresentam outras possibilidades estéticas, 
narrativas e interpretativas sobre o saber-fazer artes. Adolfo Albán Achinte (2014, p. 
157) evoca a premência de uma 

[…] revisión de paradigmas instaurados desde una hegemonía 
eurocéntrica que determinó que era arte y que no lo era, construyendo 
espacios de legitimación que a su vez han servido como escenarios 
de marginalización”. [...] es necesario construir un sentido del arte 
capaz de generar un pensamiento crítico frente nuestras realidades 
contemporáneas, pero igualmente frente nuestros pasados posibles 
de ser re-visitados y resignificados. 

E Zulma Palermo (2014, p. 126) ressalta que 

Es indudable que un cambio en los “contenidos” que se despliegan 
en las instituciones educativas será ocioso e improductivo si no se 
generan efectivas transformaciones en la concepción misma de lo que 
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significa conocer, en quiénes y para quiénes se produce el saber, en 
encontrar las vías para desprenderse de objetos de estudio y métodos 
disciplinares a los efectos de reflexionar sobre problemáticas que 
afectan a “la vida en el lugar”.

 
Achinte e Palermo chamam a atenção para a importância de desnaturalizar e 

evidenciar as circunstâncias políticas de construção do conhecimento. O que requer 
problematizar como os processos de conhecer envolvem a distribuição e a atribuição 
de autoridade, “[...] como certos lugares, processos e metodologias são valorizadas 
enquanto outros são desprezados, e como a produção de teoria espelha a produção 
de desigualdades sociais” (ALCOFF, 2016. p. 129).

Nos processos didáticos que buscam promover a desnaturalização, é importante 
que metodologias e conteúdos incluam reflexões sobre questões que afetam “a vida 
do lugar” e, consequentemente, “a vida da pessoa”. Afetos decorrem de experiências 
de estranhamento, ou seja, o afetamento da pessoa pelo ambiente – as coisas do 
mundo e outras pessoas. O saber da experiência é conhecimento promovido por 
afetos. Processos que derivam da desnaturalização e estranhamento, uma vez que as 
afetações são produzidas por efeito do afastamento do já habituado, a desacomodação 
do já estabelecido. 

É preciso aprender a desaprender a ver para se abrir as diferentes formas, finalidades 
e sentidos que as artes visuais podem abarcar. Uma aprendizagem inventiva é 
comprometida em mobilizar ou modificar estados, em multiplicar as perspectivas 
das/dos envolvidas/os nas práticas formativas a partir de contínuas experiências de 
problematização. Atrever-se a ler de outra maneira, com olhos novos e interessados, 
com novas perguntas (LARROSA, 2009, p. 26) a si mesmo e ao mundo. Sempre há 
outras leituras possíveis. Há uma passagem em Nietzsche que complementa essa 
ideia: “[...] quanto mais afetos permitimos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, 
diferentes olhos, soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo será nosso 
“conceito” dela, nossa “objetividade”” (2009, p. 68). 

 
2. Experiência
Mudanças nos modos de perceber e sentir o mundo incidem diretamente nos modos 

de narrar e conceituar experiência. Escritos produzidos por Walter Benjamin ainda nos 
anos de 1930¹, comentando movimentos culturais que marcam a passagem do século 
XIX para o XX na Europa, refletem sobre a desvalorização da narrativa e a pobreza 
da experiência estabelecendo uma relação com um certo silenciamento, uma falta de 
experiências comunicáveis. 

A prática narrativa assegura a comunicabilidade de experiências, é “um processo 
transitivo e coletivo, que articula transmissão, continuidade e aprimoramento” 
(OLIVEIRA, 2013, p. 42). Benjamin considera que a experiência dá sentido à vida, 
relacionando-a com um ato formativo. A vivência é transformada em experiência 
por meio das histórias contadas que levam o ouvinte a refletir e agir. É por meio da 
linguagem que a experiência acontece (BENJAMIN, 1994). Como interpreta Larrosa 
(2018, p. 48), “a experiência é o que me acontece e o que, ao me acontecer, me 
forma ou me transforma, me constitui, me faz como sou, marca minha maneira de ser, 
configura minha pessoa e minha personalidade”. 

¹Os textos analisados foram Experiência e Pobreza, de 1933, e O Narrador, de 1936 (BENJAMIN, 
2016; 1994). 
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Seria possível mobilizar as questões levantadas por Benjamin para nossa vida hoje 
e, em especial, para as experiências que envolvem processos de formação docente? 
A impossibilidade da experiência é por que não temos mais o que contar? Não temos 
o que contar por que falta sentido? Não podemos entender o que nos acontece porque 
o que estudamos não tem a ver com a gente?

Larrosa (2010, n.p.) escreve que a relação educativa sob a tutela da experiência 
(e não da técnica, por exemplo, ou da prática) não é outra coisa que sublinhar o 
envolvimento da educação com a vida. E isso tem a ver com um ‘não’ e com uma 
‘pergunta’: um não ao já convencionado, aquilo que é disposto como “necessário e 
obrigatório, e que não podemos mais suportar”; e com uma pergunta (ou perguntas) 
que se refere, direciona e aponta para outros “modos de pensamento, e linguagem, 
e sensibilidade, e ação, e vontade”, mas sem fixar e determinar. Porque a educação 
como experiência, o saber da experiência, não pode ser outra coisa senão uma 
abertura, uma disposição ativa para que a experiência aconteça.

 
Hay que abrir la ventana. Pero sabiendo que lo que se ve cuando 
la ventana se abre nunca es lo que habíamos pensado, o soñado, 
nunca es del orden de lo pre-visto. Por eso la pregunta por el “de qué 
otro modo” no puede ser otra cosa que una apertura. Hacia lo que no 
sabemos. Hacia lo que no depende de nuestro saber ni de nuestro 
poder ni de nuestra voluntad. Hacia lo que sólo puede indeterminarse 
como un quién sabe, como un quizás (LARROSA, 2010, n.p.).     

 
José Contreras e Nuria Ferré (2010, n.p.) também consideram que a educação 

como experiência só é possível por promover “aberturas”. Segundo o autor e a autora, 
“tiene que inventar para decir en otro plano (el de las ideas y las palabras) lo que sólo 
acontece viviendo”. Nesse processo de “inventividade”, a educação como experiência 
não se atém aos códigos simbólicos estabelecidos, reprodução fiel presa em imagens 
já dadas. 

Larrosa (2018) desenvolve alguns pontos importantes para pensar a educação 
como experiência. Segundo este autor (2018, p. 38) é preciso “reivindicar experiência 
e fazer soar de outro modo a palavra experiência”. Reivindicar a experiência e seus 
predicados – a subjetividade, a incerteza, a provisoriedade, o corpo, a fugacidade, a 
finitude, a vida – como modos válidos de conhecer (LARROSA, 2018, p. 40). Essa 
reivindicação de validade aos modos de conhecer da experiência não significa uma 
pretensão de autoridade. Não se trata de buscar o mesmo dogmatismo do saber 
científico, por exemplo, mas reconhecer a contingência de todo conhecimento. 

Experiência escapa a qualquer determinação (LARROSA, 2018, p. 43), é deixar-
afetar. Assumir os modos de conhecer da experiência é se abrir às linguagens da 
experiência, as escritas de si. Aspirações narrativas cujo escopo, o alcance, as 
motivações, as estratégias e as políticas partem das narrativas de vida (leituras 
de mundo, afetos, percepções e interações com pessoas e espaços de vivência) e 
“revelam formas e sentidos múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa e 
inventiva do pensar, do agir e do viver junto” (JOSSO, 2007, p. 413). 

A dimensão singular-plural especificada por Marie-Christine Josso, frisa que “não há 
individualidade sem ancoragens coletivas (família, pertenças e grupos diversos, sobre 
os quais todos e cada um tem uma história!)” (2007, p. 431). A multirreferencialidade, 
que integra a pluralidade de processos de conhecer que nos constitui (as crenças 
científicas, as crenças religiosas, as crenças populares, etc.), é que conduz a 
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abordagem analítica das narrativas de vida. Desestabilizando hierarquias de saber, ao 
considerar a globalidade das histórias das pessoas, as múltiplas facetas existenciais 
que evocamos em nossos percursos de vida. Um processo de fazer sentido e dar 
sentido às nossas vivências.  

 
Considerações finais
As práticas e as experiências de aprendizagens são plurais, há diversas redes e 

diferentes estruturas sociais de compartilhamento de saberes, tal como as relações 
cotidianas, comunitárias, corriqueiras. Processos de aprendizagem que estão fora do 
modelo de ensino formal e centralizado, possíveis a partir da convivência, das trocas 
com o ambiente e entre as pessoas. Situações de aprendizagens que são criadas e 
recriadas misturadas com a vida. 

Freire nos ensina que o mais importante na prática pedagógica não é uma mudança 
de método, e/ou conteúdo, e/ou instituição, mas, como interpreta Miguel Arroyo (2012, 
p. 27), uma reeducação da sensibilidade pedagógica para captar as presenças de 
grupos silenciados e invisibilizados “como sujeitos de sua educação, de construção 
de saberes, conhecimentos, valores e cultura”. Este pensamento é um convite à re-
conhecer a força e a memória do lugar, os saberes e fazeres locais, as visualidades 
cotidianas; ao mesmo tempo que nos leva a perceber como as instituições de ensino 
não podem ser espaços que só reproduzem a cultura do outro, a história do outro, 
as imagens do outro, ou seja, referências de um mundo que em nada se parece 
com o mundo dos envolvidos nos processos formativos. É preciso uma abertura nas 
formas e condições de pensamento promovidos nos espaços pedagógicos formais 
e institucionalizados. Desvincular, questionar e desafiar a história única (ADICHIE, 
2019), a narrativa única, a pedagogia única, a estética única e qualquer outra pretensão 
de modelo único na produção e validação de conhecimentos.

As escritas de si são um espaço de relação e interpretação para a elaboração 
de sentidos, e não sentidos, no intercâmbio educação, artes e vida. A atribuição e 
construção de sentidos está atrelada à vivência e a questão de sentido na formação 
se vincula aos contextos de vida dos envolvidos nos processos educativos. As escritas 
de si são importantes ferramentas pedagógicas por operarem como possibilidade 
de produzir aberturas epistemológicas, transgredindo as barreiras de significados 
(FOUCAULT, 2004). Ao situar, relacionar, confrontar e/ou contestar a “instrução” 
universitária com nossas pertenças e experiências, uma abertura na relação com os 
conhecimentos acadêmicos torna-se possível. De modo que o processo de formação 
seja uma tomada de consciência, faça sentido e estabeleça sentido às trajetórias de 
aprendizagem. 

Por ser solo fértil de produção de sentidos e colocar em ação certo sentido de 
mundo “é no cenário da experiência que a vivência da potência dos sentidos encontra 
maior probabilidade” (OLIVEIRA NETO et. al., 2020, p. 360). O desafio da formação 
docente, assim, é o de estabelecer um elo entre a formação e a vida dos envolvidos 
nos processos formativos. Vínculo que pode ser construído a partir das escritas de si, 
entendendo esses relatos como escritos de formação. 

REFERÊNCIAS

ACHINTE, Adolfo Albán. Arte, docencia e investigación. In: BORSANI, María; 
QUINTERO, Pablo (orgs.). Los desafíos decoloniales de nuestros días: pensar en 
colectivo. Neuquén: EDUCO - Universidad Nacional del Comahue, 2014.



487

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2019.

ALCOFF, Linda Martín. Uma epistemologia para a próxima revolução. Sociedade e 
Estado, v. 31, n. 1, p. 129-143, 2016.

ARROYO, Miguel G. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Petrópolis: Vozes, 
2012.

BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza. In:  O anjo da história. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2016.

BENJAMIN, Walter. O narrador. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e 
política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.

CONTRERAS, José; FERRÉ, Núria Pérez de Lara. La experiencia e la investigación 
educativa. In: CONTRERAS, José; FERRÉ, Núria Pérez de Lara (comps.). Investigar 
la experiencia educativa. Madrid: Ediciones Morata, 2010.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade.  Rio de Janeiro: Editora 
Paz e Terra, 2014.

FOUCAULT, M. A escrita de si. In: Ditos e escritos V: Ética, sexualidade, política. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

JOSSO, Marie-Christine. A transformação de si a partir da narração de histórias de 
vida. Educação, v. 30, n. 63, p. 413-438, 2007.

KASTRUP, Virgínia. Aprendizagem, arte e invenção. Psicologia em estudo, v. 6, 
n. 1, p. 17-27, 2001.

KASTRUP, Virgínia. Políticas cognitivas na formação do professor e o problema do 
devir-mestre. Educação & Sociedade, v. 26, n. 93, p. 1273-1288, 2005.

KASTRUP, Virgínia. A invenção de si e do mundo: uma introdução do tempo e do 
coletivo no estudo da cognição. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

LARROSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

LARROSA, Jorge. Nietzsche & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
LARROSA, Jorge. Herido de realidad y en busca de realidad. Notas sobre los 

lenguajes de la experiencia. In: CONTRERAS, José; FERRÉ, Núria Pérez de Lara 
(comps.). Investigar la experiencia educativa. Madrid: Ediciones Morata, 2010.

LARROSA, Jorge. Tremores: Escritos sobre a experiência. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2018a.

LARROSA, Jorge. Esperando não se sabe o quê: sobre o ofício de professor. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018b. 

LARROSA, Jorge; RECHIA, Karen Christine. (Profissão) Ofício de Professor. Sobre 
Tudo, v. 10, n. 1, p. 23-46, 2019.

LARROSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: 
Companhia de Bolso, 2009.

OLIVEIRA, Bernardo Barros. Experiência e Narrativa: entre contar e ler. Cadernos 
Benjaminianos, Belo Horizonte, n. 7, pp. 41-54, 2013. 

OLIVEIRA NETO, José da Silva; VASCONCELOS, Francileuda Farrapo Portela e; 
MOURA JÚNIOR, James Ferreira. A categoria “sentido” em L.S. Vigostki: um caminho 
para a práxis decolonial. In: ROCHA, Paulo Henrique Borges da. Decolonialidade a 
partir do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Dialética, 2020 (versão Kindle).

PALERMO, Zulma. Irrupción de saberes “otros” en el espacio pedagógico: hacia 



488

una “democracia decolonial”. In: BORSANI, María Eugenia; QUINTERO, Pablo 
(orgs.). Los desafíos decoloniales de nuestros días: pensar en colectivo. Neuquén: 
Editorial de la Universidad Nacional del Comahe, 2014.

Currículo

Hertha Tatiely Silva
Professora na Universidade Federal do Tocantins. Desenvolve pesquisas em ensino 

das artes visuais e visualidades. Doutoranda em Arte e Cultura Visual (PPGACV/
UFG), mestrado em Comunicação (PPGCOM/UFG, 2015), especialização em História 
Cultural (PPGH/UFG, 2012), graduação em Artes Visuais (FAV/UFG, 2011).



489

RESUMO
O ensino remoto trouxe algumas inseguranças para professores 

durante a pandemia da covid-19. Fui também desafiado por essa 
modalidade de ensino como professor do curso de Produção de 
Moda da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Ao salientar os 
desafios enfrentados relativamente ao desestímulo que senti e à 
impessoalidade que experienciei, avaliando estudantes ingressantes 
do período de 2020.1, desenvolvi uma atividade mais imersiva, em 
que os estudantes pudessem trabalhar suas subjetividades. Dessa 
forma, este texto tem por finalidade discutir como aspectos da pesquisa 
biográfica podem auxiliar os estudantes na contação de histórias 
individuais sobre roupas. A partir de uma abordagem qualitativa, 
discorro um relato da atividade que realizei para os estudantes da 
disciplina Ética, Legislação e Produção Cultural do curso já referido 
no período de 2020.2. A atividade consistiu em produzir uma narrativa 
a partir de uma fotografia, cuja imagem devia conter uma roupa que 
tivesse uma relação afetiva com o estudante. Destaco um modelo 
que utilizei para exemplificar a atividade e o resultado proposto por 
um estudante colaborador (anônimo), ao indicar as características 
da biografia a partir duma escrita de si, alçando individualidades e 
subjetividade.

PALAVRAS-CHAVE
Biografia. Ensino. Moda.

ABSTRACT
Virtual remote teaching brought some insecurity to teachers during 

covid-19 pandemic. I was also challenged by this teaching modality 
as a professor of Fashion program at Federal University of Alagoas. 
Evaluating students entering in 2020.1, I developed a more immersive 
activity, in which students could work their subjectivities. Thus, this 
text aims to discuss how aspects of biographical research can help 
students telling individual stories about clothing. From a qualitative 
approach, I report an activity for Ethics, Legislation and Cultural 
Production course in 2020.2. The activity consisted of producing a 
narrative from a photograph, whose image should contain an outfit 
that had an affective relationship. I would like to point out a model that I 
used to exemplify the activity and a result proposed by an anonymous 
student, indicating biography characteristics, arising individualities 
and subjectivity.
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Introduzindo inseguranças
Minha experiência durante o ensino remoto no semestre 2020.1 foi de insegurança. 

Leciono no curso técnico de Produção de Moda da Escola Técnica de Artes (ETA) do 
Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes (ICHCA) da UFAL. A modalidade 
modular durante a pandemia da covid-19 foi proposta para dinamizar a alternância do 
quadro de professores frente aos estudantes, além de podermos organizar melhor as 
atividades propostas a eles. Não obstante, o tempo de uma disciplina semestral foi 
reduzido a duas semanas. A insegurança pelo tempo e pelas atividades que proporia 
fustigaram-me diante da celeridade que adotaria.

Nessa perspectiva, neste texto, alço minha vulnerabilidade e minha insegurança 
diante do ensino remoto na pandemia da covid-19 para explorar uma prática de 
ensino no semestre de 2020.2, ao propor uma atividade para a disciplina obrigatória 
Ética, Legislação e Produção Cultural do segundo período do curso anteriormente 
citado com o intuito de provocar o estímulo da utilização da biografia para a contação 
de histórias pelos estudantes. Tal proposta prevalece a busca da individualidade e 
do autoconhecimento por meio da descrição de histórias, a fim de alçar uma das 
características do produtor de moda: a criação de histórias para seu público-alvo, 
considerando a proximidade de sua intimidade como recurso de compreensão do 
público. A proximidade é exercitada na atividade por temas como a memória afetiva 
duma roupa, construindo um texto em primeira pessoa do singular, ao descrever uma 
fotografia da roupa utilizada pelo estudante. A partir de uma abordagem qualitativa, 
busco aporte teórico em autores como Delory-Momberger (2011; 2012; 2016), ao 
caracterizar a biografização e Gomes (2004), ao abordar a escrita de si, com o intuito 
de ofertar uma dimensão da atividade, considerando a individualidade.

Para tanto, divido este artigo em quatro tópicos seguintes. No tópico “Dificuldades 
do ensino remoto”, confesso minhas dúvidas e minhas inseguranças sobre o ensino 
na disciplina Estética do curso de Produção de Moda com o propósito de ensejar a 
atividade que realizei na disciplina seguinte, tema do próximo tópico: “Biografização 
na disciplina Ética, Legislação e Produção Cultural”. Nesse tópico, abranjo definições 
sobre a pesquisa biográfica e como utilizei aspectos dela para uma atividade de 
avaliação da última disciplina citada. Em “Exercitando a biografia”, aprofundo 
com exemplos da atividade proposta, demonstrando um modelo que propus aos 
estudantes, além de apresentar anonimamente uma das atividades de um estudante 
colaborador, que mostra, por meio da memória, como constrói sua história a partir 
duma fotografia, ao considerar sua rede de significados e a escrita de si. Por fim, em 
“Biografar, contação de histórias”, faço algumas considerações sobre como ocorre a 
criação de histórias a partir do ensino de moda e como o autoconhecimento a respeito 
da biografia (prevendo este tipo de modalidade de pesquisa no ensino) pode até 
mesmo auxiliar na elaboração de histórias que possam aproximar o criador-contador 
do público consumidor.

Dificuldades do ensino remoto
A pandemia da covid-19 trouxe aos professores desafios para o ensino remoto. 

Enquanto um deles, perguntava-me: que estratégias devia tomar? Que caminhos 
pedagógicos devia seguir? Que metodologias devia adotar? As dúvidas vieram, 
principalmente, devido ao fato de que alguns estudantes estavam desestimulados 
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pela modalidade do ensino virtual. Eu já havia ministrado uma disciplina obrigatória 
para uma turma ingressante de 2020.1 do curso de Produção de Moda: Estética. O 
âmbito da disciplina explora a teoria da arte e os diferentes conceitos de beleza ao 
longo dos séculos. Os estudantes estavam animados, pois era uma disciplina inicial 
do primeiro período do curso. Eu estava muito ressabiado com o ensino remoto, sem 
contar que estava passando por problemas pessoais, perdendo amigos: a morte e o 
isolamento eram agouros que vinham para me assustar. Isso me gerou insegurança.

Como ensinar as diferentes épocas da história da arte sem mostrar para os 
estudantes as obras de um dos museus de Maceió, o Museu Théo Brandão (MTB)¹ 
de Antropologia e Folclore? Como não os fazer interagir com a performance do curso 
de teatro ou com os cantos do curso de música? Eu havia planejado ensinar a arte 
e a beleza para eles com exemplos práticos e isso me deixou desanimado. Assim, 
adaptei o conteúdo para aulas assíncronas e encontros síncronos dialógicos. Uma 
das avaliações era a participação e a presença deles durante a disciplina.

Uma das dificuldades estava no fato de que nós da ETA e do curso de Produção de 
Moda optamos pelo ensino modular. A minha disciplina de 30h passava a ser ministrada 
em duas semanas. Recorri a ministrar mais aulas assíncronas do que síncronas: 
seriam seis para o primeiro tipo e quatro para o segundo. Desejava observar com esse 
planejamento como aconteceria meu desenvolvimento com os estudantes. A disciplina 
não foi como esperava. A avaliação pela participação e pela presença era muito vaga, 
pois não permitia compreender como o estudante reconhecia o conteúdo da disciplina. 
Bastava o estudante assinar um formulário do Google, respondendo à pergunta da 
aula para que ganhasse o quesito da pontuação necessária. Percebi um sentimento 
desestimulante da minha parte devido a isso, pelas questões que já levantei, como 
também em razão da minha insegurança de planejar uma disciplina dum semestre 
para duas semanas e como avaliar o conteúdo de arte tão subjetivo sem conhecer 
cada estudante. Não era possível perceber as nuances e os desenvolvimentos de um 
estudante unicamente pela resposta de formulários.

O que também me incomodava é que os estudantes surgiam no aplicativo de 
videoconferência Google Meet como desenhos, fotografias ou abreviaturas do seu 
nome na tela do computador. Eram apenas nomes sem rostos. Como compreender 
a subjetividade deles para que pudessem ter acesso à subjetividade da arte? Fiquei 
inquieto com a disciplina Estética e planejei outra atividade para uma das avaliações 
da disciplina seguinte em que pudesse me aproximar um pouco mais deles, a partir 
de uma intimidade não invasiva, contudo que pudesse abrir mais suas mentes perante 
a ideia de arte, histórias de vida e cultura visual. Minha pretensão com a próxima 
atividade pautaria na ideia de ser um “agricultor que semeia o aprender/ensinar moda. 
Entendo que nossa biografia individual vai sendo escrita diariamente” (FLORI, 2012, 
p. 27). Assim como Flori (2012), busco, por meio da biografia individual, permitir uma 
construção crítica para meus estudantes, considerando suas emoções, erros, acertos 
e escolhas.

Biografização na disciplina Ética, Legislação e Produção Cultural
Considerei uma estratégia mais imersiva para a disciplina obrigatória Ética, Legislação 

e Produção Cultural para a mesma turma no semestre de 2020.2. A disciplina aborda, 

¹De acordo com o site da UFAL (s. d.), o MTB é um equipamento cultural da universidade, “criado em 
20 de agosto de 1975 [...], cuja coleção de arte popular foi doada à Universidade Federal de Alagoas”, 
integrando “fotografias, folhetos de cordel, livros, discos, filmes em super-8” etc.
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considerando os três nomes que leva seu título, pilares que consagram temáticas 
para o produtor de moda. Para não repetir aquela avaliação distante, proporcionada 
pelos formulários do Google, onde não percebia uma evolução mais tácita sobre a 
compreensão do estudante a respeito do conteúdo duma disciplina, optei por uma 
avaliação onde fosse explorada a biografia. A atividade foi definida pela confecção 
dum texto de uma página com formatação estipulada por mim (semelhante às regras 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT), onde eles anexassem uma 
fotografia de uma roupa que tivessem uma relação afetiva por qualquer motivo. Planejei 
a atividade, considerando uma perspectiva que se aproxima de uma indagação de 
Preciosa (2013):

como caminhar pelas cidades em meio à sua cacofonia visual, mas 
não só, como caminhar também pela web, e por todo seu arsenal de 
Tumblers, Instagrams, Pinterests e Flickers, sem que nos prostremos 
como meras criaturas mesmerizadas com o poder de tais imagens? 
(PRECIOSA, 2013, p. 18).

A autora instiga com uma resposta: “Estamos inundados de imagem” (PRECIOSA, 
2013, p. 18). Ainda acrescenta que somos convidados a frequentar os universos das 
imagens. A partir da ideia da autora, percebo que os estudantes estão matriculados 
em um curso que explora as imagens sem poder aprofundar questões que se dirigem 
a uma maior exploração delas, sem reconhecer por vezes em si mesmos sujeitos 
produtores de histórias.

Ao optar gerar uma atividade que desenvolvesse a biografia deles, busquei observar 
uma intimidade dos estudantes com a história que podiam contar sobre uma roupa, 
semelhante ao que ocorre com dois pontos da pesquisa biográfica citada por Delory-
Momberger (2012): introduz a dimensão do tempo e a temporalidade biográfica da 
existência e da experiência. De acordo com a autora, o tempo biográfico está situado 
na origem da percepção dos espaços da vida social. O objeto da pesquisa biográfica 
fascina-me para a atividade que propus porque explora “os processos de gênese e 
de devir dos indivíduos no seio do espaço social, de mostrar como eles dão forma a 
suas experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de sua 
existência” (Delory-Momberger, 2012, p. 524). É um tipo de pesquisa, segundo a autora, 
que estabelece reflexões sobre agir e pensar perante figuras orientadas. A atividade 
biográfica propõe uma lógica, em que o “indivíduo humano vive cada instante de sua 
vida como o momento de uma história: história de um instante, história de uma hora, 
de um dia, de uma vida” (Delory-Momberger, 2012, p. 525). A autora define tal lógica 
de uma forma que mostra a noção da subjetividade presente nesse tipo de pesquisa:

Algo começa, se desenrola, chega a seu termo numa sucessão, 
superposição, empilhamento indefinido de episódios e peripécias, 
de provações e experiências. No cotidiano da existência, um grande 
número dessas operações de configuração tem uma dimensão 
de automaticidade e não solicita ativamente a consciência por 
corresponder aos scripts repetitivos dos quadros sociais e culturais. 
Ainda assim, essas operações estão sempre presentes, assegurando 
a integração da experiência que advém na temporalidade e na 
historialidade próprias à existência singular (DELORY-MOMBERGER, 
2012, p. 525, grifo da autora).
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Cada existência singular propõe uma história da mesma dimensão: nenhuma história 
biográfica é igual a outra. A liberdade que a atividade biográfica permite transmite a 
subjetividade a partir dos episódios e das experiências que cada um vive. A integração 
da experiência é o que mais me desperta o interesse que pode explorar um estímulo 
aos estudantes como futuros contadores de histórias, ao criar seus produtos e serviços 
para um público.

Propus aos estudantes que sua experiência fosse realizada por partes, pois fiquei 
com receio que não conseguissem explicar com facilidade suas histórias em apenas 
um exercício avaliativo que deveria ser entregue em menos de uma semana. Na 
disciplina que ocorre em período semestral, eu poderia recorrer a vários exemplos 
de como realizar a atividade. No entanto, na proposta modular, o tempo era meu 
inimigo. Assim, solicitei primeiramente que escolhessem a fotografia e publicassem-na 
somente para minha visualização na aba de “Atividades” do sistema de gerenciamento 
de conteúdo Google Classroom. Informei-lhes que ninguém teria acesso às imagens, 
além de mim. Proferi essa informação mais de uma vez em sala de aula, dada a 
intimidade que as imagens poderiam representar para cada um deles. Um deles até 
chegou a fazer um comentário privado, solicitando que não fosse mostrada a imagem, 
se possível. A intimidade, própria da biografia, traz questões da experiência particular. 
Surgia outra insegurança: como reagiriam à atividade, diante da intimidade, que 
devia ser explorada em tão pouco tempo (menos de uma semana, como havia citado 
anteriormente).

A fim de que houvesse um espaço de liberdade para eles, propus o exercício e 
dediquei-me durante à semana a ministrar o conteúdo que poderia ser ou não 
relacionado à história que iriam contar sobre suas roupas. O que mais repercutiu nas 
histórias dos estudantes foi um dos conteúdos relativos à unidade de ética, em que 
eu abordava de forma dialógica e discursiva a moda autoral. Dei alguns exemplos do 
que seria a moda autoral por meio de desfiles de profissionais reconhecidos como o 
cearense Lindemberg Fernandes e o mineiro Ronaldo Fraga. Nos desfiles que lhes 
mostrei, abordei uma palavra-chave que foi discutida entre nós, proximidade, que 
deu vazão a outra, origem. Foi a partir da última palavra que fiz conexão com a outra 
unidade da disciplina: legislação. A partir dessa unidade, explorei casos de pirataria, 
criação e origem do produto.

Exercitando a biografia
Foi com essas ideias que eu desejava que escrevessem em primeira pessoa 

do singular (se fizessem o texto individualmente) ou primeira pessoa do plural (se 
o elaborassem em dupla). Nenhum dos estudantes optou por elaborar o texto em 
dupla e também não perguntei o porquê, não explorando isso em sala de aula. Logo 
que solicitei que fizessem o upload da fotografia, todos fizeram isso individualmente. 
Talvez, isso já tenha gerado o caminho biográfico, próprio de individualidade, fazendo 
com que o texto em dupla fosse preterido. Alguns publicaram mais de uma fotografia, 
sem saber ainda qual iriam trabalhar. Informei-lhes que havia tempo para refletir até o 
tempo final de entrega da avaliação.

Eu não sabia como iriam escrever, já que propus o uso da primeira pessoa do 
singular e alguns poderiam estar acostumados a escrever em terceira pessoa do 
singular. Também fiquei curioso a partir das fotografias que me enviaram, que histórias 
poderiam narrar. Diante de uma novidade sobre como iniciar o texto, percebi que 
pudesse haver alguma insegurança por parte deles por quais caminhos iriam tomar, 
ou melhor, o que exatamente deviam contar, uma vez que era um exercício novo 
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que havia lhes proposto. Dessa forma, agi no propósito de escrever um exemplo, 
um modelo de um texto a partir de uma fotografia pessoal minha, com o propósito de 
incentivá-los e inspirá-los.

A fotografia do exemplo que acompanha o texto é uma imagem minha com um 
cachecol verde enrolado na minha cabeça. Estou abraçado com uma amiga turca e 
estamos jantando em um restaurante mexicano em Coimbra, Portugal, no inverno de 
2013. Eis o texto:

Era inverno de 2013 ou 2014, provavelmente entre dezembro e 
janeiro, em Coimbra, Portugal. Meu amigo A... amava ir ao restaurante 
mexicano perto de casa. Estava muito frio e usei meu cachecol verde 
favorito. Ele é bem grande.
C..., minha amiga turca, ia bater uma foto comigo. Brinquei de cobrir o 
rosto como uma mulher muçulmana conservadora. Sempre fazia essa 
brincadeira com ela porque imaginava que era assim na Turquia. Dizia 
para C... que era igual na novela “O Clone”. Mostrei a novela para ela 
e ela me disse que na Turquia não era bem assim. Tinha gente que 
cobria o rosto, mas tinha gente como ela que não, mais liberal. Eu 
gostava de brincar com ela.
Ganhei esse cachecol em Florianópolis, em Santa Catarina. Fui em 
2007 para Floripa no inverno para participar do Encontro Nacional 
de Estudantes de Design, o N Design. Foi a primeira vez que peguei 
um frio na casa dos 0 graus Celsius. Não tinha roupa de frio e nem 
tinha sentido frio assim em toda a minha vida. Não estava preparado. 
O único frio que tinha sentido era o de Goiânia, onde morava: uns 
15 graus e achava que aguentava. Passava muito frio em Floripa. 
Fiquei dormindo na barraca da minha amiga paraense, a D... Ela tinha 
muitos cachecóis e com pena de mim, emprestou-me esse verde. Eu 
o usei durante todo o evento e cobria o rosto do jeito que eu cobria em 
Coimbra. Eu vi algumas pessoas fazendo isso em Floripa por causa 
do vento forte. Quando a gente foi deixar o evento, a D... me deu o 
cachecol de presente. Ela disse que era um presente da irmã dela, 
que comprou na França. Aonde eu vou, até hoje, seja uma cultura 
muçulmana ou não, eu cubro o rosto desse jeito quando eu uso o meu 
cachecol verde favorito (TRANSGRESSOR², 2021).

No momento que escrevi, não me recordava ao certo da data. Deixei com a 
imprecisão dos dois anos (2013 e 2014) para que pudessem visualizar um exemplo de 
tempo, caso também não soubessem datar ao certo. A contemporização acompanhou 
a descrição da fotografia: o lugar, as pessoas (quem eram) e o foco, o cachecol verde. 
Descrevi a fotografia para contar primeiramente a história da origem do cachecol de 
trás para frente, com o intuito de relatar o caminho que o acessório pode ter percorrido, 
considerando o ponto inicial: a fotografia que apresentava.

Além de informar que a história era real e que a fotografia era minha, pontuei 
algumas orientações para auxiliar os estudantes a construir sua narrativa: 1. Conte 
a respeito da situação da fotografia; 2. descreva a peça; 3. conte sobre a origem da 
peça; e 4. conte uma história como se estivesse narrando-a para um amigo. Quando 
propus o tempo a partir da história retratada do objeto fotografado, aproximei-me do 
conceito de “curso de vida”.

² Utilizei um pseudônimo como exemplo do titular do texto escrito.
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Devemos lembrar que não existe um “curso natural” da 
existência, nossas representações da vida são uma “construção” 
com origem na história e na cultura. E, por conseguinte, essa 
construção antropológica varia em função das épocas e das 
culturas. Portanto, antes de tudo, é necessário desfazer-nos de 
uma concepção que tenderia a “naturalizar” o curso da existência 
e refletirmos sobre modelos e programas de percurso existencial 
inscritos nas instituições e nos espaços sociais, que condicionam 
nossas representações da vida e nossa própria vida (DELORY-
MOMBERGER, 2011, p. 324).

Delory-Momberger (2011), ao introduzir o “curso natural”, como representação de 
uma existência na história e na cultura, procede com a explanação sobre o “curso 
de vida”: define-o como o curso dos astros, o percurso regular destes corpos em 
fases cíclicas identificáveis. A autora faz essa implicação com cunho filosófico, moral 
e psicológico para chegar até a etimologia da palavra biografia, argumentando que 
tais implicações repercutem nas atitudes e nas representações da vida. A biografia, 
consoante a autora, adota a forma de esquemas, formas e modelos; transmite parte 
do que vive os indivíduos por meio da cultura e esses mesmos indivíduos escrevem 
seus próprios percursos de vida, ainda que no contexto de “trajetórias modelizantes e 
programáticas” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 335).

O exemplo que demonstrei para os estudantes indicou um pouco do que um 
modelo pragmático da minha parte podia refletir sobre a cultura turca: o uso do lenço. 
Porém, refleti com a minha amiga turca que, a partir de sua explicação, o uso do lenço 
como eu imaginava não refletia a verdade que ela me expôs, levantando uma questão 
em minha trajetória modelizante. Após isso, fui propondo o regresso da história do 
cachecol até chegar à sua origem que eu conhecia.

Uma das minhas expectativas, com o meu exemplo, era de que os estudantes 
pudessem fazer algo semelhante. Entretanto, não os limitaria somente a esse 
exemplo: pois estavam livres para expressarem-se. Com as fotografias que eu já 
tinha deles, fiquei supondo que histórias podiam contar e se estavam atentos ao que 
eu lhes propunha: a partir da história deles é que poderiam contar outras histórias. 
A partir do reconhecimento de si, esperava que estivessem inicialmente preparados 
para novas jornadas: contar histórias para os outros, para as produções que iriam 
criar. Era um primeiro exercício para a escrita de si: “a escrita auto-referencial ou 
escrita de si integra um conjunto de modalidades do que se convencionou chamar 
produção de si [...] uma relação que se estabeleceu entre o indivíduo moderno e seus 
documentos” (GOMES, 2004, p. 10). É uma prática que pode evidenciar uma trajetória 
individual, considerando um percurso alterado ao longo do tempo, um tempo sucedido. 
Um mesmo período de vida por ser variado em tempos com ritmos diferentes, com 
paisagens diferentes. A escrita de si assume a subjetividade do autor a partir de uma 
dimensão da linguagem (GOMES, 2004). A “produção do eu”, como enfatiza Gomes 
(2004), é compreendida pela expressão da primeira pessoa do singular e revela as 
intenções da dimensão do indivíduo, ao assumir sua autoria. Gomes (2004) afirma 
que o texto com tal perspectiva compreende uma narrativa que se mostra de maneira 
introspectiva, em que a subjetividade se assenta por meio de sua autoridade, uma 
legitimidade: “a autenticidade da escrita de si torna-se inseparável de sua sinceridade 
e de sua singularidade” (GOMES, 2004, p. 15). De acordo com Gomes (2004), é 
construída uma relação do texto com o autor. Portanto, conforme Gomes (2004), a 
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escrita de si é constituída da identidade proposta pelo autor e seu texto, o que cria de 
forma simultânea a modalidade de “produção do eu”.

O curso técnico de Produção de Moda da UFAL qualifica profissionais que atuam 
no mercado também a partir de experimentos práticos. O curso é oferecido por uma 
universidade e o saber desta instituição pode estar atrelada a modos acadêmicos 
de produzir. Portanto, a proposta deste trabalho que ofereci aos estudantes é refletir 
também a escrita acadêmica

como uma produção que expresse as marcas éticas, estética e política 
que compõem um fazer implicado e posicionado no mundo em que 
vivemos. Operar por uma marca ética na escrita significa escutar e 
experimentar a diferenças em nós, como elaboramos nossos textos 
(MACEDO; DIMENSTEIN, 2009, p. 154). 

Com essa operação, podiam criar seus próprios modelos de histórias, assumindo 
a escrita de si como uma maneira reconhecida de texto acadêmico. É como defende 
Poerner (2020), sobre o ensino de moda no Brasil: a fim de investirmos em um 
potencial de mudança, devemos dar lugar ao papel do estudante que trazem mais 
questões sobre diversidade, gênero e pluralidade. Os temas que trouxeram sobre 
suas histórias na atividade proposta abordavam a intimidade, a sexualidade (no âmbito 
da diversidade) e a memória. São questões como essas que são trazidas com mais 
veemência por eles, como pontua Poerner (2020), dando lugar a novos discursos. 
Por isso, defende que a atuação dos docentes é fundamental. São os docentes que 
podem mediar o conhecimento e instigar os estudantes a pautar a liberdade de temas 
como esses em suas atividades.

Como exemplo de um dos temas explorados, um dos estudantes pautou em sua 
atividade a memória. O estudante apresenta sua fotografia sentado em uma cadeira 
de plástico em uma varanda duma aparente residência com paredes brancas, duas 
colunas de sustentação e telhado sem forro, onde é possível ver de um lado um 
portão metálico com visibilidade da rua e no canto inferior esquerdo uma parte de uma 
planta que parece ser de vaso; no canto superior esquerdo, surge uma copa de uma 
árvore. No resto do espaço, mostram-se mais três cadeiras de plástico, uma mesa de 
plástico com uma planta de vaso em cima dela e um fio que vai amarrado em uma das 
colunas que parece ser um varal de roupas. Seu look compõe-se de uma camisa floral 
(a estampa possui flores azuis e brancas e folhas verdes em um fundo possivelmente 
preto) de mangas curtas com o botão do colarinho aberto, uma calça azul e sapatos 
marrons sem meia possivelmente. Usando óculos de armação retangular e cor escura, 
apresenta barba e cabelos curtos. Com feição séria, mira atentamente para a câmera 
que o fotografa. Seus braços estão jogados entre as pernas, que estão abertas. Os 
braços estão apoiados levemente nas pernas e seu tronco está jogado para frente³.

Eu tinha acabado de entregar meu TCC [trabalho de conclusão de 
curso] corrigido. Teria que ir à agência do Banco do Brasil pagar minha 
multa da biblioteca que já estava fazendo aniversário de dois anos. 
Multa paga, era hora de passar na biblioteca e pegar o documento 

³Optei por descrever a fotografia para não identificar o estudante, como indicarei nas condições da 
nota de rodapé seguinte.
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para ir à reitoria marcar minha colação de grau (EDUARDO⁴, 2021).

Eduardo inicia sua narrativa, sem datação exata. Prefere por situar a circunstância. 
No último parágrafo é onde situa o tempo, após ter deixado evidente a situação:

Enfim, chegou o tão aguardado 31 de janeiro de 2020 e, por mais 
incrível que possa parecer, eu consegui dormir e na hora certa eu já 
estava pronto. A roupa estava ótima, não foi necessário nenhum ajuste 
e lá estava eu feliz, empolgado e diferente de todas as pessoas que 
também iriam partilhar o alívio da conclusão deste ciclo (EDUARDO, 
2021).

Eduardo realiza a datação como um desfecho da procura pelo look para a defesa 
de seu TCC. Datar ao final do texto foi um recurso que mostra a construção da sua 
história, enfatizando o porquê caracteriza sua narrativa. Mesmo assim, a datação 
marca no desfecho seu momento de finalização do texto, pois tinha conseguido 
encontrar o que desejava: a roupa certa.

Começaria agora uma nova saga: encontrar uma roupa para essa 
ocasião tão especial. A partir de agora teria cerca de três meses para 
encontrar uma roupa que não fosse uma calça preta básica e uma 
camisa azul clara ou branca, assim eu iniciava minha busca em alguns 
sites onde já havia comprado roupas e calçados antes, uma vez que 
não gosto de comprar em lojas físicas.
Encontrei a calça perfeita para a ocasião, porém o mesmo modelo 
era vendido em diferentes cores todas muito impactantes. Pedi ajuda 
a um amigo enquanto eu mesmo sugeria combinações e decidi pelo 
modelo azul e acabei escolhendo um sapato também. Nada de usar 
sapato social preto daqueles que usamos uma vez por ano em cada 
casamento ou formatura aos quais somos convidados. Faltava uma 
camisa, passei meses procurando e não havia conseguido encontrar, 
infelizmente tive que apelar para as lojas do centro da cidade e por 
sorte na primeira que entrei encontrei a peça certa (EDUARDO, 2021, 
grifo dele).

Estes dois parágrafos são o ponto central do texto, pois abordam a respeito da roupa 
escolhida, ao destacar a importância dela para o desfecho e a circunstância inicial 
apresentada. Eduardo caracteriza a fotografia apresentada sem descrição detalhada 
do look que veste: o local que descrevi e os detalhes mais minuciosos da roupa não 
importam para ele, mas sim a particularidade que a roupa devia ter para que pudesse 
representar o momento tão esperado. Preferi narrar a história do meu cachecol verde 
datando o texto inicialmente, a fim de situar o espaço e o tempo: fazia frio, pois era 
inverno. Apesar de não datar fielmente como fiz, Eduardo apresenta uma circunstância 
que dispõe sua narrativa da fotografia, considerando os fatos que propôs: a saga da 
roupa, uma preparação para o TCC. Também propus isso, no entanto preferi datar 
logo, pois sem a indicação do inverno, talvez, pudesse ficar descontextualizado o uso 
do cachecol.

⁴O nome do estudante foi modificado com o propósito de preservar sua identidade. O estudante 
permitiu livremente o uso de suas informações textuais, assinando termo de autorização datado de 23 
agosto de 2021 entregue para meu e-mail institucional (humberto.lopes@icha.ufal.br).
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A pesquisa biográfica é observada dentro dum campo de conhecimento a partir 
dum conjunto de interações que processos de individualização envolvem o outro e o 
mundo social (DELORY-MOMBERGER, 2016). O que não diferencia o que Eduardo 
faz: realiza as escolhas da roupa a partir de decisões individuais, porém não esquece 
do mundo social: “Nada de usar sapato social preto daqueles que usamos uma vez 
por ano em cada casamento ou formatura aos quais somos convidados” (EDUARDO, 
2021). Eduardo fez a escolha do look solicitando auxílio de um amigo, ao reforçar 
que sua preferência se encontrava diante dum evento que ia se mostrar para outras 
pessoas, integrando o que Martins (2010) denomina de sistema simbólico cultivado 
por práticas culturais. Prática esta que Martins (2010) prevê uma rede de significados. 
O exercício de biografização desenvolvido pelo estudante coordena uma história que 
envolve uma rede de significados, caracterizando a escolha do look que vestirá: a 
importância para um evento formal que não caracterize uma formalidade considerada 
socialmente instituída. A partir de uma imagem, a fotografia de seu look, ele a descreve 
como um processo cultural, como defende tanto Martins (2010) como Campos (2013). 
Os autores afirmam que a presença da imagem no mundo social influencia modos 
de ser e viver. Estendo a ideia dos autores e afirmaria que a imagem também poder 
mediar tais modos de ser e viver.

Biografar, contação de histórias
Parte das práticas do ensino de moda ainda corroboram um modelo cuja diretriz 

pauta na construção de histórias a partir da visão da felicidade do consumidor. A 
moda, diante de uma orientação mercadológica, notadamente ligada à indústria e às 
questões têxteis, prioriza o lucro, visando a satisfação dum público-alvo. Técnicos e 
graduados em moda, sejam tecnólogos ou bacharéis, costumam ser qualificados a 
partir de uma pesquisa imagética que vislumbra o estudo das imagens sem prevalecer 
o repertório cultural que elas formam. Geralmente, o processo é caracterizado por 
descrever imagens em painéis temáticos que tentam justificar o porquê se criou a 
roupa, mas pode ser que o contrário não aconteça: que o repertório cultural e crítico 
das imagens influencie a criação. Isto é, as imagens são utilizadas unicamente 
como justificativa de uma criação aparentemente aleatória, preparando o estudante 
a descrever sem profundidade, de forma muito breve, o que vê nas imagens, sem 
priorizar o que realmente as imagens lhe transmite do ponto de vista individual.

A busca pela biografizacão pode estimular o estudante a compreender tal ponto 
da individualidade que vejo como caro, quando há um lapso sobre referenciação de 
um autoconhecimento. A escrita de si, priorizando a primeira pessoal do singular, 
reverbera os sentimentos do escritor. A individualidade prevalece.

Ao observar a prevalência da individualidade nas atividades desenvolvidas, 
é possível estimular o estudante, ainda nos seus períodos iniciais do curso, a 
perceber que sua biografia pode ser uma base, um pilar para contar as histórias que 
desenvolverão para seus públicos. As histórias não precisam ser necessariamente 
mecânicas, eivadas de temas propostos unicamente por uma pesquisa de mercado, 
que é importante, todavia não unicamente assertiva para atingir o consumidor. A 
história deve alçar uma contação mais humana. Inclusive, ela auxilia até mesmo o 
mercado, pois aproxima a humanidade do contador-criador às histórias que podem 
ser as mesmas do consumidor. A biografia não surge como uma única resposta para 
a criação de histórias do produtor de moda, contudo é um recurso que pode dinamizar 
a curiosidade e o autoconhecimento dentro das perspectivas da descrição e da leitura 
das imagens.
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 RESUMO
A pandemia de Covid-19 evidencia retrógrados movimentos 

antivacina e negacionismo da ciência. O objetivo deste artigo 
é apresentar e discutir a produção de Histórias em Quadrinhos 
(HQ) como material de divulgação científica (DC) sobre o sistema 
imunológico humano, justificada pela desinformação verificada na 
população sobre esse tema. O processo de criação de HQ num 
contexto de DC envolveu vasta pesquisa de trabalhos científicos, 
para fundamentação conceitual, e obras gráficas para inspiração 
artística. Os principais desafios enfrentados foram a adaptação 
do conteúdo científico para a linguagem HQ de modo a veicular 
informações fidedignas, mesmo considerando a liberdade artística na 
antropomorfização das células e criação dos cenários, e a construção 
de uma visualidade plástica e atraente para representar o organismo 
e seus sistemas.

PALAVRAS-CHAVE
Quadrinhos; Arte Sequencial; Divulgação Científica; Ensino de 

Ciências; Sistema Imune.

RESUMEN
La pandemia de Covid-19 evidencia movimientos antivacunas 

retrógrados y negación de la ciencia. El objetivo de este artículo es 
presentar y discutir la producción de Historietas como material de 
divulgación científica (DC) sobre el sistema inmunológico humano, 
justificado por la falta de información verificada en la población 
sobre este tema. El proceso de creación de la historieta en un 
contexto de DC involucró una extensa investigación de trabajos 
científicos, para fundamento conceptual, y trabajos gráficos para 
inspiración artística. Los principales desafíos enfrentados fueron la 
adecuación del contenido científico al lenguaje HQ para transmitir 
información confiable, incluso considerando la libertad artística 
en la antropomorfización de células y creación de escenarios, y la 
construcción de una visualidad plástica y atractiva para representar 
al organismo y sus sistemas.

PALABRAS CLAVE
Historietas; Arte secuencial; Divulgación científica; Enseñanza de 

las ciencias; Sistema inmunológico.
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Introdução

O advento da internet anunciou uma relação horizontal de comunicação, permitindo 
que informações pudessem ser trocadas sem dependência das mídias de massa 
- impressa, radiofônica ou televisiva. O cidadão comum poderia, com a promessa 
cibernética, ter acesso a toda e qualquer informação e ainda ter espaço para expor 
publicamente sua opinião, deixando de sofrer manipulação midiática. Sites, blogs, 
nuvem, as mídias sociais e suas interconexões vão tornando essa interatividade 
cada vez mais intensa: manifestações organizam-se pelo espaço virtual, oprimidos 
ganham voz e a diversidade de opiniões tem espaço para se manifestar livremente, na 
acepção mais ideológica da anarquia: sem qualquer centro de liderança a induzir esta 
ou aquela versão da verdade. Mas não foi exatamente isso o que aconteceu. O que 
presenciamos foi uma crescente onda de informações de todos os tipos, muitas das 
quais sem comprovação verídica e que por vezes “viralizaram”, ou seja, difundiram-
se de forma rápida e ampla na rede; além disso, a captação de informações gerou 
um outro efeito, de ordem econômica, com cookies rastreando perfis de desejo 
para venda personalizada de produtos. Mais recentemente passou a ocorrer envio 
sistemático de informação (muitas vezes falsa e sem fundamento algum) para milhões 
de pessoas executadas por robôs (bots) nas redes sociais, com o intuito de manipular 
a opinião pública nos mais diversos setores da economia, política, saúde, religião 
e ciência. Com a pandemia Covid19, tornou-se evidente como essa manipulação 
de informações pode gerar conflitos e embates sérios, com implicações nefastas, 
como os verificados nos movimentos antivacina, que ocorreram mundialmente; e, 
no extremo dessa perspectiva, o negacionismo da ciência, que gera ignorância da 
população sobre questões científicas. A pseudociência passa a ocupar cada vez 
mais o espaço da ciência, provocando sérias consequências na saúde da população. 
De acordo com Knobel (2021) a própria definição de pseudociência é complexa, 
podendo haver muitas características comuns que podem ser usadas para delimitá-
la, uma delas, segundo o autor: é que as pseudociências têm esse nome porque 
imitam uma aparência de ciência, utilizando-se de uma argumentação complexa, 
forjando resultados “comprovados cientificamente” ou notabilizados por “estudos 
aprofundados” (p.129), na maioria das vezes baseados em lendas urbanas, boatos. 
Nesse sentido, e considerando os problemas associados à negação ou deturpação 
da ciência verificado no contexto pandêmico, é que surgiu a necessidade de pensar 
uma forma de trazer informações científicas, mas de um jeito atrativo, utilizando a 
linguagem das Histórias em Quadrinhos (HQ) que utilizam as imagens e a escrita, são 
visuais e acessíveis para um público mais amplo, entendendo essa linguagem como 
uma Arte Sequencial (AS), que na definição de Eisner (2005) “é uma série de imagens 
dispostas em sequência”, ou seja, essas imagens possuem uma narrativa, contam 
uma história por meio de imagens e escrita (às vezes não há sequer necessidade da 
escrita).

Portanto, o objetivo da presente proposta é apresentar e discutir a produção 
de HQ como material de divulgação científica (DC) sobre o sistema imunológico 
humano. O trabalho se desenvolveu como parte de um projeto geral que pretende 
contextualizar sistemicamente a pandemia Covid-19, trazendo informações referentes 
ao funcionamento do sistema imunológico humano - tipos e funções de leucócitos 
e suas interações. A importância dessa abordagem biológica complexa justifica-se 
na constatação cotidiana da desinformação sobre sistema imunológico humano e 
atuação das vacinas.
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A importância deste projeto está, principalmente, no exercício de divulgação 
científica praticado por estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, com um 
trabalho de produção de HQ cujo conteúdo tem o rigor dos conceitos científicos 
mas é apresentado com uma linguagem acessível e com uma narrativa que facilita 
a compreensão dos conceitos por romper com o formalismo científico, sem perder 
seu rigor. Essa combinação propicia o acesso (e desejavelmente interesse) ao 
conhecimento científico para um maior número de pessoas, promovendo a divulgação 
de conhecimentos e procedimentos da ciência para a sociedade.

O atual contexto da pandemia virótica Covid-19 tem sido marcado por intensa 
veiculação de fake-news, dentre as quais se destacam para esta proposta as 
informações falsas referentes à ciência, em particular aquelas referentes a natureza 
das vacinas, que tem gerado grande polêmica e reforçado, com argumentos 
pseudocientíficos, o chamado “movimento anti-vacina”; por outro lado, também com 
argumentos distorcidos e/ou fantasiosos, tem sido estimulado o uso de medicamentos 
para tratamento da Covid-19 que não possuem qualquer efeito sobre o vírus.

O trabalho de produção de HQ para o GIBIOzine (uma revista de histórias em 
quadrinhos para divulgação de conceitos científicos, desenvolvida desde 2007 por 
licenciandos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos), 
propicia um espaço privilegiado de criação e reflexão crítica no âmbito do ensino das 
ciências, e na atual conjuntura de pandemia e pseudociência ganha uma significação 
ainda mais relevante, pois se trata de produzir informações para esclarecimentos 
sobre os modos de ação dos leucócitos na defesa desse organismo.

As HQs são tidas por muitos estudiosos como um produto da indústria cultural, um 
meio de comunicação em massa, não deixando de lado, o fato de ser também uma 
manifestação artística.

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida...

A gênese da produção desse material teve início com as atividades realizadas 
na disciplina “Prática e Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia 2”, ministrada 
para estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas; nessa disciplina são tratadas 
temáticas referentes ao uso das linguagens imagéticas no ensino de biologia e feitos 
exercícios práticos com fotografia e desenho - sendo neste segundo tema focada a 
narrativa dual das histórias em quadrinhos. De acordo com Eisner (2005, p. 10) as 
HQs são definidas a partir da sua “disposição impressa de arte e balões em sequência, 
particularmente como é feito nas revistas em quadrinhos.” Segundo McCloud (1995)

“Histórias em quadrinhos são imagens pictóricas e outras justapostas em sequência 
deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no 
espectador” (p. 9). Portanto, as possibilidades em trabalhar com os quadrinhos 
são muitas, oferecem uma variedade grande de recursos, principalmente, no que 
refere ao processo criativo. No ano de 2020, quando o mundo se curvava diante 
de uma pandemia virótica causada pelo Covid-19 e havia um crescente movimento 
anticientífico de antivacina, o tema gerador das aulas foi justamente esse.

A proposta provocativa colocada aos licenciandos foi pensar um material de 
divulgação científica, utilizando a linguagem das HQ, com objetivo de apresentar 
informações sobre a pandemia de uma forma sistêmica, que trouxesse não apenas 
os aspectos técnicos sobre a biologia (sistema imune, vacinas) mas também aspectos 
culturais, sociais e ambientais associados à pandemia. Ao longo dos encontros e de 
proveitosas discussões foram se delineando diversos pontos para abordagem, cada 
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um desenvolvido por uma dupla de estudantes, e alinhavada uma narrativa geral que 
concatenasse todas as idéias em uma única história. Não houve tempo de finalizar 
essa obra durante a disciplina, e um pequeno grupo de voluntárias assumiu a tarefa de 
dar continuidade ao trabalho, focando especificamente na apresentação do sistema 
imunológico humano, suas células, funções e estruturas anatômicas associadas. Tal 
escolha se deveu justamente à constatação da enorme defasagem de informações 
que a população apresenta sobre esse sistema (ARAÚJO-JORGE e BORGES, 2004; 
AZEVEDO, 2019; BARRETO, 2011; BOTELHO e ANDRADE, 2018; SOBRAL, 2019).

Assim, iniciou-se o processo de pensar e caracterizar personagens, cenários e 
roteiro,  o que poderá ser descrito por texto ou esboçado em desenhos e como se 
dará a narrativa.

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel...

A HQ começou com uma ideia simples e muito padronizada e que durante reuniões 
de criação, ocorreram um “surtos” criativos, que seriam uma junção de lembranças de 
repertório com ideias atuais ali discutidas. A liberdade do processo criação juntamente 
com o repertório do grupo culminou em uma nova complexidade de ideias e, desta 
forma, conseguiu-se criar uma HQ com maior profundidade de detalhes e conteúdo, 
sem perder seu foco lúdico e seu público alvo.

O processo de criação envolveu uma extensa e diversa pesquisa sobre células e 
sobre o próprio sistema imunológico (ABBAS, LICHTMAN e POBER, 2008; BARARDI, 
CAROBREZ e PINTO, 2010; LOPES e AMARAL, 2011; MURPHY e WEAVER, 2017). 
A concepção artística foi primeiramente idealizado baseando-se na obra Cells at Work 
ou Hataraku Saibō (SHIMIZU, 2015), assim como puxando inspirações da obra Guia 
Mangá Biologia Molecular (TAKEMURA, 2012), então, a partir destas influências, a 
HQ foi moldada com idealizações de células em personagens, dando personalidade 
e vida à elas (Figura 1).

Fonte: arquivo pessoal

Figura 1: Todas as células do Sistema Imunológico, versão 1 (acima) e versão 
2 (abaixo)
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O foco de público sempre esteve presente neste processo, levando-se em 
consideração quem será o leitor e como este leitor irá entender a história. Com o 
público sendo focado no público geral, com conhecimentos básicos referentes ao 
ensino básico de nível médio. Foram consultados ao longo do processo criativo alguns 
familiares para observar o quanto eles entendiam do conteúdo e até que ponto a 
complexidade era demais ou de menos.

As últimas etapas da criação envolveram criar os desenhos, fazer a lineart, digitalizar, 
colorir e, por fim, redigir os diálogos, narração e adequar as expressões das células, 
para transmitir melhor suas personalidades que são um espelho das suas funções.

A história começa em uma estação futurística de metrô aquático, que representa um 
linfonodo, e o trem vai a caminho de um linfonodo principal. O desenho se estrutura de 
tal modo que os leitores são colocados na visão de passageiros e as principais guias 
nesse tour anatômico são uma célula dendrítica (Figura 3) e uma célula B; também 
existe um narrador externo. Os planos da sequência passam pelo vaso linfático (um 
tubo grande e cheio de linfa), e, nesse caminho, explica-se sobre subdivisões do 
sistema imunológico. Logo depois, descem na “estação linfonodo” (Figura 2), onde 
conhecem as principais células do sistema imune. Sequencialmente, os leitores vão 
para um toboágua altamente pressurizado (representação de vasos sanguíneos) 
e passam pelo coração, um caminho inevitável para chegar aos outros órgãos do 
sistema imunológico.

A excursão se encerra após o tour da última parada, o baço, em que também se 
encontram alguns laboratórios, onde os leitores conseguem observar os anticorpos 
em ação.

Nos quadrinhos, são as personagens que desenvolvem a trama e dão vida às 
informações transmitidas. Um destaque presente nas HQ são as próprias explicações/
descrições visuais que favorecem a distinção entre personagens diferentes, suas ações 
específicas e os cenários onde se desenvolvem. A opção por um “metrô aquático” 
ou o “toboágua” (Figura 2) se dá em função da natureza eminentemente líquida do 
organismo humano (somos constituídos por cerca de 75% de água), que deve ser 
associado a um sistema de transporte (sistemas linfático e circulatório), cuja metáfora 
no metrô e toboágua permitem uma fácil associação por parte dos leitores.
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Em relação aos órgãos escolhidos para as localidades, foi considerada uma 
quantidade reduzida de órgãos ligados à imunologia, com alguns considerados 
principais para a divulgação da ideia. Dentre eles o baço, gânglios linfáticos, timo 
e medula óssea. Cada um destes é representado como uma pequena cidade em 
operação, com suas características específicas. Afim de facilitar para os leitores, todas 
as células imunológicas são encontradas e apresentadas no linfonodo e então alguns 
leucócitos, especialmente do sistema imunológico adaptativo, são aprofundadas em 
outros órgãos, como linfócitos T no timo e linfócitos B na medula óssea.

Como referências para as cidades, resolvemos optar por construções mais 
orgânicas e aquáticas, como mostrado na Figura 2, mantendo uma maior fidelidade à 
proposta dos desenhos e ao organismo. Uma das maiores fontes de inspiração para 
essas cidades foi em desenhos animados como Bob Esponja Calça Quadrada (2007), 
que se passa em uma cidade subaquática, o filme Barbie em Vida de Sereia (2010) 
que grande parte do filme mostram construções mais orgânicas e subaquáticas, e 
as animações japonesas One Piece (2011) e Cells at Work (2015), que possuem 
também cidades dentro d’água e, no caso dessa última animação, dentro do próprio 
corpo humano, tendo sido uma ótima fonte de referência. As inspirações serviram 
como base para uma produção diferente e autoral, com diversos elementos que 
tem uma proposta mais natural e relativamente fidedignos ao real. Foram também, 
concomitantemente ao desenho diferenciado das células, adotado formatos incomuns 
aos órgãos, a fim de criar uma maior imersão no universo da HQ, porém mantendo o 
caráter e funcionalidade reais.

Como desafio em tratar-se fielmente de representações do corpo humano e suas 
células e funções, foi resolvido representar células epiteliais, que revestem vasos, 
órgãos e outros espaços internos e externos do corpo. Para não haver grande 
poluição visual, essas células apenas aparecem em maior detalhe em quadrinhos 
muito próximos delas ou quando elas aparecerem de modo relevante para a temática 
abordada.

Fonte: arquivo pessoal

Figura 2: Estação de “Metrô” Linfonodo versão 1 (acima) e versão 2 (abaixo)
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A caracterização dos vasos linfáticos (Figura 2) foi elaborada através de uma 
metáfora entre metrôs e brinquedos aquáticos com bóias. Visamos a ideia de como 
usamos metrô para a locomoção e como as células fazem o mesmo pelo nosso corpo, 
a idéia da bóia flutuando no líquido vem da anatomia dos vasos linfático que tem como 
a linfa o meio aquoso pelo que as células se movimentam. Eles são retratados por um 
metrô moderno, pequeno, envolto por uma grande bóia flutuando por um líquido - a 
linfa - circulando por suas principais estações, os linfonodos, que estão espalhados 
por todo o corpo. Também foram retratados nas estações mapas que aludem aos 
mapas metroviários encontrados em cidades reais, porém mostrando os pontos de 
parada como órgãos e linfonodos e em formato de um corpo humano.

Já os vasos sanguíneos por terem um fluxo maior, são retratados como toboáguas 
de alta velocidade de diferentes larguras e grossuras. Apesar das artérias, veias e 
capilares serem retratadas como toboáguas, os capilares são mais estreitos que as 
outros vasos e possuem um fluxo menor, já as artérias possuem um fluxo bem maior e são 
toboáguas representados como maiores e mais grossos, a fim de haver diferenciação 
entre eles e as veias. Os vasos também são representados de diferentes cores para 
simboliza-los. McCloud (1995) fala da importância das cores nos quadrinhos, o autor 
explica que “as cores objetificam os sujeitos e que os leitores conseguem ter mais 
consciência da forma dos objetos do que em preto e branco” (p.189). Dessa forma, 
foi pensado a importância de colorir, pois, ainda segundo McCloud (1995) as cores 
assumem um poder icônico na mente do leitor: simbolizando as personagens (p. 18B)

Com o objetivo de criar quadrinhos que sejam compreensíveis e cativantes para 
o público foi decidido criar células com formas não humanas (Figura 1), como nas 
referências utilizadas, nem tampouco com suas formas reais (sempre esféricas, 
amebóides), que dificultariam a identificação por parte dos leitores. A solução artística 
para caracterizar as personagens foi empregar formas como quadrados, triângulos, 
hexágonos, círculos, etc. que, embora não sejam fidedignas com a realidade, permitem 
facilmente identificar cada célula. Além disso, foi aplicado o uso de cores diferentes para 
cada um dos leucócitos, a fim de fortalecer ainda mais essa caracterização específica 
e nítida, de forma que seja possível diferenciar as diversas células de defesa.

As células retratadas são as células dendríticas, linfócitos T (auxiliar e citotóxico), 
linfócitos B (inativados, plasmáticos e de memória), monócitos, macrófagos, neutrófilos, 
basófilos, mastócitos, eosinófilos e a natural killer (Figura 1). Foram escolhidos estas por 
se tratarem das principais células para o entendimento básico do sistema imunológico 
como um todo. Visando o objetivo e o público alvo de nível médio, é pouco necessária 
uma especificação e diferenciação maior das células. Como guia por essas células, 
utilizamos o livro Janeway’s Immunobiology (MURPHY e WEAVER, 2017).

É entendido que ao simplificar um conteúdo tão extenso e complexo delimita-se 
e perde-se parte dele. No entanto, utilizando o recurso visual que os quadrinhos 
trazem é possível traduzir certas informações de forma visual, como sugerem Toledo 
et al. (2016), quando demonstram seus resultados em que os alunos adquiriram a 
habilidade de diferenciar células do sistema imunológico com maior facilidade, assim 
como suas funções, após serem apresentados como material de estudos uma história 
em quadrinhos sobre imunologia. Corroboram com este resultado Mehes e Maistro 
(2012), quando utilizaram histórias em quadrinhos sobre biologia em uma turma e não 
na outra. Como resultado, a turma que teve acesso às tirinhas teve um desempenho 
melhor na disciplina abordada em comparação àqueles não expostos.

Além de criar iconografias para as células, também foram criados desenhos para 
complementar suas funções, como os componentes humorais que são utilizados para 
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interagir com outras células. Essas moléculas são brevemente explicadas apenas como 
ferramentas. Também, no caso dos linfócitos B, que achamos relevante demonstrar 
um maior número de variedades deles, utilizamos a mesma cor para ilustrar que todas 
possuem uma origem comum, que todas são células B, porém ativadas de maneiras 
diferentes; os anticorpos são caracterizados como pequenos robôs com formato 
parecidos com uma imunoglobulina M.

Cada uma das células recebeu uma personalidade diferente, que representasse de 
alguma forma uma função específica que cada célula desenvolve. Como exemplo disso 
destacamos a escolha de personalidades expansivas para células que são maiores e 
personalidades tímidas para as menores, assim como células que têm muito contato 
com outras células seriam mais extrovertidas.

Para o desenho de cada uma, tomou-se de inspiração uniformes militares, jalecos, 
roupas de escoteiros, de mecânicos, bibliotecários entre outros, com o objetivo de 
criar um fácil reconhecimento da função de cada uma baseada em como se vestem 
(Figura 1).

Um exemplo disso é a célula que mais aparece nos quadrinhos, a guia da excursão, 
a célula dendrítica:

Fonte: arquivo pessoal

Figura 3: Dendrítica

A Dendrítica (Figura 3) foi escolhida por ser a célula que faz a comunicação entre os 
sistemas imunes inato e adaptativo; utilizamos, à partir de uma imagem de referência, 
trajes lembrando aos de escoteiros, por ela ser um tipo de célula que migra muito, 
assim como uma cor marcante - roxo e lilás - para ela se destacar entre o plano de 
fundo e as outras células. Sua personalidade foi escolhida com base em suas funções 
principais também, o fato de ser uma via de comunicação, ela é uma célula alegre, 
borbulhante, divertida, amável e muito amiga de todas as outras. Uma célula que poderia 
facilmente se conectar e ser amada pelo público. Ramos (2019) diz que “o recurso da 
cor é utilizado para caracterizar o personagem, ou seja, para dar destaque em relação 
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aos demais” pensando no sentido de trazer mais informação sobre o personagem, as 
cores escolhidas geram uma sensação de calma, serenidade, elevando a autoestima, 
principalmente, pensando em um sistema imunológico deprimido. Ademais que Ramos 
(2019) refere que as cores fazem parte dos quadrinhos, apesar de pouco estudado 
na linguagem destes. Segundo o autor, as cores “são signos plásticos que contêm 
informação ora mais relevante para a compreensão do texto narrativo, ora menos” 
(RAMOS, 2019, p.87), reforçando que as cores são importantes na caracterização 
dos personagens.

A partir do conceito e das cores escolhidas, primeiro foi feito um desenho a 
lápis e caneta da personagem. Olhos grandes, sorriso e trancinhas são algumas 
características que ela possui em seu desenho (Figura 3). Ela também possui uma 
mochila onde carrega suas ferramentas (que seriam suas moléculas químicas). Após 
este desenho inicial foram feitos vários outros rascunhos por outras pessoas do grupo 
e, então, ela foi novamente desenhada à caneta preta e escaneada para que fosse 
colorida digitalmente.

O processo de colorização contou com ajudas de tutoriais em plataformas da 
internet como o YouTube e tutoriais do próprio software utilizado, o Krita. A célula 
foi pintada e depois foram adicionados efeitos como luz e sombra para uma melhor 
dimensionalidade do desenho. Um processo semelhante foi desenvolvido para cada 
uma das células-personagem dessa HQ.

Considerações Finais

Considerando o objetivo inicial de expor um conhecimento fundamental à população 
com referência ao sistema imunológico, trabalhando o pensamento crítico em relação 
a notícias sobre pseudociências, tendo como foco as doenças, epidemias e vacinas, 
podemos concluir que o trabalho com HQ foi complexo no sentido da adaptação do 
material. Ao longo do processo fomos nos deparando com dificuldades geradas pelo 
enriquecimento de detalhes do tema e sua visualidade. Também foi pensado como 
fonte educativa sobre diversos outros temas referente a ação das células no processo 
de defesa do organismo, além de trazer um enfoque lúdico para algo que é tratado 
com tanta seriedade, pois o atual conhecimento nesse campo se trata de informação 
científica complexa, densa e de difícil compreensão. Dessa forma justifica o uso das 
HQs com imagens coloridas, momentos divertidos e de fácil compreensão, tornando 
assim, acessível ao público geral e convidativo aos adolescentes.

Pensando em uma leitura fluida, direcionada ao público jovem, houve a necessidade 
de traduzir o conteúdo inabitual ao contexto que estão inseridos, tendo em vista, 
ocorreu um acomodamento do conteúdo, explicado de formas mais didáticas e amplas 
porém sem perder a essência.

Diante disso, para nós, termos trabalhado com HQ gerou a necessidade de buscar 
novos tipos de referências, principalmente as da cultura visual, que nos conectasse à  
esse público.

Além disso, buscamos conhecimentos tecnológicos em desenho e em pintura digital, 
tais como luz e sombra, ajustes técnicos, edições de imagem e de detalhamento, para 
melhor aproveitamento dos quadrinhos. Houve também a carência de material para 
referenciar o trabalho com a perspectiva e tridimensionalidade do organismo.

Os resultados positivos de trabalhar com um tipo inusitado de material foram em 
relação às adaptações necessárias e os benefícios do trabalho visual como fonte 
informativa, assim como na nossa formação acadêmica.
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Fica explícita nesse artigo, que descreve a analisa passos para uma produção de 
HQ que visa a DC, a importância de conhecer elementos referentes às informações 
científicas do tema tratado, no caso o sistema imunológico humano, mas também o 
domínio de técnicas de desenho e pintura, estratégias narrativas e desenvolvimento 
estético e criativo para plasmar as informações científicas num formato visual que 
permita ao leitor identificar células e estruturas anatômicas e acompanhar processos 
de funcionamento dessas células no organismo, que permite por sua vez uma melhor 
compreensão do funcionamento do sistema e a pertinência de tomar ou não uma 
vacina, por exemplo. A transmissão de informações científicas, objetivo primeiro da 
proposta justificada diante de uma realidade de negacionismo da ciência, ganha 
potência com a linguagem das HQ, que permite um tratamento lúdico e metafórico 
dessas informações para um público amplo.
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RESUMO
Visto que os artefatos culturais investem nas construções 

identitárias de crianças e jovens, propomos investigar quais suas 
contribuições na formação do que é “ser mulher”, em especial, uma 
supermulher. Problematizamos: quais as visualidades que significam 
uma supermulher nos artefatos culturais e na vida cotidiana? Em 
decorrência de pesquisas anteriores (ROMERO; BALISCEI, 2021), 
objetivamos, aqui, compreender como o poder é representado nas 
categorias de vilania e heroísmo propostas pela cultura visual. 
Utilizamos, como aportes teóricos e metodológicos, os Estudos da 
Cultura Visual e Estudos de Gênero. Estruturalmente, investigamos 
as relações de poder e heroísmo, e, depois, poder e vilania em 
personagens mulheres. Concluímos que poder é significado de 
forma assimétrica no que tange as boas e más condutas tomadas 
pelas personagens. 

PALAVRAS-CHAVE
Cultura Visual. Gênero. Mulheres. Poder.  

ABSTRACT 
Since cultural artifacts contribute in the identity constructions 

of children and young people, we propose to investigate their 
contributions in the formation of what it means “to be a woman”, in 
particular, a superwoman. We problematize: which visualities signify 
a superwoman in cultural artifacts and everyday life? As a result of 
previous research (ROMERO; BALISCEI, 2021), here, we aim to 
understand how power is represented in the categories of villainy 
and heroism proposed by visual culture. We use, as theoretical and 
methodological contributions, Visual Culture Studies and Gender 
Studies. Structurally, we investigate the relationships of power and 
heroism, and, then, power and villainy in female characters. We 
conclude that power is meaning asymmetrically with regard to good 
and bad behavior taken by the characters.
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Visual Culture. Gender. Women. Power.
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Introdução
Os artefatos da cultura visual têm sido alvo de estudos e problematizações de 

diversas/os pesquisadoras/es. Filmes, desenhos, livros, histórias em quadrinhos – 
HQs, propagandas, produtos de consumo, materiais escolares, e vestimentas, por 
exemplo, são, frequentemente, focos das problematizações que abordam o modo 
como estes interferem na constituição dos modos de ser e agir de crianças, jovens e até 
mesmo adultos/as. Essas preocupações atravessam, inclusive, as questões de gênero 
já que se compreende que os artefatos da cultura visual são meios de disseminação, 
legitimação e autorização de estéticas e comportamentos que posicionam as crianças, 
desde pequenas, em consentimento às práticas culturais que as instâncias midiáticas 
valorizam. Desse modo, os artefatos aqui citados, reforçam, conforme Guacira Lopes 
Louro (2003) argumenta, estereótipos que ditam quais “modos de ser” são aceitos ou 
negados no meio social em que vivem.

A autora e artista Luciana Borre (2010) compreende que crianças, em face dos 
artefatos da cultura visual, não apenas interagem com eles, mas “corporificam 
os discursos produzidos e transmitidos pelas imagens” (BORRE, 2010, p.61). A 
corporificação desses discursos se apresenta nas crianças e jovens, por exemplo, 
através dos desejos de consumo, nas personalidades aparentes e na adequação 
dos próprios corpos aos padrões estéticos e de beleza vigentes. Tais influências e 
corporificações são conceituados, conforme Giane Rodrigues de Souza Andrade 
(2021), como Pedagogias Culturais. Um conceito que, através dos artefatos 
culturais, opera “estratégias voltadas para produzir e reproduzir comportamentos, 
valores, hábitos, atitudes, modos de ser, modos de ver, oferecendo conhecimentos e 
constituindo identidades” (ANDRADE, 2021, p. 262). Embora as Pedagogias Culturais 
pareçam apresentar um vínculo educativo exclusivo à educação formal, a autora 
ressalta que elas atuam, também e sobretudo, junto aos interesses do entretenimento 
e do comércio, com vistas ao prazer e ao lucro. 

As imagens e valores da cultura visual alcançam meios de se adentrarem nos 
espaços escolares e salas de aula por meio das vestimentas, materiais escolares, 
bolsas, brinquedos e, acima de tudo, pela fala de alunos/as e professores/as. No 
entanto, tais artefatos não são problematizados. Acerca disso, Borre e Raimundo 
Martins (2016), argumentam que,

Saberes considerados corretos norteiam muitas práticas pedagógicas 
enquanto conhecimentos trazidos pelos estudantes ou por outras fontes 
são, geralmente, marginalizados, deixados de lado ou, eventualmente, 
“ganham” um pequeno espaço na rotina escolar. Conhecimentos 
oriundos do dia a dia das crianças, fruto de seus interesses e 
curiosidades, são exemplos de práticas culturais desqualificadas ou 
negadas pela escola (BORRE; MARTINS, 2016, p.41). 

Embora esses conhecimentos sejam desqualificados ou negados pela equipe 
pedagógica e de professores/as, a autora discute que é quando percebemos essas 
influências da cultura visual nas crianças que as imagens têm e ganham importância 
no trabalho pedagógico em salas de aula.

Visto que as imagens da cultura visual detêm de significativo poder de sedução com 
crianças e jovens, Raimundo Martins e Irene Tourinho (2011), orientam práticas teóricas 
e metodológicas de se trabalhar criticamente as imagens especialmente em salas de 
aula. O conjunto dessas práticas fortalece os Estudos da Cultura Visual. As imagens, 
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como explicam o autor e a autora, detêm potencial educativo. No que concerne às 
práticas desse campo de pesquisa, o autor e a autora orientam, às professoras e aos 
professores, o desenvolvimento de uma visão crítica sobre as imagens que permeiam 
o nosso cotidiano, já que o ato de ver, conforme explicam, pode ser exercido tanto a 
partir da visão crítica, como pela visão tácita. Martins e Tourinho (2011) significam o 
ato de ver de forma que,

[...] vemos através de filtros produzidos pela cultura e pelas nossas 
trajetórias/histórias pessoais. [...] Ao naturalizar certas ideias e valores, 
nossa história/trajetória cultural vai configurando, gradativamente, 
nosso modo de ver o mundo, ou seja, predispondo- os a vê-lo de 
determinadas maneiras. Mas o ato de ver não acontece num vazio 
cultural; ao contrário, sempre acontece em contexto, e o contexto 
orienta, influencia e/ou transforma o que vemos. Por essa razão, ver 
é – deve ser – um processo ativo e criativo. (MARTINS; TOURINHO, 
2011, p.54).

Ver, então, de modo tácito se assemelha às práticas de ver que naturalizam 
conceitos e interpretações. Essa visão satisfaz, conforta e dá estabilidade. Em 
contraposição, a visão crítica, proposta por ele e ela, orienta para um estranhamento 
do conforto e estabilidade que a visão tácita nos proporciona, (re)pensando e 
explorando outros modos de desfrute dos artefatos visuais. Em síntese, “A construção 
de uma compreensão crítica depende, então, de romper com a visão tácita, engajar-
se analiticamente e estimular a mobilidade do olhar” (MARTINS e TOURINHO, 2011, 
p.64)

Destacamos, aqui, a importância de se trabalhar as imagens de forma crítica na 
educação escolar formal, pois, no momento que as imagens da cultura visual adentram 
nas escolas, percebemos uma falha significativa na maneira que educadores e 
educadoras lidam com elas. Quando chegam às escolas, as imagens e discursos por 
elas criados não costumam ser problematizadas, como reforça Borre (2010). 

Em estudos sobre as visualidades presentes nas salas de aula, Susana Rangel 
Vieira da Cunha (2014) destaca que

Muitos desses artefatos visuais são capturados pelas instituições
de educação infantil e passam a exercer funções pedagógicas nas
salas de aula, sem que as educadoras percebam suas inúmeras
narrativas. De muitas maneiras as escolas infantis endossam as
imagens da cultura popular, não se dando conta de como os
significados vão sendo entendidos e ressignificados pelas crianças. 
(CUNHA, 2014, p.221).

Concordamos com a autora ao afirmar que quando as imagens da cultura visual não 
são problematizadas pela escola e pelos/as educadores/as, acabam, por se tornar, 
espécies de disseminadoras de suas próprias pedagogias. A escola, desse modo, se 
torna um espaço que abriga pedagogias conservadoras, tradicionais e estereotipadas, 
que tratam o/a aluno/a como um ser “a parte” do mundo que o/a rodeia. E ainda, “[...] 
a educação visual tem sido trabalhada como estratégia para instituir, homogeneizar 
e, às vezes, restringir o modo de ver dos alunos, estabelecendo uma visão normativa 
sobre arte e imagem” (MARTINS e TOURINHO, 2011, p.62). Compete, em suma, a 
professoras/es em atuação pautada na educação da cultura visual, “compreender a 
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cultura a partir das nossas interações com imagens e artefatos, problematizando o 
efeito dessas relações para a produção de identidades” (BORRE e MARTINS, 2016, 
p.37), enquanto campo político e reflexivo. 

Neste artigo, visto que os artefatos culturais investem nas construções identitárias 
de crianças e jovens, propomos investigar quais suas contribuições na formação do 
que é “ser mulher”, em especial, uma supermulher. Em decorrência de pesquisas 
anteriores (ROMERO; BALISCEI, 2020; 2021), buscamos, aqui, compreender como 
o poder é representado nas categorias de vilania e heroísmo propostas pela cultura 
visual. Desse modo, enquanto professora¹ dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
preocupo-me em como essas personagens heróicas, difundidas pelos artefatos culturais 
consumidos por crianças e jovens, reforçam a concepção que se dá por supermulher, 
e como isso colabora na construção identitária de feminilidades específicas e restritas. 
Problematizamos, então, quais as visualidades que significam ser supermulher nos 
artefatos culturais e na vida cotidiana? Para respondermos a essa pergunta, utlizamos, 
como aportes teóricos e metodológicos, os Estudos da Cultura Visual – um campo de 
pesquisa que se preocupa com visualidades que, de certa maneira, ensinam modos 
de ser e estar no mundo, bem como ensinam e (re)produzem infâncias generificadas. 
Além disso, recorremos aos Estudos de Gênero – campo de investigação que se 
preocupa com as limitações, restrições e formas de regular os corpos no meio social. 
O artigo, em seu desenvolvimento, estrutura diálogos e problematizações acerca de 
como o poder é representado em diferentes contextos de personagens mulheres. 

Diálogos sobre poder, vilania e protagonismo.
Recordo-me que, em uma aula de artes ministrada por mim para o 2º ano do Ensino 

Fundamental em uma escola particular, – ainda em 2021, cujo tema era teatro e 
figurinos – havia uma atividade no livro que solicitava a criação de um figurino para um/a 
personagem com superpoderes, e as crianças me questionaram, durante a realização 
desse exercício, sobre “quem” e “como” poderiam ser esses/as personagens. Diante 
dessas perguntas, uma, em especial, me chamou a atenção. Uma aluna me questionou 
se sua super-heroína poderia ser sua mãe. Entendi, inicialmente, a consideração feita 
por minha aluna como um gesto de reconhecimento e carinho pela mãe. Porém, em 
processo crítico e reflexivo, percebi que, especialmente, em datas comemorativas 
como “Dia das mães” ou “Dia das mulheres”, as felicitações ou cartões comemorativos 
costumam associar as mulheres a termos como “supermulheres”, ou seja, mulheres 
com poderes além das habilidades humanas e comuns. E a isso, questionei-me o que 
seria uma supermulher em suas visualidades e atribuições sociais. 

Quando nos voltamos para as referências inseridas na cultura visual de mulheres 
poderosas, com superpoderes ou heroicas, em papel de protagonistas, pensadas 
especialmente para crianças e jovens, nos aproximamos, em pesquisas anteriores 
(ROMERO; BALISCEI, 2020), de Helena, personagem protagonista, heroína, mãe 
e esposa da sequência de animações Os Incríveis (2004) e Os Incríveis 2 (2018). 
Nesses estudos, observamos que a personagem, retratada na Figura 1, é cuidadosa 
para com a maternidade, assim como para o trabalho doméstico; e seu poder como 
super-heroína é a alta flexibilidade e elasticidade corporal. 

¹ Pronomes na primeira pessoa do singular indicam vivências pessoais da coautora dessa escrita.
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Em estudos observados por Maria Carolina da Silva (2008), Helena apresenta a 
flexibilidade a partir da qual as mulheres, historicamente, recorrem para lidar com as 
pressões e o cansaço resultantes de uma dupla jornada de trabalho, dentro e fora de 
casa. Chimamanda Ngozi Adichie (2017) contribui com essa argumentação ao passo 
que, o que denominamos de “Supermulher” carrega valores culturais que inserem 
a mulher em uma posição de enaltecimento sobre a capacidade de “dar conta de 
tudo” – a qual envolve o cuidado de filhos/as, do marido, da casa, do pai e da mãe 
e, em algumas circunstâncias, do trabalho remunerado. Significativa parcela dessas 
mulheres abandona o trabalho remunerado “em troca” ou, para dar conta dos serviços 
domésticos e familiares. Comumente são enaltecidas, mas a sociedade, como reforça 
a autora, não questiona o porquê do enaltecimento e não se dá conta de que o serviço 
doméstico e o cuidado dos/as filhos/as é dever de quem mora na casa e da família, e 
não restritamente e exclusivamente da mulher.

Essa observação é contemplada, sobretudo, em momentos dos filmes (2004; 2018) 
nos quais Helena precisa flexibilizar seu papel de super-heroína para atender as 
necessidades da filha, dos filhos e do próprio marido – apesar de esse ser um homem já 
adulto. Ao passo que Helena corporifica essa flexibilidade, Beto, seu marido e também 

Fonte: <https://www.pixar.com/>. Acesso em 02 de 
setembro de 2021.

Figura 1. Personagem Helena atuando como heroína.
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super-herói, por sua vez, desempenha o típico papel tradicionalmente atribuído aos 
homens. Sua força, enquanto superpoder, pode ser lida em alusão à ideia de que o 
homem, para mostrar-se “masculino”, precisa sustentar e proteger a sua família. Essa 
configuração familiar - que se faz presente em diversas famílias cujo o pensamento 
dominante é estruturado com base nos conceitos patriarcais, capitalistas e cristãos - 
reflete nas expressões artísticas, visuais e comportamentais dos/as sujeitos infantis. 
Marcia Aparecida Gobbi (2015), em seus estudos na Educação Infantil, percebeu 
que as crianças expressavam por meio de seus desenhos, comportamentos e cenas 
cotidianas, que indicavam relações familiares, expressões culturais e sociais. A autora 
observou, nos desenhos, uma constante representação das mães cuidando da casa 
e dos/as filhos/as, e do pai atuando como provedor da família. Chamou-nos atenção 
quando uma das crianças entrevistadas pela autora desenhou sua mãe duas vezes 
no mesmo desenho, indicando uma possível flexibilidade na realização de diversas 
atividades simultâneas, como por exemplo, cozinhar e cuidar das/os filhas/os.

Embora a maternidade, o trabalho doméstico e o trabalho formal não sejam 
excludentes, reforçamos que Helena, na segunda narrativa da animação sobretudo, 
teve seu papel dividido entre mãe, esposa e super-heroína; fato que não ocorreu com 
Beto, seu marido, homem e, também, pai e super-herói. Observamos que quando 
a parentalidade e o trabalho doméstico foram exercidos por Helena, foram tratados 
como atividades triviais, rotineiras e desinteressantes. Já quando exercidas por Beto, 
foram alvos de elogios, destaques e parabenizações.

Em resposta às relações assimétricas dos papéis distribuídos entre mulheres e 
homens em uma narrativa que explora os superpoderes, Borre (2010), durante 
entrevistas realizadas no espaço escolar, acerca dos desenhos infantis, observou 
que as crianças, por meio de relatos, justificam a predominância dos meninos como 
público consumidor e como atuantes em filmes de superpoderes pois, acreditam, 
necessitam dos poderes para suas vitórias, enquanto as meninas participam de rotinas 
mais comuns, logo, não necessitam de superpoderes. A invisibilidade feminina, como 
Silva (2008) argumenta, trata-se da lacuna que marca diversos filmes de animação, 
ou mesmo de ação e aventura, então “exclusivos” aos personagens masculinos, 
nos quais as mulheres, muitas vezes, não estão presentes, ou assumem papéis de 
coadjuvantes, mães e donas de casa.

Perante essa configuração, entendemos que mesmo Helena ganhando destaque 
como super-heroína, a animação lhe reservou, também, os papéis de mãe, esposa e 
cuidadora do lar para que ela se adequasse aos padrões culturais que a mídia, e ora a 
sociedade, exigem. Reforçamos isso pois, em concordância com Ruth Francini Ramos 
Sabat (2004), o discurso hegemônico é posto sobre os sujeitos de forma a educar 
seus corpos a assumirem uma identidade que tome condutas aceitas socialmente. 
Os corpos que não aderem a este discurso são marcados como forma de “eliminar” 
as diferenças. Corpos marcados por esses discursos são, frequentemente, inseridos 
na cultura visual como vilãos/ãs, coadjuvantes, subordinados/as, ou mesmo com 
papéis pouco significativos, como figurantes e coadjuvantes. Cabe, desse modo, aos/
às personagens protagonistas corresponderem às expectativas do que significa, por 
exemplo, ser mulher, ser homem, ser criança ou ser idosa/o, dentro da “normalidade”. 

As animações e filmes utilizam diversas estratégias para catalogar os “locais” de 
cada personagem, como formas de reforçar quais padrões estéticos, comportamentais 
e, essencialmente, os de gêneros e sexualidades essas instâncias midiáticas 
valorizam. Eunice Aita Isaia Kindel (2003) trata essa classificação entre “bem e mal” 
como uma política de representação e, a partir da vertente dos Estudos da Cultura 
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Visual, compreende que os filmes fazem o uso de representações que catalogam 
o “lugar” de cada personagem, estabelecendo visualidades próprias que identificam 
quais características correspondem ao/à protagonista, vilão/ã, coadjuvante, etc. A 
autora reconhece que essas representações de bem e mal em suas singularidades e 
caracterizações, conforme se repetem, faz com que

[...] o público infantil logo consiga perceber quem é o herói, quem 
é o personagem mau, quem representa a beleza, quem é o que 
deve mandar, quem é o que deve obedecer e assim por diante. E, 
também, que essas crianças em suas brincadeiras queiram assumir 
os estereótipos com os quais mais se identificam, negando outros. 
(KINDEL, 2003, p.153).

Diante dos “modos de ser” exemplificados pela autora, destacamos aqueles que 
seguem a lógica que hierarquiza os padrões: homens acima das mulheres, brancos/as 
acima dos/as negros/as, bonitos/as acima dos feios/as e civilizados/as acima dos/as 
selvagens, por exemplo. Há, ainda, aquelas hierarquizações que ocorrem por meio da 
visibilidade e invisibilidade, que estabelece ordens como, heterossexualidade acima 
das demais sexualidades; e cisgêneros acima de transgêneros².

O título desta pesquisa, “Quer me transformar na vilã? Assim seja. Então, eu sou 
a vilã”, atua como uma forma de reflexão sobre as construções identitárias dos/as 
personagens. Essa é uma fala de Mamãe Gothel, personagem vilã de Enrolados 
(2010) e, na frase, consideramos que a personagem reconhece que sua construção 
identitária de vilã não é própria. São outros/as que dão esse título a ela, e não ela 
mesma. Assim como Mamãe Gothel, outras pessoas também são posicionadas de 
forma que suas caracterizações e personalidades cataloguem seus papéis como 
vilãs, heroínas, protagonistas ou coadjuvantes.

Dentro desses diversos “modos de ser” valorizados e esperados por entre as 
instâncias midiáticas, quando nos voltamos para os “modos de ser mulher”, percebemos 
a insistência de imagens que definem a mulher como bela, dócil, romântica, frágil, e 
como alguém que se preocupa com a beleza, com as marcas de estrias e celulites, 
com os adereços espalhados pelo corpo, com os cabelos bem cuidados e sedosos 
e com os (não) pelos nas axilas, braços, pernas, rosto e região pélvica. As meninas, 
desde muito pequenas, são instruídas a terem posturas e a desempenharem “bons 
modos”, manifestando cuidados com a beleza e aparência. Os princípios educadores 
de formação de uma princesa atravessam as vidas de muitas meninas fazendo 
com que elas tentem se parecer e se comportar como uma. É esperado que uma 
menina, em seu processo de crescimento, escute comentários como “varra direito, 
como uma menina”, “se comporte, como uma menina” ou “vamos provar a comida 
para ver se você já pode se casar”. Por mais que sejamos favoráveis ao argumento 
de Adichie (2017, p.22) quem argumenta que “[...] saber cozinhar não é algo que 
vem pré-instalado na vagina”, assim como outras funções domésticas, maternais e 
matrimoniais, uma parcela significativa da sociedade ainda considera essas atribuições 
como intrinsecamente e naturalmente femininas. 

²“Conceito ‘guarda-chuva’ que abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam, 
em graus diferentes, com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado 
quando de seu nascimento”, conforme Jaqueline Gomes de Jesus (2012, p. 25).
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Contrariamente a essa visão hegemônica do feminino, encontramos personagens 
que “escapam” do protagonismo e que são inseridas dentro das narrativas como corpos 
indesejáveis, que figuram o grotesco e o mau: as vilãs. Sabat (2004, p.141) argumenta 
que, a vilã “[...] não corporifica qualidades desejadas hegemonicamente”. Seus papéis 
na vilania suscitam a negação de suas características - já que não têm “finais felizes” 
como as mocinhas e os mocinhos da história. Dentre as vilãs, selecionamos, num 
contexto amplo de análise das vilãs da Disney, Rainha Má, de Branca de Neve e os 
Sete Anões (1937), Cruella, de 101 Dálmatas (1996), Mamãe Gothel, de Enrolados 
(2010), Lady Tremaine, de Cinderela (1950), Úrsula, de A Pequena Sereia (1989) 
e Malévola, de A Bela Adormecida (1959). Diante delas, apresentadas na Figura 2, 
podemos perceber características físicas e comportamentais em comum. 

Fonte: Imagens retiradas do Google. 

Figura 2. Rainha Má, Cruella, Mamãe Gothel, Lady Tremaine, Úrsula e 
Malévola.
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As vilãs são personagens que demonstram dominância, superioridade e poder 
frente à/aos outras/os personagens. São inteligentes, espertas e meticulosas. 
Expressam sentimentos de inveja, ambição, crueldade e vaidade. Esse grupo de 
vilãs reúne características, cores, expressões faciais e corporais, vestimentas e 
idades semelhantes. Percebemos, também, que não são personagens jovens, e 
sim, personagens que detêm uma idade mais avançada, o que pode se relacionar à 
intensa preocupação com a beleza e a jovialidade. E por fim, ressaltamos, que são 
elas que, devido aos seus ódios, invejas e desejo de vingança, estruturam o enredo 
da narrativa.

Sendo assim, por um lado, temos o poder da heroína e/ou protagonista, o qual 
lhe confere habilidades superiores às habilidades humanas, e que, de certo modo, 
como analisamos, oferece limitações e restrições às feminilidades que as mídias e 
sociedade valorizam. Por outro lado, o poder das vilãs que, conforme Caluã Eloi³ (2018) 
explica, foi demonizado, censurado, extinguido e domesticado com o passar dos anos 
e a inserção da moral cristã e patriarcal sobre crenças matrilineares – pautadas no 
culto ao feminino. Com a propagação da moral cristã, conforme Eloi (2018) aborda, 
estabeleceu-se um pensamento patriarcal na sociedade, evitando qualquer meio 
que permitisse a ascensão do poder feminino. Por meio de um controle dos corpos, 
resultado de uma dicotomia entre bem e mal baseado na moral cristã, essas mulheres 
passaram a serem aceitas caso seguissem os costumes impostos, ou, se não os 
seguissem, censuradas, limitadas, restringidas e até mesmo mortas⁴. Eloi (2018) 
comenta que foi necessária uma domesticação e demonização das mulheres, pois, 

a mulher, ao longo da história da expansão do cristianismo pelo 
mundo, foi sendo demonizada de uma forma categórica e violenta. A 
associação da mulher ao mal, ao provocativo e ao profano é um dos 
motivos pelo qual a moral – cristã – usa como argumento inconsciente 
de que existe um tipo de mulher que é do agrado do patriarcado – a 
submissa – e a mulher que deve ser destruída por ele, ou o destruirá. 
(ELOI, 2018, p.12).

Traços dessa submissão, a qual significativa parcela de mulheres foram e 
ainda são submetidas, podem ser encontrados na cultura visual, por exemplo, nas 
caracterizações das primeiras princesas da Disney. Esse grupo de personagens, 
conforme mencionado por Ana Maia, Ana Venturin, Bianca Longuitano, Márcia Leite 
e Nathalia Gravalos (2020), transparecem mais evidentemente os valores morais, 
sociais, religiosos e patriarcais que significaram a imagem da mulher por muitos 
anos. Valores que foram transmitidos nos contos de fadas, desde o século XVII e 
que persistiram até, por exemplo, a adaptação fílmica de Branca de Neve e os sete 
anões (1937). Bondade, recato, passividade, submissão e beleza, por exemplo, são 
alguns dos atributos exigidos das mulheres, que ficam explícitos nas personalidades 
e caracterização dessas princesas.

³Ainda que na autoria de suas escritas conste Carla Luã Eloi, optamos por atualizar o nome civil do 
autor que se identifica como um homem transsexual.

⁴“Embora existam mecanismos de silenciamento das violências sofridas pelas mulheres, 
representados pela afirmação ‘você fica mais bonita quando sorri’, por exemplo, nem sempre é 
possível escondê-los, uma vez que o silêncio de um corpo sem vida diz muito sobre as emoções que o 
atravessaram antes da morte”, destacam Accorsi e Maio (2019, p.29).
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Além da demonização e domesticação de mulheres, outros meios que acarretam na 
negação do poder feminino são expostos por Adichie (2017, p.33), quem argumenta 
que “[...] nosso mundo está cheio de homens e mulheres que não gostam de mulheres 
poderosas. Estamos tão condicionados a pensar no poder como coisa masculina 
que uma mulher poderosa é uma aberração”. Embora Adichie (2017) afirme que 
possa ser questão de gosto mulheres e homens não quererem mulheres no poder, 
podemos inferir, com base na argumentação de Eloi (2018), que para além de questão 
de gostos, a sociedade tem medo de que mulheres poderosas retomem o poder. 
Medo que compreende a incessante tentativa de demonizar e/ou submeter mulheres 
em condições inferiores às dos homens pois, se mulheres retornarem ao poder, se 
aproxima da configuração social, cultural e religiosa que o patriarcado, em sua moral 
e sua crença, destruiu.

Considerações finais 
Nestas considerações finais, compreendemos que há uma série de instâncias 

culturais, religiosas, familiares, políticas e sociais que controlam, regulam, naturalizam, 
normatizam e catalogam formas de ser e estar no mundo. Frente aos tensionamentos 
que estabelecemos neste estudo, concluímos que as transformações, assimetrias 
e divergências que conferem às personagens mulheres quanto aos seus modos 
de representarem poder, se aproximam das práticas cotidianas que legitimam ou 
demonizam manifestações ou expressões identitárias.

Na sociedade em que vivemos, prega-se uma padronização de estéticas, 
gostos e práticas que hierarquizam e catalogam os corpos em um meio cultural. As 
animações e suas caracterizações dialogam com as diversas expressões dos grupos 
sociais de um determinado contexto social, político e cultural. Desse modo, grupos 
marginalizados por práticas de desrespeito, violências, discriminação e preconceito, 
são, em suas representações visuais, estereotipados e significados através da figura 
de vilãos/ãs, coadjuvantes ou personagens cômicos/as. Assim, mulheres poderosas 
e independentes, comunidade de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e 
Travestis, Intersexuais e outras - LGBTTI+, pessoas negras, pessoas com deficiências, 
pessoas pobres, pessoas idosas e pessoas que não atendem aos padrões estéticos 
corporais são marginalizadas e expostas ao ridículo, com repúdio e inferioridade em 
suas manifestações e expressões dentro das instâncias culturais.

Após essa escrita, questionamo-nos (relembrando de parabenizações que 
comparam a mulher a uma supermulher), que esse superpoder se aproxima ao fato 
de que, as mulheres, muitas vezes, necessitam de “poderes” extras para “dar conta” 
de todas as atribuições que lhes são exigidas no dia a dia: maternidade, matrimônio, 
trabalho doméstico e trabalho formal – além de outros compromissos que precisam 
tratar, por exemplo, com a juventude, magreza e outros atributos relacionados ao 
corpo. Mulheres “dignas” de elogios, para as instâncias midiáticas, são aquelas que 
se apresentam em correspondência aos bons modos de “ser mulher”, já aquelas que 
detêm de poder perante aos homens, e que assumem o domínio de seus próprios corpos 
para fazer o que bem entenderem, são inseridas em figurações de vilãs, demonizadas 
e extinguidas. De fato, é signficativo perceber que, atualmente, as representações de 
mulheres na mídia têm se transformado aos poucos. Moana, personagem da animação 
Moana (2017), por exemplo, provoca significativas transformações nos estereótipos: 
ao invés de usufruir do título de princesa da Disney, ela prefere se assumir como 
heroína da tribo e filha do chefe. Moana assume um papel ora heroína, ora princesa, o 
que torna e contribui para um repertório diverso de referências para crianças e jovens. 
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Como tenho percebido em minhas atividades docentes, muitas das crianças que são 
minhas/meus alunas/os têm demonstrado em seus gostos e comportamentos certo 
interesse por tais referências visuais.  

Por fim, concluímos que todas as práticas, expressões e manifestações visuais, 
estéticas e comportamentais conferem aos/às personagens meios de legitimação e 
naturalização de diversas formas de ser e estar no mundo. E lembramos que a escola, 
como instância que detém autoridade e formação crítica dos/as alunos/as, carece 
de práticas pedagógicas que atendam às demandas, transformações e visualidades 
culturais.
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RESUMO
Este artigo apresenta e problematiza o processo de desaprender 

na docência em Artes Visuais, sobretudo, em tempos de pandemia. 
Motivadas em questionar e refletir a docência que vivenciávamos 
antes da pandemia, e este desaprender ao qual fomos desafiadas, 
questionamos e problematizamos modelos docentes, dialogando 
com o conceito de desaprender de Fresquet (2007) e com o saber 
empírico de nossas experiências docentes. Para tanto, a escrita 
de caráter autobiográfico, tem como metodologia a investigação 
autobiográfica, proposta por Hernández e Rifà (2011). No texto, o 
desaprender emerge das docências das autoras, em consonância 
ao conceito de Adriana Fresquet, apresentado no livro “Imagens do 
desaprender Uma experiência de aprender com o cinema”. 
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RESUMEN
Este artículo presenta y discute el proceso de desaprendizaje 

en la enseñanza de Artes Visuales, especialmente en tiempos de 
pandemia. Motivados a cuestionar y reflexionar sobre la enseñanza 
que vivimos antes de la pandemia, y este desaprendizaje al que 
fuimos desafiados, cuestionamos y problematizamos los modelos de 
enseñanza, dialogando con el concepto de desaprendizaje de Fresquet 
(2007) y con el conocimiento empírico de nuestras experiencias 
docentes. Para ello, la escritura de personajes autobiográficos tiene 
como metodología la investigación autobiográfica, propuesta por 
Hernández y Rifà (2011). En el texto, el desaprendizaje surge de 
las enseñanzas de los autores, en línea con el concepto de Adriana 
Fresquet, presentado en el libro “Imagens do desaprender Una 
experiencia de aprender con el cine”.
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Apontamentos iniciais

En síntesis, el relato autobiográfico permite detectar, identificar, 
nombrar y contextualizar nuestros modelos, representaciones, etapas 
y aciones, una tarea que es necessaria para explorar nuestros 
posicionamientos éticos, políticos, sociales y culturales en ele terreno 
de la educación. Del relato autobiográfico pueden emerger temas o 
situaciones que es posible relacionar con patrones de otras historias o 
con contextos sociales, históricos, institucionales y políticos, es decir, 
posicionamientos subjetivos, que desafían conocimientos y relaciones 
de poder. Y aunque este proceso no implica necesariamente construirse 
una orientación hacia el cambio, como indica Pinar, puede precederla. 
(HERNANDEZ e RIFÀ, 2011, p. 37)

A partir de relatos pessoais e subjetivos que compartilham memórias, trajetórias 
e momentos críticos, podemos conectar aquilo que é pessoal ao contexto cultural 
e social. Sendo essa, uma possibilidade para o leitor se encontrar e se reconhecer 
naquilo que é compartilhado, que faz parte desse processo reflexivo que é a escrita 
de caráter autobiográfico. Conforme Hernàndez e Rifà (2011), é um processo de 
narrar com relação pedagógica, um processo investigativo construído em colaboração 
com outros, de modo a aprender e reformular novas estratégias a partir do que 
vai emergindo. Desse modo, através de narrativas pode-se conhecer os sujeitos 
investigativos, o meio em que transitam e como isso se relaciona ao contexto social, 
trazendo à tona acontecimentos vivenciados em determinado tempo e lugar. Assim, 
partimos de compartilhamentos de memórias docentes que antecedem a pandemia 
de Covid-19 entrelaçadas a relatos da docência experienciada no momento atual, 
em que inúmeras mudanças tiveram que ser adotadas. Mudanças que afetaram o 
modo de ensinar e aprender, que afetaram o modo docente de ser, sobre aquilo que 
aprendemos e aquilo que tivemos que desaprender em um curto período de tempo.

Assim, este artigo tem por intuito apresentar o desaprender na docência em tempos 
de pandemia, experienciadas na disciplina de Arte, a partir de relatos, experiências/
saber empírico e vivências neste momento tão instável nas salas de aula. Impulsionadas 
pela intensidade dos fatos vivenciados na pandemia e o quanto o ser docente em Arte 
foi sendo desconstruído de diferentes formas, que nos debruçamos nesta escrita.

Inicialmente, pensamos nas imagens que nos atravessam no âmbito pandêmico e em 
nossos imaginários como docentes, assim, atribuímos a elas uma grande importância. 
Com formação inicial na licenciatura em Artes Visuais e com as aproximações do 
campo de estudos da Cultura Visual, entendemos que as imagens e a forma como nos 
relacionamos com elas são determinantes no nosso processo de construção identitária, 
nos nossos modos de ser e agir, e sendo assim, merecem atenção especial nas aulas 
de Arte.Sobretudo, por nos conduzirem a interpretações críticas e construções de 
significados de acordo com nossa cultural, contexto social e vivências.

Mais do que nunca nos cercamos de imagens, que representam momentos, que 
nos representam, que nos afetam e desacomodam, que nos fazem pensar e agir 
de outra forma. Fomos contaminados diariamente por inúmeras imagens que nos 
fizeram pensar, refletir e  nos conectar com outras possibilidades. E neste cenário nos 
vemos como docentes em Arte atrelados a um processo de desaprender e romper 
com algumas práticas que, neste momento, não nos serviam mais. Desaprender 
o contexto da escola, o espaço físico, desaprender a imagem do nosso aluno que 
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se projetou através de imagens fictícias, desaprender  o olhar, que, por ora, se viu 
distante e desatento; desaprender o ensino da arte, que era grupal, experiencial, em 
movimento, compartilhado, e se viu solitário e, por vezes, ineficaz; desaprender o ato 
da criação, que anteriormente sentia a textura dos materiais e agora apenas sugere 
e orienta. Quisera nós desaprendermos sem tanta ruptura. Mas tanto o processo de 
aprender, quanto o de desaprender, exigem mudanças, inquietações, força de vontade 
e motivação. Às vezes, diante daquilo que conhecemos, daquilo que é corriqueiro, nos 
acomodamos, nos acostumamos.  Entretanto, o atual momento é inédito para todos, 
e assim, tivemos que nos desacomodar e planejar estratégias diferentes, inovadoras, 
experienciais, aprender e desaprender muito do que já fizemos.

Fomos nocauteados por um tempo que chegou sem avisar, sem trégua, sem 
imunização para todos e todas; e com as rupturas que viriam certamente nos afetariam 
fortemente. Desaprendemos a docência, desconstruímos as docentes que éramos 
e nos ressignificamos.  O processo de desconstrução e  desnaturalização permeia 
a docência, pois a cada nova turma, ano, escola, novas experiências acontecem, 
com as quais aprendemos e nos fazem desconstruir e desnaturalizar certas práticas, 
hábitos e conceitos.  Sensibilizadas pela escrita de Adriana Fresquet (2007), a 
partir das “Imagens do  desaprender Uma experiência de aprender com o cinema”, 
movimentamo-nos a escrever  sobre este desaprender. 

Esse olhar atento às particularidades de cada contexto faz parte da docência, bem 
como, o exercício de problematizar aquilo que é visto e percebido ali. Garlet, Cardonetti 
e Oliveira (2014) definem problematização a partir de Foucault, como sendo algo 
que“aprofunda o olhar” 

pois, a problematização, diferente da interrogação, exige 
de nós um distanciamento, necessário para que haja uma   
desnaturalização, uma desconstrução de noções como 
verdadeiro/falso, certo/errado, bonito/feio. Esse distanciamento 
nos permite repensar o que é normativo, questionar de onde 
surgiu. (GARLET, CARDONETTI e OLIVEIRA, 2014,p.  675) 

Nesse sentido, a problematização está aliada ao nosso processo de desaprender, 
pois exige atentar para o que em meio ao que vivemos e vemos pode nos convidar/
provocar a fazer esse movimento de desnaturalização, de modo a desnaturalizar e 
desconstruir aquilo que foi tido como normativo, e nos faz buscar outras alternativas, 
sobretudo quando as alternativas conhecidas eram de um contexto alheio ao que temos 
no momento. A problematização para Virginia Kastrup (2008), corresponde à ação de  
inventar problemas com as experiências de problematização, pois, a aprendizagem 
inventiva promove rupturas que propõe deslocamentos cognitivos, isto é, nos incita 
a pensar alternativas diversificadas, alternativas das quais necessitamos muito nas 
modalidades de ensino atuais, modalidade remota, modalidade híbrida, e as novas 
que poderão surgir, as quais nem imaginamos diante das mudanças contextuais.

Problematização, desnaturalização, desconstrução, são conceitos e práticas que 
nos acompanham em nossos projetos de pesquisa e ensino, no planejamento das 
nossas aulas, em nossos posicionamentos docentes. A partir  da aproximação dos 
conceitos de problematização, desnaturalização e desconstrução, nos percebemos 
docentes que não condizem com o que havíamos aprendido sobre a figura de professor, 
entendido como figura central e como autoridade demasiada em sala  de aula, dentro 
de uma perspectiva educacional tradicional, em que o professor era considerado 
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o maior detentor do conhecimento e responsável por transmiti-lo aos seus alunos, 
assim, visamos também desaprender os modelos ensinados e por vezes exigidos.

Diante dos atuais desafios da docência, um deles seria estimular a construção 
de estratégias/projetos que venham a instigar o professor a assumir o compromisso 
com sua construção pessoal. As dificuldades se mostram em muitos âmbitos desse 
fazer, principalmente porque a transmissão de conteúdo já não é mais o suficiente. 
Dentre outros fatores, a habilitação para troca de conhecimentos e experiências é 
tão importante quanto estabelecer outras maneiras para o proceder do encontro. E, 
sobretudo, saber articular a teoria com a prática. Já que de acordo com Vasconcelos 
(1995, p.19) a teoria de que muitos docentes dispõem, de modo geral é abstrata, 
desvinculada da prática e, por sua vez, a abordagem prática é superficial, imediatista 
e não crítica. Se não proceder, ou, pelo menos, mobilizar-se para esses objetivos, 
infelizmente os professores vão desempenhar o papel de meros fornecedores de 
diploma.

O convite ao desaprender 
O termo desaprender possui opiniões divergentes, como sendo algo  inalcançável, 

negativo, expressão poética, estilo de vida... mas, o apresentamos como uma  
experiência vivida. Não tratamos o desaprender como algo que deve ou possa ser  
“deletado” de nossas memórias, como se fossemos computadores e tivéssemos um 
disco  rígido que nos permitisse essa opção. E mesmo se tivéssemos, a questão não é 
a de ir contra ou apagar o que foi aprendido mas, a de pôr em debate, de  questionar.

Desaprender é quase impossível, se entendido como “apagar” uma  
aprendizagem anterior. O sentido aqui sugerido não é o de borrar ou 
apagar, mas  perceber sua marca e as pegadas que deixou, no tempo 
e no espaço da nossa história de  vida. (FRESQUET, 2007, p. 49). 

Sempre escutamos que para aprender precisamos estar dispostas. Asseguramos 
que para desaprender precisamos de igual, ou ainda mais, disposição. Pois, o 
desaprender ao qual nos referimos é o desaprender que vai além da mera negação ou 
oposição ao que foi aprendido,  propõe o questionamento sobre o que foi aprendido, 
onde e como foi, e como o  desaprender se fez necessário na atualidade.  

Desaprender, para alguns, poderia querer dizer aprender novas coisas 
ou – roubando da física – aprender na mesma direção, mas com sentido 
contrário.  Aprender coisas contrárias às aprendidas pode significar 
contradições,  ajustes. No entanto, quando o tempo já passou, significa 
algo mais.  Desaprender é algo mais que aprender coisas opostas 
sobre um mesmo tema, assunto, valor, questão da vida. Desaprender 
pode até indicar erradamente, a  ideia de esquecer o aprendido. 
Porém, o seu significado e intenção é exatamente o contrário. Tal é a 
força da irreversibilidade “lembrar” as coisas aprendidas que querem 
ser desaprendidas. Desaprender é aprender a não querê-las mais 
para si; a não outorgar-lhes mais o estatuto de verdade, de sentido ou 
de interesse. Verdade aprendida com outros, desde sempre,  adquire 
valor de inquestionável. Desaprender é animar-se a questionar tais  
verdades. Desaprender é também, fazer o esforço de conscientizar 
todo o  vivido na contramão, evocando o impacto histórico e emocional 
que teve  aquela aprendizagem que hoje deseja ser modificada. 
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(FRESQUET, 2007, p. 49). 

Nesse sentido, percebemos que a docência teve que ser questionada para se tornar 
significativa no contexto atual, pois desejávamos a mudança e o cenário educacional 
nos exigia isso. Sendo assim, colocamos em debate o que aprendemos, o momento 
histórico em que aprendemos, onde, como e com quem aprendemos, e as relações 
suscitadas no período atual, afinal, não há neutralidade nesse processo e isso deve ser 
levado em consideração. Pois, ao nos aproximarmos dos estudos sobre cultura visual, 
e principalmente em seu viés educativo, começamos a questionar as imagens que 
nos cercam diariamente, mas não para desvelá-las simplesmente, e sim, objetivando 
interpretá-las, relacioná-las com nossas trajetórias, contextos, histórias pessoais e 
com aquilo que nos constitui. Todos estes pontos são importantes na aprendizagem e 
o esforço para lembrar é diário, pensar que o que aprendemos não são verdades e sim 
construções sociais. Pois, como mencionado anteriormente, através das palavras de  
Fresquet (2007, p. 49), “Desaprender é também, fazer o  esforço de conscientizar todo 
o vivido na contramão, evocando o impacto histórico e  emocional que teve aquela 
aprendizagem que hoje deseja ser modificada”. 

Este percurso de aprender e desaprender é ao mesmo tempo individual e coletivo, 
porém não pode ser ensinado. Talvez, desaprender seja a resposta para nossos 
anseios no momento. Mas desaprender não é algo fácil, pois,vem romper com o que 
tínhamos em segurança, nos tira da nossa zona de conforto e provoca uma nova 
postura em nós. Vem desconstruir conceitos, provocar, desestabilizar nossas certezas, 
fazendo-nos lidar com o inesperado. 

A equipe docente precisa continuar aprendendo continuamente; junto 
com as  crianças, amenizando a hierarquização entre docentes e 
discentes. Reforçar a  compreensão de que docentes e discentes, 
todos, são aprendizes e mestres  simultaneamente. Isso não significa 
desconsiderar as competências e  responsabilidades da docência, 
como atuação profissional, apenas  redimensionar suas potencialidades 
e possibilidades. (NASCIMENTO, 2010, p.  24) 

Aprender, desaprender para reaprender. Necessitamos querer desaprender o que 
consideramos ser docente, e não apenas agora, esse é um processo contínuo e diário, 
frente os novos desafios da docência. Precisamos nos permitir desaprender. Também 
é necessário um desapender/aprender coletivo, no âmbito de grupo, o qual nos aponta 
a Instituição escola, como um espaço profícuo, onde as trocas e compartihamentos 
são  essenciais para o processo de ressignificação.

Situações que nos conduziram ao desaprender 
Desde o início do ano de 2020, com a Pandemia de Covid 19, nós docentes em Arte, 

e também todos os docentes de modo geral, passamos e ainda estamos passando por 
muitos desafios. Desafios estes que nos impulsionaram a repensar nossas práticas 
docentes e mais do que nunca elencar as imagens que nos identificam como tal e 
como as mesmas nos afetam. Martins e Tourinho (2016) assinalam que, as ideias, 
afetos e sentidos que nos acessam através dessas membranas móveis chamadas 
imagens nutrem o nosso imaginário, impactam e expandem nossas referências 
identitárias. Em nossas práticas o uso das visualidades é o nosso mote potencializador 
para reverberações na criação, porém, com a pandemia, tivemos que nos adaptar a 
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algumas mudanças: tentar entender o novo perfil do nosso aluno. Ao dialogar com 
Cunha percebemos que,

(...) os jovens e crianças de hoje nasceram e vivem em um tempo em 
que o conhecimento, saberes, valores, crenças são formulados, em 
grande escala, pelas representações visuais. Um tempo em que nossas 
relações com o mundo dos fatos, de um cotidiano experienciado pelo 
corpo, estão sendo substituídas pelas diferentes telas de celulares, 
PCs, jogos eletrônicos, TVs, iPods, iPads, tablets, cinema 3D entre 
outras telas virtuais. A vida está ao alcance de um touch screen. 
(CUNHA, 2016, p. 60).

Mesmo sabendo deste diferencial percebemos que essa aproximação com a 
tecnologia e as diversas ferramentas não foi garantia de sucesso nas práticas 
pedagógicas. O ensino da Arte é interativo, colaborativo, experiencial, conduzido 
através da plasticidade que os materiais proporcionam. Diante de tantos entraves que 
iniciamos o processo de desaprender uma docência que não mais existia. 

Embasadas na perspectiva educativa da cultura visual, temos como premissa que o 
poder das imagens deve ser questionado junto aos estudantes, no sentido de exploração 
desse universo imagético, de problematização e “interpretação crítica” (MARTINS, 
2006). Pois, a cultura visual além de reconhecer a importância da compreensão das 
imagens, também salienta a importância da interpretação crítica (MARTINS, 2006). E 
assim, considera as interpretações subjetivas mobilizadas pelos leitores e intérpretes 
do processo. Logo, entender que a obra de arte, ou imagem, não traz consigo uma 
verdade absoluta, mas sim, significados construídos social e culturalmente, e  que o 
contexto e olhar de cada um e a forma com que se relacionam é, de fato, importante. 
Uma vez que, obras de arte e imagens são ideológicas e construídas socialmente 
(MARTINS, 2006). 

Nesse sentido, a cultura visual, e mais especificamente a Educação da Cultura 
Visual dá suporte às nossas posturas docentes, conforme esclarece Martins (2006, 
p. 78), não  especificamente a arte ou a cultura visual o objeto de estudo da cultura 
visual, mas sim, a interpretação crítica daquilo que convencionou-se arte, imagem e do 
universo visual. E essa referida “interpretação crítica” pode ser iniciada na infância, a 
partir daquilo que desperta interesse, afeto, daquilo que Dalla Valle (2017) denominou 
de “edu(vo)cativo, pois tem potência educativa, evocativa e cativa entre o público.

Dentro desse contexto emergente, torna-se interessante também diferenciar 
imagem e visualidade. Segundo Salbego (2017), a visualidade difere da imagem no 
que envolve uma experimentação (das imagens em seus mais diversos tipos) e toda 
a gama de valores, sentidos e emoções movimentadoras do processo. As imagens, 
por si só, são inertes; por outro lado, o movimento de relação, estabelecido a partir do 
sujeito, produz a visualidade. Diante dessa distinção, podemos pensar em imagens 
como disparadoras para esse processo de experimentação salientado pela autora, e 
esses processos podem estar presentes na escola desde cedo. A partir dessa virada, 
entende-se que a relação entre imagem/artefato e sujeito é o que interessa, e não 
há nenhum tipo de “poder” na obra em si, como se todas as respostas, sentidos, 
informações estivessem contidas na obra (objeto) e não na relação ou saberes 
invocados no diálogo por e com ela, ao se produzir sentidos diversos. A partir do 
presente alargamento de possibilidades, pode-se tomar como apropriação simbólica, 
tanto um quadro consagrado na História da Arte, quanto um anúncio publicitário, pois 



531

o que está em jogo não é o que esse artefato ‘carrega consigo’, mas a experimentação 
que aquele sujeito faz dele e como isso muda o sujeito consumidor.

Nesse novo contexto precisávamos desaprender a docência para possibilitar uma 
outra e necessária. Desaprender o que é ser/estar  professor(a) de artes. Desaprender 
métodos e perspectivas de ensino. Precisávamos  aprender a desaprender. E 
desaprender a aprender. O conceito e o ato de problematizar  encaminharam-nos 
ao conceito de desnaturalização do olhar, que segundo Mendes Neto  e Oliveira diz 
respeito a, 

o rompimento com tudo aquilo que estamos de alguma forma pré-
dispostos a   pensar ou perceber. Ou seja, é o ato de despir-se de 
visões estereotipadas e  conceitos pré-formados, na tentativa de 
realizar um entendimento mais abrangente do mundo, interpelando 
diferentes ângulos, enxergando diferentes contextos (MENDES NETO 
e OLIVEIRA, 2015, p. 9). 

O modelo de professor e de aula dentro de uma perspectiva tradicional, por vezes 
naturalizado, estávamos pré-dispostas a romper. A cada dia aprendíamos e continuamos 
a aprender coisas novas. A partir de nossas memórias, algumas expressões utilizadas 
por nossos(as) professores(as) emergiram, como: Hoje vamos aprender sobre... Vocês 
precisam sair daqui sabendo isso… Talvez, na intenção de incentivar os estudantes 
a estudar  e mostrar a importância daquela aula, iniciavam-na com esses discursos. 
Mas, hoje nos questionamos, será que vamos aprender mesmo? Temos tempo 
certo e hora marcada  para aprender? Será que esse conteúdo que será abordado 
em aula já não faz parte da  vida e das experiências dos estudantes? Será mesmo 
necessário o professor ressaltar o  que será aprendido? E como ele pode assegurar 
essa afirmativa? Sendo que,  aprendemos com os outros, com nossas experiências, 
aprendemos até quando o intuito  não era o de aprender. Por isso, destacamos a 
frase “Hoje vamos aprender sobre...”, dita  incontáveis vezes por nossos professores. 
Aprendemos conceitos, valores, atitudes...  Aprendemos muito na escola, mas será 
isto suficiente? E como nossos alunos estão aprendendo agora, distantes da escola e 
de seus professores? E como poderemos mensurar isso?

Entendemos que, não é apenas em ambientes de ensino formal/institucionalizado  
que aprendemos.  Entendemos que a função da Arte na educação é de provocar  
questionamentos e desencadear a desnaturalização do olhar estereotipado, propor 
uma  educação que rompa com o estabelecido, com as normas e convenções sobre 
o próprio  mundo. Pois, assistindo a um filme, indo a uma peça teatral, visitando uma 
exposição  artística ou participando de uma manifestação cultural podemos aprender 
muito. 

No cenário que estamos vivenciando é preciso desaprender o modo tradicional, 
pois o tempo das aulas, os recursos usados hoje não são mais os mesmos, o que nos 
mobiliza a pensar com mais inventividade e utilizar em nosso benefício os recursos 
que dispomos.

Desaprender: convite aceito!
Se antes percebíamos o quanto o corpo fala, agora até mesmo as vozes se 

calaram. Em tempos de aulas remotas, mediadas por plataformas educacionais 
digitais, a participação dos estudantes tem sido escassa. E isso se deve a inúmeros 
fatores, dentre eles problemas com acesso à internet e equipamentos tecnológicos 
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adequados. Outro fator que percebemos foi que, quanto mais a idade dos alunos 
aumenta, menos participação é notada. Os corpos inquietos, olhares curiosos e 
falas questionadoras, por vezes desconcertantes, típicos dos estudantes, estão nas 
memórias de um passado recente. Temos vivenciado uma rotina diferente, muitas 
vezes falamos para caixinhas pretas vistas no monitor, ouvimos poucas vozes além 
da nossa, tornando o que falamos um eco ensurdecedor, e aquilo que, na maioria das 
vezes, era múltiplo e plural, em algo singular e verdade inquestionável. Os poucos 
olhares e falas compartilhadas nos dão alento, nos fazem continuar e acreditar, nos 
fazem perceber que não estamos sozinhas, e assim, novas estratégias e convites são 
lançados na intenção de provocar nosso público e os incentivar a participar, mas nem 
sempre nossos objetivos são alcançados.

Diante do exposto, entendemos que complexidade do momento requer profissionais 
formados e capacitados a construir e implantar propostas sistemáticas, plurais, 
complexas e dinâmicas, integrando os conteúdos escolares e a arte de forma 
multidisciplinar. Faz-se necessário também que esse professor busque “descobrir quais 
são os interesses, vivências, linguagens, modos de conhecimento de arte e práticas 
de vida de seus alunos” (FUSARI e FERRAZ, 1993, p. 73). Associar os conhecimentos 
próprios da arte com as experiências dos alunos em meio ao momento atual.

Nesse momento também nos sentimos instigadas a produzir nossas narrativas 
visuais, carregadas de emoções, pensamentos, reflexões, desconstruções, 
potencializando assim, a criação  de narrativas docentes, as quais compartilhamos 
aqui. A narrativa visual “Docência em crise” é composta por referenciais imagéticos 
e textuais do momento vivenciado, atrelada e atravessada pela pandemia, pelas 
fragilidades vividas, pela impotência e desconstrução desse docente de Arte que 
tínhamos anteriormente. Traduz um pouco do sentimento de estar refém das 
tecnologias, das muitas aprendizagens mobilizadas para a ultização de múltiplos 
recursos usados em nossas aulas, e, ao mesmo tempo da solidão, posto que não 
atingimos a todos os nossos alunos, causando-nos angústias, incertezas e reflexões, 
presentes nesse texto e nas narrativas visuais compartilhadas a seguir.

Na narrativa visual “Olhares” há aquilo que temos de mais íntimo e significativa 
atualmente, os olhares. É um resquício da sala de aula anterior à pandemia, é 
aquilo que os conecta aos nossos alunos, por vezes, é através desses olhares que 
adentramos um lugar mais íntimo e percebemos as angústicas, dúvidas e alegrias de 
nossos alunos. Agora, é através de seus olhares que vemos os sorrisos e alegrias 
de suas conquistas diárias. E através deles vemos e compartilhamos a esperança de 
dias melhores. 
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E assim, nesse cenário temos que desaprender o modo como conduzíamos as 
aulas, nosso modo docente de ser. Antes encontrávamos nossos estudantes pelos 
corredores, no pátio, no bairro da escola, agora, muitas vezes nem os vemos. Sendo 
a imagem tão importante para nós, isso tem nos afetado intensamente. O olhar diz 
muito sobre o que sentimos, e agora não temos como saber, pois as câmeras fechadas 
nos impedem de ver esses olhares e de saber, efetivamente, se há alguém ali. Se 
antes havia contato e orientação individual, agora temos orientações gerais e sem 
questionamentos. A docência tem sido mais solitária, o retorno daquilo que é proposto, 
às vezes, não chega, e quando chega é carregado de dúvidas, incertezas e angústias. 

Fonte: Márcia Silveira Cassol

Fonte: Jéssica Maria Freisleben

Figura 01: Docência em Crise

Figura 02 – Olhares
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Se antes, o processo criativo era compartilhado, assim como os materiais do fazer 
artístico, agora, outras alternativas são pensadas, pois, em alguns casos a escassez 
de materiais e estrutura física impede o fazer artístico de nossos estudantes. Não há 
como permanecer o mesmo diante desse cenário, não há como o docente se manter 
o mesmo, assim, o convite ao desaprender vem e cabe a nós aceitar e buscar aquilo 
que é necessário e significativo ao período atual. 

Questionamentos múltiplos nos impelem a seguir, e dentre eles: O que desaprendemos 
e aprendemos com a pandemia? Como o que desaprendemos e aprendemos com ela 
pode reverberar na produção/invenção de uma educação das artes visuais outra? 
Como a educação da cultura visual tem permeado nossos processos docentes em 
artes visuais na pandemia e o que temos desaprendido com as imagens de/em um 
contexto pandêmico? Como o desaprender pode se articular à educação da cultura 
visual, que potência essa noção pode acionar nos nossos encontros com as imagens? 
Como a pandemia, ao nos forçar a desaprender, provoca, desloca, também nossos 
modos de aprender?

Longe de encontrar e apresentar respostas, mas no intuito de sinalizar e compartilhar 
reflexões expomos alguns de nossos pensamentos acerca dos questionamentos. O 
que aprendemos e desaprendemos com a pandemia, dentre tantas coisas, é que 
somos capazes de nos reinventar, que podemos desconstruir práticas já consolidadas 
no intuito de produzir outros sentidos voltados ao momento que vivemos. Que somos 
capazes de vencer alguns medos e preconceitos e lidar bem com as tecnologias 
digitais, sem prejudicar o fazer artístico, que pode e deve se fortalecer com as culturas 
digitais. Que podemos aprender e desaprender nosso modo docente de ser, pois nada 
é fixo e estanque, as coisas estão sendo e podem mudar muito rapidamente. Que a 
inovação, flexibilidade, estudo e empatia sempre serão necessários, independente 
de quantos anos de docência se tenha acumulado.  E tudo isso pode reverberar em 
nossa prática docente e na produção/invenção de uma educação das artes visuais 
que acolha a multiplicidade e a singularidade das vivências dessa pandemia, que 
o que vivenciamos seja mote de produção artística nas mais diferentes linguagens, 
que possamos saber mais sobre como foi viver e sobreviver aos últimos meses. 
Saber como a arte acompanhou cada um de nós nesse dificil período e que pode ser 
potencializada e acionada em experimentações com imagens e dispositivos visuais, 
nos encorajando  a um fazer/pensar crítico e amplo, inquieto, articulado, provocativo, 
potencializador.
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RESUMO
Como o contato com a Arte Contemporânea na Educação Infantil 

pode aproximar as crianças da arte? Com base nesta questão 
disparadora, este artigo tem o objetivo de problematizar a utilização 
de “modelos prontos” e estereotipados frequentes na Educação 
Infantil e aproximar as crianças da Arte Contemporânea. Desse modo, 
realizamos uma investigação bibliográfica pautada nos Estudos da 
Cultura Visual acerca da utilização de “modelos prontos” frequentes 
na Educação Infantil e sugerimos outra abordagem exemplificada a 
partir da obra da artista Leila Danziger, a fim de ressaltar as relações 
da Arte Contemporânea e principalmente, suas proximidades com as 
crianças. 

PALAVRAS-CHAVE
Educação. Arte Contemporânea. Cultura Visual. Infância. 

Desenhos para colorir. 

RESUMEN
¿Cómo puede el contacto con el Arte Contemporáneo en la 

Educación Infantil acercar a los niños al arte? A partir de esta pregunta 
desencadenante, este artículo tiene como objetivo problematizar 
el uso de “modelos listos” y estereotipos frecuentes en el jardín de 
infancia y acercar a los niños al Arte Contemporáneo. Así, realizamos 
una investigación bibliográfica basada en Estudios de Cultura Visual 
sobre el uso de “modelos listos” frecuentes en la Educación Infantil 
y proponemos otro enfoque ejemplificado a partir de la obra de la 
artista Leila Danziger, con el fin de resaltar las relaciones del Arte 
Contemporáneo y especialmente, su cercanía con los niños.

PALABRAS-CLAVE
Educación. Arte Contemporaneo. Cultura visual. Infancia. Dibujos 

para colorear.

Introdução
Através desta pesquisa pretendemos destacar a importância de 

incentivar os/as arte-educadores/as contemporâneos/as a pensarem 
em metodologias pós-modernas que contemplem a Arte como 
processo efetivamente ativo, de experimentação e possibilidades, de 
modo que as ações das crianças (tais como o amassar, o riscar, o 

ARTE CONTEMPOR NEA E EDUCAÇÃO INFANTIL: 
UM OLHAR PARA ALÉM DE DESENHOS 
IMPRESSOS 
ARTE CONTEMPORÁNEO Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA: UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LOS DIBUJOS IMPRESOS

Eixo temático C:
Educação, Arte e Cultura Visual

UEM, Brasil

mendesrochathalia@
gmail.com

UEM, Brasil

vjpbaliscei@uem.br

Thalia 
Mendes 
Rocha

João Paulo 
Baliscei 



537

mover-se, o rasgar, entre outros) sejam inseridas de fato nas práticas artísticas. Tais 
posturas podem ser proporcionadas às crianças por meio de um contato maior com a 
Arte Contemporânea em conjunto com os Estudos da Cultura Visual, visto que, estes 
incentivam posicionamentos de questionamento frente às imagens.

Inicialmente recorremos às memórias do Ensino Fundamental e da Educação 
Infantil. Neste período recordamos dos desenhos mimeografados que frequentemente 
pintávamos em datas comemorativas, das capas de semestre e murais para 
apresentações escolares e também do odor característico que tinham esses 
desenhos (cheiro de álcool) proveniente do produto utilizado para as impressões em 
sequência. Esses desenhos copiados eram quase sempre de personagens infantis, 
de meninos ou meninas, vestidos/as de jogador/a de futebol, caipira, índio/a entre 
outros personagens que faziam referência a datas comemorativas ou relacionados a 
profissões. Dessa forma, em regra, era o mesmo desenho para todos/as e um material 
para colorir, no caso o lápis de cor ou giz de cera.

Também recordamos que as professoras tinham guardado em sala várias pastas 
com desenhos mimeografados, para distribuir quando chovia ou caso ocorresse algum 
imprevisto. Quando não pintávamos os desenhos mimeografados, produzíamos nossas 
próprias ilustrações. Havia sempre um tema para guiar os desenhos: a professora 
propunha-nos a ilustração de uma história ou de um poema ou um tema específico, 
porém, esta prática não ocorria com muita frequência. Não temos lembranças de 
obras de artistas contemporâneos/as, já que estas eram praticamente inexistentes.

Diante disso, se compararmos produções artísticas dos séculos XX e XXI, 
verificamos que muitas foram as transformações estéticas, políticas e temáticas que 
perpassaram os gostos e estilos artísticos nas últimas décadas. Porém, pouco disso 
se torna acessível e atrativo à grande parte da população, e também aos espaços 
escolares, que quando tem acesso a Arte na maioria das vezes “absorvem” gostos 
e conhecimentos artísticos que (ainda) estão baseados, predominantemente, em 
concepções Clássicas e Modernas sobre a Arte.

Ressaltamos que, quando nos referimos às concepções aqui denominadas como 
Clássicas e Modernas de Arte, reforçamos que ambas não são tratadas como iguais, 
consideramos seus contextos e diferenças. Tampouco pretendemos de alguma forma 
diminuí-las ao ressaltar a importância da Arte Contemporânea na Educação Infantil. 
Pelo contrário, intentamos ressaltar suas modificações e características para buscar 
compreender seus reflexos no Ensino de Artes Visuais na primeira Etapa da Educação 
Básica. 

Quando nos referimos à Arte Clássica, destacamos as concepções que guardam 
valores próprios de uma arte acadêmica, que priorizam a mimesis e a ideia de que 
a Arte deve reproduzir a realidade, sendo uma janela para o real. A ideia de belo 
como sinônimo de bom, também é um juízo estético próprio deste período. Já quando 
nos referimos a Arte Moderna evidenciamos, concepções como, a preocupação com 
agrupamentos históricos, formais, estéticos e temáticos, assim como ressalta Arthur 
Danto (2006, p. 09) o “uso de métodos característicos de uma disciplina para criticar 
a própria disciplina, não para subvertê-la, mas para entrincheirar-la mais firmemente 
em sua área de competência”.

Desta forma, esta pesquisa reflete uma preocupação acerca de como está atualmente 
o Ensino de Artes Visuais na Educação Infantil, visto que, ainda notamos, através de 
relatos, falas de docentes, materiais didáticos e pesquisas, que o componente Arte 
ainda está fortemente ligado a padrões Clássicos, Renascentistas e ideais que não 
refletem a atual realidade da Arte e muito menos das crianças em questão.
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Dessa forma, esta pesquisa apresenta a seguinte problemática: Como o contato 
com a Arte Contemporânea na Educação Infantil pode aproximar as crianças da Arte? 
Com base nesta questão disparadora, este artigo tem o objetivo de, problematizar a 
utilização de “modelos prontos” de desenhos estereotipados frequentes na Educação 
Infantil e aproximar as crianças da Arte Contemporânea.

A pesquisa realizada caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de caráter 
qualitativo. Conforme explica Antônio Carlos Gil (2002, p. 44), “A pesquisa bibliográfica 
é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 
livros e artigos científicos”. Para o autor, a análise qualitativa consiste em “uma 
sequência de atividades, que envolvem a redução dos dados, a categorização desses 
dados, sua interpretação e a redação do relatório”. Para alcançar o objetivo proposto, 
a pesquisa bibliográfica foi organizada em três etapas. Primeiro problematizamos 
as referências que consideramos ser limitadas, no que tange ao trabalho com Artes 
Visuais na Educação Infantil, com foco nos “modelos prontos” que comumente são 
apresentados às crianças como “atividades artísticas”. Na segunda etapa apresentamos 
a importância da Arte Contemporânea na Educação Infantil. Por fim, ressaltamos 
algumas possibilidades de aproximações didáticas com a Arte Contemporânea, 
através de possíveis proximidades com as ações das crianças. Principalmente suas 
vizinhanças com as crianças e as exemplificamos a partir da obra da artista Leila 
Danziger.  

Como referencial teórico buscamos respaldo nos Estudos da Cultura Visual, um 
campo de investigação que emergiu no final dos anos 1980, tendo como uma das 
características o deslocamento do olhar para aquilo que visualizamos e pensamos. 
Segundo Fernando Hernández (2007, p. 22) os Estudos da Cultura Visual são “um 
movimento cultural que orienta a reflexão e as práticas relacionadas às maneiras de 
ver de visualizar as representações culturais e, em particular, refiro-me às maneiras 
subjetivas e intersubjetivas de ver o mundo e a si mesmo”.

Pretendemos assim, a partir desse referencial, deslocar as concepções 
naturalizadas dentro do meio social do qual fazemos parte, possibilitando espaço para 
que outras questões que não detenham destaque também tenham a oportunidade de 
ser legitimadas, notadas ou problematizadas. Por meio do exercício de um olhar ativo 
e reflexivo na Educação Infantil.

Utilização de “modelos prontos”, desenhos e apostilas para colorir na 
Educação Infantil 

De acordo com Daniela Cristina Coleto (2010, p. 140) é comum que a criança 
comece a “desenhar por volta dos dois anos. Nesse período está aberta a experiências, 
não tem medo de se arriscar, pois o seu corpo é ação e pensamento: ela pode tocar, 
cheirar, pensar e experimentar com o corpo”. Semelhantemente, Rosa Iavelberg (2013, 
p. 23) se refere a esse tipo de desenho como “desenho de ação”, a partir dos quais as 
crianças, sem intenção de representar algo, exploram os materiais riscantes, a partir 
das possibilidades de seu próprio corpo. Combinam-se os movimentos longitudinais, 
emaranhados, rabiscos e garatujas que indicam, de certa forma, a trajetória do corpo 
que os desenhou. 

As autoras, portanto, sublinham que desde os primeiros anos da infância a criança 
experimenta as técnicas artísticas por meio de suas próprias ações, como por 
exemplo dos sons que escuta, do toque, e de outros sentidos que contribuem para 
sua formação. No entanto, nesta fase visualizamos a utilização de “modelos prontos”, 
popularmente conhecidos como desenhos para colorir na Educação Infantil e também 
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no ensino de Arte. De acordo com Caroline Ferronato (2014), tal prática se popularizou 
nos anos de 1980 e tornou-se comum desde então, o que contribui para reforçar uma 
visão estereotipada acerca do que a Arte significa. Um dos fatores que contribui para 
a utilização destes desenhos no ensino de Arte é a extensa e movimentada jornada de 
trabalho dos/as professores/as como destaca (ROCHA, BALISCEI, 2021). Outro fator 
se deve às experiências escolares na Educação Básica e as referências na formação 
docente. Segundo os autores, são as formas a partir das quais estes/as profissionais 
tiveram contato com a Arte na escola. 

A partir dessa perspectiva estereotipada os/as docentes costumam compreender 
as habilidades artísticas como “dons” e “talentos” inatos, como destacam João Paulo 
Baliscei, Eva Lacerda e Teresa Teruya (2018), e a valorizar unicamente movimentos 
artísticos europeus, de épocas passadas, bem como, artistas internacionais (re)
conhecidos/as – o que, diretamente, inviabiliza o acesso e a valorização de artistas 
brasileiros/as e contemporâneos/as.

Para além das versões tradicionais de “modelos prontos” frequentemente 
compartilhadas entre professores/as a partir de impressões e fotocópias, hoje, esses 
“modelos” são localizados e compartilhados com certa facilidade em sites e até mesmo 
em grupos de professores/as em redes sociais. Na Figura 1 apresentamos alguns 
exemplos.

Fonte: Liliane Santos Monteiro (2015).

Figura 1. Imagens de atividades de “modelos prontos”, facilmente propagadas 
na Educação Infantil

De acordo com Ferronato (2014) com a utilização de desenhos prontos a 
criança perde a oportunidade de desenvolver aspectos importantes para o seu 
desenvolvimento na Educação Infantil, tais como, o desenvolvimento da criação 
simbólica e de significados, melhoria nos movimentos e percepção. Ainda de acordo 
com a autora, os desenhos prontos desempenham um papel secundário na escola, 
pois são frequentemente utilizados para ilustrar datas comemorativas, ou cartões para 
familiares, por exemplo, como destacado anteriormente. Ao adotar tal prática: “Muitos 
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professores esquecem se da importância de se trabalhar com o verdadeiro saber 
artístico e acabam reduzindo as aulas de Arte a uma série de técnicas e produtos 
artísticos destituídos de um efetivo sentido para o ensino” (FERRONATO, 2014, p.14). 
Contribuindo com a desvinculação do papel do ensino de Arte na Escola. 

A partir da Figura 1, destacamos que o problema aqui não é o modelo em si, mas 
sim, as referências restritas que esses “modelos prontos” oferecem, as quais, muitas 
vezes, tendem a reforçar uma compreensão estereotipada de Arte, além de restringir 
o limite espacial gráfico-plástico das crianças, por meio de linhas já delimitadas e 
também de margens.  De acordo com Cunha (2017, p. 47) “se não houver desafios 
para que as crianças continuem elaborando outras estruturas, elas se contentarão 
com aquelas já descobertas, fixando-as como modelos únicos que originarão 
estereótipos.” De acordo com Ferronato (2014, p. 53-54) “Nos cadernos de figuras 
para colorir, não há lugar para se expressar livremente, para expor sua forma de ver a 
realidade, desenvolver a sensibilidade e a afetividade, o que não favorece, assim, as 
diferenças entre as crianças”. 

Isso nos leva a outro fator relevante para o trabalho com Artes Visuais: os 
referenciais artísticos, teóricos metodológicos de um/a profissional formado na área de 
Arte que, provavelmente, serão diferentes dos de um/uma professor/ra com formação 
acadêmica em outra área. Diante dessa concepção, recorremos aos estudos de Ana 
Luiza Richel Nunes (2006), cuja pesquisa propõe reflexões a respeito do Ensino de 
Arte, destacando como as políticas públicas têm contribuído (ou não) para a atuação 
de professores/as na Educação Básica. 

Nunes (2006) destaca que é preciso fazer uma reflexão a respeito das especificidades 
de cada linguagem artística e que em uma forma polivalente de ensino, isso não 
ocorre, sobretudo, quando consideramos que é comum que professores/as de outras 
áreas assumam o componente Arte. Conforme a autora isso propicia que a Arte seja 
enxergada mais como uma forma de entretenimento do que como um componente 
curricular¹ capaz de possibilitar ao/à aluno/a conhecimentos em Artes Visuais, Música, 
Dança e Teatro. Segundo Nunes (2006), isso pode ocasionar uma visão equivocada 
do Ensino de Arte, como explicita na análise daquilo que observou em sua pesquisa. 
Afirma que na maioria das escolas investigadas, na Educação Infantil, “[...] com 
atuação de Pedagogas [...], continuam repetindo os modelos de imagens xerocadas, 
relacionadas com o processo de alfabetização ou como instrumento pedagógico para 
trabalhar conhecimentos de outras disciplinas” (NUNES, 2006, p.11). 

A partir de tais apontamentos, concordamos com Hernández (2007, p. 46) que 
“[...] a profissão (de educadores das artes visuais) encontra-se atualmente em um 
estado de transição entre o modernismo e o pós-modernismo, no qual a prática é 
predominantemente moderna, mas a mudança pós-moderna é inevitável”. Diante 
disso, no tópico seguinte buscamos por pesquisas já elaboradas que abordam 
interfaces entre Arte Contemporânea, Educação Infantil e Ensino de Artes Visuais 
para selecionar possíveis caminhos metodológicos que orientem quanto a essa 
aproximação e que se distanciam de “modelos prontos”, dos desenhos e de cartilhas 
para colorir. 

¹Termo utilizado pela BNCC (BRASIL, 2018) para se referir ao que comumente conhecemos 
por disciplinas. No documento, os componentes são relacionados à garantia dos/as alunos/as ao 
desenvolvimento de competências específicas para cada etapa da Educação Básica.
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Arte Contemporânea e Educação Infantil: alguns apontamentos
Cunha (2008) destaca que as imagens daquilo a que ela se refere como Cultura 

Visual chegam até nós por diferentes vias, produzindo uma variedade de significados. 
Essas imagens são propagadas em nosso cotidiano de forma perspicaz, através de 
meios de comunicação que acabam se tornado as principais referências para que 
tanto as crianças como os/as professores/as elaborem seus repertórios imagéticos. 
Complementamos que uma obra ou imagem nunca é passiva ou neutra, ou seja, 
estas, na maioria das vezes, são portadoras de conteúdos e mensagens. 

Carla Juliana Galvão Alves Warken (2005) complementa Cunha (2008) ao ressaltar 
a importância da disciplina de Arte como um agente fundamental na construção de 
novos sentidos para as imagens que os/as arte-educadores/as levam até as salas de 
aula, visto que, o mercado do consumo tende a universalização dos indivíduos, a fim 
de criar nichos de mercado. De acordo com Warken (2005) ainda somos conduzidos 
por concepções modernistas e vanguardistas, de maneira que o Ensino de Arte tem 
enfoque principalmente em habilidades que dizem respeito às qualidades estéticas 
da produção artística. Essa colocação guarda relações diretas com as referências 
artísticas utilizadas por profissionais da Educação Infantil, pelos/as arte-educadores/
as, por materiais didáticos e currículos que, na maioria das vezes, são oriundas de 
períodos e contextos distintos daqueles das crianças e adolescentes contemporâneos/
as. 

De acordo com Susana Rangel Vieira da Cunha e Rodrigo Saballa (2017), o 
pensamento pedagógico atual está aliado a concepções de Arte que não pertencem 
ao nosso tempo, fazendo assim, com que as crianças efetuem trabalhos que 
pertencem a concepções artísticas diferentes das abordadas hoje. Como por exemplo, 
o pertencimento de artistas a movimentos artísticos específicos, uso de padrões 
determinados para cada estilo, técnicas particulares de cada estilo, que valorizavam 
uma forma característica, uma iconografia determinada, dentro de padrões estéticos 
constituídos na época e a intensa propagação dos “modelos prontos” impressos ou 
mimeografados. 

Concordamos com Edith Derdyk (1994) que “desenhar não é copiar formas, 
figuras, não é simplesmente proporção, escala” (DERDYK, 1994, p. 24). Dessa forma, 
a exploração das características da Arte Contemporânea - como a inquietação, a 
investigação e o deslocamento - podem ser um passo importante para repensar a forma 
como os/as arte-educadores/as orientam suas aulas e seus modos de pensar, assim 
como para repensar os critérios a partir dos quais elegem os/as artistas e composições 
que levam às salas de aula. Pois, o contexto pós-moderno evoca a posição de um 
lugar participativo na Arte, seja por meio de indagações sobre determinados conceitos, 
significados e interpretações que uma produção suscita, de maneira que estes possam 
ser ressignificados de acordo com vivências de cada sujeito; como também, por meio 
da participação ativa do público ao entrar em contato com a Arte Contemporânea ou, 
até mesmo, ao fazer parte dela. 

Assim como as crianças, a Arte Contemporânea parece criar a partir de uma 
postura exploratória, ativa e inusitada que difere das posturas assumidas em outros 
períodos em que os/as artistas estavam atrelados/as a um conjunto de inclinações que 
permitia a classificação de suas produções; e em que o público assumia uma postura 
passiva frequentemente voltada apenas à contemplação e admiração. Diferente dos/
as artistas clássicos/as e modernos/as, os/as artistas contemporâneos/as costumam 
fugir aos padrões estabelecidos, ou ressignificá-los.

Sendo assim, destacamos que o contato das crianças da Educação Infantil com 
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expressões da Arte Contemporânea se faz necessário, pois oportuniza possibilidades 
tanto para os/as profissionais da área da Arte como para as próprias crianças. 
Consideramos que a Arte Contemporânea pode ser de extrema relevância para o 
desenvolvimento das crianças que frequentam a Educação Infantil e concordamos 
quando Icleia Borsa Cattani (2007, p. 43) que afirma que “[...] as novas formas de 
fazer [arte] acarretam, necessariamente, novas formas de olhar e analisar”.

Abordagem da Arte Contemporânea a partir do trabalho de Leila Danziger
Com base nas argumentações apresentadas até aqui e nos quatro subsídios teóricos 

metodológicos apresentados por Rocha e Baliscei (2021): a) a Arte Contemporânea 
contempla ações e técnicas acessíveis às crianças da Educação Infantil, tais como 
o amassar, o riscar, o rascar, o mover (-se); b) a Arte Contemporânea, muitas vezes, 
requer do público uma postura exploratória; c) tanto a Arte Contemporânea quanto as 
crianças se aproximam em termos de múltiplas linguagens e do hibridismo; d) e a Arte 
Contemporânea evoca a criatividade na seleção e uso de instrumentos e suportes 
não convencionais (cavalete, telas, folha de sulfite). Apresentamos um exemplo de 
aproximação entre Arte contemporânea e Educação Infantil por meio do trabalho da 
artista carioca Leila Danziger, mais especificamente a série intitulada Vanitas de 2010 
que mais tarde em 2011 também se tornou vídeo. A respeito da série Bárbara Mól 
destaca que: 

Vanitas (2010) é uma coleção presente em Diários públicos (2001-2011) 
e, assim com tal pesquisa, surge da interferência em jornais cotidianos, 
por meio dos gestos de rasgar e descascar o papel como se tirasse 
a primeira pele do jornal, esvaziando quase toda a superfície, ainda 
que a estrutura e dimensão da página sejam mantidas. Leila Danziger 
refere-se a este procedimento como uma leitura, entrementes, sua 
leitura extrai e corrói aquilo que lê, é uma leitura gestual (com o corpo 
como diria Barthes), ao mesmo tempo, delicada e ritual, repetitiva e 
violenta. Seu gesto prepara a página assim como um pintor prepara 
sua tela, tornando o papel uma superfície de criação translúcida e 
frágil [...] (MÓL, 2015, p. 60). 

De acordo com o trecho acima é possível notar a forma como a artista trabalha 
realizando interferências em um material, neste caso específico, jornais, principalmente 
por meio do ato de rasgar deixando apenas alguns fragmentos, e também faz 
interferências com carimbos e monotipias, como é possível notar na Figura 2.  As ações 
da artista, portanto, conferem novos sentidos à obra desde suas primeiras ações. 
O resultado é apenas uma parte do processo de produção que está imbricado de 
significados trazidos pelas escolhas, tais como, as de apagar determinadas imagens 
e de evidenciar outras, além da fragilidade do material escolhido e da influência que 
tais imagens exercem diariamente, visto que estão inseridas em um produto da mídia 
com forte circulação entre a população.
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Diferente do que estabelece os exemplos destacados na Figura 1, outras propostas 
pensadas por um/a profissional com formação em Artes Visuais e com conhecimentos 
de ações da Arte Contemporânea poderiam, talvez, não só aceitar as deformidades, 
o imprevisível, a fuga das margens, a fantasia e a imaginação, como também, 
incentivá-las. Algumas das características destacadas nos quatro subsídios teóricos 
metodológicos apresentados por (ROCHA; BALISCEI, 2021) podem ser notadas nas 
obras de Leila Danziger, como a utilização de diferentes suportes o rasgar, o hibridismo 
de técnicas, dentre outras ações como a sobreposição, o avesso, os resquícios de 
escritas e imagens e outras relações que podem ser estabelecidas como o apagamento 
e os espaços vazios.   

Considerações Finais
Quando abordamos a aproximação entre Arte Contemporânea e as crianças da 

Educação Infantil, ressaltamos que, muitas vezes, as primeiras impressões que se 
têm da Arte ocorrem a partir de técnicas e materiais que não fazem parte da realidade 
de muitas crianças. Por exemplo, pinturas a óleo, desenhos realistas com traços 
elaborados, e obras de artistas homens e europeus. Comumente, visualizamos a forte 
presença de “modelos prontos” ou desenhos para colorir, os quais valorizam Arte como 
produto para exposições, abordam temáticas recorrentes como datas comemorativas, 
reforçam determinados estereótipos e padrões específicos. Estes desenhos para 
colorir, além de limitar os espaços grafo-plásticos das crianças, também contribuem 
para a desvalorização do desenho infantil e para a desvalorização do componente 
Arte. As ações a partir das quais as crianças aprendem por meio de “modelos prontos” 
ou pré-determinados, por exemplo, reverberam concepções de Arte cunhadas na 
cópia, na imitação e na preservação daquilo que é tomado como referência.  

Por outro lado, a Arte Contemporânea abre caminhos para outras possibilidades 
como também para ações que se assemelham às ações que são próximas às 
crianças, possibilitando assim, outros espaços de experiências por meio da Arte de 
forma significativa e contextualizada. A valorização e formação de um/uma profissional 
formado em uma das áreas da Arte com conhecimento a respeito das expressões 

Fonte: Gabriel Caram (2010).

Figura 2. Recortes da série Vanitas, 2010, jornais apagados e encadernados, 
68 páginas. 65x57 cm.
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contemporâneas é algo a ser destacado e valorizado, principalmente nas etapas 
iniciais da Educação Básica. Com respaldo dos Estudos da Cultura Visual, podemos 
problematizar as narrativas dominantes, dar vozes às marginalizadas, repensar as 
formas como utilizamos tais recursos em sala de aula e como estas refletem nos 
modos de ser, pensar, agir e estar no mundo dos/as nossos/as alunos/as.   
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RESUMO
Esse artigo trata da possibilidade da criação de um Laboratório 

Social da Imagem como desdobramento prático de nossa pesquisa 
de mestrado em Arte e Cultura Visual, em especial, com foco na 
cultura das imagens e nos processos de mediação. Através de uma 
alfabetização visual é possível ampliar a “inteligência visual” de 
eleitores e eleitoras colaborando para uma decisão de voto mais 
consciente diminuindo a manipulação por imagens e inaugurando 
espaços de cidadania e reflexão sobre a vida política local, regional 
e nacional.

PALAVRAS-CHAVE
Cultura Visual; Alfabetização visual; Imagens; Política, Eleições.

RESUMEN
Este artículo aborda la posibilidad de crear un Laboratorio de 

Imagen Social como resultado práctico de la investigación de nuestro 
Máster en Arte y Cultura Visual, en particular, con un enfoque en 
la cultura de la imagen y los procesos de mediación. A través de 
la alfabetización visual, es posible expandir la “inteligencia visual” 
de votantes y votantes, contribuyendo a una decisión de voto más 
consciente, reduciendo la manipulación de imágenes y abriendo 
espacios para la ciudadanía y la reflexión sobre la vida política local, 
regional y nacional.

PALABRAS-CLAVE
Cultura Visual; Alfabetización visual; Imágenes; Política, 

Elecciones.

A força das imagens no processo eleitoral
Jair Bolsonaro iniciou, na internet, a sua pré-campanha à 

Presidência da República ainda em 2014. Essa ação colocou-o à 
frente de seus principais adversários políticos na campanha eleitoral 
de 2018. Esse dado é atestado, por exemplo, pelo seu limitado tempo 
de rádio e televisão para o programa eleitoral gratuito, conforme a 
legislação eleitoral vigente à época. Foram apenas oito segundos, 
em real desvantagem com relação ao candidato Fernando Haddad, 
que tinha expressivos dois minutos e vinte e três segundos.
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Retomamos Ortiz (1988) para reforçar que os argumentos acima são relevantes 
para ressaltar a importância do rádio e, sobretudo, da televisão, que desde a década 
de 1950 ocupa, na cena nacional, papel relevante, seja para a construção de uma 
cultura popular de massa, seja para a efetivação de uma consciência nacional. As 
pessoas passam a pensar a partir do que a televisão pauta, e com a política não é 
diferente. Ao menos não era, pois a internet representou uma mudança de paradigma, 
o que acarretou a diminuição drástica da influência da televisão no processo eleitoral, 
especialmente em relação à decisão do voto.

A imagem da Figura 1 reflete, em números, o exemplo da importância de uma 
campanha antecipada na internet, especialmente no que diz respeito ao uso estratégico 
de imagens. O infográfico reafirma o que levantamos, analisamos, apontamos e 
discutimos em nossa pesquisa de mestrado sobre a dinâmica das imagens na 
construção visual da imagem pública de Jair Bolsonaro. 

Também nos faz refletir sobre novos usos das imagens em campanhas eleitorais, 
sobretudo com relação ao eleitorado que detém pouco ou nenhum domínio do processo 
de escolarização formal, valorizando as experiências do cotidiano como ferramentas 
para ler imagens políticas e atribuindo ou redefinindo os sentidos extraídos a partir 
dessa leitura num processo de educação informal.

Todo esse processo revela o que, para o eleitorado de Bolsonaro, foi a união das 
direitas para derrotar o comunismo, a corrupção na política e, sobretudo, a imposição 
de candidaturas pelos tradicionais meios de comunicação. Nessa perspectiva, essas 
candidaturas, muitas vezes, apresentavam pouca ou nenhuma relação com os anseios 
da população. A campanha de Bolsonaro usou a internet para articular as direitas e 
canalizá-las ao seu nome e propostas, em sintonia com os sentimentos de mudança 
presentes na sociedade à época.

Fonte: jornal Gazeta do Povo

Figura 1. Infográfico das eleições de 2018
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Ao contrário do que muitos pensam, não existe apenas uma direita no 
Brasil. Existem várias, por exemplo: a direita bolsonarista, monarquista, 
lavajatista, do agro, das forças de segurança, intervencionista, 
neoliberal, cristã e a olavista. E, o Bolsonaro conseguiu unir todas elas 
com a internet. Ele é imbatível nas redes, já que você está falando de 
imagens então, pode olhar na internet e ver quem tem mais imagens e 
está mais em evidência. Se não for o mito, mudo meu nome. A grande 
contribuição dele foi reinventar o jeito de fazer política, diminuindo o 
custo da campanha e despertando nas pessoas a vontade de falar 
de política, coisa que só a esquerda fazia e, agora, com medo, eles 
falam que a gente é violento, mas não adianta, o que começou não 
vai mais parar. De agora em diante, uma direita dessas aí, sempre vai 
se levantar para bater nesses malandros da esquerda. Não adianta 
chamar a discussão de coisa de tia do zap ou que a gente é gado, já 
era, a mudança começou e o mito uniu todo mundo que não sabia que 
podia fazer política ou só discuti-la. (Fulano de tal, 2020, entrevista I).

A fala do entrevistado acima revela, em campo, nuances de um eleitorado convencido 
do sentimento de mudança que as imagens de Jair Bolsonaro reverberava durante 
o processo de campanha que, extrapolou o marcador de tempo “campanha” num 
movimento de antes e depois da campanha, isto é, houve uma intensa circulação 
de imagens antes da campanha de 2018 e que permanece após a sua chegada ao 
Planalto.

Mitchell (2006) afirma que tudo que vemos no mundo real é uma cópia de algo e que 
os medíocres dominam a cultura visual virtual. Por isso, é necessário compreender 
imagens políticas virtuais. Negar a potência estratégica dessas imagens fabricadas 
ou reais que circulavam na cena política conduziu os partidos políticos alinhados à 
esquerda a uma expressiva derrota nas urnas desde as eleições presidenciais de 2018 
às municipais em 2020, com drástica redução das cadeiras ocupadas por membros 
dessas organizações políticas tanto no legislativo quanto no executivo.

Essa queda nos números dos partidos de esquerda foi marcada por uma tentativa de 
ridicularização de Bolsonaro em longos discursos e manifestos da classe artística. Não 
houve proposta coordenada para a produção e a circulação de uma contra-visualidade 
às imagens de Bolsonaro como herói. O uso de imagens numa campanha eleitoral é 
semelhante ao uso do humor: não se explica, se faz o mesmo ao contrário. Por isso, 
é importante a compreensão dos processos de produção de sentido como processos 
sociais, isto é, as imagens da cultura visual são elementos desses processos em 
contextos culturais, nesta pesquisa, na cena política.

A tomada do poder e a sua manutenção dependem categoricamente da produção 
de imagens, da manipulação de símbolos, dos modelos de ação. Fazendo isso, o 
candidato ou candidata conseguirá emplacar uma história idealizada, construída ou 
reconstruída conforme as necessidades do momento da disputa eleitoral. No caso de 
Bolsonaro, foi o mito do herói que legou à sua campanha a ideia de que somente ele 
seria capaz de conduzir o enfrentamento às mudanças necessárias na cena política 
nacional.
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O poder só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção 
de imagens, pela manipulação de símbolos [...] é uma reserva de 
imagens, de símbolos, de modelos de ação; permite empregar 
uma história idealizada, construída e reconstruídas segundos as 
necessidades, a serviço do poder presente. Este gere e assegura 
seus privilégios colocando em cena uma herança. É, entretanto, o mito 
do herói que acentua com mais frequência a teatralidade política; ele 
engendra uma autoridade. (BALANDIER, 1982, p. 7).

Desse cenário, surgem duas realidades possíveis: de um lado, os meios de 
comunicação tradicionais perderam consideravelmente a sua hegemonia sobre 
o comportamento do eleitorado quanto à decisão do voto, porém mantêm a sua 
capacidade de multiplicação e difusão das imagens políticas. Por exemplo, a tentativa 
desses meios em apagar Bolsonaro da cena política acabou por destacá-lo. Explico: 
Bolsonaro ficou conhecido nacionalmente pela internet, no entanto, foram os meios 
de comunicação tradicionais que deram suporte à sua aparição. A cada discurso 
controverso, uma matéria de capa ou reportagens inteiras sobre suas condutas, suas 
opiniões, suas bandeiras, suas propostas, sua história de vida, seus comportamentos.

A multiplicação e a difusão dos meios de comunicação modernos 
modificaram profundamente o modo de produção das imagens 
políticas. Elas podem ser fabricadas em grande quantidade, por 
ocasião de acontecimentos ou de circunstâncias que não têm 
necessariamente um caráter excepcional. Elas adquirem, graças 
aos meios audiovisuais e à imprensa escrita, uma força de 
irradiação e uma presença que não se encontram em nenhuma 
das sociedades do passado. Elas se tornam cotidianas; isto quer 
dizer que elas se tornam banais e se desgastam, o que exige 
renovações frequentes ou a criação de aparência de novidade. 
Está primeira e sumária enumeração de novas condições de 
funcionamento da imaginária política parece bastar para marcar 
as diferenças com as situações passadas. (BALANDIER, 1982, 
p. 62-63).

O contínuo processo de massificação das imagens de Bolsonaro pelos meios de 
comunicação tradicionais e os desdobramentos dessa cena através de suas redes 
na internet colaboraram para que essas imagens se tornassem cotidianas, isto é, 
corriqueiras, comuns e até banais. Estão em todos os lugares o tempo todo, ao menos 
essa é a impressão, obrigando a que sejam constantemente renovadas, fabricadas 
ou inventadas, gerando sempre a ideia de novidade. Esse dado pode ser verificado 
nos sítios de busca e redes sociais na internet através de pesquisa com os termos 
“Bolsonaro herói”, “Bolsonaro hoje” ou, ainda, “Bolsonaro militar”, conforme o exemplo 
da figura 2.
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Para Català (2013), esse processo pode ser visto de três maneiras distintas: visual 
(visão orgânica), visível (visão cultural) e visualizada (visão técnica). Assim, o olhar da 
Cultura Visual não é o único na cena política e, no caso de Bolsonaro, a campanha 
usou obviamente o olhar natural, os elementos da cultura e, ainda mais, a imagem 
visualizada, que é compatível com as formas técnicas do ver, isto é, submetida a um 
processo de edição, fabricação ou adaptação.

De acordo com Dondis (1991), percebemos nas estratégias da campanha de 
Bolsonaro ao Planalto uma tentativa de “alfabetização visual política”: a criação e a 
circulação de imagens fundamentadas na sintaxe visual, com elementos simples, porém 
com base numa “racionalidade” que abre acesso simplificado para o entendimento 
natural ou produzido daquelas imagens, aproveitando-se da tendência que associa o 
verbal e o visual para compreender a realidade do passado, presente ou futuro:

A tendência a associar a estrutura verbal e a visual é perfeitamente 
compreensível. Uma das razões é natural. Os dados visuais têm três 
níveis distintos e individuais: o input visual, que consiste de miríades 
de sistemas de símbolos; o material visual representacional, que 
identificamos no meio ambiente e podemos reproduzir através do 
desenho, da pintura, da escultura e do cinema; e a estrutura abstrata, 
a forma de tudo aquilo que vemos, seja natural ou resultado de uma 
composição para efeitos intencionais. (DONDIS, 1991, p. 20). 

Para Gohn (2006) esse é o processo da educação informal que tem como objetivo 
socializar os indivíduos e desenvolver hábitos e atitudes em relação a determinado 
tema no caso, em nosso estudo, hábitos e atitudes relacionados à construção da 
opinião política e decisão ao voto. As imagens da campanha presidencial objetivam 
educar o eleitorado e criar um grupo de pessoas que ao compartilhá-las ou comentá-
las logo será reconhecido dentro de uma nova categoria das ciências políticas, o 
bolsonarismo.

Fonte: Google

Figura 2. Busca com termo “Bolsonaro herói”
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Toda essa tentativa de uma “alfabetização visual política” passa por um processo 
de educação informal, no qual, de forma espontânea, os participantes da cena política 
vão aprendendo em seu cotidiano sobre os principais temas da campanha recebendo, 
compartilhando, fabricando e incorporando sentidos às imagens.

Na educação informal, não há lugar, horários ou currículos. Os 
conhecimentos são partilhados em meio a uma interação sociocultural 
que tem, como única condição necessária e suficiente, existir quem 
saiba e quem queira ou precise saber. Nela, ensino e aprendizagem 
ocorrem espontaneamente, sem que, na maioria das vezes, os próprios 
participantes do processo deles tenham consciência. (GASPAR, 2002, 
p.173).

Por isso Gohn (2006, p. 31) vai dizer que na educação informal, os resultados 
acontecem a partir do senso comum ancorado nas mídias, ou seja, através da 
experiência de quem observa esses processos seja no cotidiano ou nas imagens dos 
meios tradicionais aos digitais.

Sendo que para Hernandez (2000) o processo que inclui, no ambiente escolar 
(no nosso caso, o ambiente da campanha), práticas artísticas de “racionalidade”. 
Esse processo permitirá àqueles que olham as imagens da cultura visual não 
apenas contemplá-las por apreciação, mas compreendendo as redes de poder que 
são formadas a partir e com elas. Ou seja, essas imagens detêm um papel social e 
transformador em virtude de suas constantes transformações e exigências diárias para 
serem vistas ou compreendidas. É um processo dinâmico, sempre em transformação, 
como um grande arquivo de imagens múltiplo e rizomático, em constante devir.

Ao reconhecer essa dinâmica, Didi-Huberman (2012) observa que a imagem é 
potência dialética e força histórica. Isto porque ela dialoga com o passado e o presente, 
num sentido de coexistência para afirmar ou reafirmar a cena que representa. Esse 
movimento é visto na campanha quando se relacionam imagens do passado no 
presente e elas acabam sendo misturadas num rizoma.

Fonte: Academia Militar das Agulhas Negras

Figura 3. Bolsonaro de cadete a capitão.



552

Porém, isso não importa muito à cena política porque, confusas ou não, as imagens da 
campanha eleitoral produzem sentidos, provocam sentimentos, reações e, sobretudo, 
desejos para aderir a elas ou rejeitá-las.  Assim, essas imagens convertem-se em um 
extensivo irresistível da realidade política, na qual até o silêncio diante delas é algo 
significativo, exigindo atenção e análise.

Por isso, Didi-Huberman (2012) nos ensina que as imagens ardem em contato 
com o real. São traços de coisas sobreviventes necessariamente heterogêneas e 
anacrônicas, posto que vêm de lugares separados e de tempos desunidos por lacunas. 
As imagens da campanha eleitoral de 2018, por exemplo, ardem em contato com o 
nosso cotidiano, provocando os mais variados sentimentos, que vão do amor ao ódio.

Não se pode falar do contato entre a imagem e o real sem falar de uma 
espécie de incêndio. Portanto, não se pode falar de imagens sem falar 
de cinzas. As imagens tomam parte do que os pobres mortais inventam 
para registrar seus tremores (de desejo e de temor) e suas próprias 
consumações. Portanto é absurdo, a partir de um ponto de vista 
antropológico, opor às imagens e as palavras, os livros de imagens e 
os livros a seco. Todos juntos formam, para cada um, um tesouro ou 
uma tumba da memória, seja esse tesouro um simples floco de neve 
ou essa memória esteja traçada sobre a areia antes que uma onda a 
dissolva. Sabemos que cada memória está sempre ameaçada pelo 
esquecimento, cada tesouro ameaçado pela pilhagem, cada tumba 
ameaçada pela profanação. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 210). 

As imagens de Bolsonaro na campanha presidencial não ignoraram o momento 
da vida nacional e, assim, tocaram no real natural ou foram produzidas e colocadas 
em circulação para atender a uma demanda plebiscitária do momento. Explico: 
historicamente, o eleitorado brasileiro vota para colocar ou tirar alguém do poder. 
Não busca a participação nas decisões da vida política, mas, ao saber como estão as 
coisas, procura uma solução colocando ou tirando agentes políticos de seus respectivos 
cargos, desde um processo de impeachment ao voto em nomes desconhecidos, com 
a finalidade de atender uma demanda por “justiça”. Como se diz, “dando o troco” como 
é visto nessa fala:

Você começou falando de imagem e foi exatamente nisso que a 
esquerda perdeu. Enquanto o Bolsonaro fala de punir bandido, eles 
querem soltar. Enquanto ele fala em valorizar a família, eles defendem 
o aborto. Enquanto ele defende a religião, eles são ateus e satanistas. 
A diferença é que as imagens de Bolsonaro são o que o povo quer e, 
dos esquerdistas, um delírio da cabeça deles. O brasileiro não vota 
porque entende de política, a gente vota para tirar ou colocar alguém 
no poder. E vamos continuar tirando a esquerda do poder, esta gente, 
por onde passou deixou fome, morte e desespero. (Fulana de tal, 
2020, entrevista II).

O relato acima, de uma das entrevistadas para nossa pesquisa de mestrado, revela 
mais uma vez a potência estratégica do uso de imagens nas campanhas eleitorais. 
Isto porque elas não são apenas fragmentos da realidade objetiva, mas são conexões 
com o passado, com a memória e com os anseios do momento presente do eleitorado, 
em busca das mudanças necessárias para melhorar a vida coletiva ou individual. As 
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imagens são maneiras de quem é pobre ter acesso à cena política, fazer parte dela e 
até, quem sabe, modificá-la, alcançando conquistas coletivas ou individuais, que vão 
desde o emprego às obras de infraestrutura.

Porque a imagem é outra coisa que um simples corte praticado no 
mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço 
visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos, 
suplementares – fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre eles – 
que não pode, como arte da memória, não pode aglutinar. É cinza 
mesclada de vários braseiros, mais ou menos ardentes. (DIDI-
HUBERMAN, 2012, p. 216).

Sendo quase impossível pensar a cena política longe das imagens, nossa pesquisa 
indica, além das reflexões teóricas e da análise das experiências do cotidiano 
eleitoral, a criação de um “Laboratório Social da Imagem ( LABSI)”, com a intenção de 
promover, entre outros processos, a “alfabetização visual” do eleitorado local, regional 
e, quem sabe, nacional. Isto porque o uso de imagens da política em ambiente virtual 
tem redefinido a estruturação das democracias por todo o mundo e, a depender do 
contexto, também têm tido um peso considerável nas tentativas de solapá-las. Assim, 
aprender a ver imagens da política é colocar em relevo o que nelas está, muitas 
vezes, oculto do eleitorado, como uma armadilha que o fisga e o arrasta para uma 
decisão de voto inconsciente.

Enquanto aprender a ler significa aprender a apagar o suporte 
material do escrito para internalizar e automatizar seus mecanismos 
simbólicos, aprender a ver implica tornar visível o material do figurado 
para construir sobre ele uma nova simbologia. Trata-se de dois 
mecanismos cognitivos antagônicos, embora ambos confluam para 
um processo de conhecimento parecido. (CATALÀ, 2011, p. 15).

É preciso, conforme as palavras de Rossi (2003), que o processo que conduz à 
leitura de imagens considere as circunstâncias em que elas foram produzidas, onde 
estão circulando, bem como as condições psicológicas e o relacionamento entre leitor 
e imagem. Em nosso caso, é preciso que o eleitorado tenha relação com as imagens 
que está lendo, o que exige uma atenção especial para sua condição emocional, a fim 
de evitar leituras que oscilem apenas entre o amor e o ódio. O processo de formação 
dos leitores de imagem deve fugir aos tradicionais que a maioria das instituições de 
ensino reproduzem, com roteiros definidos. Antes, deve valorizar a experiência de 
cada leitor, possibilitando múltiplas interpretações.

Kellner (1995) nos alerta que não existem apenas processos formativos em 
instituições formais ou legais. Mas também outros processos para compreender as 
imagens, e estes têm estreita relação com a experiência, a familiaridade que o leitor 
expressa com aquela realidade apresentada pela imagem. 

Em concordância aos argumentos apresentados, conduzimos nossa pesquisa com 
entrevistas qualitativas narrativas, na qual a parcela do eleitorado de Jair Bolsonaro 
falou livremente sobre a vida das imagens, seus sentidos e como operam visualmente 
no convencimento ao voto. Esse processo é o que Mirzoeff (2003) vai chamar de 
“foco” na experiência do cotidiano do consumidor. Em nosso caso, na experiência do 
eleitor e da eleitora, que também são consumidores de imagens políticas. O eleitorado 
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deve olhar e se ver na experiência visual, para poder reconhecê-la como parte de si 
mesmo.

Fonte: Facebook de Jair Bolsonaro

Figura 4. Bolsonaro e seus filhos tomam café

Nesta jornada para testar hipóteses para um desdobramento prático desta pesquisa, 
submetemos uma imagem a duas leituras, em momentos diferentes, com a mesma 
entrevistada. A ideia inicial foi apresentar a imagem (Figura 4) sem oferecer elementos 
à interpretação e, depois, disponibilizar elementos para ampliar seu conhecimento 
sobre como a imagem poderia ter sido fabricada. Após essa intervenção, observar as 
possíveis mudanças no seu olhar.

Na primeira leitura (2020), os elementos destacados foram mesa sem toalha, comida 
da roça, arma de fogo na parede, papel-toalha, café, sabugo roído e, o principal, filhos 
atentos à conversa do pai: “Bolsonaro é um homem simples demais e de Deus. Olha 
essa família: filhos que escutam o pai, união e respeito. Uma mesa que a gente vê 
em qualquer casa, nem forro de mesa eles têm e, para completar, um cafezinho preto 
e milho cozido; ele é igual a gente mesmo”, declarou emocionada a depoente, 2020, 
entrevista I.

Na segunda leitura (2021), nós voltamos à casa da depoente e, na ocasião, 
apresentamos a mesma imagem, porém oferecemos alguns elementos extensivos 
a ela. Nossa ideia foi demonstrar que essa imagem não se parece com as mesas de 
café de pessoas simples e, provavelmente, essa cena foi fabricada para passar uma 
imagem de um político simples, que, em seu cotidiano, se parece com as pessoas de 
vida simples. Será? Assim, apresentamos os argumentos a seguir, são fragmentos do 
diálogo com a intenção de provocar a depoente antes de solicitarmos outras opiniões 
sobre a imagem (Figura 4):

Lembra de nós? Estamos fazendo a pesquisa desde o ano passado e 
descobrimos algumas coisas sobre a imagem que a senhora gostou 
do presidente Bolsonaro. Queremos dividir com a senhora essas 
descobertas. Qual a casa simples que a senhora conhece que tem 
quadro com arma e munição na parede? A senhora já viu Bolsonaro 
conversando com alguém assim tão tranquilo? Além da arma, já viu 
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casa com obras de arte na parede? E a garrafa do café onde está, 
alguém tirou? Ele tem empregada? A senhora conhece alguém mais 
simples que trabalha para viver tomando café todo mundo junto e ainda 
batendo papo? Quem será que tirou essa foto? Será que arrumaram 
tudo só para sair na foto e convencer as pessoas que eles são simples 
e se parecem com a gente? A senhora já viu político parecer com 
alguém? (Fulana de tal, 2021, entrevista III).

Após o diálogo introdutório, seguimos à segunda leitura da imagem (Figura 4): “Eu 
lembro da foto que você mostrou daquela vez, mas nunca tinha conversado sobre 
uma foto com ninguém; que esquisito, mas achei interessante, ainda mais que eu sou 
fraca de estudos e, muitas vezes, a gente não vê as coisas. Continuo gostando dele 
porque acho ele simples mesmo, mas fiquei com um pouco de dúvida sobre isso. Será 
que ele engana a gente com essas fotos? Eita, e agora? Mas vamos fazer assim, você 
continua com seu trabalho da faculdade e eu com meu presidente, só que, agora, com 
a pulga atrás da orelha”, declarou, sorrindo, a depoente, 2021, entrevista III.

A nossa hipótese para uma “alfabetização visual política” teve resultado conforme 
o nível e o tempo para essa “pedagogia visual”. Pensamos que um processo a longo 
prazo, através da proposta de criação de um laboratório de estudos das imagens 
políticas, pode gerar resultados relevantes para o futuro das imagens políticas. 
Aumentando a inteligência visual, é possível ampliar a compreensão das imagens 
políticas, que dominam significativamente as discussões da cena política.

Maior inteligência visual significa compreensão mais fácil de todos 
os significados assumidos pelas formas visuais. As decisões visuais 
dominam grande parte das coisas que examinamos e identificamos, 
inclusive na leitura. A importância desse fato tão simples vem sendo 
negligenciada por tempo longo demais. A inteligência visual aumenta 
o feito da inteligência humana, amplia o espírito criativo. Não se trata 
apenas de uma necessidade, mas, felizmente, de uma promessa de 
enriquecimento humano para o futuro. (DONDIS, 1991, p. 231).

A forma que o eleitorado lê imagens políticas impacta diretamente na formação dos 
quadros políticos nas chefias do Executivo e do Legislativo e, também, nos assentos 
dos parlamentos municipais, estaduais e federal. As representações nos três níveis 
do legislativo têm a imagem dos seus eleitores, assim os desejos, as crenças, os 
valores, a esperança, as opiniões, as lutas, as recusas, os discursos e a própria 
representatividade são colocados em circulação todos os dias através de imagens 
políticas que traduzem cada atuação. O mundo da política é conquistado, sustentado 
e tomado pelo uso estratégico das imagens, elas detêm as potências do futuro e, por 
isso, é urgente que sejam lidas criticamente.

Considerações finais
Nossa pesquisa apresenta, entre outras conclusões, a urgência em analisarmos 

criticamente as imagens da cena política com o objetivo de contribuir para a ampliação 
da escolha consciente para o voto por parte do eleitorado tanto de esquerda quanto de 
direita. As políticas de imagens e seus processos educacionais informais estruturam a 
nova democracia fazendo dos processos eleitorais uma arena de imagens incluindo, 
quase absolutamente as imagens em todas as discussões sobre o cotidiano da política. 
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As imagens nos forçam a contar histórias e, por isso, exigem uma reação quando 
estamos diante delas, nem que seja ficar em silêncio. Por exemplo, durante as 
entrevistas para nossa pesquisa, houve poucos momentos de silêncio. Destacamos 
apenas três: quando a mulher empresária olhou a imagem da discussão entre Maria 
do Rosário e Bolsonaro sobre estupro. O segundo silêncio veio da mulher enfermeira, 
ao ver a imagem do atentado a faca e apenas chorar. Algo semelhante ocorreu no 
terceiro momento de silêncio, quando o médico se deteve perplexo diante da imagem 
registrada e vazada sobre o procedimento cirúrgico ao qual o presidente foi submetido 
em função do atentado que sofreu a faca.

Destacamos que os processos de educação informal alinhados às teorias e 
possibilidades de análise da Cultura Visual constituem um poderoso recurso para 
construir e desconstruir imagens de agentes políticos dentro e fora de uma campanha 
eleitoral exigindo dos pesquisadores da área atenção constante à vida das imagens e 
uma fina sintonia aos processos educacionais informais que incorporam constantemente 
novos sentidos às imagens da cena política construindo ou desconstruindo visualmente 
os agentes políticos.

Por último, constatamos que é possível falar de política através de imagens, mesmo 
com pessoas de pouca ou nenhuma escolaridade. As imagens apresentam, em seus 
elementos constitutivos, várias outras imagens, histórias e, sobretudo, as experiências 
do cotidiano dos eleitores e eleitoras. Deste processo, planejamos um desdobramento 
prático para nossa pesquisa por vários motivos. Entre eles, retribuir à sociedade o que 
temos recebido gratuitamente através da universidade pública, por meio da criação 
de um laboratório social de estudos das imagens políticas além, evidentemente da 
contribuição para a discussão teórica sobre o tema em estudo.
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RESUMO
O presente artigo traz uma parte do processo de construção do 

produto educacional Empoderadas demonstrando alguns passos do 
desenvolvimento do protótipo bem como o desenvolvimento conceito 
e a escolha da primeira personagem. Destaca-se que o jogo trabalha 
na perspectiva da experiência das pessoas que jogam. Experiência, 
é a palavra que faz a definição mais acertada de que é um game, 
pois esta traz as pessoas que jogam para dentro do processo. O 
Empoderadas é um produto educacional que utiliza a ludicidade no 
processo pedagógico para abordar um tema fundamental para o 
ensino de artes visuais: o feminismo.

PALAVRAS-CHAVE
Jogos educacionais; Feminismo; Violência de Gênero; Cultura 

Visual; Educação

ABSTRACT 
This article brings a part of the construction process of the 

Empoderadas educational product demonstrating some steps of the 
prototype development as well as the concept development and the 
choice of the first character.  It is highlighted that the game works in 
the perspective of the experience of the people who play. Experience, 
is the word that makes the most accurate definition of what a 
game is, because it brings the people who play inside the process. 
Empoderadas is an educational product that uses the ludicity in the 
pedagogic process to approach a fundamental theme for the teaching 
of visual arts: feminism.

KEYWORDS
Educational games; Feminism; Gender Violence; Visual Culture; 

Education

INTRODUÇÃO
Neste artigo está sendo apresentado para o leitor uma parte da 

pré-produção de um produto educacional de uma investigação de 
mestrado em andamento em um programa de pós-graduação que 
aborda temas articulados à pesquisa em educação e artes visuais. 
Nesta linha, o trabalho tem como objetivo a investigação de práticas 
educativas e de processos de mediação em arte e cultura visual em 
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contextos variados da educação em âmbitos formal, não formal e informal. É nesse 
intuito que a presente pesquisa coloca o universo dos games em foco para entender 
práticas de ensino que estabeleçam relações entre o processo de ensinar e aprender de 
forma crítica, nesse caso, com ênfase nas questões de gênero. Atualmente, é comum 
observar professores pontuarem a falta de interesse dos estudantes na aprendizagem 
escolar. Em contrapartida, a juventude está cada vez mais imersa na realidade virtual, 
especialmente na dos jogos, apostando nas possibilidades motivacionais que eles 
podem ter em contextos educacionais. Está investigação busca compreender se o 
feminismo pode ser trabalhado pedagogicamente por meio de várias linguagens, por 
exemplo, o jogo. 

Segundo o que bell hooks¹ (2020) em seu livro “O feminismo é para todo mundo” 
defende que as políticas e o pensamento feministas devem ser disseminados para 
uma multidão de pessoas de várias classes sociais, gêneros e idades e em vários 
formatos diferentes. Segundo a autora, há uma urgência em produzir, para a cultura 
jovem, materiais direcionados, que muitas vezes não se encontram no meio escolar 

se não trabalharmos para criar um movimento de massa que ofereça 
educação feminista para todo mundo, mulheres e homens, teorias 
e práticas feministas serão sempre enfraquecidas pela informação 
negativa produzida na maioria das mídias convencionais. (bell hooks, 
2020, p. 48)

Em resumo, segundo bell hooks (2020) o feminismo só chegará a todos quando 
este for apresentado à massa, e uma maneira efetiva de iniciar esse processo é 
ensinando jovens, para que, assim, carreguem o conhecimento construído ao longo 
da sua vida. O propósito neste trabalho é sinalizar que essa expansão e apropriação 
do feminismo pelos/as jovens podem ocorrer por intermédio de um tipo específico de 
jogo, o de natureza educacional. 

Neste artigo será apresentado, então, um jogo, o Empoderadas², e algumas de suas 
características, constituindo-se em um produto educacional instrumento de educação 
informal, aliado ao ensino instrucional (educação formal) pode trazer vantagens aos 
estudantes, pois permite trabalhar, de forma lúdica e leve, assuntos referentes à 
violência de gênero, tabus a serem tratados em sala de aula. 

Por isso, é válida a experiência de lidar com esse tema por meio dos jogos, que 
permitem, pela derrota, construir novos aprendizados. Essa ideia é corroborada 
na medida em que, ao estabelecer contato pela simulação, os estudantes poderão 
fracassar na tentativa de solucionar as situações identificadas como violência de 
gênero, refletindo e retornando ao processo inicial para validar o aprendizado.  Para 
(MATTAR, 2010), isso é possível porque a derrota nos jogos é diminuída: “[...] quando 
os jogadores fracassam, eles podem recomeçar, por exemplo. (MATTAR, 2010, p. 18)” 

Uma vez que os sujeitos não gostam de fracassar segundo (MCGONIGAL, 2012) 
80% das pessoas que jogam passam a maior parte do tempo perdendo e mesmo 
assim adorando o que estão fazendo. A autora conclui que “[...] em muitos casos, a 
esperança do sucesso é mais empolgante do que o sucesso em si”. (MCGONIGAL, 
2012, p. 77) Portanto, segundo a autora nos jogos são importantes a presença de 

¹Gloria Jean Watkins - Ela adotou o nome pelo qual é conhecida em homenagem à bisavó, Bell 
Blair Hooks e faz questão de afirmar que bell hooks deve ser escrito em letra minúscula mesmo, 
representando seu desejo de dar destaque ao conteúdo de sua escrita e não à sua pessoa.

² Nome adotado para o produto educacional que está sendo desenvolvido.
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revezes, pois estes os deixam energizantes e fazem com que as pessoas que jogam 
acreditem que o sucesso está prestes a chegar. 

Para conseguir esse intento, o texto trava-se em torno de três desafios. O primeiro: 
como dar protagonismo às personagens brasileiras por meio de jogos? O segundo: 
por que uma heroína em especial - Aqualtune, por exemplo - é a primeira personagem 
escolhida para o jogo?  E o terceiro: como construir um game que preserve a 
voluntariedade? já que “[...] um dos desafios dos [...] games de educação é saber se 
o conteúdo educacional e os objetivos de aprendizagem [...] são tão estimulantes e 
motivantes quanto um jogo comercial.” (MATTAR, 2010, n. 82)

Por fim, aponta-se que o Brasil é um país forjado com mulheres indígenas, brancas 
e negras e que estas representam 37% (VALE DO PARAÍBA E REGIÃO, 2021) das 
chefes de famílias brasileiras. Mesmo com um número tão alto, o país é o 5º lugar 
no ranking em feminicídio (PERES, 2020), ou seja, um país em que as mulheres são 
tão importantes não as respeita. Porém, para questionar e, ao mesmo tempo, apontar 
um caminho, o Empoderadas propõe um produto educacional que utiliza a ludicidade 
no processo pedagógico para abordar um tema fundamental para o ensino de artes 
visuais - o feminismo - e espera que, dessa forma, esses números de violência de 
gênero sejam amenizados.

O QUE É O JOGO?
Afinal o que é um jogo? Primordialmente, jogar é a experiência que o jogador vai 

ter naquele momento em que está jogando, mas a definição do que isso significa 
pode trazer diversas variações, pois inclui desde atividades simples (jogo da velha 
e de cartas) até tabuleiros, celulares e consoles ou aqueles que fazem simulações 
de mundo envolvendo competições. Segundo (KAPP; BOLLER, 2018), o jogo é uma 
atividade que traz um objetivo, um desafio (ou desafios), e regras que definem como 
esse objetivo/desafio deverá ser alcançado com interatividade.

Para a construção de um jogo educacional que esteja inserido dentro da perspectiva 
da aprendizagem interativa, existem vários tipos de experiências, e estes podem 
ser confundidos uns com os outros. (KAPP; BOLLER, 2018) afirmam que há uma 
necessidade de o designer de jogos “[...] conhecer as diferenças entre esses [tipos 
de] jogos, as simulações e a gamificação, assim como [estabelecer] as distinções 
entre os jogos de entretenimento e aqueles projetados para garantir um resultado de 
aprendizado.” (KAPP; BOLLER, 2018, p. 40). 

É importante destacar, também, que compreender as definições que serão 
apresentadas, além de qual ou quais serão a melhor forma de esclarecer se a solução 
para resolver o problema pedagógico é de fato um jogo educacional ou não, é algo 
que pode ser resolvido com um simulador ou até mesmo com gamificação. Portanto, é 
importante definir os diferentes tipos, que incluem: jogos de aprendizagem, destinados 
a auxiliar as pessoas que jogam a desenvolver habilidades e novos conhecimentos 
ou reforçar os já existentes; simulações, tentativa de reprodução da realidade com 
garantia de obter uma experiência interativa dentro do ambiente realista de risco 
controlado; gamificação, uso de elementos de jogos em situação de aprendizagem; e 
jogo de entretenimento, destinado puramente à diversão. Assim como os já citados, 
outro autor, (MATTAR, 2010), cita ainda os games epistêmicos que representam 
“[...] mundos virtuais criados a partir de práticas profissionais e que desenvolvem o 
pensamento inovador” (MATTAR, 2010, p. 22). Em resumo, quem joga aprende a 
pensar profissional da área de engenharia, jornalismo.

Outro aspecto a mencionar é que o sistema educacional convencional, muitas 
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vezes, enfrenta a falta de interesse dos estudantes na aprendizagem escolar. Dessa 
maneira, propostas desenvolvidas em torno das qualidades motivacionais dos jogos 
educacionais estimularam educadores a introduzi-los. Como cita (PETRY, 2019), a 
ideia de incluir jogos no ensino foi proposta por Jean-Jacques Rousseau, no século 
XVIII, afirmando que “[...] por meio de jogos, a criança realiza com vontade aquilo que 
não gostaria de realizar se fosse forçada” (PETRY, 2019, p. 45). O jogo, portanto, 
facilita o encontro entre a criança e os processos educacionais.

A partir disso, infere-se que a diferença entre jogos comerciais, jogos educacionais 
e gamificação é que os dois últimos não são atos voluntários, portanto o maior 
desafio do criador do jogo educacional ou do gamificação é construir algo que gere 
interesse aos usuários. Segundo (RETONDAR, 2021), o que há de mais valioso que 
a autonomia na vida dos sujeitos é o fato de que “[...] no jogo, a voluntariedade é um 
elemento presente e fundamental. Não há [, assim,] jogo sem vontade de jogar ou 
[sem] vontade de continuar jogando.” (RETONDAR, 2021, p. 56). (ALVES, FLORA, 
2015) também corrobora essa ideia afirmando que o jogo é uma atividade voluntária 
que fazemos por escolha e, portanto, quando se conduz este para o ambiente de 
aprendizagem, ele deixará de ser, na maioria das vezes, uma atividade voluntária. Vale 
lembrar, porém, que jogos e gamificação devem ser utilizados como parte do programa 
instrucional. Por isso, os educadores irão conseguir atingir, segundo (ALVES, FLORA, 
2015), o engajamento e a aprendizagem dos educandos; [...] games e elementos de 
games devem ser parte do programa, ou seja, parte da estratégia instrucional, e não 
a estratégia como um todo (ALVES, FLORA, 2015, p. 116). Dessa maneira, surge 
o Empoderadas, um jogo que caminha entre o limiar do jogo de entretenimento – 
que não tem preocupação com o conteúdo – e o jogo educacional - que trabalhar 
pedagogicamente conteúdos e práticas, mas, nesse caso, explorando a ludicidade.

O Empoderadas é um jogo de tabuleiro cooperativo em que cada jogador terá a 
experiência de ser uma investigadora – heroína brasileira que faz parte de nossa 
história – que busca a solução de uma situação de violência de gênero ocorrida em 
determinado momento. O diferencial deste game é que as regras foram baseadas 
em três jogos de entretenimento: Detetive, Pandemic – Resposta Rápida e 
Sprawlopolis. Espera-se, com a aplicação de características tão marcantes de jogos 
de entretenimento, que esse jogo seja mais uma ferramenta para a aprendizagem, 
e menos um fim em si mesmo, já que se propõe a se constituir como educacional. 
Para tanto, ao longo do game, as pessoas que jogam terão que cooperar entre si para 
solucionar o crime e alguns problemas que irão surgir ao longo do percurso. E, para 
isso, terão que traçar estratégias em conjunto, o que evidência, mais uma vez, seu 
caráter educacional.

Neste jogo, então, a interação da mediação com as pessoas que jogam terá um 
papel importante, pois este irá participar ativamente respondendo as pessoas que 
jogam as perguntas sobre as pistas que envolvem o game, além de outras funções. 
Esta é uma das mecânicas de jogo (amostra de regras): a precisão das respostas 
aumenta com o auxílio do aumento da upagem³ das personagens. Ou seja, o nível 
de precisão da resposta está condicionado ao nível de evolução baseado no level de 
cada heroína. 

Outro ponto importante a ser destacado é que o jogo é uma corrida contra o tempo 
e, a cada jogada a pessoa que estiver jogando lançara um dado de 3 lados para 
definir sua jogada na rodada de forma aleatória: rolar o dado, tirar uma pista – bem 

³ Elevar as habilidades ou qualidades do personagem
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como questionar a mediação, upar sua personagem - aumentando o level e ganho 
de tempo no temporizador. O objetivo aqui é, assim, fazer com que as pessoas que 
jogam tracem uma estratégia para conseguir desvendar o crime e, ao mesmo tempo, 
vencer o temporizador que simboliza a velocidade de resposta que deveriam caminhar 
as investigações para que uma vítima de violência de gênero fosse distanciada do 
ambiente tóxico. Dentro do jogo, todas as ações podem gerar reações, portanto o 
grupo tem que ficar atento para traçar estratégias para vencer esses obstáculos.

É importante destacar, ainda, que os pilares de criação do jogo envolvem o 
feminismo, as estratégias de colaboração e as heroínas brasileiras. Estes pilares 
foram escolhidos para dar estruturação ao jogo, pois constituem partes importantes no 
funcionamento dele. Por exemplo, a teoria feminista é trabalhada pedagogicamente 
para conscientizar os estudantes sobre a existência de casos de violência de gênero 
por meio dos jogos e pela apresentação das heroínas brasileiras bem como pelas 
estratégias de colaboração.

Assim, trazer a perspectiva da violência de gênero em um jogo que será aplicado em 
sala de aula é necessário, pois a violência contra a mulher sempre foi bem presente. 
Para subsidiar esse pensamento, coloca-se que, segundo (bell hooks, 2020), a 
violência patriarcal é dada pela convicção de que um indivíduo mais poderoso pode 
controlar o outro por meio de várias formas de força. Destaca-se, ainda, que essa 
violência patriarcal está diretamente ligada ao sexismo, ao pensamento sexista e 
à dominação masculina. Por isso, é importante que o foco do movimento feminista 
seja acabar com as formas de violência. Por consequência do ideário da sociedade 
patriarcal, que é marcada pela cultura da dominação, as pessoas são condicionadas 
para se submeterem à violência como aceitável no controle social. A autora também 
cita como nociva a violência contra as crianças que não possuem uma voz coletiva 
e organizada para se defenderem. Portanto, o pensamento feminista oferece uma 
solução: mulheres e homens se esforçarem para acabar com todas as formas de 
violência e, desse modo, haverá uma sociedade mais saudável.

Em síntese (bell hooks, 2013), defende que a educação deve ser multicultural e, 
quando o debate acerca do feminismo é integrado ao planejamento pedagógico, nota-
se que os estudantes começam a ampliar o pensamento crítico sobre o ambiente 
em que estão inseridos. Como resultado, os problemas presentes na comunidade 
começam a ser observados. E, assim, a pedagogia neutra vai sendo abandonada. 
Dessa maneira, constrói-se uma educação que transforma a consciência e cria um 
espaço que proporciona a liberdade de pensamento dos estudantes. Essa liberdade 
irá formar uma sociedade em que o respeito ao outro é real, pois, por exemplo, a 
violência começa a ser encarada de fato como algo real. 

Vale lembrar que, para se alcançar uma sociedade igualitária em que gênero, raça 
e sexualidade não sejam mais barreiras divisórias, é necessário que todas as pessoas 
entendam a necessidade da inserção do feminismo no dia a dia. Isso se justifica dado 
o histórico do movimento feminista que aponta a luta pelos direitos das mulheres 
tendo sido iniciada em meados do século XIX, no Brasil, e que hoje precisa alcançar 
outro nível, atingindo a massa citada por (bell hooks, 2020).

Em virtude da visão de (bell hooks, 2020) de disseminar o feminismo para a população 
de massa com meios alternativos como cinema e televisão, está sendo proposta a 
produção do game Empoderadas, que visa a fortalecer as visualidades das heroínas 
feministas - como Aqualtune - bem como trazer, dentro de um produto educacional, 
a busca de um método de auxílio para o ensino sobre violências de gênero calcado 
na construção do olhar político sobre essas questões e dessa maneira, trabalhar o 
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feminismo de forma lúdica e pedagógica. A partir dessa perspectiva, coloca-se mais 
uma questão: o jogo conseguirá dar protagonismo às heroínas brasileiras?

QUAL O PAPEL DAS PERSONAGENS?
Segundo (MCGONIGAL, 2012), os personagens e heróis são partes importantes do 

jogo. Por exemplo, no jogo World of Warcraft jogar e upar o personagem é um trabalho 
tão gratificante que “[...] os jogadores já gastaram coletivamente 5,93 milhões de anos 
fazendo isso” (MCGONIGAL, 2012, p. 61). E a primeira tarefa ao entrar no jogo é o 
autoaprimoramento do herói. Sem dúvida, no jogo Empoderadas, a tarefa principal 
das pessoas que jogam será upar sua heroína, pois essa ação irá facilitar outras 
ações ao longo do jogo. A upagem prevista no game é simples, mas constituiu-se uma 
estratégia pensada dentro da pesquisa de McGonigal para manter os educandos mais 
envolvidos no game por ser um jogo de entretenimento.

Na bibliografia existente, a grande maioria dos autores se limita a falar apenas na 
luta pelo voto e em outras conquistas mais recentes. Isso fornece a percepção de 
que o feminismo é uma junção de mulheres em torno de determinadas, e limitadas, 
bandeiras e, consequentemente, deixa o restante das lutas e conquistas preso às 
notas de rodapé. Sem dúvida, o feminismo deve ser reconhecido pela luta contra as 
opressões, a discriminação e, também, pela aplicação dos direitos civis e políticos. 
Entre as heroínas estão sendo escolhidas, para tanto, mulheres que fizeram parte da 
história do Brasil, sendo que, muitas vezes, não receberam o protagonismo que lhes é 
devido na história. No total foram escolhidas 9 mulheres, e estas estão listadas desde 
a época da formação inicial do Brasil – Aqualtune –, passando pela escravatura, até a 
tempos mais atuais – Beatriz Nascimento. O intuito é provocar esse envolvimento do 
jogador com a personagem e fazê-los trabalharem em conjunto, traçando estratégias 
com as pessoas que jogam. Cada heroína irá trazer um poder especial que pode ser 
usado a cada rodada em conformidade com as decisões do grupo. 

Como anteriormente citado, para as pessoas que jogam, a figura da personagem 
é um ponto muito satisfatório: no Empoderadas, a personagem terá um fundamental 
para que estes cumpram a tarefa e vençam o jogo. Além disso, terão que trabalhar 
estrategicamente aliando o poder individual que cada heroína carrega aliado à upagem 
que as cartas vão proporcionar. O intuito de inserir essas heroínas no jogo foi criar 
um ponto de contato destas pessoas que jogam com a trajetória dessas mulheres, 
estabelecendo este contato no momento do game. Dessa maneira, as cartas irão 
trazer ilustrações exclusivas flashs de histórias das personagens tão icônicas como 
Aqualtune, Luiza Bairros, Beatriz Nascimento, Neuza Souza etc.

RAINHAS NEGRAS
Primeiramente, é bom lembrar que o tráfico de escravos fez parte da história do 

Brasil por volta de trezentos anos. Isso se confirma no registro de (REZZUTTI, 2018), 
apontando a situação de violação representada no desembarque, em 1531, dos 
primeiros escravos recém-chegados da Guiné, com a expedição de Martim Afonso de 
Souza. Porém, ressalta-se que os portugueses já cometiam essa violação desde 1441, 
levando africanos para a Europa. Ainda segundo (REZZUTTI, 2018), o imperador de 
Portugal, João III, oficializou, no dia 29 de março de 1549, a importação de negros 
da Guiné e da ilha de São Tomé para servirem de escravos “[...] sendo permitida a 
entrada de até 120 deles por engenho de açúcar no Brasil”. (REZZUTTI, 2018, p. 48). 
Contudo, nessa primeira fase de tráfico humano, as mulheres negras tinham um preço 
inferior, pois o trabalho do escravo homem no campo rendia mais.
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Sem dúvida, essa política de tratar os escravos como animais e não como seres 
humanos causou as primeiras revoltas. Segundo (REZZUTTI, 2018), estes chegaram 
a ser alimentados com apenas uma porção de feijão cozido por dia. Cabe colocar 
que “[...] as mulheres negras tinham um histórico de sobrevivência e liderança maior 
que a das brancas brasileiras e em grande parte, senão superior, ao das mulheres 
indígenas.” (REZZUTTI, 2018, p. 49) Muitas eram guerreiras em seus países de 
origem, acostumadas a defender seus territórios e sua gente. 

No ano de 1851, Sojourner Truth (ex-escrava que lutava pelo sufrágio), na cidade 
de Nova Iorque, faz um discurso tão potente que ainda reverbera nas mulheres hoje 
“[...] E não sou uma mulher? Eu pari 3 treze filhos e vi a maioria deles ser vendida 
para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser 
Jesus me ouviu! E não sou uma mulher?” (TRUTH, 2014) Segundo (DAVIS, 2016), 
Sojourner passou a fazer diversos discursos em que “[...] ela transmitia um espírito 
de luta à campanha pelos direitos das mulheres.” (DAVIS, 2016, p. 80) E sempre foi 
bastante inspiradora a estas.

Por que Aqualtune foi a primeira personagem escolhida? Segundo (EMANUELLE, 
2020), ela foi uma guerreira do Kongo capturada enquanto liderava 10 mil homens 
na célebre batalha de Mbwila – cidade situada em Angola. Segundo a autora, essa 
batalha era consequência da fragmentação política “[...] congolesa e batalhas dela 
decorrentes, fomentadas por portugueses que cobiçavam conquistas territoriais e 
capturas de nativos africanos para escravização em terras brasileiras.” (EMANUELLE, 
2020, p. 18) Portanto, os portugueses provocaram esses conflitos entres os reinos do 
Kongo e do Ndongo com o intuito de enfraquecer ambos. Quando os guerreiros do 
Kongo foram derrotados na Batalha de Mbwila, Aqualtune se viu capturada: foi “[...] 
feita cativa no Castelo de São Jorge da Mina, situado na atual Gana, traficada para o 
Brasil e vendida como escrava reprodutora.” (EMANUELLE, 2020, p. 20)

Segundo (REZZUTTI, 2018), esta foi trazida ao Brasil no século XVII para ser 
reprodutora, e ela possuía uma força tão avassaladora que, “[...] nos últimos meses 
de gestação, organizou a própria fuga.” (REZZUTTI, 2018, p. 49) Quando chegou 
aos Palmares, segundo (REZZUTTI, 2018), “[...] [foi] reconhecida como uma grande 
princesa guerreira, provavelmente por chefes da mesma etnia que a sua, e recebeu uns 
mocambos importantes do quilombo”. Aqualtune é avó de Zumbi dos Palmares. Mas 
isso não é o que a define: ela tem que ser lembrada pelo que descreve (EMANUELLE, 
2020): ela foi fundamental para a consolidação, crescimento e fortalecimento do 
Quilombo dos Palmares⁴. Além disso, ela era uma mulher que possuía uma bagagem 
política, além de estratégias de guerra e de organização, constituindo-se uma grande 
liderança feminina. Por isso, Aqualtune foi escolhida como a primeira personagem do 
jogo Empoderadas pela sua força, trajetória e liderança, mesmo tendo sido apagada 
da história.

CONCLUSÃO
O artigo apresenta três desafios a serem discutidos. Em primeiro lugar: como dar 

protagonismo às personagens brasileiras dos jogos? Em segundo: por que Aqualtune 
foi escolhida como a primeira protagonista do jogo Empoderadas? E por último: como 
construir um game que preserve a voluntariedade?

⁴Foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos 
quilombos do período colonial
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Com o propósito de solucionar o primeiro desafio, o de trazer este protagonismo às 
mulheres, elas serão inseridas no jogo em forma de heroínas brasileiras. Desse modo, 
as pessoas que jogam terão contato com estas mulheres. Porém, sabe-se que o game 
se trata de um breve contato, portanto, os educadores serão estimulados a inserir 
mais dados sobre essas mulheres usando a educação instrucional nas atividades com 
os estudantes.

Segue-se, portanto, para o segundo desafio: por que Aqualtune? A história desta 
mulher de destaque resume tudo que se deve ensinar aos estudantes da educação 
básica: ela foi tirada de sua terra, à força. Segundo (REZZUTTI, 2018), foi estuprada 
diversas vezes, pois era simplesmente uma escrava reprodutora, mas tirou forças 
para fugir grávida, no último mês. Ela foi estrategicamente muito importante para o 
Quilombo dos Palmares, pois entendia de batalhas etc., porém, na história contada, por 
ser mulher, é lembrada (quando lembrada) como sendo avó de Zumbi dos Palmares.

E por último: como manter o ato voluntário envolvido no game? Segundo 
(RETONDAR, 2021), a preservação da autonomia do jogador é o que torna o jogo 
um jogo, portanto, no Empoderadas, foi elaborada uma espécie de jogo de tabuleiro 
em que a preocupação central está em criar um game que esteja neste limiar entre 
o educacional e o jogo de entretenimento. Como já citado, os jogos, como parte da 
estratégia da educação instrucional, tornam-se importantes na construção do ser 
crítico e, desse modo, o game entra como parte da tática para aguçar a curiosidade e 
a inquietação indagadora dos estudantes. Espinosa, Eguia-Gómez e Hildebrandt apud 
(ALVES, LYNN; COUTINHO, 2019) citam que, em um estudo realizado com estudantes 
espanhóis, chegou-se à conclusão de que a interação com os jogos pode aumentar a 
motivação dos estudantes e estimular o aprendizado. Portanto, a introdução dos jogos 
na educação leva os estudantes a aumentarem a sua motivação em relação ao que os 
jogos apresentam em seus conteúdos. Desse modo, foram utilizados como base cinco 
jogos de entretenimento: Detetive, Bang Dice Game, Pandemic – Resposta Rápida, 
Sherlock e Sprawlopolis. O primeiro possui uma característica muito marcante: as 
pessoas que jogam ficam em contato constante com o conteúdo do jogo. Como no 
Empoderadas, o conteúdo é o objetivo instrucional que deve ser acessado pelos 
estudantes. Espera-se, assim, que, com a junção dos cinco games, será possível 
construir o Empoderadas, um jogo que fique no limiar entre o educacional e o jogo de 
entretenimento.

 Vale destacar que no Empoderadas utiliza-se estratégias de jogos de entretenimento. 
Com o intuído de construir o limiar de um jogo entretenimento e educacional, por 
exemplo, a upagem de personagem para manter o nível de divertimento alto do game 
e as pessoas que jogam atentos as suas personagens. Em resumo, essa estratégia 
foi construída para envolver heroínas, pois, como já foi citado no exemplo do World 
of Warcraft, as pessoas que jogam pensam ser gratificante a presença do seu 
personagem no jogo. Além disso, no caso de Empoderadas, por um dos princípios 
do feminismo, sororidade, no final, todos ganham. E, no imaginário do jogador, a sua 
heroína pode até ter auxiliado a que solucionou o crime.

Portanto, neste artigo apresentamos o Empoderadas um produto educacional que 
utiliza a ludicidade no processo pedagógico para abordar um tema fundamental para 
o ensino de artes visuais: o feminismo. Assim como, é corroborado no pensamento 
de bell hooks (2020), que afirma o fato de que muitos são desinformados pela “mídia 
de massa patriarcal”, acreditando que o feminismo se trata de um movimento de 
mulheres em busca de serem superiores aos homens. Por isso, a autora defende que 
as políticas e o pensamento feminista devem ser disseminados para uma multidão de 
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pessoas de várias classes sociais, gêneros e idades e em vários formatos diferentes. 
Assim, utilizar a linguagem dos games pode levar meninas e meninos a entenderem 
o quanto o sexismo é nocivo à sociedade.

BIBLIOGRAFIA
ALVES, F. Gamificação: como criar experiências de aprendizagem engajadoras: 

um guia completo: do conceito à prática. 2. ed. São Paulo: DVS, 2015. 
ALVES, L.; COUTINHO, I. De J. Os desafios e as possibilidades de uma prática 

baseada em evidências com jogos digitais nos cenários educativos. Jogos digitais 
e aprendizagem: fundamentos para uma prática baseada em evidências. 1. ed. 
Campinas: Papirus, 2019, p. 105–123. 

DAVIS, A. Mulheres, raça e classe. 1. ed. Rio de Janeiro: Boitempo, 2016. V. 1. 
EMANUELLE, B. Aqualtune: séc 16-17, guerreira, reino do Kongo. Narrativas 

Negras: biografias ilustradas de mulheres pretas brasileiras. Curitiba: Voo, 2020, V. 1, 
p. 18–23. 

HOOKS, B. Ensinando a transgredir. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2013. 

HOOKS, B ______. O feminismo é para todo mundo - Políticas arrebatadoras. 
13. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 2020. 

KAPP, K.; BOLLER, S. Jogar para aprender: tudo que você precisa saber sobre o 
design de jogos de aprendizagem eficazes. São Paulo: DVS Editora, 2018. 

MATTAR, J. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: 
Person, 2010. 

MCGONIGAL, J. A realidade em jogo. Best Seller ed. Rio de Janeiro: [s.n.], 2012. 
PERES, S. Feminicídio: Capital ocupa o 5o lugar em ranking nacional de mortes. 

Correio Braziliense, 9 Mar. 2020. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.
com.br/app/noticia/cidades/2020/03/09/interna_cidadesdf,832991/feminicidio-capital-
ocupa-o-5-lugar-em-ranking-nacional-de-mortes.shtml>. Acesso em: 28 aug. 2021. 

PETRY, A. Dos S. Jogos digitais e aprendizagem: algumas evidências de 
pesquisas. Jogos digitais e aprendizagem: fundamentos para uma prática baseada 
em evidências. 1. ed. Campinas: Papirus Editora, 2019, p. 43–60. 

RETONDAR, J. Teoria do Jogo. 2. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2021. 
REZZUTTI, P. Mulheres do Brasil: a história não contada. Rio de Janeiro: Leya, 

2018. 
TRUTH, S. E não sou uma mulher? – Sojourner Truth. Truth, Sojourner, 8 Jan. 

2014. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-
truth/>. Acesso em: 26 aug. 2021. 

VALE DO PARAÍBA E REGIÃO. Dia das Mães: mães contam desafios da maternidade 
“solo” na pandemia. Vale do Paraíba e Região, Vale do Paraíba e Região, 9 May. 2021. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/05/09/
dia-das-maes-maes-contam-desafios-da-maternidade-solo-na-pandemia.ghtml>. 
Acesso em: 28 aug. 2021. 

 
Currículo
Juliana Barbosa e Queiroz 
Especialista em Gestão Pública pela FAEL, Mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Arte e Cultura Visual UFG, Membro do Grupo de Pesquisa Cultura 
Visual e Educação, Graduada em Design de Comunicação pela Pontifícia Universidade 
Católica de GO – PUC GO – Departamento de Arquitetura e Design. Servidora Pública 



567

atuante na área de Direção de Arte dos departamentos PROEC UFG e SECOM UFG. 
juqueiroz@ufg.br



568

RESUMEN
A partir de una selección de imágenes que forman parte de 

nuestro paisaje visual urbano y cotidiano — fotografías directas de 
diversas instancias en la vía pública relativas al fenómeno de las 
personas en situación de calle — compartiremos algunas reflexiones 
contrastándolas y analizándolas en relación a imágenes ficcionadas 
por la publicidad, la moda, el cine, el arte y el activismo, respondiendo 
o reaccionando a este mismo fenómeno. El abordaje de esta temática, 
se realizará desde los giros epistemológicos que nos proponen los 
estudios de  la cultura visual.

PALABRAS CLAVE
situación de calle, estética homeless, performatividad, cultura 

visual, arte. 
 
ABSTRACT
From a selection of images that are part of our urban and everyday 

visual landscape - direct photographs of various instances in the 
public thoroughfare related to the phenomenon of people living on the 
street - we will share some thoughts, contrasting and analyzing them 
in relation to images fictionalized by advertising, fashion, cinema, art 
and activism, responding or reacting to the same phenomenon. The 
approach to this subject will be carried out from the epistemological 
turns proposed by the studies of visual culture.

KEYWORDS 
homelessness, homeless aesthetics, performativity, visual culture, 

art.

 
Introducción
Los notables movimientos que tuvieron lugar durante el siglo XX, 

con la difusión de ideas propuestas por el arte, que buscaban fomentar 
la noción de arte como conocimiento, en oposición a las ideas de 
técnica y mera actividad productiva, también llevaron a cambios 
sobre la concepción misma del objeto artístico, cuestionando sus 
propios límites, transformando la manera de percibirlo e indicando un 
nuevo horizonte epistemológico, antiesencialista y antirrealista, que 
rechaza la idea de objetividad sobre el objeto artístico, considerando 
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su dimensión cultural. Esta discusión, ingresa en lo que actualmente muchos autores 
en el campo convienen en llamar arte contemporáneo, tratando de sostener un lugar 
central para la cultura en la comprensión y en la propia constitución de la historia, 
producción, apreciación y crítica del arte, haciendo aproximaciones con el campo de 
los Estudios Culturales. De forma similar sucede con la posición postestructuralista en 
la relación con el lenguaje, la construcción de sentido y la fluidez de los significados.

El modelo que se está desarrollando como tendencia para pensar el arte que, 
aunque bastante heterogéneo, se basa en los principios y las nociones fundamentales 
de interculturalidad, contextualidad, interdisciplinariedad y el conocimiento que surge 
a partir de la experiencia estética, la percepción, la interpretación.

Asumiendo el crecimiento y constante proliferación de imágenes debido al desarrollo 
exponencial de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), la atención 
prestada al tema de la diferencia cultural en las últimas décadas y la apreciación 
del desarrollo de la creatividad que trajo el movimiento modernista a principios del 
siglo XX, queda en claro la necesidad de ir más allá del momento de producción en 
actividades artísticas y el contexto artístico como objeto de estudio constituido, es 
decir, aprender a producir arte y también a ver y apreciar una obra, aprehender sus 
claves, su lógica y su codificación.

Sobre esto podríamos señalar que, la actividad de producir arte contribuye al 
desarrollo del conocimiento artístico, sin embargo, no es suficiente para entender el 
arte como un fenómeno constituido en todas sus dimensiones: humana, estética y 
cultural (BARBOSA, 1975). En este sentido, el proceso de producción de conocimiento 
en el arte requiere un abordaje múltiple, atendiendo a las formas de contextualización, 
lectura y producción buscando cada vez más discutir la producción artística en relación 
con la cultura, atenta a los procesos de significado presentes en la creación y la visión 
sobre el arte.

Significado e imagen.
Desde 1970, el tema de la lectura e interpretación de imágenes ha sido abordado por 

varios autores en el campo del arte y la comunicación, actualmente es una preocupación 
también de historiadores, antropólogos, sociólogos, etc. Los fundamentos teóricos y 
metodológicos que, desde los años 70, tuvieron una fuerte influencia en las prácticas 
de lectura de imágenes estaban vinculados a una tendencia formalista, basada en la 
objetividad y la racionalidad, también influenciada por la semiótica, basada en algunas 
nociones del pensamiento estructuralista.

En el modelo formalista, la imagen se entiende como una especie de signo reglado 
y estructurado a partir de diferentes códigos y, para leer este signo, es necesario 
conocer y comprender estos códigos. Este abordaje para la lectura de imágenes está 
basado en la idea de una objetividad del lenguaje visual, que se entiende únicamente 
a través de la racionalidad. En este sentido, el objetivo de la práctica de lectura es 
revelar y deducir los posibles significados de una imagen, a través de la decodificación 
de códigos visuales que están estructurados mediante categorías formales como: color, 
luz, forma, figura, equilibrio, desarrollo, espacio, movimiento, dinámica y expresión. 
La idea de una sintaxis visual es lo que está de fondo en este contexto, ofreciendo 
un esquema de lectura de imágenes que es pensado a modo de una alfabetización 
visual. La idea de la alfabetización visual sería, por lo tanto, acceder e identificar los 
signos que componen este sistema que estructura el lenguaje visual.

Desde esta perspectiva, al leer una imagen, el lector descifra sus esquemas básicos 
e incorpora los códigos (o categorías) para descubrir las cualidades expresivas de la 
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composición de imágenes. 
Sin embargo, al defender la necesidad de alfabetización visual, el proceso de lectura 

de una imagen no debe terminar en el análisis formal de líneas, colores, volúmenes, 
equilibrio, movimiento, etc. pero también debe centrarse “en el significado que estos 
atributos, en diferentes contextos, le dan a la imagen”¹. Los atributos a los que se 
refiere el autor son los códigos que estructuran y organizan la imagen, asignando 
significado a la interacción entre lo que representan estos códigos y el contexto en 
el que se inserta la imagen. Por el contrario, un modelo de análisis del contexto, de 
encuadre de lecturas y condiciones de producción, es un proceso de cambio continuo, 
porque se entiende sólo contextualmente y es la idea misma de contexto la que se 
vuelve central para comprender el arte y la cultura.

Construcción de significados en la cultura visual
Actualmente, los estudios sobre cultura visual intentan comprender las prácticas 

relacionadas con la visualidad desde una perspectiva cultural, en un gran diálogo con 
los estudios culturales y abordando debates sobre el postestructuralismo. Este cambio 
conocido como el giro cultural, trajo discusiones sobre una nueva noción de cultura, 
que solo fue posible a través de una nueva posición en relación con el lenguaje, 
que invierte su lógica de representación, en la cual, el lenguaje ocupa una posición 
privilegiada en la construcción y circulación del significado, en la constitución de la 
realidad. En este sentido, la cultura se entiende como un sistema de significado, que 
utiliza el lenguaje para dar sentido a las experiencias de los sujetos y a través del cual 
se construyen identificaciones y subjetivaciones.

La práctica de la significación puede entenderse, en este contexto, como la 
construcción de discurso y la producción de sentidos. 

Los estudios de cultura visual se han apropiado de este enfoque discursivo para 
pensar en la visualidad. Es preciso señalar que la cultura visual no enfatiza las 
imágenes en sí mismas, sino que en todo caso, se enfoca en la visualidad como una 
posición donde se crean y cuestionan significados, es decir, en cada experiencia visual 
cotidiana, que van más allá de las imágenes producidas por el medio artístico. Lo que 
está en juego no son los signos que construyen los discursos visuales, sino los efectos 
que los significados e identificaciones, que están siendo construidos, modificados y 
comunicados por la cultura a través de lo visual, pueden tener en lo social (Mirzoeff, 
2OO3).

La comprensión crítica va más allá de la apreciación, buscando comprender las 
relaciones de poder que cruzan los discursos visuales. Por lo tanto, este enfoque 
está interesado en explorar las formas en que las personas, desde la perspectiva de 
sus características socioculturales, construyen y representan la realidad, cómo actúan 
estas representaciones en la construcción de nuevos conocimientos y relaciones de 
poder.

Los estudios de cultura visual, en diálogo con el postestructuralismo, se han 
distanciado de la perspectiva de la lectura, ya que entienden que la interacción entre 
los sujetos y la realidad no ocurre de manera pasiva o neutral. En este sentido, hay 
intérpretes, traductores que construyen significados basados   en lo establecido, 
provisionalmente, y las construcciones que aportan en el momento de la interpretación, 
la comprensión. Estas construcciones, por lo tanto, tienen dimensiones históricas, 
sociales y culturales, que hacen que el significado sea siempre contingente, provisional, 

¹BARBOSA, Ana Mae. Teoria e Prática da Educação Artística. São Paulo: Cultrix, 1975, p.118.
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sobredeterminado (Mirzoeff, 2OO3).
Es en este diálogo con los estudios culturales y el postestructuralismo que la 

cultura visual ha tratado de establecerse como un campo de estudio multidisciplinario, 
heterogéneo y en constante cambio. Comprender la cultura como una práctica del 
significado, pensar visualmente de forma discursiva para comprender los posibles 
efectos sobre la realidad, a partir de los intentos de fijar significados.

Relato
El término “indigencia” se debate cada vez más, no solo como un aspecto de la 

pobreza sino como un fenómeno social más complicado. Este desarrollo marca un 
cambio importante a nivel global de las actitudes anteriores a la guerra sobre la pobreza. 
Esta historia está vinculada a cambios más amplios relacionados con la historia del 
bienestar, la economía política, el ambiente construido, el desarrollo demográfico y las 
actitudes sociales.

Para el desarrollo de este relato trabajaremos con imágenes que forman parte de 
nuestro paisaje visual urbano y cotidiano, fotografías directas de diversas instancias 
en la vía pública relativas al fenómeno de las personas en situación de calle, 
contrastandolas y analizandolas en relación a imágenes ficcionadas por la publicidad, 
la moda, el cine, el arte y el activismo, respondiendo o reaccionando a este mismo 
fenómeno.

Siguiendo con lo planteado hasta ahora, tomando una selección de imágenes cuya 
temática  es   personas en situación calle, las pondremos en relación y realizaremos un 
análisis desde los giros epistemológicos que nos proponen los estudios de  la cultura 
visual: el giro icónico², el giro lingüístico³ y el culturalista⁴ ( Imanol Aguirre). A partir 
de este análisis  se irán abriendo preguntas que rondan en torno a performatividad 
y visualidad, estetización de la vida cotidiana, estética homeless, arte o no arte, 
representación.

²El giro icónico, entendiendo por ello la creciente presencia de la imagen en todos los ámbitos de la 
vida social, es uno de los componentes fundamentales del cambio en la forma en la que lo estético y lo 
político se relacionan. (Aguirre, 2011).

³El giro lingüístico: Me refiero con ello a una perspectiva de teorización que ve el mundo como un 
sistema de signos y que, en consecuencia, muestra especial interés por las cuestiones del significado 
y la narratividad.( Aguirre, 2011).

⁴El giro cultural: una revolución que tiene algo de lingüístico porque su fundamento reside en relativizar 
–esto es, convertir en relato-, las peculiaridades de tales hechos, creencias y objetos humanos y de 
buscar su significado en el seno del contexto cultural en el que se producen.( Aguirre, 2011).



572

Fernet Branca
¿Es esto una publicidad de Fernet Branca?¿Podría serlo?¿Es una performance? 

¿Es representación?

Esta figura 1 nos muestra a una persona, aparentemente  de sexo masculino, 
durmiendo en un sillón, de día, con una botella vacía de Fernet Branca a su lado. La 
foto fue tomada en la calle, en la ciudad de Montevideo en una mañana de febrero. 
Ahora bien, esta situación bien podría ser una representación de una persona después 
de una noche de diversión acompañada de Fernet Branca que sirviera para un aviso 
publicitario de la marca. Hay algunos detalles importantes que estetizan esta situación  
a favor de una posible estética publicitaria tales como la sábana color celeste intenso, 
la posición de la mano de la persona que duerme, que pareciera un hombre joven, 
ideal para este tipo de publicidad. Se deja ver un recorte de remera amarilla que 
contrasta con el celeste y en el vértice inferior derecho la botella de Fernet y la marca 
Branca en el lugar en que  la vemos al observar  publicidades de esta bebida, por 
ejemplo:

Fotografía: Soca y Rivera. Montevideo. Febrero 2020. 
Propiedad de los autores.

Figura 1
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Aparecen algunas similitudes: Hombre joven, sillón, la marca en el vértice inferior 
derecho. La botella de Fernet. Cuerpos fragmentados. Manos. A los efectos de seguir 
con este análisis y seguirnos preguntando acerca de esta imagen 1 y las potenciales 
reflexiones  que surgen del mismo, introducimos la siguiente imagen: 

Publicidad Branca Único. Tomado de: https://www.
pinterest.com/pin/52917364358964979/

Figura 2

¿Qué vemos en esta imagen? ¿Un joven o una joven  (de buzo rojo y jeans) en 
situación de calle atravesando un espacio lleno de gente sentada? ¿Dos adolescentes 
vestidos de forma peculiar, desalineados, cuya indumentaria tiene mucho en común 

Fashion Week, New York. Tomado de: https://www.
pinterest.es/pin/328481366564680179/

Figura 3
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con la vestimenta usual de las personas en situación de calle caminando por el hall 
de una estación de buses? ¿Qué hacen, dónde están, de qué se trata? ¿O es una 
imagen post-producida, un montaje? 

Y las siguientes:     

San Francisco Homeless. Tomado 
de: https://www.city-journal.org/san-

francisco-homeless-problem.

Fashion Week, New York. Tomado 
de: https://www.pinterest.es/
pin/328481366564680179/

Figura 4 Figura 5

En estas dos imágenes (figura 4 y 5), a primera vista vemos a dos hombres 
en situación de calle, uno con su carrito revisando la basura, el otro, un hombre 
afrodescendiente, cargando su bolsa.¿En qué se diferencian ambas imágenes? 
¿O no se diferencian? Ambos van cubiertos con mucha ropa oscura, sus cabezas 
cubiertas con gorros, cargan bolsas, tienen cierta actitud corporal algo “ hacia abajo”. 
En resumen podríamos estar viendo a dos personas en situación de calle en medio 
de su vida cotidiana, una en un contexto claro de calle y la segunda en un contexto 
más confuso. Si miramos con atención vemos que éste último no se encuentra en 
la calle,  se encuentra en el mismo sitio que los jóvenes de la imagen 3...aquellos 
que van atravesando un lugar cerrado donde otros sentados parecen esperar. Ambas 
imágenes (3 y 5) pertenecen al desfile presentado en  la Semana de la moda en 
Nueva York, 2017, del diseñador japonés Daisuke  Obana⁵ quien crea su última 
colección de modas inspirado en una  “ estética homeless” a la cual caracteriza por 
la superposición de prendas ( “capas no convencionales” las denomina Obana) , uso 
de frazadas, bolsas, etc y pide a los modelos que representen las posturas corporales 
de las personas en situación de calle en el momento de desfilar.  Estas tres personas 

⁵Daisuke Obana, diseñador de la marca de ropa masculina japonesa N. Hollywood. Colección de 
otoño 2017 inspirada en los jóvenes sin hogar por la pasarela en la Semana de la Moda Masculina de 
Nueva York. https://hypebeast.com/tags/daisuke-obana
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de las imágenes anteriores son modelos. Si entendemos que existe una estética 
homeless que podríamos plantear como una última o máxima o exagerada operación 
donde el giro icónico (Imanol Aguirre) es protagonista, donde de la situación homeless 
se extrae puramente la visualidad, el ícono,y volvemos a la imagen 1 del Fernet, bien 
podría ser ésta una representación construida con esta misma lógica,  de una persona 
después de una noche de diversión acompañada de Fernet Branca. En ese caso, 
se habría leído la estética homeless llegando más allá  del vestuario, alcanzando  
toda  la situación escenográfica. Si a la imagen le agregamos la grifa, pasaría a ser 
una polémica publicidad de Fernet Branca, tan polémica quizá como lo fue el desfile 
de Obana. Cabe la reflexión, sobre cómo opera acá el giro icónico. Podríamos estar 
observando un proceso reduccionista o una fetichización del objeto (en este caso 
de la realidad personas en situación de calle). Nos ayuda para esta reflexión, Brea ( 
2002), quien  nos dice:

Acaso sea difícil encontrar un rasgo de identificación más claro de 
las transformaciones de nuestro tiempo que el que ha sido descrito 
como una “ estetización” del mundo contemporáneo.Sea cual sea 
el pronunciamiento que sobre el acontecimiento de este fenómeno 
lleguemos a hacer, parece inevitable remitir su origen a la expansión 
de las industrias audiovisuales mass-mediáticas y la iconización 
exhaustiva del mundo contemporáneo, ligada a la progresión de las 
industrias de la imagen, el diseño o la publicidad (Brea, p.125 ). 

      
A este proceso de identificación de una estética homeless, lo podemos leer como 

uno de los alcances de la  estetización difusa de la vida cotidiana (Brea, 2002), como 
lo sugiere la cita anterior. Las personas en situación de calle y las escenografías por 
ellas desplegadas forman parte hoy de los paisajes de las ciudades. En Montevideo el 
aumento de estas visualidades es notorio y determina una estética de la ciudad. Una 
estética determinada por estas visualidades, que no son imágenes en forma de cartel, 
graffiti, afiche, etc. Son visualidades casi — o del todo — escenográficas, mediadas 
por la presencia  del cuerpo humano o su huella. Estos seres humanos que con su 
vida cotidiana generan escenas que son captadas como imágenes por nuestras 
miradas. Imágenes que no son producidas con una intencionalidad artística sino que 
son intención de mundo (Buck Morss, 2009).
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Imágenes que son fundamentales en la estetización de la vida contemporánea. Y 
de las mismas se puede extraer aquello icónico capaz de generar un deseo que sea 
útil  para el mercado. Aportando a esta reflexión, Aguirre plantea:  

  
En tal sentido, se podría decir que estamos ante un tipo de estetización 
que no responde tanto al interés por satisfacer deseos preexistentes, 
como al de crear nuevos deseos que respondan al control e intereses 
del mercado y el capital, lo que Jagodzinski llama el “capitalismo 
diseñador” (designer capitalism)( Aguirre, p107).

La cita anterior nos permite pensar que hasta las imágenes que nos ocupan en 
este trabajo, las de personas en situación de calle, generan estética que puede ser 
utilizada para crear nuevos deseos que tengan por finalidad fomentar el consumo de 
prendas de ropa, por ejemplo, como hemos visto anteriormente. El tipo de atuendo 
“ homeless” tiene como característica icónica la tendencia  a ocultar el cuerpo, a 
desdibujarlo, dada por la ropa grande y holgada así como la superposición, que tiene 
como finalidad cubrirse del frío, pero también ocultarse y aislarse. Muchos jóvenes 
pasan por momentos de desear ocultar su cuerpo y se podrían identificar  con este 
tipo de atuendo. También con la imagen desprotegida, necesitada, etc. Son variadas 
las hipótesis que podemos aventurar para intentar comprender de qué manera existe 
un potencial mercado para la venta de indumentaria inspirada en estética homeless, 
lo cual fue captado por la industria de la moda. Esto no es nuevo si nos fijamos en 
el uso de los jeans rotos, gastados, etc. que ha formado parte de la moda en varias 
etapas. 

Visualidad y performatividad: Arte / no arte
Entrando en la reflexión en torno a  visualidad y performatividad, arte / no arte, y 

siguiendo con el tema central de las visualidades a partir de personas en situación de 
calle, pongamos la atención en las siguientes imágenes:

Santiago de Chile y San José, Montevideo. Mayo 2018. 
Fotografía propiedad de los autores.

Figura 6
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¿Es esta imagen real o es representación?¿Es un artista haciendo una performance? 
Podría serlo?¿En qué es diferente esta imagen de la siguiente?:                                                               

Foto:18 de julio y Gaboto, Montevideo, febrero 2020. 
Fotografía propiedad de los autores.

Figura 7

Video Lomo de Burro, Javier Abreu.Tomado de: https://
www.youtube.com/watch?v=rG_Pcxamtx4

Figura 8

En esta imagen(8)  vemos al performer uruguayo Javier Abreu con su obra Lomo 
de burro en la cual permanece acostado en la calle, quieto, descalzo en la puerta de 
espacios expositivos. Es una performance porque sabemos quién es Javier Abreu, 
porque la presenta en espacios cuyos contextos le dan la validación  como obra de 
arte pero si lo descontextualizamos, bien podría ser una persona en situación de calle 
y no una representación. Un mismo gesto: dormir en la calle puede ser parte de la vida 
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real de una persona o una acción artística. Para esta reflexión es pertinente el aporte 
de Susan Buck Morss quien nos dice, de manera bella demás: “(...) el trabajo artístico 
en todos estos casos representa, mientras que la imagen hace evidente. El sentido del 
trabajo artístico es la intención del artista; el sentido de la imagen es la intencionalidad 
del mundo.”( Buck Morss, p28.). Atendiendo a lo expresado por Buck Morss, podemos 
plantear que la imagen de Abreu en el piso, descalzo. tiene una intencionalidad, la 
intención artística de Abreu. En la imagen captada por nosotros de alguien en la calle 
durmiendo, no hay intención artística, su sentido es la intencionalidad del mundo, 
podríamos decir que es un recorte de mundo. No representa, es. A eso Buck Morss 
le llama intencionalidad objetiva de una imagen, ella lo describe como el tomar una 
película de la superficie del mundo ( Buck Morss, 2009). Los sentidos que esa imagen 
de “ intencionalidad objetiva” pueda tener dependerá de las miradas y tendrá tantos 
sentidos como miradas sean puestas en juego. Estas miradas están condicionadas 
culturalmente, por la construcción de subjetivación de cada individuo que mira y 
condicionada también por el contexto en que cada imagen es visualizada. 

Volviendo a la imagen del señor durmiendo en la calle, si tomo esa imagen y la 
contextualizo de determinada forma como por ejemplo presentarla en un museo, 
acompañada de un texto, etc, ¿la transformo en una pieza de arte? Es decir, esa imagen 
que era intención de mundo, mediada por la acción de un artista y su intencionalidad  
y realizando ciertas operaciones que la incluyan  según un régimen identitario ( 
Ranciere, 2005) que la identifique como pieza de arte, cambiaría de estatus. Podemos 
nombrarla Reutilizable, tal como dice el cartel en la bolsa que sirve de almohada al 
señor , tipografía similar a la que utiliza  Abreu que tiene un cartel que dice: Lomo de 
burro, en  su remera.

Reutilizable
¿Ponerle este título cambia el sentido de la imagen? Me lleva a observar el cartel de 

la bolsa, ¿lo había visto antes? Ver el cartel, ¿resignifica la imagen? ¿Se vuelve más 
perceptible el color de la bolsa, del cartel, de las letras, del buzo de lana? ¿Cambia 
mi experiencia estética? Comienzo a buscar significados. Deja de ser intención de 
mundo, deja de ser imagen en cuanto intencionalidad objetiva ( Buck Morss, 2009) 
y pasa a cargarse de nuevos sentidos. Sentidos que dependen de las miradas de 
quienes miran pero también del gesto artístico y su intencionalidad. Podríamos decir 
que el hecho artístico o comunicacional dependen del encuentro entre ambas cosas: 
las miradas que recepcionan y la intencionalidad del artista. 

Lomo de burro 
 

“Es la sensibilidad la que descubre sus objetos y ve en ellos lo que ella 
ha puesto (...) viendo al cuerpo como objeto estético, asumido así por los 
sujetos contemporáneos que hacen de él un mecanismo de expresión. 
El objeto, al igual que el arte, no es expresión de emociones; es el 
espectador quien percibe en el objeto una expresión de emociones. 
Si pensamos que el objeto enuncia por sí mismo, incurrimos en la 
“fetichización” del objeto”. (Cano Ramírez, Carlos Mario. Ejercicios de 
identidad: El cuerpo, el vestuario y la estética contemporánea. Revista 
Essimo 2012, Pág, 68).
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Una de las formas más contemporáneas de representación, que a su vez se 
desenmarca de la representación para ser acción, encarnar, usar tiempo real, ser 
“ experiencia”. Altamente icónica, sintética, la performance se vale de la visualidad 
y de los giros epistemológicos planteados por los teóricos de la Cultura Visual ( 
intencionalmente o no) pero a diferencia del mundo de las imágenes ésta tiene dos 
condiciones particulares: es encarnada y efímera. Estas dos condiciones nos llevan 
a preguntarnos sobre el alcance de los estudios de la cultura visual para su abordaje 
y la posibilidad de extrapolar alguna de las herramientas de análisis de imágenes 
y traerla a este campo, el campo de la performance. Entrando en el campo de la 
performance, es  interesante el debate sobre la pérdida de autonomía de la obra de 
arte, discusión de la cual la performance parece evadirse. La performance como tal, 
por sus propias características es una práctica artística cuyos sentidos devienen de 
los contextos en que se genera y presenta. Una forma de arte claramente política que 
existe en función de todo el entramado socio cultural económico que la rodea, alberga, 
motiva y da sentido. Una forma  de arte que lejos de buscar su autonomía se enclava 
en el entramado social y cultural para su existencia.         
  

La imagen de la indigencia: Un correlato ficcional

La quimera del oro, Charles Chaplin (1925), tomado 
de: https://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-

blog/8333101/Charlie-Chaplin-was-the-entertainer-really-
born-in-Smethwick.html

Figura 9

En el campo de la visualidad, el cine ha contribuido históricamente en la construcción 
de imágenes, dotandolas de sentidos y significaciones mediante la ficción. La realidad 
de las personas en situación de calle ha sido, desde los orígenes del cine, materia de 
inspiración para la creación de historias, personajes y escenas en la industria cultural 
cinematográfica, recreando, simulando, denunciando e interpretando aspectos de 
una realidad social que cuestiona las bases tradicionales de nuestra cultura. Uno de 
los ejemplos más icónicos en este sentido, es el personaje creado y encarnado por 
Charles Chaplin, con su sombrero bombín, andar disonante, apariencia desalineada, 
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ropa andrajosa y muchas veces funcionalmente sucia y rota para el drama y el humor. 
Este personaje ha conquistado risas y llantos en las multitudes de espectadores, 
poniendo en pantalla la ficción de una realidad cotidiana de todos los tiempos, visible 
en la mayoría de las urbes pero que lamentablemente muchas veces elegimos no 
ver. Mediante la simpatía y el ingenio de este personaje Chaplin reflexiona acerca de 
injusticias como el hambre y el frío en situación de exclusión social. Uno de los signos 
más característicos de este personaje, el sombrero bombín, es tomado como imagen 
insignia para la promoción y difusión de una exhibición curatorial de objetos en el 
museo británico llamado Museum of Homelessness.   

Si recordamos el orígen británico de Charles Chaplin y su compromiso político, 
podemos entender su compulsiva necesidad de rescatar la dignidad humana de 
aquellos seres que vivieron la exclusión social y marginalidad durante las crisis de 
postguerra, migraciones y consecuencias posteriores de la revolución industrial. Todo 
esto condensado en objetos, como este peculiar sombrero, que se vuelven piezas 
de museo, objetos de representaciones que construyen discursos curatoriales sobre 
la indigencia desde instituciones que históricamente se han dedicado a adquirir 
y coleccionar las glorias de nuestra cultura. Otro objeto que aparece en la imagen 
de La quimera del oro de Charles Chaplin, es la manta que sirve de abrigo ante 
las condiciones climáticas desfavorables que enfrenta su personaje. Este objeto 
que sirve de refugio frente al frío de la intemperie, es utilizado por la campaña de 
sensibilización social alemana Frozen Cinema, la cual recrea al interior de una sala 
de cine, las condiciones climáticas con bajas temperaturas, para poner al espectador 
cinematográfico en condiciones que simulan la situación de desamparo en las calles. 
Cabe destacar que, al ingresar a la sala de cine, los espectadores de Frozen Cinema 
reciben una manta de abrigo idéntica a las que reparte el gobierno alemán para las 
personas que están en situación de calle.

En la imagen tomada de referencia para la campaña en esta experiencia 
cinematográfica, se refuerza la idea del frío con la frase “IT WAS COLD” (estaba 
frío), aunque el frío no es invisible en la imagen, porque se hace presente en los 
espectadores cubiertos con mantas de abrigo, esta frase parece levantar un testimonio 
de la audiencia.

Es también una manta, en este caso un abrigo de cama, el objeto que protagoniza 
la imagen de difusión del reciente documental realizado en 2018 por Rémi Kessller, 
acerca del significativo crecimiento de la indigencia en la ciudad de Los Ángeles en los 
últimos tres años. El personaje central de la imagen deambula cubierto por una manta 
en una ciudad de rascacielos y carpas de asentamiento irregular y precario.  

Saliendo del abrigo, del frío y moviéndonos hacia el calor del caribe, podemos 
encontrar la obra de arte «19:30», del cubano Jorge Otero que propone, en la pasada 
bienal de la Habana de 2019 a través de objetos instalados, en este caso sillas 
encontradas en la calle, una experiencia pseudo-cinematográfica a la intemperie de 
contemplación del horizonte en el malecón habanero donde la escena es, como lo 
indica el título de la obra, el momento de la puesta del sol. Otero propone habitar e 
interrumpir este espacio de circulación urbana a través de objetos marginales como 
lo son estos asientos desechados y recrear una experiencia cotidiana desde un lugar 
diferente. En este caso, el objeto instalado es la imagen de referencia y representación 
del asentamiento, es la caracterización escenográfica de un ritual cotidiano y disidente. 
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La disciplina fotográfica no queda exenta en la construcción de discurso acerca del 
fenómeno de la indigencia, capturando, recortando, encuadrando y haciendo foco en 
realidades manifiestas de este fenómeno de exclusión social. Muchas veces haciendo 
una disección exhaustiva de los aspectos más disruptivos de la vida en situación de 
calle, apelando al impacto emotivo que generan y se evidencian en los rasgos más 
contraculturales de los seres humanos que viven en la calle. 

Mostrar y describir los detalles más crudos de estas vivencias parece ser la 
imagen que proclama An exhibition for Change, propuesta fotográfica de Daniel K. 
Swan supone, desde el confort tecnológico de su cámara, que se trata de realidades 
que debemos cambiar. Un acercamiento, un zoom in que presupone un bienestar y 
un malestar desde la distancia mediática con que realiza las capturas fotográficas, 
retratando individuos que habitan fuera de lo instituido social y culturalmente.

Por último, la prensa, más precisamente un medio de comunicación masivo como 
la BBC, elige denunciar el uso de una apariencia ‘falsa’ de indigencia, señalando y 
persiguiendo a miles de personas que ‘pretenden’ estar en situación de calle en la 
mayoría de las ciudades británicas. Nada nuevo, en este sentido, que el cuarto poder 
haga uso y abuso de la información y las imágenes para generar desconfianza entre 
los individuos de una comunidad, asociando la apariencia de aquellos en situación de 
calle, con el acto delictivo y el fraude. Por más poder que se le atribuya a la prensa 
en el control sobre las masas, no deja de ser una ficción más, construida sobre una 
realidad social que seguirá presente y visible.
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RESUMO
O texto pretende apresentar o percurso do Coletivo Bunker e 

suas diversas reverberações criativas. Na primeira parte do ensaio 
é apresentado as bases afetivas que impulsionaram a decisão de 
constituição do coletivo de artistas. Além do mais, apresenta as 
diversas questões que foram surgindo e pavimentando o caminho 
afetivo que se tornou a base das produções visuais dos artistas. Na 
segunda parte do texto, é apresentado como os caminhos, mesmo 
que pareçam diversos em direções, apontam espaços de encontro e 
ressonância. Por fim, é apresentado a experiência visual e reflexiva 
surgida da disciplina “Antropologia da vida diante da catástrofe”, 
chamada “Desvanecer”. Esse ensaio tem com objetivo apresentar o 
transbordamento como possibilidade de atuação enquanto artistas, 
enquanto pesquisadores, e mais fortemente enquanto coletivo. 

PALAVRAS-CHAVE
Coletivo. Afeto. Processos artísticos.

RESUMEN
El texto pretende presentar la trayectoria del Colectivo Bunker 

y sus diversas reverberaciones creativas. En la primera parte del 
ensayo se presentan las bases afectivas que impulsaron la decisión 
de constituir el colectivo de Artistas. Además, presenta los diversos 
temas que han surgido y allanado el camino afectivo que se convirtió 
en la base de las producciones visuales de los artistas. En la segunda 
parte del texto, se presenta cómo los caminos, aunque parecen tener 
direcciones diferentes, perciben espacios de encuentro y resonancia. 
Finalmente, se presenta la experiencia visual y reflexiva que surge de 
la disciplina “Antropología de la vida ante la catástrofe”, denominada 
“Desvanecer”. Este ensayo pretende presentar el desbordamiento 
como posibilidad de actuar como artistas, como investigadores y más 
fuertemente como colectivo.

PALABRAS-CLAVE
Colectivo. Afecto. Procesos artísticos.
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1. Introdução 
No momento em que houve a necessidade do isolamento, decidimos refletir sobre 

as diversas formas de estar juntos, sobretudo de sermos artistas que trabalham em 
uníssono. O Coletivo Bunker tem uma trajetória na qual reflete sobre relações, afetos 
e questões sobre isolamento desde muito antes de sermos capazes de imaginar os 
rumos que o mundo tomaria com atual crise sanitária. Nestes momentos em que 
buscamos estratégias de re/existência, lançamos, através deste ensaio, um convite 
para que nos acompanhem através da reflexão sobre o processo de pensarmos os 
afetos como coletivo de artistas. Além do mais, abrimos as escotilhas do Coletivo para 
que observem conosco a forma como os acontecimentos externo ao Bunker vem nos 
afetando e apontando os rumos pelos quais nos mantemos de mãos dadas. Nesse 
ponto, nos colocamos num limiar: olhar para trás para sermos capazes de desnudar 
o presente, observando as projeções de um futuro que, apesar de incerto, já carrega 
em si os vestígios do que vivemos.

Após esse exercício de refletirmos sobre nossa trajetória de encontros e 
desencontros, de vidas distintas que se dispõem a pensar arte como um e ao mesmo 
tempo como múltiplo, passamos ao relato do modo como isso nos atravessa, bem 
como os modos como isso reverbera na nossa produção artística.  

O corpo é matéria prima por excelência das produções do Coletivo, mas corpo não 
é uma mera unidade biológica, pois o entendemos como movimento da vida em suas 
dinâmicas mais diversas, e isso inclui as reflexões e trajetos da produção intelectual. 
O Coletivo, a partir de 2021, passa a desenvolver um modus operandis de produção 
intelectual, portanto, passamos a repensar nossa própria dinâmica de produção e 
abrirmo-nos para outras formas de relação: com o espaço, o lugar, a paisagem, o 
tempo e o Mundo. Dessa forma, ao fim deste escrito, apresentamos a experiência da 
produção do ensaio fotográfico “Desvanecer”, realizado neste ano e no qual culminam 
todos os atravessamentos pelos quais fomos submetidos como coletivo de artistas 
diante da catástrofe que vislumbramos, sentimos e fomos acometidos.  

2. Sobre caminhar juntos
É bastante comum que coletivos de artistas se constituam entorno de questões 

políticas e ideológicas, também para atender ou contrapor às demandas institucionais 
e de circuito, ou seja, “tendem a se aglutinarem em prática-política-estética” 
(VIVACQUA, 2013, s/p). Entretanto, esta não é uma característica hegemônica e o 
Coletivo Bunker é um exemplo desses caminhos tangenciais nos quais os artistas 
são capazes de se lançar. Trata-se de um coletivo unido pela afetividade na forma 
de laços profundos entre seus membros, sendo que juntos se dispuseram a debruçar 
sobre as estruturas de construção e manutenção das relações. O Coletivo Bunker é, 
portanto, um laboratório de afetos comuns.

Afeto comum é uma onda, um atrito, uma conexão de algum tipo 
que tem um impacto. É transpessoal ou pré-pessoal - não é sobre 
os sentimentos de uma pessoa se tornarem os de outra, mas sobre 
corpos literalmente afetando uns aos outros e gerando intensidades: 
corpos humanos, corpos discursivos, corpos de pensamentos, corpos 
de água. (STEWART, 2007, p.128 apud RIBEIRO, 2020, p.8-9)

O coletivo foi formado a partir da amizade construída durante a graduação no 
curso de bacharelado em artes visuais da Universidade Federal de Goiás por três 
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integrantes: Ian Alves, José Neto e Julliana Oliveira entre 2011 e 2012. Antes disso, 
desde 2009 (ano de ingresso no curso), foi sendo construída uma relação na qual 
uma convergência de pensamentos, desejos e anseios se estreitavam profundamente 
entre discussões cotidianas na hora do café e trocas constantes de perturbações 
individuais. Tais movimentos impulsionaram a busca por um processo artístico no 
qual cada um colaborava efetivamente para a construção das estratégias poéticas 
do outro. Foi durante a preparação para elaboração do projeto de conclusão de curso 
que nos foi apontado pela Profa. Dra. Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues (FAV/
UFG) a reflexão sobre a dimensão dessas trocas e a possibilidade de atuarmos como 
Coletivo. Um olhar de fora foi necessário para que pudéssemos enxergar para além 
dos afetos e trabalharmos esse existir junto, gerando “um embrião de paixões que se 
desdobram em atos, os quais intervêm na realidade ao nos tocar ‘como se de dentro’”. 
(RIBEIRO, 2020, p.10). 

O Coletivo Bunker, portanto, nasce dentro da academia e é ainda nesse ambiente 
que ele se mostra mais frutífero. Ao nos localizarmos, pudemos entender em quais 
caminhos estávamos dispostos a nos aventurar. E nesse trajeto apoiamo-nos uns 
aos outros na deriva, muitas vezes dolorosa, de constatar a tessitura em que os fios 
da efervescência de vida encontravam-se embaraçados nas solidões crônicas das 
próprias vivências. Toda essa multiplicidade tornou-se sintomas de um existir no 
mundo em relação consigo e com o Outro. Em 2013, o trabalho de conclusão de 
curso realizado sob orientação do Prof. Dr. Odinaldo da Costa Silva (FAV/UFG), passa 
por uma revisão para ser editado como livro, intitulado: “A procura ansiosa do abrigo: 
sobre a fragilidade dos laços humanos”. Esta foi nossa primeira ação fora dos muros 
institucionais, uma trajetória que começava a se desenhar como um coletivo formado 
em torno da afetividade e que pela primeira vez, desde sua formação, encontrava-se 
diante do desafio de manter este relacionamento sob uma nova dinâmica, visto que os 
encontros cotidianos dentro na Universidade já não eram mais possíveis. Passamos a 
viver uma espécie de relacionamento à distância, no qual era necessário um constante 
querer estar junto, querer criar junto, querer viver junto.

Havia uma dinâmica não de dependência, mas da liberdade de dar-se ao Outro. 
Queríamos estar juntos, mas isso não nos eximia das nossas reverberações pessoais. 
Todas as inquietações que vivíamos eram, de alguma forma, ecos de um mundo em 
estilhaços, de um mundo no qual vivemos, nos conectamos, nos afetamos e ressoamos. 
Todo esse movimento sempre foi cíclico, pois não possuía estertores. O território das 
negociações, comum entre os coletivos de artistas, no nosso caso passou a ser um 
território de relações, de afetividades. Sendo assim, essa “negociação” foi dissolvendo 
os termos de seu próprio conceito. 

Prosseguimos com alguns modos de operação que vínhamos desenvolvendo ao 
longo dos anos: encontros em cafés, bares, sorveterias com a intenção de discutirmos 
os trabalhos do Coletivo e ao mesmo tempo matar a saudade. Colocar em discussão uma 
proposta que poderia partir de qualquer um dos membros e jogar com ela, desmontar/
remontar a ideia, deformar, abraçar, titubear, imaginar, imagem/ar, palavrear a ideia. 
No fim transformamos em ação o que resta deste processo, ou seja, a proposta de um 
sentimento misto de euforia e medo, um borboletear do estômago, como quem vai para 
um encontro às cegas. Mas como costuma ser comum aos relacionamentos longos, 
há períodos de uma excitação fulminante prosseguido pela necessidade de escolher 
continuar ou não e trabalhar para permanecer. Fora do ambiente acadêmico, o Coletivo 
Bunker passou a requerer um esforço e os trabalhos foram ficando mais espaçados. 
As discussões permaneciam mediadas por uma virtualidade, mas ações requeriam 
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cada vez mais esforço em conciliar agendas, prioridades, desejos, obrigações ... As 
ações constantes foram dando lugar a ações pontuais para eventos escolhidos. 

Outro aspecto fundamental para a trajetória do Coletivo, foi o fato de que eu e o 
José Neto seguimos na docência enquanto Ian se lançava em uma carreira musical. 
Provavelmente por isto caminhamos para uma separação e mais uma vez dentro de 
nosso laboratório, experimentamos as dores e as delícias do amor. Ian se esforçava 
para continuar conosco, entretanto uma outra forma de fazer arte o chamava cada 
vez mais forte, com um outro grupo de trabalho e uma outra dinâmica, além da 
necessidade de se mudar para a cidade de São Paulo. Esta demanda de esforço 
duplo o forçou a escolher um caminho e percebemos os três, que era a hora dele 
partir. Um sentimento misto de satisfação em ver aquele a quem desejamos felicidade 
trilhando seu caminho, com a tristeza de sentir dissipar o calor de seu corpo à medida 
que ele se afastava, ainda, a lembrança de que não possuímos esse outro e que 
ele não precisa de permissão para partir ou ficar, precisa de desejo. Mais uma vez 
tivemos que encontrar uma nova forma de existir. Continuar ou não sendo Bunker sem 
ele? A resposta nem foi tão necessária, ela aconteceu quase que simbioticamente no 
modo como eu e a Julliana Oliveira existimos no mundo, e no modo com a afetividade 
se constituía como matéria prima do nosso trabalho. 

3. Olhar para trás para enxergar adiante.
Às vezes se faz necessário observar o nosso percurso, tanto para compreendermos 

que a vida que escolhemos reflete o lugar que optamos por estar, bem como as   
imbricações decorrentes das relações que nos afetam, nos conectam e separam. 
Temos invariavelmente que conviver com o peso e leveza de seguir, sem meio de 
sabermos se as decisões tomadas são as melhores. Nas palavras de Milan Kundera 
(1985, p.14): 

Não existe meio de verificar qual é a boa decisão, pois não existe termo 
de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação. 
Como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o 
que pode valer a vida, se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? 
É isso que faz com que a vida pareça sempre um esboço. No entanto, 
mesmo ‘esboço’ não é a palavra certa porque um esboço é sempre um 
projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro, ao passo que 
o esboço que é a nossa vida não é o esboço de nada, é um esboço 
sem quadro.

Mesmo vivendo um caminho carregado de conexões, tanto eu quanto a Julliana 
temos nossas dores, nossos modos de existir no mundo, nossos percursos. O que 
não imaginávamos ser tão forte seria a “substância” que pavimenta o caminho do 
Bunker, uma tão capaz de dar sentido às dores quanto tornar o afago um suspiro 
gélido em dias quentes. Percebemos que o afeto é essa matéria prima original, capaz 
de permear tudo aquilo que nos faz humanos, que nos conecta com modos diversos 
de viver, indagar e “significar” nossa história. Mas essa compreensão não foi imediata, 
ela foi surgindo gradativamente, tornando importante descrever alguns percursos. 

A primeira atitude foi revisitar ideias arquivadas e propostas executadas. Havia uma 
discussão dentro do coletivo sobre a necessidade de nos deixarmos afetar por novos 
corpos. Haviam algumas propostas nas quais nos colocávamos como propositores, 
e realizaríamos junto aos convidados desdobramentos de trabalhos anteriores, 
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como o Amarradura (Figura 1). Pensamos também na experiência de ter o processo 
atravessado pelo público, como experimentamos na performance Enredo: 5 km em 
12,08 m² (Figura 2), na qual a proposta elaborada contava com uma ação dos até então 
três integrantes do coletivo na Galeria de Bolso da CAU/UNB, em que ocuparíamos 
a galeria com uma grande teia formada por vários novelos de barbante. Esta teia foi 
confeccionada durante uma performance ao vivo na qual em dado momento duas 
mulheres do público participam voluntariamente da ação. Foi uma experiência ao 
mesmo tempo aterrorizante e excitante, mas que de toda forma nos moveu a repensar 
nossa relação com o público.

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 1. Coletivo Bunker, Amarradura, 2012. Perfomance. Local: Grande 
Hotel - Goiânia/GO

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 2. Coletivo Bunker, 5 km em 12,08m², 2014. Perfomance 
e instalação. Local: Galeria de Bolso CAU/UNB - Brasília/DF
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De certa forma, esse movimento em busca desse corpo do público, esses corpos 
múltiplos, reverberaram na direção que tomamos e o modo como existencialmente o 
vazio nos toca, pois hoje percebemos que talvez seja reflexo do hiato deixado pela 
saída de Ian. Houve após esta ação na CAU/UNB, seguida da saída de um membro, 
um período de anos no qual colocamo-nos nessa perspectiva de repensar esta relação 
com o público e repensarmos os elementos recorrentes de nosso processo como o 
novelo, a performance, o corpo, a nudez, o vídeo. Toda esta trajetória, este processo 
dialógico e reflexivo foi se abrindo como uma necessidade de amadurecer o processo 
criativo do Bunker, para agora percebemos que a saída provavelmente não estava em 
olhar para fora, e sim para dentro, para as pluralidades contidas no próprio coletivo e 
de um seguir em frente ora olhando para trás a fim de iniciar um novo ciclo.

Toda a dinâmica de relação que concebíamos se expandiu, tocando afetividades 
individuais que se conectavam tematicamente. Questões como ancestralidade, 
como memória, passaram a cadenciar em movimentos íntimos de cada membro e 
compartilhados ao mesmo tempo. Em que direção esse distanciamento paradoxalmente 
se encontrou? Como se deu esse novo ciclo?

4. Des - encontrar
Este novo ciclo abre com nosso retorno para o ambiente acadêmico. No primeiro 

semestre deste ano o José ingressou no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social da Universidade Federal de Goiás e eu no Programa de Pós-Graduação em 
Arte e Cultura Visual da mesma universidade. Nesse contexto, em que a princípio 
pensávamos estar iniciando uma pesquisa norteada por questões individuais, nosso 
modo de existir juntos colocou-se novamente em movimento de encontro. Sem que 
percebêssemos, nessa nova experiência buscamos um ao outro para mais uma vez 
diluirmos nossos processos. 

Por mais inusitado que isso possa parecer, eu e Julliana nos matriculamos na 
mesma disciplina, “Antropologia da Vida diante da Catástrofe”, do Programa de Pós-
graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás, ministrada pelas 
professoras Indira Nahomi (UFG), Suzane de Alencar (UFG) e o Professor Alejandro 
Fujigaki (UNAN), diferentemente do que inicialmente prevíamos, puderam reverberar 
numa estrutura profunda, tanto no modo como pensamos e concebíamos as nossas 
relações enquanto artistas, bem como na necessidade de ampliarmos essa relações 
para além, para outras perspectivas, para outras narrativas. 

As disciplinas tiveram como centro a discussão acerca do modus operandis do 
antropoceno¹ que aponta para caminhos e bifurcações que tem um destino comum: 
a catástrofe. Ademais, as reflexões apontavam para um cenário cujas narrativas 

¹ “Uma grande mudança teve início com a Revolução Industrial, ganhou fôlego ao longo da 
aceleração demográfica, econômica e tecnológica ocorrida entre 1940 e 2000 e consolidou-se nas 
últimas décadas, fins do século XX e início do século XXI: a transição do Holoceno para o Antropoceno. 
O Holoceno foi o período de estabilidade ambiental experimentado desde a última glaciação – terminada 
há aproximadamente 11 mil anos – até o terceiro quarto do século XX, durante o qual a humanidade 
desenvolveu-se. 

O Antropoceno é a nova e atual época geológica em que essa estabilidade está sendo 
progressivamente perdida por conta da atuação da humanidade, que se tornou o principal vetor de 
mudanças no sistema planetário. As consequências dessa transformação têm magnitude nunca antes 
experimentada pela humanidade; foram compreendidas e internalizadas rapidamente pelas ciências 
naturais, mas ainda escapam, em grande medida, às ciências sociais e humanas.” (VIOLA, E.; BASSO, 
L. 2016, p. 1)
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caminhavam para um estado de coisas unidimensionais, unilaterais, as quais a 
abertura para diálogo com narrativas diversas à regida pelo capital é parca. Talvez 
você perceba que o tom da escrita tenha mudando. Isso se dá propositadamente, de 
forma que você também compreenda que as narrativas que nos afetaram ressoaram 
no nosso próprio trabalho intelectual. 

Compreendemos, a partir das leituras, que a crise não diz respeito somente à 
capacidade de preservarmos a natureza.  Preservar, nesse sentido, ainda carrega a 
primazia do nosso poder, ainda é antropoceno. A disciplina pôde revelar que o ponto 
necessário a uma nova perspectiva está no diálogo com novas linguagens, com novas 
narrativas. Que a crise ambiental, humanitária é de condições de dizeres, de diálogo 
com novas perspectivas e que se faz urgente uma ruptura com a unilateralidade, pois 
ela interrompe infinitas possibilidades de nos conectar, de nos relacionar, de sentido 
(como direção) e de significação (como razão). 

No que tange a ressonância visual das reflexões da disciplina, pudemos perceber 
que a compreensão que tínhamos das relações humanas eram limitadas a nossa 
experiência e essa interação excluía outras possibilidades de relação. A exclusão da 
relação com um mundo não humano, não regido por nossa hierarquia de valores 
também reverberava no modo como nossos corpos se percebiam, percebiam os 
outros, e se relacionavam com a paisagem.  

Como essa reflexão afetou o Bunker? Em que ponto nos encontramos enquanto 
Coletivo? Então, ironicamente as leituras foram nos afetando de tal forma que num 
dado momento tivemos a ideia de um ensaio que surgisse das inquietações das 
leituras da disciplina e que reverberasse em um ensaio visual capaz de ressoar um 
novo modo de relação. Nesse ponto, percebemos um transbordamento da ideia de 
outro, pois, numa produção que pretende tencionar as relações no antropoceno, se 
faz necessário que esse outro possa incluir novas narrativas, bem como de narrativas 
noutras linguagens, inclusive não humanas.  O pedido foi aceito pela tríade de 
professores, fazendo com que, naquele momento, as Artes Visuais e a Antropologia 
fossem o ponto de encontro do Coletivo Bunker. 

Todas essas questões que nos atravessam, que abrem fendas em nós, nos 
remetem a um ponto: como a arte, enquanto produção visual, pode nos ajudar a lidar 
com isso? Muito da produção poética nasce desse tipo de incômodo que age como 
um estrangulamento, uma necessidade de dizer, e de tantos outros incômodos que 
atravessam e provocam reflexões sobre o modo de existir consigo e com o outro 
no Mundo. Essa leitura sensível é o cerne da prática artística e um combustível do 
processo poético. 

Aqui propomos, portanto, lançar sobre essa crise um olhar poético, no qual tentamos 
lidar com o cenário em que nos encontramos, a repensar a própria relação do Coletivo 
Bunker com seu objeto de pesquisa: as relações e o corpo numa visualidade afetiva. 
Por anos, o Coletivo tem trabalhado no arcabouço da falência das relações humanas 
na pós-modernidade, contudo tem ignorando o fato de que esta falência acontece 
conosco, no nível das relações estabelecidas do Eu com o Outro e do Nós enquanto 
comunidade, mas também perpassa todos os seres viventes na Terra. As relações 
humanas devem ser pensadas para além da dificuldade de manutenção e criação de 
laços, ela reside na auto percepção, na incapacidade de autocrítica e autorreflexão, 
na distância do outro, bem como na incompreensão de nosso papel como parte de um 
sistema muito maior de relações.  

Assimilamos a finitude desse corpo frágil, tomando consciência dos vestígios que 
deixamos atrás de nós, das feridas que nossas interferências abrem na natureza: 
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esse é um ponto de partida.  Para o Coletivo Bunker, o corpo é material artístico 
desde o princípio, e dentro dessa perspectiva entendemos que “em um mundo onde 
há vida, a relação essencial se dá não entre matéria e forma, substância e atributos, 
mas entre materiais e forças.” (INGOLD, 2012. p.26). Esse corpo material foi então 
tensionado na relação com a paisagem, a presença, a ausência e o vestígio, resultando 
na produção de um ensaio visual inspirado e impelido pelas reflexões acerca do 
percurso epistêmico no antropoceno, bem como do abismo que se mostra em nossas 
perspectivas existenciais. O percurso foi uma experiência tão visceral como fraterna, 
pois reconecta ao mesmo tempo que apresenta um estranhamento.

A ideia original era relatar visualmente a reflexão sobre presença e ausência, sobre 
o corpo como sombra, como espectro, numa paisagem cujo vestígio humano é uma 
memória fantasmagórica, como memória de um futuro. 

“Juntar-se ao Mundo, misturar-se a ele. Nos aventuramos para fora de 
casa através da linha de uma melodia”. A vida para Deleuze e Guattari, 
se desenrola ao longo dessas linhas-fios; eles a chamam de “linha 
de fuga”, e por vezes “linhas do devir”. O mais importante, contudo, 
é que essas linhas não conectam. “Uma linha de devir”, escrevem 
eles, “não é definida pelos pontos que ela conecta, nem pelos pontos 
que a compõem. Pelo contrário, ela passa entre pontos, insurge no 
meio deles [...] Um devir não é nem um nem dois, nem a relação entre 
os dois; é o entre, a [...] linha de fuga [...] que  corre perpendicular a 
ambos.” [...] A vida está sempre em aberto: seu impulso não é alcançar 
um fim, mas continuar seguindo em frente. (INGOLD, 2012, p. 38)

Devir é movimento de vir a ser, de tornar-se, é aquele movimento em que a potência 
vira ato. Mas qual o ponto exato em que a catástrofe se anuncia como acontecimento 
presente, que não se inscrevem como prefácio de uma nova Era? Suzane Vieira (2015, 
p. 25) afirma que “a mudança de Era é antevista por rastros do passado e por sinal 
do futuro. A matéria da construção de sentido é a saturação desses sinais”. Partindo 
desse movimento, preparamos um ensaio fotográfico que pudesse, de alguma forma, 
refletir sobre o corpo numa dimensão fantasmagórica, espectral, questionando sua 
presença na paisagem. 

 Como e onde o ensaio denominado “desvanecer” foi realizado? Como se deu a 
experiência de se dissolver na paisagem e não se sobrepor a ela? O ensaio foi feito na 
zona rural de Cocalzinho de Goiás, região cercada pelo bioma cerrado, mas marcada 
por enormes cicatrizes da agricultura e agropecuária. A técnica utilizada foi fotografia 
em baixa velocidade², cerca de 15’, abertura f/20 e ISO 1600, numa Canon 77D.

Para que você compreenda a pavimentação afetiva que possibilita essas novas 
reverberações enquanto Coletivo, trarei o relato tão poético quanto etnográfico do 
ensaio fotográfico chamado “Desvanecer”.  

²Essa técnica consiste em manter aberto o obturador por alguns segundos, fazendo com que a 
imagem capite o percurso do movimento. Na velocidade alta o movimento é congelado, enquanto 
a velocidade baixa todo o movimento é capturado. O efeito de vários corpos meio translúcidos não 
é obtido por meio de software de edição, não é sobreposição de fotos, mas na própria máquina, em 
tempo real.
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5. Encontrar e ressoar  
Os meus olhos percorriam a paisagem, de alguma forma estranha, pois era a 

primeira vez que pisava naquele local. O sol estava em ritmo de entrega à noite, 
já eram quase 18 horas, e no solstício³ de inverno, as noites são mais longas e 
chegam mais rapidamente. O sol ainda penetrava na copa das árvores, reluzindo 
e produzindo desenhos de sombras ao chão. Pude perceber muitas folhas novas, 
pois o cerrado encontra sua força de brotação nos tempos secos. Flores amarelas e 
outras vermelhas bem pequenas se insinuavam pelo caminho, uma beleza que não 
precisa de aprovação. Caminho? O caminho, enquanto desenho na paisagem, é uma 
construção que revela um traço humano. Pude perceber pegadas que revelaram que 
em algum momento aquele lugar fora surpreendido pela presença humana.

Segui observando, notei em meio às folhas algumas garrafas de vidro, e em outros 
momentos algumas de metal. Talvez algum encontro tenha acontecido naquele 
cenário. Percebi também a presença de cercas de arame farpado. Ah, a cercas, elas 
se introduziram na paisagem delimitando a posse, sacramentando o território, eis a 
lógica do antropoceno.

Eu era um corpo errante naquele espaço, e parecia que de alguma forma ele 
reconhecia o significado da minha presença, afinal, a minha lógica, ou a lógica que 
eu represento, sempre foi de monólogo com os sons que ressoam por toda parte. No 
antropoceno nós deixamos de compreender essa língua tão singular, àquela que não 
possui palavras: são cheiros, ruídos, cores e sensações.

Desde longe eu ouvia um barulho de água, e pelo seu ritmo ela percorria um caminho 
pedregoso. Caminhei até encontrá-la, e naquele momento a luz que se desnudava e 
banhava-se no seu interior, ofuscou os meus olhos. Lindo! Saquei a máquina e tirei 
uma fotografia. É assim que lidamos com o belo, é assim que exercemos nosso poder, 
desejo de posse, de aprisionamento, sem permissão ou licença. 

Posicionei todo equipamento e queria que minha presença fosse um corpo somente, 
então desnudei-me. A sensação da brisa percorrendo meu corpo, da água por sobre 
os pés e do constrangimento de estar ali, vulnerável e ao mesmo tempo tentando uma 
conexão perdida, me colocou num hiato entre o estranho e o familiar, entre peso e 
leveza. 

A ideia era que meu corpo se comportasse na imagem como um espectro, mas que 
de alguma forma algo fosse sólido nessa imagem, as pegadas. Mas sempre que meus 
pés tocavam a areia, ela regressava de alguma forma ao ponto inicial, como se de 
alguma forma quisesse negar minha presença, negar meu percurso. Então, percebi 
que precisaria exercer uma força maior para que o sinal dos meus pés ficasse naquele 
lugar. Sabe, que imagem fantástica da nossa relação com a natureza. Muitas vezes 
não queremos coexistir com ela, mas queremos existir acima dela, submetendo-a sob 
nossos pés, como se nossa presença fosse forjada numa hierarquia de importâncias, 
e que nessa linha estávamos em primeiro lugar.

Após finalizar o ensaio, pude refletir sobre essa experiência, que neste momento 
não era somente estética, mas era profundamente reflexiva e existencial; ressoavam 
as leituras, as discussões e o olhar etnográfico que estava aprendendo a fazer.

As fotografias (Figuras 3, 4 e 5) mostravam um espectro sem tempo, caminhando 
como fantasmas do futuro. Naquele momento, pude observar que a catástrofe pode 
não ser o fim de tudo, pelo contrário, pode ser o fim na nossa imagem na paisagem. O 

³ Magicamente, a ação ocorreu no dia 21 de Junho de 2020, exatamente no Solstício de Inverno.
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que restará? Talvez somente vestígios, pegadas. Naquelas imagens eu era um corpo 
desaparecendo, era um corpo fantasmagoricamente diluído na paisagem mas estava 
lá, como memória de um futuro, como sinal de um passado e como desnudamento de 
um presente.

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 3. Coletivo Bunker, da série Desvanecer, 2021. 
Fotografia, dimensões variáveis.

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 4. Coletivo Bunker, da série Desvanecer, 2021. Fotografia, dimensões 
variáveis.
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Considerações Finais
Num processo que se confunde com a vida, temos ao longo dos anos escolhido 

trajetos e sendo afetados nessa caminhada. Para o Coletivo Bunker vida e arte ora se 
distinguem ora se confundem, e talvez resida nesse transito entre ser um ser e nós 
o mote de nosso processo, essa disposição de deixar-nos afetar, e sobretudo, olhar 
para si, para o Outro e para o Mundo lado a lado. Diante da catástofre nos dispusemos 
a ser afetados pela crise humana, a repensar nosso papel em uma dinâmica de vida 
permanentemente perturbada. Pensar um processo artístico nessa perspectiva é 
também pensar nos rastros que escolhemos deixar. Um coletivo do afeto é para nós, 
uma forma de encararmos um futuro assombroso de peito aberto e de mãos dadas.
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RESUMO
Através da animação Float (2019), somos motivados/as a 

pensar sobre os fatores determinantes e taxativos que padronizam 
comportamentos dos indivíduos, desde a infância, capturando-
os a partir de determinada noção de “normalidade”. Diante disso, 
questionamo-nos: como as crianças que não se enquadram 
nessas condições acerca de “normalidade” são tratadas pelos/as 
demais? Nosso objetivo neste artigo é apresentar aspectos teórico-
metodológicos dos Estudos da Cultura Visual e dos Estudos de 
Gênero, aproximando esses campos das imagens de Float (2019). 
Para tanto, debatemos sobre expressões de gênero e sexualidade 
nas infâncias, lendo a ação de flutuar, do menino protagonista da 
animação, como metáfora de ser LGBTTQIA+ e, observamos os 
referenciais de masculinidade ofertados pelo pai da criança.

PALAVRAS-CHAVE
Infância; Gênero; Cultura Visual; Masculinidade; Identidade.

ABSTRACT 
Through the Float animation (2019), we are motivated to think 

about the determining and taxing factors that standardize the 
behavior of individuals, from childhood, capturing them from a certain 
notion of “normality”. Therefore, we ask ourselves: how are children 
who do not fit into these conditions of “normality” treated by others? 
Our objective in this article is to present theoretical-methodological 
aspects of Visual Culture Studies and Gender Studies, bringing these 
fields closer to Float’s (2019) images. Therefore, we debate about 
expressions of gender and sexuality in childhood, reading the floating 
action of the boy protagonist of the animation as a metaphor for being 
LGBTTQIA+ and we observe the references of masculinity offered by 
the child’s father.
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Childhood; Genre; Visual culture; Masculinity; Identity.
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Criança flutuante e pai não-flutuante: Cultura Visual, gênero e sexualidade na 
animação Float (2019) 

Todo dia será um dia de paz
Pra quem vive a verdade

[...]
Pois só quem tem os sonhos mais básicos

Pode amar e dizer a verdade
(Como já dizia Djavan, Cazuza, 1989)

Se observarmos as tradições que perduraram e que ainda perduram em volta da 
espera do nascimento de uma criança, podemos perceber que, antes mesmo de ela 
chegar ao mundo, já são estabelecidas muitas expectativas sobre seu corpo, seus 
comportamentos e seu futuro, e estas expectativas, muitas vezes, se enquadram no 
que é culturalmente tido como “normal” em questões de gênero e identidade sexual. 
Tentam ajustar os individuos em determinados padrões que, como canta Cazuza, são 
tratados como “verdades absolutas” e podem nos garantir a tão sonhada “paz”, como 
indicamos na epígrafe, na letra da música Como já dizia Djavan (1989)².

O “chá de bebê”, a montagem do enxoval, a escolha do nome e outras tradições 
criadas e modificadas em âmbito cultural tendem a elaborar tentativas de definição do 
gênero da criança a partir da identificação de seu sexo biológico, e a presumir que ela 
se enquadrará em determinados padrões de masculinidades ou feminilidades. Para 
isso, recorrem-se a determinadas cores, acessórios, brincadeiras, presentes, roupas, 
elogios, texturas, etc. Assim, mesmo antes do nascimento, atribuem-se marcas aos 
corpos e, essas marcas só produzem sentidos quando estão inseridos em determinada 
cultura, como investiga Guacira Lopes Louro (2003).

A determinação das posições dos sujeitos no interior de uma cultura 
remete-se, usualmente, à aparência de seus corpos. Ao longo dos 
séculos, os sujeitos vêm sendo examinados, classificados, ordenados, 
nomeados e definidos por seus corpos, ou melhor, pelas marcas que 
são atribuídas a seus corpos. [...] A aparência é, pois, algo que se 
apresenta ou que se representa. Vê-se o que se mostra, o que aparece; 
e ao que se vê se atribui significados. Pele, pêlos, seios, olhos são 
significados culturalmente. Muitos são os significados atribuídos ao 
formato dos olhos ou da boca; à cor da pele; à presença da vagina ou 
do pênis; ao tamanho das mãos e à redondeza das ancas. Significados 
que não são sempre os mesmos — os grupos e as culturas divergem 
sobre as formas adequadas e legítimas de interpretar ou de ler tais 
características (LOURO, 2003, p. 2).

Observando o entorno da vida infantil, podemos perceber fatores determinantes e 
taxativos que padronizam comportamentos de bebês e crianças a partir de referenciais 
restritos de masculinidades e feminilidades. Exemplificamos essa prática recorrendo a 
personagens de desenhos animados conhecidos que são voltados ao público infantil. 
As Princesas da Disney, por exemplo, são consideradas símbolos de feminilidade e 
demonstram, de certa forma, como as meninas devem se portar e se caracterizar, 

² A letra completa da música está disponivel em: <https://www.youtube.com/watch?v=9wohnlvS7OA>.  
Acesso em 30 de ago. 2021.
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determinando cores, habilidades, movimentos, trejeitos, matrimônios e vários outros 
fatores às meninas. Os super-heróis, semelhantemente, demonstram, através de suas 
conquistas, músculos e ações corajosas e destemidas, como devem ser exercidas as 
masculinidades, assim como os comportamentos que os meninos não devem assumir 
para que não sejam lidos como femininos.

Personagens como estes chegam às crianças a todo momento, seja através de 
imagens televisivas e cinematográficas ou mesmo através de brinquedos, roupas e 
embalagens de produtos alimentícios. Estão presentes em espaços domésticos e 
familiares, nas referências midiáticas e mesmo nas escolas, onde podemos observar 
os materiais, recursos didáticos e decorações abarrotados por imagens e figuras que 
tentam atingir os/as alunos/as. Esse conjunto visual, ao qual nos referimos como 
cultura visual, atinge, inclusive, aquelas crianças que não têm condições econômicas 
para aquisição de tais produtos e para se inserir nas lógicas consumistas, como 
argumenta Mariângela Momo (2008). A autora explica que as crianças são vistas pelo 
mercado como potenciais consumidoras pois, como demonstra em sua pesquisa, 
apesar de não possuírem poder aquisitivo, as crianças filhas de famílias pobres, 
costumam estar atentas e cientes das novidades, como filmes que irão passar no 
cinema, novos brinquedos e tecnologias. A lógica do consumismo, então, apropria-se 
de vários meios para inserir até mesmo as crianças mais pobres em suas práticas. 
Em observação à rotina escolar de crianças pobres que frequentavam escolas de 
Porto Alegre - RS, Momo (2008) observa que elas haviam desenvolvido espécies de 
“técnicas” e “estratégias” para participarem da cultura do consumismo, mesmo que 
sem muito poder aquisitivo. Comprar produtos em conjunto, apropriar-se de excessos 
descartados por pessoas ricas, buscar empréstimos, usar aparatos tecnológicos 
quebrados, usufruindo do status que eles proporcionam, foram algumas das técnicas 
adotadas pelas crianças observadas por Momo (2008) para que se sentissem 
pertencentes, como consumidoras, de uma sociedade que supervaloriza as imagens. 
Conforme avalia a autora, a partir do consumismo, essas e outras crianças adquirem 
mais do que os produtos; elas adquirem visibilidade. No mundo de visibilidades destas 
crianças – já que assim as foi ensinado pela cultura visual da sociedade na qual estão 
inseridas - mais importante do que ter é parecer. Assim, ter determinado produto é 
menos importante do que parecer tê-lo. Parecer tê-lo, propícia a elas uma sensação 
de inserção em um grupo onde essa visibilidade adquirida é admirada.

Rádio-fone nos ouvidos, mobies nas cinturas, celulares em cima 
das mesas, calculadoras nas mãos e relógios nos pulsos. Crianças 
rodeando os portadores de tais objetos, propondo trocas e empréstimos. 
Objetos tecnológicos geralmente proporcionam prestígio para quem os 
possui bem como promovem a inscrição em uma cultura globalmente 
reconhecida. No entanto, nas várias vezes em que me aproximei para 
dizer que eu gostaria de fotografá-los, imediatamente seus donos 
trataram de dizer que tais objetos não funcionavam (MOMO, 2008, 
p.11).

Porém, independentemente das expectativas lançadas sobre o ser, o conceito de 
“normalidade” é algo cultural e até mesmo pessoal, pois, ao decorrer da vida, todos/as 
desenvolvemos nossa identidade e pensamento crítico, e formulamos e reformulamos 
nossas opiniões e gostos conforme somos apresentados/as a novas referências. 
Ocorre que, quando a criança chega ao mundo, ela costuma ser inserida dentro de 
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um núcleo familiar e é este núcleo que vai ser o principal responsável pelas primeiras 
referências às quais a criança terá acesso. Como analisa Aline da Silveira Becker 
(2010), as infâncias são majoritariamente caracterizadas a partir de olhares adultos. 

Primeiro precisamos considerar que as representações das infâncias 
(e suas condições de visibilidade e invisibilidade) são fabricadas por 
um adulto, que além de ser diferente daquele ser que a representa, 
é quem decide o que vai ser representado, como e de que forma 
[...]. Levando a sério a condição de infans da infância, esse adulto a 
considera incapaz de falar por si e assume a função de representação 
da mesma, configurando suas maneiras de ser, de ver e de ser vista 
(BECKER, 2010, p.92)

 
Sendo assim, se considerarmos que, conforme destaca a autora, são os/as adultos/

as quem representam as crianças, apresentando-lhes suas primeiras referências, 
podemos supor também que o núcleo familiar, que já desenvolveu seu pensamento 
crítico e está constantemente sendo influenciado pelo meio no qual convive, vai propor 
normas e padrões sobre o comportamento da criança recém chegada, muitas vezes, 
atribuindo-lhe recompensas e castigos a depender de como ela age em relação aos 
padrões estabelecidos. 

Com o crescimento da criança, é comum que a escola seja um próximo núcleo no 
qual ela seja inserida. Na escola, as referências acerca de infâncias e de “normalidade” 
tendem a se expandir, sobretudo, quando as imagens, as informações e as vivências 
oportunizadas pelos/as professores/as e pelas demais crianças são diferentes daquelas 
já oferecidas pelo núcleo familiar. É na escola que as crianças podem ter acesso a 
outras referências de cultura e saber, por exemplo, que há outras religiões, outras 
raças e etnias, outros valores morais, outros corpos e outras configurações familiares 
para além daquelas que lhes foram apresentadas pelos/as seus/suas familiares. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) - 
documento normativo que orienta, em nível nacional, instituições de ensino públicas 
e privadas - a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, muitas 
vezes oportunizam a primeira separação da criança com sua família e, nesse sentido, 
podem ampliar as vivências que já lhes são proporcionadas.

Nos anos iniciais [do Ensino Fundamental], pretende-se que, em 
continuidade às abordagens na Educação Infantil, as crianças ampliem 
os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, identifiquem os 
cuidados necessários para a manutenção da saúde e integridade do 
organismo e desenvolvam atitudes de respeito e acolhimento pelas 
diferenças individuais, tanto no que diz respeito à diversidade étnico-
cultural quanto em relação à inclusão de alunos da educação especial 
(BRASIL, 2018, p.329).

Com a inserção da criança no mundo além da sua casa e com a expansão de suas 
referências através do convívio com outras pessoas que carregam consigo diferentes 
tipos de vivências, o leque da criança aumenta para além de seu convívio familiar e 
isso também influenciará na sua concepção acerca de infância e “normalidade”, como 
analisa Becker (2010). Assim, as concepções que se têm sobre corpo, sexualidade, 
identidade de gênero, religião e outras, estão sujeitas a transformações conforme o 
passar dos anos e conforme as referências que se têm acesso.
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Além do núcleo familiar e da escola, grande parcela das crianças que vivem em 
sociedades globalizadas tem convívio diário durante seu crescimento e desenvolvimento 
com outra instância que lhe confere referências: as mídias. Brinquedos, cinema, 
moda, fotografias, propagandas, redes sociais, televisão, desenhos animados e outras 
expressões da cultura visual, também criadas e fornecidas por adultos/as, atravessam 
os corpos e gostos infantis contribuindo para a (trans)formação de suas identidades.

Guardadas as proporções, na contemporaneidade convivemos, todos/as, com um 
grande número de imagens: físicas, virtuais, corpóreas, psíquicas, etc. A partir do 
momento em que as imagens deixaram de ser produzidas somente de forma manual 
e física e começou a ocorrer uma produção em massa, houve, também, uma certa 
democratização utópica da produção e consumo visual. Conforme Norval Baitello Júnior 
(2014) essa “democratização” se transformou em um certo descontrole na produção e 
consumo de imagens, que faz com que os artefatos visuais percam seus significados 
depressa. Com essa perda de significados, conforme o autor, são necessárias cada 
vez mais imagens para suprir as necessidades de símbolos. Considerando que 
essas imagens produzem símbolos acerca da “normalidade”, podemos supor que 
elas também são protagonistas na atividade de oferecer referências às crianças. O 
descontrole usual da produção e consumo de imagens também chega às crianças 
a partir de artefatos que costumam fazer distinção de gênero, determinando como 
meninas e meninos devem se comportar, como examina Momo (2008).

Para a autora, se antigamente se aprendia sobre o que era “ser criança” através 
da família, da religião e da escola, na contemporaneidade, a ideia de infância é 
caracterizada também pelas referências midiáticas e imagéticas.

Parece que os sentimentos de infância construídos pela Modernidade 
não abarcam nossas vivências diárias com as crianças de hoje, não 
condizem com a multiplicidade de formas com que a infância tem 
sido vivida e narrada, por exemplo, na mídia impressa, televisiva e 
eletrônica (MOMO, 2008, p.4).

Com o passar dos anos, símbolos antigos perdem suas forças e dão espaços 
a novos. Com isso, no que diz respeito à ideia de “normalidade”, as sociedades e 
culturas manifestam avanços e retrocessos no quesito inclusão. Como exemplo 
de avanço e de inclusão, podemos citar a propaganda “Dia dos Pais”, da Natura, 
intitulada “#MeuPaiPresente” (2020), que gerou polêmica e representatividade 
quando convidou Thammy Miranda (1982--), um homem transgênero, para se unir 
a outros em celebração da paternidade que desempenham. Também mencionamos 
a animação The Owl House (2020) - narrativa da Disney que tem como personagem 
protagonista uma menina bissexual - e, o livro de ilustrações para colorir “Super 
Soft Heroes” (2015) da sueca Linnéa Johansson, que trabalha com personagens 
famosos no mundo dos desenhos animados, incluindo da Disney, em configurações 
familiares não tradicionais. Esses e outros artefatos da cultura visual, visam alcançar 
grupos marginalizados pela sociedade. Nesse ponto, é imprescindível mencionar que 
existem vários outros prováveis motivos para a criação de tais visualidades além da 
representatividade, como o alcance de grupos que são potenciais consumidores e 
crescem mais a cada ano. 

Também na perspectiva de dar visibilidade ao tema de crianças que não se 
enquadram nos padrões estabelecidos, no ano de 2019, a Walt Disney Studios Motion 
Pictures produziu e lançou um curta-metragem de animação, o mesmo que será 
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analisado nesta pesquisa. O curta foi dirigido e escrito por Bobby Rubio, pai de uma 
criança autista, e produzido pela Pixar Animation Studios, denominado Float (2019). 
O mesmo, cujo título pode ser traduzido para o português como “Flutuar”, conta a 
história de uma criança considerada diferente das demais. Essa diferença se dá pelo 
fato de que esta criança flutua.

O curta-metragem apresenta dois personagens principais, a criança e seu pai, e 
nenhum dos dois tem seu nome revelado. As cenas iniciais de Float (2019) mostram 
uma sequência de imagens evidenciando a interação entre esses dois protagonistas, 
conforme o passar do tempo. Em um dos registros, o menino, ainda bebê, veste um 
macacão na cor amarela, e o pai veste uma camisa branca, calça jeans e tênis. Depois, 
eles aparecem em uma cena corriqueira: o pai e seu filho, ainda muito pequeno, 
brincam. Em seguida, o adulto joga a criança para o alto, faz caretas, segura-a para 
que caminhe, etc., nada que fuja da “normalidade” que se espera da relação entre 
pai e filho numa percepção romântica e idealista da parentalidade. Até que chega o 
momento em que, quando o pai sopra uma planta do tipo dente-de-leão, junto das 
sementes a criança começa a flutuar com seu cabelo todo arrepiado. As imagens 
reunidas na Figura 1 indicam a sequência de cenas que integram o início da animação.

Fonte: Frames do 0’11’’, 0’17’’, 0’21’’ e 0’38’’, retirados de 
Float (2019). Disponível em: <https://www.youtube.com/

watch?v=1HAGuju_yKY>. Acesso em: 01 de abr. de 2021.

Figura 1: Pai e filho brincam.

Logo nessas primeiras cenas da animação, assim como no restante dela, somos 
motivados/as a pensar sobre os fatores determinantes e taxativos que padronizam 
comportamentos dos indivíduos, desde a infância. Diante desse conjunto de cenas, 
perguntamos: como as crianças que não se enquadram nessas condições acerca de 
“normalidade” são tratadas pelos/as demais?

Pensando nas vivências infantis que extrapolam essas condições de normalidade, 
podemos exemplificar com aquelas que não correspondem a lógica heteronormativa, 
isso é, pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis, Queer, 
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Intersexuais, Assexuais e outros - LGBTTQIA+. Assim, considerando que a diferença 
que a criança apresentada na animação pode atuar como uma metáfora para tratar de 
sujeitos que desde a infância não se enquadram nos padrões de gênero e sexualidade 
preestabelecidos, podemos perceber a relação problemática que o pai desenvolve 
com ela. 

A partir dessa leitura de análise, no próximo tópico tratamos de analisar cenas 
específicas de Float (2019), dando ênfase para aquelas em que o pai se relaciona 
com a criança que parece fugir (flutuar?) das expectativas lançadas sobre ela.

Criança flutuante e pai não-flutuante: relações familiares em artefatos da 
cultura visual 

Em certo momento da animação, a criança chega, inclusive, a fugir do seu pai para 
flutuar - agindo, assim, mais de acordo com seus desejos do que com as convenções 
socialmente estabelecidas. Paul Preciado (2013) nos apresenta uma problemática 
parecida quando nos pergunta no título de seu artigo: Quem defende a criança queer?

Em sua pesquisa, o autor afirma que os/as “defensores/as da criança e da família” 
que repudiam as expressões não heterossexuais pautam seus argumentos sob a 
imagem de uma criança que eles/as mesmos/as construíram, já que delas é tirado 
o direito de falar por si e de assumir um estilo vida diferente daquele pensado para 
elas. O autor - quem, na época da publicação se identificava como uma mulher lésbica 
cisgênero - afirma que, durante a infância, não teve uma boa relação com sua família; 
a isso relacionamos, mais uma vez, às imagens de Float (2019).

Fugi desse pai e dessa mãe que Frigide Barjot [uma ativista política cuja 
defesa exclui e ataca as famílias LGBTTQIA+] exige para mim, minha 
sobrevivência dependia disso. Assim, ainda que tenha tido um pai e 
uma mãe a ideologia da diferença sexual e da heteronormatividade os 
confiscaram de mim. (PRECIADO, 2013, p.99)

Pensando nessa boa relação entre pais, mães e filhos/as que em algum momento 
se transforma em uma má relação, assim como nos é mostrada na animação e 
exemplificada por Preciado (2013), nos atentamos aos referenciais que são oferecidos 
à criança flutuante pelo seu pai não-fluante. Diante das mudanças de comportamento 
do pai, que ocorrem conforme a dificuldade de aceitação da diferença que seu filho 
lhe apresenta, percebemos que se modifica também sua relação para com a criança. 
Por considerarmos que esta diferença pode ser tratada como uma metáfora para a 
não heterossexualidade, observamos os diferentes papéis masculinos entre os quais 
o pai alterna durante a animação. Sobre isso, em seu artigo intitulado “Faça como 
um homem”: cultura visual e o projeto de masculinização dos meninos, João Paulo 
Baliscei e Susana Rangel Vieira da Cunha (2021) nos auxiliam a investigar esses 
papéis masculinos atrelados à paternidade e suas possíveis intensões. 

Baliscei e Cunha (2021) nos apresentam alguns casos brasileiros de violências 
públicas contra crianças, efetuadas por homens adultos. De acordo com o autor e a 
autora, essas violências fazem parte do projeto de masculinização dos meninos, já 
que, direta ou indiretamente, demonstram formas de como um homem deve ou não se 
comportar, tanto para os/as que sofrem a violência quanto para os/as que a assistam.
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[...] características que, tais como o uso da força e da violência para 
a resolução de conflitos, compõem aquilo pelo qual nos referimos 
neste artigo como Projeto de Masculinização dos Meninos. Quando 
formulamos esse conceito, nos referimos ao conjunto de ações, 
pedagogias culturais e enunciados endereçados aos garotos, desde 
o nascimento, na expectativa de que eles, ao longo da vida, assumam 
habilidades, comportamentos, gostos, profissões, espaços e a 
(heteros)sexualidade que a sociedade valoriza como “apropriados” 
aos sujeitos masculinos. (BALISCEI E CUNHA, 2021, p.368)

Dentre essas formas de padronização da masculinidade, Baliscei e Cunha (2021) 
citam alguns conceitos e proibições socialmente estabelecidas de como um homem 
deve se comportar para se afastar da feminilidade: homem não leva desaforo para 
casa, não deve fugir de uma briga, deve sempre revidar agressões, não deve ser feito 
de bobo, não pode ser “passado para trás”, deve sempre ganhar competições, não 
pode aceitar ser expulso, precisa recorrer à violência para se expressar, não deve 
aceitar regras, não pode demonstrar seus sentimentos nem  docilizar seu corpo e 
suas atitudes. E, é a partir dessas percepções que o autor e autora levantam questões 
sobre qual efeito esse projeto de masculinização dos meninos tem desempenhado 
sobre o exercício da paternidade.

“Ser homem”, a partir dessas diretrizes, provoca, então, efeitos no 
desempenho de outras identidades que um homem pode assumir 
ao longo de sua vida, como “ser pai”. Como um homem pode não 
demonstrar afeto sendo pai? Quais implicações que esse projeto de 
masculinização tem para o exercício da paternidade? (BALISCEI E 
CUNHA, 2021, p. 380)

Observando os personagens de Float (2019), mais especificamente o personagem 
pai, notamos que ele assume diferentes posturas quanto à sua masculinidade e 
paternidade. Primeiro, no início da animação, ele se difere de muitas das exigências 
que, socialmente, costumam ser feitas aos homens. Por exemplo, nas primeiras 
cenas, já citadas anteriormente (Figura 1), o pai demonstra afeição, brinca com seu 
filho, interage com flores do jardim em um espaço doméstico e até demonstra certa 
felicidade quando seu filho flutua pela primeira vez. Essas ações se assemelhariam a 
uma concepção de masculinidade mais saudável. Contudo, o comportamento do pai 
se altera quando outros/as personagens - as pessoas que circulam por perto da criança 
voadora - começam a julgá-los. Julgam o filho por estranhar o fato de ele flutuar; e 
julgam também o pai, responsável pela educação e “ajustes” da criança. Após isso, 
nas próximas cenas da animação, podemos assistir a um pai menos afetuoso, triste, 
cabisbaixo e que trata o filho com ações/trejeitos menos delicados, como indicamos 
na sequência de cenas da Figura 2. Além disso, o pai toma atitudes para impedir a 
criança de voar.   
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Pensando em um provável motivo para a mudança nos comportamentos do pai, 
delimitamos que, para além do estresse causado pela não aceitação da diferença 
de seu filho, o adulto também pode estar, através de suas ações, tentando ensiná-lo 
o que um homem pode ou não fazer, como um homem deve ou não se comportar e 
quais os trejeitos que deve assumir na frente de outras pessoas. Sobre isso, a autora 
Chimamanda Ngozi Adichie (2017), em seu livro intitulado Para educar crianças 
feministas, exemplifica várias situações e falas que demonstram essas tentativas de 
ensinamentos para a padronização de gêneros já na infância. Em um desses casos, 
ela nos conta como uma conhecida sua, mãe de menino, ao levar seu filho a um espaço 
de recriação infantil, percebeu como os meninos eram incentivados a seguir menos 
regras e a ocupar mais espaço do que as meninas. Elas, inclusive, eram repreendidas 
quando faziam isso. A autora também escreve sobre como os estereótipos de gênero 
são dissimulados no cotidiano, de modo que é comum segui-los, mesmo não os 
querendo ou os percebendo. 

Outra conhecida, uma americana, me contou uma vez que levou o 
filho de um ano a um espaço de recreação infantil em que várias mães 
levavam seus bebês, e percebeu que as mães das meninas eram 
muito controladoras, sempre dizendo “não pegue isso” ou “pare e seja 
boazinha”, e que os meninos eram incentivados a explorar mais, não 
eram tão reprimidos e as mães quase nunca diziam “seja bonzinho”. 
Sua teoria é que pais e mães inconscientemente começam muito 
cedo a ensinar às meninas como devem ser, que elas têm mais regras 
e menos espaço, e os meninos têm mais espaço e menos regras. 
(ADICHIE, 2017, p.27)

Mas, porque essa perspectiva de que o homem e, no caso, o menino, deve explorar 
o mundo e conquistar espaços se altera quando tratamos da criança na animação? 

Fonte: Frames do 0’50’’, 1’48’’, 2’04’’ e 2’23’’, retirados de 
Float (2019). Disponível em: <https://www.youtube.com/

watch?v=1HAGuju_yKY>. Acesso em: 28 de ago. de 2021.

Figura 2: Demonstações de “masculinidade”
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Como podemos observar na trama de Float (2019), o menino, impedido de voar é, 
dali por diante e a todo momento, segurado pelo pai para que ele não se distancie. 
Nossa interpretação é a de que, quando se trata de uma criança que foge dos padrões 
estabelecidos pela sociedade, como os exigidos a partir do sexo biológico - para ele, 
os padrões de masculinidade -, ela sofre uma invisibilização até que seja “ensinada” 
– e muitas vezes forçada – a ajustar seu comportamento à norma. Sobre isso, Megg 
Rayara Gomes de Oliveira (2017), em O diabo em forma de gente: (r)existências de 
gays afeminados, viados e bichas pretas na educação, conta sobre sua experiencia 
como estudante, quando ainda era identificada como um menino cisgênero.

Foi durante o antigo 2º grau, hoje ensino médio, que essa situação 
ficou mais complicada e as cobranças para que eu mantivesse meus 
cabelos sempre penteados (ou domados, controlados, nas palavras de 
alguns), unhas bem curtas e adotasse atitudes mais viris passaram a ser 
mais frequentes fazendo com que eu evitasse a companhia da maioria 
das pessoas. As poucas pessoas com quem eu me relacionava fora 
da escola também controlavam meu corpo, meu gestual e impunham 
modelos de masculinidade que eu não conseguia decifrar. Continuava 
andando por caminhos pouco movimentados, dando longas voltas 
para chegar à escola, me esgueirando pelas beiradas. A margem se 
cristalizava a cada dia. (OLIVEIRA, 2020, p. 32)

Relacionamos o que aqui foi escrito também a uma literatura infantil, em que João 
Paulo Baliscei (2021) conta a história de Chuveirando - um menino que, desde a 
infância, se mostra atento e curioso àquilo que a sua diferença representa. Em A vida 
de um Chuveirando, o autor demonstra como as crianças podem se sentir forçadas 
a tentar esconder suas diferenças para, assim, serem aceitas pela sociedade. “Para 
se sentir aceito, / Chuveirando teve que inventar / um plano quase perfeito, / para não 
se revelar. / Ele, então, achou um jeito / de a nuvem disfarçar. / Não que chover fosse 
defeito, / mas pensou: ‘– Melhor evitar’”. (BALISCEI, 2021, p.12).

Considerações finais
Nos pautamos nos Estudos da Cultura Visual e nos Estudos de Gênero, para 

assim, podermos nos questionar sobre quais são as implicações que esses padrões 
de “normalidade” exercem sobre a existência dos/as que não se encaixam nele e, 
delimitar quais papéis essas condições têm exercido na sociedade. Como a própria 
Adichie (2017) explica, são referências com quais coexistimos durante a vida e, muitas 
vezes, são difíceis de nos desvencilharmos. Então, como, mesmo de forma indireta, 
as pessoas não-flutuantes, têm tentado forçar o extermínio, ou pelo menos, o disfarce 
das diferenças?

Pontuamos, por fim, que não intencionamos fixar essa interpretação sobre o curta-
metragem. Pouco ou nada nos interessa saber se, originalmente, o protagonista de 
Float (2019) fora pensado para retratar crianças LGBTTQIA+. Inclusive, conforme 
informações disponibilizadas pelo site da empresa TISMOO³ em uma de suas 

³ Empresa de biotecnologia de relevância global, comprometida em melhorar a qualidade de vida 
de pacientes e famílias afetadas por transtornos neurológicos como TEA – Transtorno do Espectro 
do Autismo – e outros transtornos neurológicos de origem genética relacionados ao TEA, tais como 
a Síndrome de Rett, CDKL5, Síndrome de Timothy, Síndrome do X-Frágil, Síndrome de Angelman, 
Síndrome de Phelan-McDermid, entre outras.
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matérias⁴, sabemos que a animação fora pensado a partir de experiencias de Bobby 
Rubio junto ao seu, filho portador do aspecto autista. Incentivados/as pelos Estudos 
da Cultura Visual, elaboramos nossas próprias análises que, de modo algum, esgotam 
os significados que podem ser lançados sobre esse artefato.
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RESUMO
Este artigo surge de leituras realizadas no âmbito da disciplina 

“Antropologia, Visualidades e Diferenças”, ministrada pelo Prof. Dr. 
Glauco Ferreira, leituras que reverberaram em outras leituras e aqui 
me propus a discutir questões que me atravessam como mulher 
negra, professora e acadêmica. O objetivo deste trabalho é pensar 
as questões de interseccionalidade, a partir das ideias de Patrícia Hill 
Collins (COLLINS, 2019). Fiz uma relação com o feminismo negro, ao 
destacar o posicionamento intelectual de bell hooks (HOOKS, 1990) 
sobre educação e raça. Entrelacei essas questões que permeiam a 
imagem da mulher negra à sua educação e ao imaginário que se cria 
sobre sua condição social. Também estabeleci, por meio do cinema, 
com o artifício da antropologia visual e da cultura visual, a elaboração 
de um pensamento complexo ao ligar essas categorias à educação. 
Aponto um breve panorama da trajetória das mulheres negras 
premiadas com o Oscar (PRÊMIO), o papel que suas personagens 
desempenharam e a relação de cuidado, maternagem e educação 
atribuídas como dever às mulheres negras, enquanto esse direito 
fundamental à educação formal lhes era negado nesses mesmos 
espaços. Lembro o famoso discurso de Sojourner Truth (ANTI-
SLAVERY BUGLE, 1951), e o identifico como sendo uma resposta 
direta ao sistema escravista e enfatizo o protagonismo da mulher 
negra hoje refletido no cinema nacional. Da mesma forma, lembro-
me da morte de George Floyd, que expandiu o movimento “Black 
Life Matters” pelo mundo. Por fim, proponho uma reflexão sobre o 
significado da existência das mulheres negras no ensino de arte nas 
escolas públicas e a importância da atuação das mulheres negras 
na educação pública no Brasil, a partir da concepção de ativismo 
intelectual de Collins (KATZ-FISHMAN, 2013).

PALAVRAS-CHAVE
Mulher negra; Antropologia Visual; Cultura Visual; Educação; 

Feminismo negro 

ABSTRACT 
This paper arises from readings carried out in the scope of the 

subject “Anthropology, visualities and differences”, taught by 
Prof. Dr. Glauco Ferreira, readings that resonated in others and 
led me to discuss this article issues that permeate me as a black 
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woman, teacher and academic. The objective of this work is to discuss the issues 
of intersectionality, based on the ideas of Patricia Hill Collins. I made a relationship 
with black feminism, highlighting the intellectual position of bell hooks on education 
and race. I intertwined these issues that permeate the image of black women to their 
education and to the imagination that is created about their social condition. I also 
established myself, through cinema, taking as an artifice of visual anthropology and 
visual culture an analysis by elaborating a complex thought linking these categories 
to education. I point out a brief overview of the trajectory of black women awarded the 
Oscar, the role their characters have and the relationship of care, motherhood and 
education attributed as a duty to black women, while this fundamental right to formal 
education was denied to theirs on this same spaces. I remember Sojourner Truth’s 
speech and I relate the famous speech as an direct response to the slave system and I 
emphasize the national protagonism of black women today that is reflected in cinema. 
In the Same Way I remember the death of George Floyd, who expanded the “Black Life 
Matters” movement around the world. Finally, I proposes a reflection on the meaning of 
the existence of black women in art education in public schools and the importance of 
representing the performance of black women in public education in Brazil, based on 
Collins’ concept of intellectual activism.

KEYWORDS
Black Woman; Visual Anthropology; Visual Culture; Education; Black Feminism

INTRODUÇÃO
A proposta desse artigo é discutir questões interseccionais relacionadas ao 

feminismo negro, e mais do que isso apontar questões que permeiam a mulher 
negra como educadora e o reforço desse estereótipo no imaginário das pessoas 
através do cinema, tomando por artifício para análise a antropologia visual e a 
cultura visual. Proponho, ao final, uma reflexão sobre qual o sentido da existência 
de mulheres negras no ensino de arte nas escolas públicas, e a importância da 
representatividade da atuação da mulher negra na educação pública no Brasil. Pois, 
suprimir os conhecimentos produzidos por qualquer grupo oprimido facilita o exercício 
do poder por parte dos grupos dominantes, pois a aparente falta de dissenso sugere 
que os grupos subordinados colaboram voluntariamente para sua própria vitimização 
(COLLINS, 2019, p. 32 apud SCOTT, 1985).

O discurso da abolicionista Sojourner Truth (Figura 1) , em 1851, publicado no 
Anti-Slavery Bugle¹, clarim cuja publicação aconteceu pela primeira² vez 20 de junho 
de 1845, em New-Lisbon, no condado de Columbia, em Ohaio, até hoje é revisitado, 
conclamado e símbolo de uma das precursoras das vozes das mulheres negras em 
busca de direitos, condições de igualdade de classe, gênero e raça para que hoje, 
todas nós, ainda que não vivamos em condições ideais, possamos falar e reivindicar 

¹ Algumas páginas desse clarim foram preservadas digitalmente e a desse discurso, em específico, 
pode ser encontrada na Biblioteca do Congresso. Anti-slavery bugle. [volume] (New-Lisbon, Ohio), 21 
June 1851. 

² Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress. Disponível em: https://
chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035487/1851-06-21/ed-1/seq-4/ >. Acesso: 28/04/2021. História 
sobre a criação: OHIO HISTORY CENTRAL. Anti-Slavery Bugle. https://ohiohistorycentral.org/w/Anti-
Slavery_Bugle Acesso: 28/04/2021.
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uma realidade diferente, e faço de mim uma dessas mulheres, por escrever dentro 
de um espaço privilegiado que é a academia, sendo uma mulher negra e professora 
de ensino básico em escolas públicas no Brasil, pois tive e tenho acesso a vivências 
e conhecimentos que muitas mulheres negras não tiveram ainda, e outras que ao 
chegarem ao final de suas vidas, permanecerão sem ter tido. Esse sistema mais 
amplo de opressão suprime as ideias intelectuais negras e protege os interesses e as 
visões de mundo da elite masculina branca (COLLINS, 2019, p.36).

Fonte: Randall Studio, Public domain, via Wikimedia Commons. 
Disponível em:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sojourner_truth_

c1870.jpg >. Acesso: 28/04/2021

Figura SEQ Figura \* ARABIC 1. Sojourner Truth, 1870.

“EU NÃO SOU UMA MULHER?” POR QUE O FEMINISMO NEGRO É 
NECESSÁRIO E SE DIFERE DE QUALQUER OUTRO?

bell hooks, em “O feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras”, fala 
sobre como a pauta feminista no auge nos movimentos de luta pelos direitos civis 
das mulheres, ficou restrita às questões das mulheres brancas, e as mulheres negras 
subjugadas por sua classe, raça e seu gênero tanto por homens brancos, negros e 
mulheres brancas, tiveram suas questões próprias de desigualdade ignoradas, levando 
à uma noção de que não existia militância feminista negra, diminuindo e silenciando-
as mais uma vez, em um momento tão decisivo da história. Segue o trecho, onde a 
autora diz:

Inserir classe na pauta feminista abriu um espaço em que interseções 
entre classe e raça ficaram aparentes. Dentro do sistema social de 
raça, sexo e classe institucionalizados, mulheres negras estavam 
claramente na base da pirâmide econômica. Inicialmente, nos 
movimentos feministas, mulheres brancas com alto nível de educação 
e origem na classe trabalhadora eram mais visíveis do que mulheres 
negras de todas as classes. Elas eram minoria dentro do movimento, 
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mas a voz da experiência era a delas. Elas conheciam melhor do 
que suas companheiras com privilégio de classe, de qualquer raça, 
os custos da resistência à dominação de raça, classe e gênero. Elas 
sabiam o que significava lutar para mudar a situação econômica de 
alguém. Havia conflitos entre elas e suas companheiras privilegiadas 
sobre comportamento apropriado, sobre questões que seriam 
apresentadas como preocupações feministas fundamentais. Dentro 
do movimento feminista, mulheres de origem privilegiada que jamais 
se envolveram em luta esquerdista por liberdade aprenderam as 
políticas concretas da luta de classe, confrontando desafios criados 
por mulheres menos privilegiadas, e também aprendendo no processo 
habilidades assertivas e maneiras construtivas de lidar com o 
conflito. Apesar da intervenção construtiva, várias mulheres brancas 
privilegiadas continuaram a agir como se o feminismo pertencesse a 
elas, como se elas estivessem no comando (HOOKS,2019, p.69).

Sojourner Truth, quando proclamou em voz alta, algo que será considerado, nesse 
trabalho, um manifesto de potencial artístico e performático, no sentido que por ser 
recitado até hoje, provoca sensações diversas todas as vezes que revisitado, não fez 
na ocasião a pergunta: “Aint’ I a woman?” (“Eu sou uma mulher?”). Entretanto, chegou 
ao Brasil com esse título. Beauvoir disse que não se nasce mulher, torna-se mulher, 
o que faz uma mulher negra tornar-se mulher então, senão a percepção de si e de 
sua condição intersecional? Como ela pode chegar a essa conclusão? Hooks (1990, 
p.183) anuncia o desafio a todas nós: Eu não só vou mudar o olhar. Eu quero que o 
meu olhar mude a realidade”.

Patricia Hill Collins, em “O pensamento feminista negro” relembra trechos ditos 
por Maria Stewart e reunidos por Marilyn Richardson no livro: America’s First Black 
Woman Political Writer: Essays and Speeches, publicado em 1987. Stewart disse: 
“Voltem-se para o conhecimento e o aprimoramento, porque conhecimento é poder”. 
Como ter conhecimento se o direito subjetivo público a educação é negado? E quando 
“permitido”, o que fazer quando as histórias das mulheres negras são ocultadas para 
as meninas negras dentro do próprio ambiente escolar? Como hooks (2019) afirma, é 
difícil falar quando não há ninguém ouvindo, quando você sente que há um jargão ou 
narrativa especial que apenas os escolhidos conseguem entender (p.195).

MATERNAGEM E ESTERIÓTIPOS DA MULHER NEGRA NO CINEMA
Collins, traz o conceito de maternagem e nesse trabalho a antropologia visual e a 

cultura visual nos ajudam a compreender, não no sentido de ilustrar, mas de fazermos 
uma leitura de como a mulher negra teve negado o seu acesso à educação, mas o 
mesmo tempo era incumbida de educar os filhos de mulheres e homens brancos. 
Esse também é um retrato do Brasil (ver Figura 2), que foi registrado em algumas 
obras visuais, e por muito tempo louvado nos museus nacionais como um símbolo de 
“cuidado e devida submissão” e não de opressão.
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A autora diz sobre como é necessário desfazer o mito da escrava feliz, pois, como 
precisamente é apontado por ela, políticas maternais não podem ser confundidas com 
feminismo [...] a maternidade negra pode ser gratificante, mas também pode ter altos 
custos pessoais (COLLINS, 2019, p.291-328). 

A palavra cuidado foi associada a ideia de educar, e a imagem da empregada 
negra que é muito feliz em servir e educar os filhos de seus patrões, a ponto de não 
sonhar em ter outras ambições na vida. Pois, a gratidão advinda do reconhecimento 
da bondade de seus senhores já é suficiente. Isso obviamente é uma ilusão, e o 
extremo oposto, na qual ela é retratada com arraigado ressentimento e inveja do que 
seus patrões têm, também constitui um estereótipo e uma chacota à ideia de que uma 
mulher de negra poderia reivindicar qualquer direito, e a mulher que o fizesse deveria 
ser considerada uma pessoa “má”.

Fonte: MUSEU IMPERIAL. Óleo sobre tela. Século XIX. Disponível 
em < HYPERLINK “https://museuimperial.museus.gov.br/wp-content/

uploads/2020/11/ALMANAQUE-4.pdf” https://museuimperial.museus.gov.br/
wp-content/uploads/2020/11/ALMANAQUE-4.pdf >. Acesso: 28/04/2021.

Figura 2. Retrato de Luís Pereira de Carvalho, Nhozinho, no colo de sua 
mucama Catarina.
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Dorothy Dandridge (ver Figura 3), em 1954, ficou conhecida por seu papel em 
Carmem Jones (1954), e indicada como melhor atriz ao Oscar, sendo primeira mulher 
negra a ser indicada nessa categoria. No musical ela é uma mulher extremamente 
desejada e sedutora, que se relaciona com o soldado Joe (interpretado pelo ator 
negro Harry Belafonte), que mesmo comprometido, foge com ela, largando o exército 
(um dos maiores símbolos de patriotismo do homem americano é servir ao exército).

A primeira mulher negra que ganhou um Oscar (ver Figura 4) foi Hattie McDaniel³, 
como atriz coadjuvante em 1940, por “E o vento levou”, onde ela era a empregada 
de Scarlett O’Hara, a menina rica e branca que queria que todos os seus desejos 
fossem atendidos, e no filme, a personagem de McDaniel ficou conhecida por seus 
comentários ácidos. Em seu discurso de na premiação ela disse: “eu espero ser um 
motivo de orgulho para a minha raça e para a indústria fílmica”. 

Fonte: Songboonk. Disponível em: < HYPERLINK “https://songbook1.
wordpress.com/fx/si/ga/photo-galleries/dorothy-dandridge-gallery/dorothy-

dandridge_vanity_1/” https://songbook1.wordpress.com/fx/si/ga/photo-
galleries/dorothy-dandridge-gallery/dorothy-dandridge_vanity_1/ > Acesso: 

28/04/2021

Figura SEQ Figura \* ARABIC 2 Dorothy Dandridge

³Discurso de Hattie McDaniel.  Hattie McDaniel winning Best Supporting Actress . Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=e7t4pTNZshA > Acesso: 28/04/2021.
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Sessenta e dois anos depois ganha o Oscar, Halle Barry (ver Figura 5) como melhor 
atriz por “A última ceia” e permanece com o título de primeira e única mulher negra 
a ganhar na categoria principal até hoje. Em um Estado sulista dos Estados Unidos, 
Halle vive o papel de uma viúva que perde seu filho quando atropelado, e sua vida se 
cruza com a de um homem, de família extremamente racista, o qual o filho se suicida 
e ele começa a rever seus conceitos e tentar se aproximar das memórias de seu filho, 
e isso inclui ultrapassar as próprias barreiras raciais que ele cultivou a maior parte da 
vida.

Fonte: Revista Elle. Disponível em: < https://elle.com.br/cultura/primeira-
atriz-negra-vencer-oscar/hattie-mcdaniel-primeira-negra-a-vencer-o-

oscar-de-atriz-coadjuvante > Acesso: 28/04/2021.

Fonte: Revista Monet. Disponível em: < https://revistamonet.globo.com/
Filmes/noticia/2020/09/halle-barry-nao-se-conforma-de-ser-unica-mulher-
negra-vencer-oscar-de-melhor-atriz-e-revela-que-papeis-secaram-apos-

premio > Acesso: 28/04/2021.

Figura 4. Hattie McDaniel.

Figura 5. Halle BRRY.
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De uma forma ou de outra, ainda que a mulher negra não tenha filhos, por sua 
própria condição de classe, raça e gênero foi retratada por muito tempo no cinema, 
como sendo aquela à qual cabe a função de cuidar, mas a educação formal, a maior 
parte de nós fomos privadas por muitos séculos. A realidade é que além do dever 
de cuidar, a mulher negra deve prover dentro de uma hierarquia familiar, e para 
além dessas duas coisas, se ela tiver acesso a vida acadêmica, deve lutar para que 
seus argumentos sejam considerados com seriedade e credibilidade em relação aos 
discursos de pensadoras e pensadores já estabelecidos, e que majoritariamente não 
são negros.

“CALA A SUA BOCA QUE EU SOU UMA MULHER PRETA FALANDO, NÃO ME 
INTERROMPA!”

No filme nacional, M8 “Quando a morte socorre a vida”, o ator Ruan Paiva, vive 
o papel de Maurício um garoto morador de comunidade de uma favela no Rio de 
Janeiro, que chega a uma universidade pública no curso mais concorrido e elitizado do 
Brasil, o de medicina. Ele sofre racismo, não apenas pelos colegas de universidade, 
mas também pela polícia e pela mulher branca com quem se relaciona no filme. Nas 
aulas de anatomia ele percebe que os cadáveres são todos negros, e em meio a 
manifestações de mães que perderam seus filhos pela violência policial, ele, até 
mesmo por relação com sua religião, que no caso era de matriz afro-brasileira, se vê 
ligado a um desses cadáveres e decide dar a ele “paz” depois de morto. 

Fonte: Twitter. Direção: Jeferson Dê. 2019. Netflix (84 minutos). Disponível 
em < https://twitter.com/pimentalov/status/1366223111566295041 > Acesso: 

27/03/201. 21h26min.

Figura 6 CENA DO FILME: M8 “Quando a morte socorre a vida”.
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Ainda assim, durante o filme a cena descrita na imagem da Figura 6 chama atenção 
sobre toda a narrativa. Maurício se sente injustiçado, discute com a mãe e não lhe dá 
o direito a fala, é quando ela diz em alto e bom som: “Cala a sua boca que eu sou uma 
mulher preta falando, não me interrompa!”. 

Esse artigo carrega essa frase como título, porque traduz o espírito: nenhum 
homem, branco ou negro, ou mesmo uma mulher branca, devem negar o direito a fala 
à uma negra, pois o silenciamento foi massacrante por séculos e não deve ser mais 
tolerado. A mãe no filme é uma auxiliar de enfermagem, que conseguiu seu diploma 
fazendo faxina, trabalhou por muitos anos em uma clínica e cuidou de seu patrão (um 
homem, branco e rico) até que este viesse a morrer, encontrando-se novamente na 
situação de desemprego.

FONTE: ALEX LA CRUZ. Disponível 
em: < https://www.thelovemaganize.
co.uk/article/no-justice-no-peace-the-
powerful-voices-of-black-lives-matter-
protestors-in-la > Acesso: 27/04/2021

FONTE: Captura de tela de autoria 
propria.. Disponível em: < HYPERLINK 
“https://www.youtube.com/watch?v=j-

67K-KwHbA” https://www.youtube.
com/watch?v=j-67K-KwHbA > . 

Acesso: 27/03/2021

Figura 8. NO JUSTICE, NO PEACE. Figura 9. Cena do trailer do filme: 
Two Distant Strangers.

 
O filme ganhador do Oscar (ver Figuras 8 e 9), como melhor curta-metragem: “Two 

Distant Strangers”, tem como protagonista um homem negro que todos os dias é morto 
de diferentes formas por um policial branco que o interpela saindo da casa da garota 
a qual o jovem tinha se relacionado na noite anterior. Ele tenta todos os argumentos 
possíveis e todas as formas possíveis quebrar o ciclo de morrer todos os dias, mas 
não consegue. O filme é uma mensagem de reflexão sobre a morte que chocou o 
mundo, a de George Floyd, morto em 25 de maio de 2020, por estrangulamento pelas 
mãos de um policial branco, em uma rua movimentada, com o testemunho de diversas 
pessoas. Essa morte despertou o movimento “Black lifes matters” ao redor do mundo, 
crianças, personalidades, homens e mulheres negras foram para as ruas em busca de 
justiça por todas as vítimas de racismo. “No justice, no peace” (sem justiça, sem paz), 
foi um dos lemas do movimento.
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ATIVISMO INTELECTUAL DE MULHERES NEGRAS
Finalizando esse artigo, ressalto a importância de um ativismo intelectual. Mulheres 

negras, com acesso a academia ou em posições de poder, ainda que raras, tem 
potencial transformador e carregam isso consigo, a partir do momento da consciência 
de si e das histórias das que as antecederam. Ainda que, existam poucas mulheres 
negras, lutando pelo direto de muitas. Cabe a nós então, o papel transformador de 
entender a finalidade da produção do conhecimento e da sociologia como ciência, 
pois a forma como nos relacionamos é moldada: 

[...] by the dominant power relations of history and society, and by 
resistance movements. They are catalyzed by breaks in continuity—
disruptive and sometimes violent change that must be understood. 
Knowledge and power play out on many levels, structural, institutional, 
social, cultural, and interpersonal. While hegemonic power and 
knowledge oppress and dispossess, oppositional power and 
knowledge are at the core of intellectual activism and social struggle. 
The intellectual activist project must speak truth to the hegemonic 
powers and, at the same time, tell truth to the people, standing in unity 
with their realities and social change praxis. This is not an easy task for 
academics (KATZ-FISHMAN, 2013, p.44).

Tendo isso em vista o papel de uma professora negra, chamo atenção para o papel 
da professora de Artes Visuais, que não pode ser o de negar o conhecimento das 
desigualdades que permeiam a vida de suas alunas e alunos, nem o de corroborar 
com as estruturas vigentes. Justamente porque ter uma mulher negra na profissão 
de professora e/ou acadêmica por si só é um testemunho de resistência e é um 
acontecimento a ser replicado na vida de muitas outras, para que nossas alunas 
negras possam ter suas vozes ouvidas e ressoadas, com a força transformadora 
necessária, em qualquer profissão que tiverem. E o solo mais fecundo para que isso 
aconteça é a escola pública.

Encerro esse trabalho lhe convidando a conhecer o poema “Gritaram-me negra”, 
transcrito por mim, a partir do vídeo da performance da multifacetada artista, Victoria 
Eugenia Santa Cruz Gamarra, criadora da Companhia Teatro e Danças Negras do 
Peru.

GRITARAM-ME NEGRA⁴

Tinha sete anos apenas,
apenas sete anos,
Que sete anos!
Não chegava nem a cinco!
De repente umas vozes na rua
me gritaram Negra!
Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra!
“Por acaso sou negra?” – me disse
SIM!
“Que coisa é ser negra?”
Negra!

⁴Ver performance “GRITARAM ME NEGRA (Poema cantado de Victoria Santa cruz)” disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=g52jzCTUKXA.>. Acesso: 27/04/2021.
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E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia.
Negra!
E me senti negra,
Negra!
Como eles diziam
Negra!
E retrocedi
Negra!
Como eles queriam
Negra!
E odiei meus cabelos e meus lábios grossos
e mirei apenada minha carne tostada
E retrocedi
Negra!
E retrocedi . . .
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Neeegra!
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Negra! Negra!
E passava o tempo,
e sempre amargurada
Continuava levando nas minhas costas
minha pesada carga
E como pesava!…
Alisei o cabelo,
Passei pó na cara,
e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Neeegra!
Até que um dia que retrocedia , retrocedia e que ia cair
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Negra!
E daí?
E daí?
Negra!
Sim
Negra!
Sou
Negra!
Negra
Negra!
Negra sou
Negra!
Sim
Negra!
Sou
Negra!
Negra
Negra!
Negra sou
De hoje em diante não quero
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alisar meu cabelo
Não quero
E vou rir daqueles,
que por evitar – segundo eles –
que por evitar-nos algum disabor
Chamam aos negros de gente de cor
E de que cor!
NEGRA
E como soa lindo!
NEGRO
E que ritmo tem!
Negro Negro Negro Negro
Negro Negro Negro Negro
Negro Negro Negro Negro
Negro Negro Negro
Afinal
Afinal compreendi
AFINAL
Já não retrocedo
AFINAL
E avanço segura
AFINAL
Avanço e espero
AFINAL
E bendigo aos céus porque quis Deus
que negro azeviche fosse minha cor
E já compreendi
AFINAL
Já tenho a chave!
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO
Negra sou!
(GAMARRA, 2021).
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RESUMO
Assolada pelo desalento racionalista que degrada cada vez mais 

a memória e seu lugar subjetivo, a produção do envelhecimento 
encontra, no futuro que a todos pertence, a crise de sentidos da 
construção do sensível. Ao passo que travamos uma guerra contra 
a passagem do tempo, condicionamos o sujeito ‘velho’ ao vazio da 
inatividade, suspendendo a experiência da vivência em prol de um 
estado anestésico a quem não mais é produtivo a sociedade. A arte, 
enquanto território de movimentação do consciente e inconsciente, 
surge como ferramenta na construção do exercício prático do eu 
simbólico e poético, ressignificando a vida ao passo que constrói 
um novo lugar para habitar, concebido através da potencialização 
do sensível entre o imaginado e o real. Dessa forma, esse trabalho 
busca, na experiência da arte, o encontro à condição humana que à 
velhice é urgente. 

PALAVRAS-CHAVE
Arte; Experiência; Velhice; Poética; Percepção.

ABSTRACT
Assailed by the rationalist despondency that increasingly degrades 

memory and its subjective place, the production of aging encounters, 
in the future that belongs to everyone, the crisis of meaning in the 
construction of the sensitive. While we wage a war against the passage 
of time, we condition the ‘old’ subject to the emptiness of inactivity, 
suspending the experience of living in favor of an anesthetic state for 
those who are no longer productive in society. Art, as a territory for 
the movement of the conscious and unconscious, emerges as a tool 
in the construction of the practical exercise of the symbolic and poetic 
self, giving new meaning to life while building a new place to inhabit, 
conceived through the potentialization of the sensitive between the 
imagined and the real. In this way, this work seeks, in the experience 
of art, to meet the human condition that is urgent in old age.
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Art; Experience; Old age; Poetics; Perception.
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O PROCESSO DO ENVELHECIMENTO NO HABITAR CONTEMPOR NEO
No latente desalento ao pensar o futuro em uma sociedade cada vez mais 

desamparada e corroída pela modernidade capitalista, somadas as cada vez mais 
frequentes catástrofes sociais, naturais e econômicas que têm assolado o mundo que 
habitamos, a velhice e o processo de alargamento da experiência vivida pouco tem sido 
pauta da, cada vez mais urgente, intenção da (re)invenção de um horizonte possível. 
Assolada pela crise de sentidos que constitui a criação do sensível, em uma vivência 
racionalista onde habita-se e supervaloriza-se somente o presente, assistimos, pouco 
a pouco, à degradação da subjetividade, da memória e da alteridade, ao passo que 
travamos uma guerra contra o tempo para nos mantermos parte do mundo. 

Ante o conflito da passagem da existência, marcado no corpo físico e no consciente 
psíquico pela produção do envelhecimento, a racionalização contemporânea produz 
um olhar padronizador que marca a perda da identidade do indivíduo. Goldfarb, já em 
2004, colocava a subvaloração da dimensão histórica como confronto social corrente, 
onde a memória e historicidade são ocupadas e apagadas por nada terem a oferecer 
na constituição subjetiva do indivíduo e do coletivo. Trata-se de uma ruptura dos 
símbolos que compõem o inconsciente do sujeito, ao passo que também deixam de 
ser produzidos pelo exercício da autopercepção:

O sujeito descentralizado de sua história e de seu destino perde 
o sentido histórico de sua existência, isto é, o sentido de pertença 
ao conjunto das relações humanas que cobram significação às 
singularidades da vida de cada indivíduo (GOLDFARB, 2004, p.21).

Ao lançar luz sobre o discurso contemporâneo que dá forma à utopia da vivência da 
“melhor idade”, como é chamada a faixa etária que ultrapassa os 60 anos, encontramos 
a insensibilidade da generalização de uma narrativa frágil. A ideia da reclusão ativa 
após a aposentadoria, que por vezes passa a ideia de uma retomada da juventude, 
pouco se aproxima de uma realidade que não se importa com a possibilidade de 
assegurar as condições humanas que são de direito a cada civil. Para Simone de 
Beauvoir (1990), silenciamos a voz dos idosos para que não nos deparemos com um 
pedido urgente de amparo de um grupo de pessoas que pouco consegue falar por si: 

A velhice denuncia o fracasso de toda a nossa civilização. É o homem 
inteiro que é preciso refazer, são todas as relações entre os homens 
que é preciso recriar, se quisermos que a condição do velho seja 
aceitável. Um homem não deveria chegar ao fim da vida com as mãos 
vazias, e solitário (1990, p. 664).

Passado mais de meio século da análise proposta pela filósofa, pouca coisa 
mudou. Apesar dos avanços sociopolíticos que alongam a chamada “terceira idade”, 
o entendimento do fio de finitude da existência, e a proximidade da morte como um 
acontecimento possível, distância compulsoriamente os idosos da vida social ativa, 
colocando-os as margens em uma vivência banal do mundo. Goldfarb, ao relatar a 
história e os processos de demência, aponta que o abandono da lucidez surge na 
imposição de anular-se e tornar-se inválido ao “não querer saber mais de um mundo 
do qual já não podem participar, no qual já não têm mais lugar” (2004, p. 36). O 
idoso, sem ter a que servir produtivamente na composição tangível e intangível da 
sociedade, é condicionado ao lugar da vida sem experiência, baseada na submissão 



622

da dependência do outro e na passividade do ócio do repouso. 
A urgente ruptura desse habitar anestésico do mundo, é cada vez mais latente 

na sociedade, sobretudo à medida que se prolonga sua longevidade diante dos 
avanços culturais, econômicos e tecnológicos. Daí nasce o reencontro e reinvenção 
da experimentação: prática potente na construção dos sentidos da existência. Ao 
confrontar-se com a finitude, a velhice é marcada pelo processo de transcendência de 
uma consciência objetiva, fazendo do subjetivo a morada de sua vivência, composta, 
sobretudo, pela memória, pelo sensível e pela história que deles surgem. Dessa 
trama própria e única na construção e exercício de um eu poético e simbólico, a 
arte pode surgir como território de atuação potente e possível, retirando-se da mera 
função narrativa ou terapêutica/assistencialista, colocando-se como lugar filosófico-
fenomenológico de prática das relações entre sujeito-objeto-mundo. Ao retomar os 
sentidos do processo de envelhecimento, então suspendidos em prol de um controle 
social, é dela a competência de transformação do indivíduo e da cognição coletiva. 
Pallasmaa (2017, p.59) reflete:

A arte estrutura e articula nosso ser-no-mundo (...) Uma obra de arte, 
mais do que mediar um conhecimento conceitualmente estruturado 
do estado objetivo do mundo, possibilita um intenso conhecimento 
experimental. Sem apresentar uma proposição relativa ao mundo ou a 
sua condição, uma obra de arte centra nosso olhar nas superfícies que 
estabelecem as fronteiras entre nosso eu e o mundo (PALLASMAA, 
2017, p.59).

A aproximação do inconsciente em mundo palpável, da capacidade de pensar 
o impensável, torna a arte espaço de despertar da percepção e construção de um 
pensamento crítico, que compõe, através de seus fragmentos, a imersão do ser e 
estar no mundo. O processo de envelhecimento, somado à prática da experiência na 
arte, possibilitaria a inclusão do inconsciente subjetivo no mundo palpável de quem 
já não se vê pertencendo à realidade. Nesse percurso, da percepção sensorial e 
cognitiva poderá emergir e provocar a expansão da vivência dos espaços habitados, 
reinventando o processo criativo cotidiano. Assumindo a prática de exercício da 
liberdade, a arte rompe com as lógicas dependentes e sem identidade do ser, dando 
emergência a um ser poético que, silenciado pelo estigma temporal, não encontra voz 
na sociedade.

No exercício prático da experimentação, que para o filósofo Dewey “é a arte em 
estado germinal” (p.84), quebra-se o conformismo da vivência passiva a quem os 
indivíduos tidos como ‘velhos’ são sentenciados. Ao ser colocada como território de 
atuação e transformação social ativa, a arte deixa de ser requerida como proposta 
assistencialista dentro de uma catarse de limites rígidos que servem apenas para o 
sustento da infinidade temporal em que a alienação é requerida no controle de quem 
‘não mais serve’ à sociedade. Pautando os movimentos subjetivos que são próprios 
de sua interlocução, reconhecê-la como estrutura da construção do sensível e do 
subjetivo rompe estigmas e discriminações, tensionando a expansão da condição 
humana para além das fronteiras que hoje a limitam. O entendimento da arte como 
território de construção do ensino do sensível, somado a sua ativa democratização, 
encontra na arte-educação um lugar potente, como afirma Duarte Júnior: 
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Maior sensibilidade; vale dizer: menor anestesia perante a profusão de 
maravilhas que este mundo nos permite usufruir e saborear. Uma vida 
mais plena, prazerosa e sabedora de suas capacidades e deveres 
face a consciência de nossa interligação com os outros e as demais 
espécies do planeta (DUARTE JÚNIOR, 2000, p.186). 

Este trabalho busca, na construção de uma narrativa sensível através da experiência 
e da (re)existência à passagem do tempo, trazer à luz um novo lugar de reinvenção 
do processo de envelhecimento: um caminho possível com a arte. Na capacidade de 
transformar e ressignificar o exercício do imaginário, do pensamento crítico e das ações 
que o sujeito ‘velho’ habita a realidade anestésica a qual é submetido, o estímulo à 
criação e a percepção alargam as fronteiras de ser e estar no mundo, rompendo com 
as regras que discriminam e reduzem a velhice a condição de um inevitável vazio. Ao 
entender a arte como ferramenta de ação e construção social, como propõe Frederico 
de Morais nas manifestações poético-educativas nomeadas Domingos da Criação, 
somos conduzidos ao alento de uma educação sensível, onde a prática da liberdade 
e da cidadania exteriorizam a voz de quem tanto precisa ser ouvido. 

DA CONDIÇÃO INATIVA AO HABITAR A EXPERIÊNCIA E A CRIAÇÃO
Trazer à tona a significação científica da velhice não é um processo recente. Ela 

começa com Darwin, no século XIX, através da introdução da separação social em 
grupos ordenados por faixas etárias específicas. Quanto mais atingia-se a longevidade 
da existência, mais distante se estaria dos valores positivos do belo, produtivo e forte, 
que trazem consigo suas capacidades experimentais e autônomas. Ao aproximar-se 
do lugar do envelhecimento na experiência vívida, já era dado o espaço marginalizado 
através do peso social que o sujeito representava na carência de intenso cuidado e 
atenção, cedendo lugar a decadência e degeneração até a perda de sua identificação 
(GOLDFARB, 2004).

Dando seguimento, uma da bibliografias mais importantes sobre o processo de 
envelhecimento no mundo moderno e contemporâneo, o livro A Velhice, de Simone 
de Beauvoir, acentua o ainda maior descaso construído pela sociedade que cada vez 
é mais conduzida sob o ritmo capitalista de supervalorização da produtividade. Aquele 
que envelhece e não consegue doar sua vivência em prol do rendimento de outro, da 
mesma maneira que a juventude, acaba por perder a atividade na medida em que o 
tempo corrói sua capacidade produtiva. Aos poucos, o vazio substituí a existência e o 
habitar o mundo, conduzindo a perda do trabalho, da vida social e da autonomia física 
e política, até que se perca sua autopercepção enquanto ser. Para a autora, 

Mesmo quando se conserva saudável e lúcido, o aposentado não 
está livre de um terrível flagelo: o tédio.[…] Ao aposentado, causa 
desespero e falta de sentido de sua vida, mas isto se explica pelo 
fato de ter sido sempre roubado o sentido de sua existência. […] Ao 
livrar-se dos constrangimentos de sua profissão, só se vê um deserto 
ao redor; não lhe foi concedida a oportunidade de se empenhar em 
projetos que lhe trariam povoado o universo de objetivos e razões de 
ser (BEAUVOIR 1990, p. 301). 

Na medida em que produzimos e somos produto de uma sociedade que vive em 
guerra contra a passagem do tempo, e que, por si, vive um processo autocentrado 
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e egocêntrico na busca incessante pela juventude, ao aproximar-se dos limites de 
finitude da vida, a velhice toma o mundo como um não-lugar para se estar. Ao habitar 
o subjetivo, por vezes rumo ao processo de fuga da lucidez, o velho ocupa o vazio 
ao qual é subjugado. Essa exclusão, que promove a perda da identidade através da 
dependência e da inatividade, resulta na condução de uma vivência sem experiência. 
Ao rechaçar as possibilidades de transformação de consciência e percepção 
que o cotidiano proporciona através do exacerbado controle sob o sujeito, o meio 
social desampara e enfraquece o imaginário subjetivo que é lugar de fuga do real 
(GOLDFARB, 2004). 

Se, por um lado, o sensível da velhice mergulha no desalento ao suspender o 
autorreconhecimento de ser e estar no mundo, o vazio que lhe é presente no consciente 
físico pode ser comparado a um não-lugar, tal como propõe Marc Augé: “não cria 
nem identidade singular nem relação, mas sim solidão e similitude” (AUGÉ, 2012). De 
maneira semelhante à proposta pelo antropólogo, nesse espaço não há licença para a 
história, as memórias desaparecem em prol de um controle que nega a identificação. 
O vazio, enquanto lugar habitado, produz ainda mais a austeridade de uma condição 
humana desestabilizada, degradando e fragmentando a busca pelo sentido de uma 
vida percorrida. E, dada a passagem do tempo inerente a vida, essa projeção de um 
futuro de tensão e confronto inevitável chega a todos nós.

O despertar do processo anestésico de ser e estar no mundo que marca a produção 
da velhice na nossa sociedade poderá encontrar, na potência experimental da arte, 
um lugar potente e único para atuação. Sendo a experiência “resultado da interação 
entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela vive” (DEWEY, 2010, p. 
122), é dela a capacidade de desestabilizar a relação do sujeito e realidade em prol da 
criação e do imaginário, que encontram no subjetivo inconsciente a reverberação do 
ser poético-sensível. Enquanto território lúdico de exercício e prática da criatividade, 
constrói memórias e compõe ativamente o cotidiano, afastando os vazios que 
preenchem a vivência do passar do tempo do idoso. Da transformação cognitiva de 
que é nata, atua como instrumento político ao dar corpo e voz ao pensamento crítico 
frente ao confronto do condicionamento passivo a que são submetidos. 

A experimentação na arte, enquanto movimento concebido e voltado ao terreno do 
real imaginado, busca, na capacidade criativa do subjetivo, transformar o existente. 
Daí o interesse em buscá-la como resposta ao vazio que atravessa o processo de 
envelhecimento, provocando novas percepções do sensível, do político, do estético, 
do conflito, do exercício e do coletivo. Quando concebida e voltada à prática do que é 
vivenciado, penetrando o cotidiano ordinário, entende-se a vida como prática criativa 
e, portanto, também parte da arte. Nessa imersa expansão da vivência, reinventando o 
espaço e a forma de habitá-lo através do processo criativo, constrói-se subjetivações, 
valores e símbolos que dão um novo sentido à vida, especialmente no confronto da 
finitude que por logo há de se estabelecer.

De fato, compreender a experiência da arte como um caminho possível não só 
acende um olhar profundo às complexas questões que permeiam a velhice, pois, 
ao entender sua capacidade de apropriação do subjetivo, redescobre o encontro 
com o outro que lhe é estranho e distante. Assim, quebram-se inúmeros paradigmas 
excludentes perpetuados pelas relações de poder sociais, aproximando o ‘velho’ da 
realidade habitável, sendo ele reconhecido como parte dela. Dessa aspiração utópica, 
a arte assume-se como território pela potente construção de símbolos e diálogos que 
nos fazem uma só sociedade, sendo ela linguagem universal, como propõe Fayga 
Ostrower, por ultrapassar os limites da referência histórica e cultural de que é natureza, 
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“por seus conteúdos se referirem, em última instância, à própria condição humana” 
(2015, p. 14). Para Mercedes Ruiz, 

Reconocer al “otro” como parte de una identidad colectiva que también 
nos incluye, podría ser una forma de transformar la negación, en 
afirmación, y condición de posibilidad futura, no exenta de conflictos 
y obstáculos, pero al mismo tiempo de enriquecimiento cultural y de 
construcción de una ciudadanía común. El otro distinto revela mi 
incompletud y es por lo tanto, posibilidad de proyecto colectivo abierto, 
en construcción (2011, p.51).

Na busca por manifestações de referências, dada a urgência de nos apropriarmos da 
potência poética-educativa da arte, encontramos, também no passado, experiências 
jubilosas capazes de aproximar a experimentação da vivência cotidiana, que também 
é produto da imaginação criativa. Ao longo de seis domingos entre os meses de janeiro 
e agosto de 1971, as manifestações nominadas Domingos da Criação desafiavam a 
lógica tradicional da produção e envolvimento do público com a arte, no estímulo à 
criação e experimentação coletiva como potência de transformação do desalento que 
habitar o mundo em tempos de repressão  exigia. Idealizados pelo então professor 
e curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAMRJ), Frederico Morais, 
o projeto pode exemplificar uma síntese do movimento artístico-político-social que 
revolucionou a produção simbólica de memórias, através da transformação do sensível 
e da consciência subjetiva, deslocando a arte de seu espaço tradicional trazendo-a ao 
encontro de tudo e todos, conforme aponta Morais:

A arte é de todos, é um bem comum do cidadão, um patrimônio da 
humanidade. O objetivo dos domingos, portanto, era o de estimular a 
ideia de criação, sem que isso significasse a posse da obra realizada. 
Importa mais o processo que o produto final […] Democratizar a arte 
não é aumentar o número de proprietários de obras de arte, mas 
colocar o público diretamente no processo de criação (MORAIS, 2017, 
p. 242).

Ao ser verbalizada como um novo exercício de ser e estar no mundo, a arte 
experimentada atravessa o indivíduo e dá voz ao subjetivo, libertando a criação e 
construção de memórias. Para Frederico Morais, a desmistificação do sujeito artista 
era apenas uma das formas de engrenar a transformação cognitiva que da arte surgia, 
apontando que “todas as pessoas são inatamente criativas […] só não exercem seu 
potencial criador se são impedidas a isso por algum tipo de repressão” (MORAIS, 
2017, p. 242).

Ocupando o espaço das horas passadas aos domingos, dia socialmente construído 
para o ócio, os eventos convidavam a população a ir de encontro ao museu como parte 
de seu contexto, imergindo nas inusitadas materialidades propostas que vinham de 
uma intenção própria: a de fazer arte. Rompendo com os limites do museu enquanto 
lugar expositivo, Um Domingo de Papel, O Domingo por um Fio, O Tecido do Domingo, 
Domingo Terra a Terra, O Som do Domingo e O Corpo a Corpo do Domingo trouxeram 
ao público experiências significativas na transformação individual e coletiva.

Dando novo cenário ao papel que a arte ocupa na vida, esses eventos evidenciaram 
a potência do reconhecimento da criatividade individual e coletiva, através do encontro 
ao imaginativo, reconhecendo a intensa atividade e movimento da experiência como 
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parte da construção de um mundo sensível. O que Morais colocava como ideia utópica 
naquele contexto acabou por transformar a relação da arte com a sociedade brasileira, 
revolucionando o campo da arte-educação no país ao colocar o público como produtor 
da experiência, e a obra de arte como o próprio processo de experimentá-la. Dessa 
forma, articula-se um novo caminho de se relacionar com o subjetivo, construindo-o 
ao passo que também o constrói coletivamente, através dos símbolos que tornam-se 
comuns a todos. 

Retomar os Domingos como referência para o encontro da prática da arte como um 
caminho possível para reinvenção do processo de envelhecimento ascende também, 
na ressignificação da vivência do ócio, uma nova discussão entre o exercício racional 
e o lúdico. Essa oposição perpetuada pelos sistemas de poder e controle, que divide 
tempos, como os dias da semana, e espaços determinados para cada prática, é a 
mesma que condiciona à inatividade o velho que nada de produtivo tem a oferecer 
com a sua existência. Ao trazer a luz a importância da criatividade no cotidiano, que 
se faz presente em cada escolha estética e política que o sujeito, do mais velho ao 
mais novo, toma, as manifestações propostas por Morais rompem com tais camadas 
de domínio, colocando a capacidade imaginativa como reconstrutora do sujeito em 
constante transformação, ocupando sua vida cotidiana sob várias formas entrelaçadas 
entre o plausível e o sensível:

[…] a criação não está restrita às atividades dominicais. Ela pode e 
deve ser desenvolvida em tempo integral, em casa ou no trabalho, 
no lazer e nas atividades produtivas, no modo como nos vestimos, 
caminhamos, conversamos, nos relacionamos com outras pessoas, 
como participamos da vida política e social. Estimulando a criação, 
vamos libertando o homem - e a própria arte, que não está restrita aos 
museus (MORAIS, 2017, p. 240).

Se a criação pertence a todos, a ela se dá a forma do imprevisível e inesperado antes 
de ser materializada. A provocação dessa iniciativa vem da libertação das questões por 
ora aprofundadas no subjetivo. Degani e Mercadante (2012), ao relatarem a vivência 
de nonagenários ativos e criadores, reforçam a ideia de que a velhice encontra no 
imaginário um novo lugar a habitar, povoando-o com as reflexões dos sentidos de 
uma vida inteira e do próprio processo de finitude, colocando o subconsciente como 
espaço ativo e potente, capaz de impulsionar a criação como um exercício próprio e 
auto reflexivo. Nesse sentido, a arte como território possível, dentro de sua potente 
capacidade de reinventar a produção da velhice, possibilita o uso da criatividade como 
ferramenta de expressão da experiência da vivência, sobretudo de quem carrega uma 
bagagem longa e por vezes complexa de relação com o mundo:

De todas as formas possíveis, vivenciar a arte enquanto experiência rompe 
estigmas, trazendo o indivíduo ao cerne da movimentação consciente e inconsciente, 
promovendo dignidade e prazer ao exercício prático do ser e estar no mundo. Deslocar 
o processo da velhice do não-lugar, preenchido pelo vazio e colocá-lo à luz da intensa 
catarse que o território da arte proporciona, suspende o estado anestésico que os 
mesmos são condicionados. Sua potência poético-educativa na construção cultural dá 
alento à transformação do cognitivo individual e coletivo, entendendo o processo da 
passagem do tempo como momento único para construção de valores e símbolos da 
vivência. Nessa narrativa, o sensível potencializa as experiências reais e subjetivas, 
atuando na construção e identidade do sujeito ‘velho’ através da percepção de um 



627

mundo real produto e ao mesmo tempo também produtor daquilo que é imaginado.
Da percepção formal, dada pelos sentidos físicos da visão, tato, audição, à 

contemplação das possibilidades do subjetivo e do lúdico, a arte emerge com o 
deslumbramento de um futuro possível. Daí, novas maneiras de habitar o presente 
tornam-se capazes de revelar e resolver a condução do próprio caminho do 
envelhecimento, garantindo ao sujeito idoso maior autoconhecimento e voz para 
abrir espaço a si próprio na sociedade. Dando pauta a experiência de habitar o 
mundo, desafia-se a coletividade a ressonância significativa das transformações 
proporcionadas pelo envelhecimento no território da arte, uma vez que a cada um 
que hoje é distante da situação, uma hora a fará morada. Dar corpo, lugar, e sentido 
à existência do ‘velho’ intensifica não somente a inclusão, bem como a solidariedade 
à condição humana. 

O ENCONTRO DA ARTE COMO LUGAR POSSÍVEL
A retirada do processo do envelhecimento do não lugar não só interessa a quem 

vivencia essa fase. Aqui, compreendendo-o como um futuro possível a todos, e, por 
isso, de interesse comum a quem busca a ruptura da catarse e do vazio a que todos 
estamos condicionados. Vivenciar a arte enquanto experiência promove a seguridade 
da condição humana ao passo que potencializa o prazer do exercício prático de 
ser e estar no mundo. Ao trazer o indivíduo ao cerne da movimentação consciente 
e inconsciente, aqui nos é importante ressaltar sua potência poético-educativa na 
construção cultural, como ferramenta de transformação do cognitivo individual e 
coletivo. Nessa narrativa, a criatividade potencializa o entendimento da passagem do 
tempo, dos valores e símbolos da vida.

Provocar a criação é também libertar as amarras que prendem as questões 
aprofundadas do subjetivo inconsciente, de modo que o que é imprevisível e inesperado 
tome forma materializada no espaço. Degani e Mercadante (2012) reforçam a ideia do 
imaginário como novo lugar para o processo de envelhecimento habitar, como forma 
de espaço ativo e potente que reverberam o exercício próprio do autoconhecimento. 
Ao ocupá-lo com as memórias de uma vida inteira passada, junto a reflexão dos 
sentidos e do encontro com o processo de finitude, a expressão é impulsionada pela 
criação e imaginação. Nesse sentido, a arte apresenta-se como espaço possível para 
transformação e reinvenção da velhice, tomando a criatividade, inerente a cada um de 
nós, como instrumento de expressão da experiência da vida:

A noção da criatividade está ligada à recuperação que o homem faz de 
si mesmo no sentido de alcançar a plenitude do seu ser. A produção 
de si mesmo, entretanto, é um processo aberto no qual o homem se 
manifesta contínua e livremente. A atividade criadora se justifica nela 
mesma. Viver em estado de criação é reencontrar-se consigo todo o 
tempo (MORAIS, 2017, p. 242).

Passando pela percepção formal, dada pelos sentidos físicos da visão, tato, audição 
até a contemplação das possibilidades do lúdico, do subjetivo e do sensível, a arte 
atravessa as experiências reais e imaginadas, atuando na construção da identidade do 
velho através de um mundo existente que é por ele produzido ao passo que também o 
produz. Daí, como território para construção de um futuro possível, novas maneiras de 
habitar o presente tornam-se necessárias para encontrar caminho rumo a condução de 
condição humana no envelhecimento, garantindo ao velho a voz tão necessária para 
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seu reconhecimento em sociedade. Trazendo como pauta a experiência de habitar 
o mundo, o território da arte ocupa a ressonância significativa das transformações 
imprescindíveis para a produção da velhice, que hora ou outra chegará a todos nós. 
Dar corpo, sentido e lugar a existência do velho intensifica a solidariedade, a empatia 
e a capacidade de nos enxergarmos enquanto dignos da condição humana.  

Somada a posição delicada que tais pessoas ocupam na reestruturação da vida 
pandêmica, sendo elas as mais propensas a desenvolverem um quadro grave e até 
mesmo letal, a sociedade é desafiada a entender a produção da velhice como inerente 
à vida. Sem voz ou solução ativa para enfrentar a condição da vida a qual é subjugado, 
o velho é impedido de colocar-se como parte da composição da sociedade. Se para 
Marilena Chauí “a tradição dos oprimidos conquistou o direito à palavra” (1987, s/p), é 
imprescindível a reinvenção do envelhecimento como responsabilidade de todos nós. 

Movimentar-se em direção a problemática que já é enraizada a estrutura social 
é também papel da arte enquanto ferramenta política de transformação individual e 
coletiva. Reconheço sua importância e responsabilidade enquanto expressão coletiva 
que atravessa a individualidade, construindo os valores poético-simbólicos que nos 
fazem sociedade. Tomá-la enquanto lugar potente de transformação pressupõe 
entender suas formas de ressignificação da experiência vivida, do outro e do tudo que 
nos toca, uma vez que “a vida se dá em meio ambiente; não apenas nele, mas por 
causa dele, pela interação com ele” (DEWEY, 2010, p. 74).

Portanto, à prática deste trabalho, é pertinente reconhecer os caminhos tomados 
como processos no reconhecimento do estado da arte na produção do envelhecimento. 
Revisitar o passado no encontro das manifestações poético-educativas dos Domingos 
da Criação traz à luz referências ativas na construção da prática da arte como caminho 
experimental possível. Não somente pela capacidade propositiva da produção 
de memórias e símbolos que romperam com as lógicas de poder e controle social 
naquele contexto, mas também pela atenção ao reconhecimento da atividade criativa 
como parte da vida cotidiana. Nesse programa, onde a expressão imaginativa torna-
se matéria para o exercício da liberdade, o sujeito é atravessado pela conquista da 
sensibilidade, conduzindo-o à prática da cidadania e a produção de valores simbólicos. 
O alento a tais produtos da subjetividade, admitindo seu potente uso na construção 
de uma boa experiência de ser e estar no mundo, reconhece o outro como igual, 
reinventando a solidariedade à medida que a inclusão abre portas para formação de 
uma nova formação coletiva.

Estimulado pelo compromisso do encontro com a finitude, esse trabalho buscou, e 
assim seguirá investigando, a potente capacidade transformadora da arte enquanto 
matéria de reinvenção do processo do envelhecimento. O encontro de forças 
na produção de um novo lugar para ‘ser velho’ já não se sustenta pela forma do 
conteúdo afetivo. Portanto, é chegada a hora de pensar outros caminhos possíveis, 
sobretudo aqueles que, na desestabilização do presente ao olhar o futuro que nos 
receberá, provoque a formação da consciência coletiva. Olhar ao outro como parte da 
construção sensível que é habitada por si próprio tem, na arte, seu espaço de ação. 
Nela, a acolhida do caminho vivencial assume novas ferramentas de transformação 
da experiência do viver a quem tanto é urgente. 
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RESUMO
Este trabalho parte do projeto de doutorado em andamento e de 

vivências num contexto de reforma agrária de um dos autores, cuja 
investigação, converge estudos sobre visualidades, territorialidades 
e educação. Nessa trilha, por meio de visualidades criadas no 
Assentamento Zumbi dos Palmares, na Região Norte Fluminense, 
o estudo tem como objetivo analisar processos estéticos presentes 
em uma atividade cultural no referido assentamento, no ano de 
2019. O percurso teórico-metodológico propõe entrecruzamentos 
dos estudos da Cultura Visual, do Espaço e da Educação Popular, 
por meio das categorias analíticas miltonianas de estrutura, forma, 
função e processos, bem como o caráter educativo da criação visual 
no meio rural. A discussão propõe possibilidades interdisciplinares 
de leitura de visualidades camponesas na compreensão do referido 
assentamento.   

Palavras-chave: visualidades camponesas, cultura visual, 
territorialidades, educação popular.

ABSTRACT: This work is part of the ongoing doctoral project and 
experiences in a context of agrarian reform of one of the authors, 
whose investigation converges studies on visualities, territorialities 
and education. On this trail, through visualities created in the Zumbi 
dos Palmares Settlement, in the North of Rio de Janeiro, the study 
aims to analyze aesthetic processes present in a cultural activity 
in that settlement, in 2019. The theoretical-methodological path 
proposes intersections of studies of Visual Culture, Space and Popular 
Education, through miltonian analytical categories of structure, form, 
function and processes, as well as the educational character of visual 
creation in rural areas. The discussion proposes interdisciplinary 
possibilities for reading of peasant visualities in the understanding of 
that settlement.

Keywords: peasant visualities, visual culture, territorialities, 
popular education.
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Cheganças...

Este ensaio é parte integrante da pesquisa de doutorado em andamento e se 
delineou entre vivências de um dos autores junto ao Projeto de Desenvolvimento de 
Assentamento de Reforma Agrária Zumbi dos Palmares (PDA Zumbi), na Região Norte 
Fluminense, no contexto da luta pela terra, e também como consequência da leitura 
apropriada e revisão teórica integrativa, por meio da interseção entre os campos de 
estudos Cultura Visual, Territorialidades e Educação Popular.

A escolha do tema soma-se aos debates sobre a criação de visualidades no meio rural, 
suas interlocuções com a educação não formal e seus processos de territorialização no 
estado do Rio de Janeiro. Assim, na urgência de olhar para o campo em sua fartura de 
saberes e conhecimentos, este estudo preliminar propõe analisar processos estéticos 
a partir de uma atividade cultural desenvolvida no referido assentamento.

Tal abordagem sublinha a possível elaboração de uma unidade de conhecimento 
proposta como ‘visualidades camponesas’, cuja construção, em perspectiva, rascunha 
um conceito que vai para além da busca por classificações ou definições e que, 
portanto, sirva às especificidades e subjetividades em meio às ações estéticas, sejam 
elas tanto nesse assentamento quanto em outros territórios camponeses.

Parte desse desafio sugere que a compreensão do fenômeno das visualidades no 
campo, circunscreve-se no debate da construção do precariado no Brasil e como é 
interpretado o campesinato na atualidade. 

Para tanto, propomos uma reflexão a partir das primeiras aproximações com o 
campo de investigação, num percurso teórico-metodológico de abordagem qualitativa. 
Tal caminho está referenciado nas proposições de Nicholas Mirzoeff (1999) sobre 
as visualidades enquanto campo de disputas, em diálogo com a análise do espaço 
social elaborado por Milton Santos (2008) e com as proposições horizontalizadas da 
educação popular de acordo com Brandão e Fagundes (2016).

Por isso, a identificação e análise de processos visuais selecionados/cultivados em 
uma atividade cultural realizada em 2019 no assentamento, são o ponto de partida 
para tal análise.

Nessa direção, as visualidades, aqui discutidas enquanto organização do 
pensamento no método de análise espacial, constituem-se como nosso primeiro 
caminho de interlocução teórico-metodológico, a partir do referencial de estudos 
escolhido. O desafio desse entrecruzamento de áreas é apresentado neste texto 
como diálogo basal para a discussão proposta.

O campo
O PDA Zumbi dos Palmares – cuja configuração se dá entre dois municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, a saber, Campos dos Goytacazes e São Francisco de 
Itabapoana – se estabelece no contexto político da reforma agrária na região Norte 
Fluminense no ano de 1998.

O assentamento se configura como uma das primeiras ocupações do Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) no estado do Rio de Janeiro. Como Alentejano 
(2011) explica, desde meados dos anos 1990 esta região é o principal palco da luta 
pela terra e área onde ocorreu o maior número de ocupações e desapropriações de 
terra em virtude da crise do setor sucroalcooleiro no estado.

Ainda que seja próprio dos centros urbanos a concentração de boa parte das 
instituições e bens culturais nas quais circulam em larga medida o que é legitimado 
como Arte, tais quais as grandes exposições, mostras, filmes da grande indústria 
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cultural etc, ao olharmos manifestações estéticas como as desenvolvidas no território 
camponês hoje, ainda que marcado pela ausência ou precariedade dessas mesmas 
instituições e equipamentos, os processos visuais fora da lógica urbana e seus 
códigos, são a forças imanentes de um possível campo de estudo.

Entre territorialidades, visualidades e educação popular
Para o exercício de aproximação conceitual entre as questões sobre territorialidades, 

visualidades e educação popular, este ensaio toma por referencial os estudos de 
Milton Santos (2011), Nicholas Mirzoeff (1999) e Brandão e Fagundes (2016) cuja 
discussão nos permitirá dialogar com a construção visual, social, educativa e espacial 
do assentamento.

Para isso, este texto dialoga com as categorias analíticas para compreensão do 
espaço e da realidade, formuladas por Santos (2008): estrutura, processo, função e 
forma como elementos da totalidade. Bem como, com o conceito de visualidades, que 
de acordo com o pensamento de Mirzoeff (2016), são como um campo de batalha 
– ou seria de disputas de narrativas? – que converge uma diversidade de aspectos 
que transborda o visual, conferindo funcionalidade às ideias e à dimensão política do 
período chamado meio-técnico-científico-informacional, discutido por Santos.

Como nos apresenta DIAS (2011), no contexto educacional, a Cultura Visual como 
projeto pedagógico, pode situar questões, instituir problemas e visualizar possibilidades 
de entendimento sobre processos visuais. Nessa perspectiva, evocamos a capacidade 
dialógica e emancipatória da educação popular (Brandão & Fagundes, 2016) e suas 
potencialidades enquanto mecanismo de reflexão sobre as estruturas e os processos 
sociais. Por esta razão, o caráter educativo tensionado pelas visualidades camponesas, 
ensinam sobre modos de vida camponesas e sua estrutura.

Nessa direção, ao assumir um possível caminho de interpretação da realidade 
social junto a fenômenos estéticos, é importante considerar que a proposta analítica 
de Santos (2008) não ocorre indissociavelmente umas das outras, tal qual a criação 
visual não é insípida ou esvaziada de pensamento em seu processo de elaboração. 
Isto significa dizer que, visualizar processos estéticos é também fazer referência às 
interpretações das espacialidades, afinal, práticas culturais podem expor o que é 
estrutural e próprio de cada pessoa e seu meio de vida. Para isso, Santos expõe:

A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o 
universo, é uma herança, mas também um reaprendizado das 
relações profundas entre o homern e o seu meio, um resultado obtido 
por intermédio do próprio processo de viver. (SANTOS, 2007, p. 81).

Apreender parte da totalidade, tal qual nos apresenta o autor, é buscar sua 
abrangência, dinâmica e história constituídas no tempo/espaço e, nela, os processos 
de apreciação estética e visual não deixam de se fazer presença. 

De acordo com o autor, “o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto 
social em permanente processo de transformação” (SANTOS, 2008, p. 67). Ele aponta 
em sua abordagem as relações entre espaço e a sociedade, pois é esta mesma 
sociedade que dita a compreensão dos efeitos dos processos nos sujeitos. Nesse 
sentido, para o entendimento desses fenômenos, ele especifica que tais processos 
ocorrem conjuntamente com as noções de forma, função e estrutura (SANTOS, 2008).

O autor explica que a forma enquanto aspecto visível, a função enquanto propósito 
do objeto criado e a estrutura enquanto o modo como os objetos são formados, 
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definem o processo como a ação que se realiza continuamente tanto no tempo quanto 
no espaço. No entanto, recomenda também que “precisamos descobrir as categorias 
apropriadas que nos capacitarão a apreender a marca da sociedade sobre a natureza 
e as relações existentes antes, durante e depois dessa metamorfose” (SANTOS, 
2008, p. 77). 

Em diálogo com este pensamento, a Cultura Visual, enquanto tática, propõe explorar 
as ambivalências, interstícios e lugares de resistência na vida cotidiana pós-moderna 
(Mirzoeff, 1999, p. 3) e, em aproximação com a análise espacial proposta por Santos 
(2008), sustentam a perspectiva e o ponto de vista de quem cria visualidades, a partir 
de seus processos e contextos.

Esta interlocução versa sobre manifestações visuais que, enquanto forma, questionam 
e colocam em suspensão a função da estética determinada hegemonicamente como 
legítima e institucionalizada. E também, enquanto forma, suas funções se transformam 
e, em seus processos, constantemente modificam estruturas definidas. Nessa direção, 
Mirzoef (1999) argumenta que:

Essa história da cultura visual destacaria aqueles momentos em 
que o visual é contestado, debatido e transformado, constantemente 
desafiando o lugar de interação social e definição em termos de classe, 
gênero, sexual e identidades racializadas. (MIRZOEFF, 1999, p. 3).

Isto significa dizer que, a função dominante do objeto artístico elaborado no meio 
rural, escaparia da servidão ao padrão hegemônico de beleza dominado pelo capital, 
e acrescentaria novos elementos ao panorama expressivo da atualidade, bem como 
outras maneiras de visualizar o mundo e seus processos visuais. Portanto, outras 
possibilidades de expressão estética, vistos de distintas perspectivas. 

Mais do que um conjunto de objetos, Santos (2007) aponta que o trabalho, a moradia 
e a vida no território também são carregados de sentidos, por isso a linguagem e a 
expressão visual regional também atuam na constituição do espaço. 

Assim, como Santos (2008) expõe, considerar apenas a forma – objeto artístico 
visual, no caso de nossa investigação –, levará ao mero empirismo, pois só a 
espontaneidade não dá conta de conduzir “os sujeitos à consciência crítica e à crítica 
social como um diálogo preliminar, que conduz à compreensão e, então à ação” (DIAS, 
2012, p. 69).

A interlocução entre as visualidades enquanto disputa, e portanto, tática, na 
perspectiva de Mirzoeff (1999), junto à abordagem analítica miltoniana, suscita também 
aproximações com educação popular, de cunho não formal.

Desse diálogo, Brandão e Fagundes (2016) destacam que, a função da educação, 
no contexto contra-hegemônico do sistema capitalista, assume um papel de formação 
de indivíduos críticos, além de ser uma ação “instrumentalizadora de profundas 
transformações político-sociais na sociedade brasileira” (BRANDÃO; FAGUNDES, 
2016, p. 92).

Portanto, processos educativos no campo, situados na territorialidade do 
assentamento, podem converter-se na constituição desse espaço. Seus aspectos 
coletivos revelam em suas formas, funcionalidades que ressignificam e impactam a 
estrutura social. Ensinam sobre a perspectiva horizontalizada do ensino, protagonizado 
pelos saberes e conhecimentos provenientes do povo, estabelecem bens culturais e 
anunciam mudanças socioculturais e políticas.

Assim, as visualidades desenvolvidas nesse contexto, aprofundam as possibilidades 
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de emancipação dos sujeitos nesse território e dialogam com as teorias do espaço social 
e da cultura visual.  Por isso, ensinam sobre uma produção estética de abordagem 
territorial descolonizadora, centrada numa concepção participante e cooperativa, a 
partir de princípios que orientem uma ciência popular, feita com o povo e para o povo, 
por dentro e por fora das instituições na produção do espaço. 

Relevos da investigação
No intuito de problematizar as visualidades no contexto rural e fortalecer tanto 

as leituras desse espaço quanto os estudos que discutem políticas públicas de 
democratização de acesso à terra, à educação e à cultura, este estudo avança na 
contramão ao imaginário da/o camponês/a enquanto pessoas que vivem de forma 
atrasada, conformada e inferiorizada. Quais códigos visuais próprios desse território 
que tornam possíveis transbordar tal concepção?

Os encontros entre os estudos de territorialidades, cultura visual e educação 
popular deflagram algumas compreensões sobre os processos visuais oriundos do 
campo. Dentre eles, destacamos a característica educativa de tais processos, cuja 
forma visual, desvela a riqueza de saberes envolvidas no ato estético e poético nesse 
território. Ao ensinar sobre sua estrutura, aprendemos e ampliamos as percepções 
sobre o modo de vida no assentamento.

Acredita-se que o estudo de fenômenos imagéticos criados pelas/os assentadas/
os evidenciaria os relevos do entendimento das visualidades enquanto força de ação 
política, na perspectiva popular e inclusiva, em sua diversidade e expressividade. E, 
confrontar ou confirmar a hipótese de que ao analisar tais processos visuais nesse 
território, seria possível compreender construções sociais e modos de ser e viver 
camponês hoje.

Os conceitos de visualidades e territorialidades contribuem com o campo de 
estudos científico de processos visuais, os quais também podem vir a auxiliar 
possíveis respostas da investigação. Bem como colaborar com processos educativos 
que valorizem os olhares, os saberes e os ensinamentos oriundos do campo.

A aproximação com o campo de pesquisa se deu a partir do 1º Sarau Cultural pela 
Reforma Agrária, proposto pela Comissão Pastoral da Terra (CPT/RJ), em 2019, no lote 
de um dos assentados do Zumbi dos Palmares. Por isso, as imagens aqui presentes 
foram feitas nesse contexto e nos servirão de objeto de análise e interlocução com a 
temática apresentada.

A atividade cultural foi fruto da construção coletiva de agentes da CPT/RJ e 
assentados/as. Na ocasião, o sarau ocorrido no mês de junho quando comumente 
se realizam festas populares e colheitas, reuniram-se músicos, poetas, religiosos e 
artistas da região que, durante todo o dia, apresentaram expressões artísticas diversas. 

A maneira pela qual as/os camponesas/es tiveram atenção aos aspectos visuais 
na constituição do sarau, se apresentou como um campo aberto de discussão sobre 
as relações entre estética no/do campo e seus processos de feitura. O que mobilizam 
e problematizam tanto visual quanto politicamente durante esse fazer?  Parte dessa 
resposta, pode ser observada na constituição da própria espacialidade, cujo ocupação 
das superfícies se dá coletivamente, por meio da escuta aberta e dos olhares atentos 
que aproveitam o que há no entorno, no próprio lugar. 

O planejamento estético dos espaços buscava convergir memórias, histórias e 
modos de fazer atentos à coletividade. A cobertura dos espaços era composta por 
frutos, sementes, folhas, tecidos, instrumentos musicais e pinturas que convidavam 
à reflexão e à leitura. Questionamos: como tais processos visuais conferem forma e 
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contornam funções nessa estrutura espacial?
Enquanto prendíamos fotografias num varal, vez ou outra chegavam pessoas 

com seus olhos marejados e demonstravam alguma identificação com os momentos 
registrados. Este olhar, a respeito do contexto histórico vivido, nos leva a problematizar 
as visualidades enquanto presença na construção de espacialidades.

Fonte: Leandro de Souza Silva

Imagem 1. Varal fotográfico

Quando essas imagens são vernaculares e quando são a própria história visual 
local? De qualquer modo, aprende-se muito com essas pessoas e o que elaboram 
visualmente. Seja sobre a luta pela terra ou sobre a rebeldia necessária para ter 
acesso à vida com dignidade em meio às desigualdades que são impostas pelas 
estruturas desiguais do capitalismo, sobretudo àqueles que re-existem no campo.

Desde a entrada do lote, onde a atividade aconteceu, se estabeleciam formas 
estéticas. O violão fixado ao mourão, e sobre ele, um amarrado de tecido de chita, 
que junto ao papel escrito “sarau”, indicava a direção na estrada de chão batido. Tais 
elementos circunscreviam a atenção aos aspectos visuais que se anunciavam para a 
ocasião. 
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Ao recebermos o convite para contribuir com a produção visual do encontro, as 
possibilidades de investigação tornaram-se ainda mais pronunciadas, inaugurando 
questionamentos. Nesse sentido, algumas perguntas, sob as provocações que a 
Cultura Visual nos impulsiona a fazer, questionamos: como essas expressões artísticas 
e culturais constituem espacialidades? Quais aspectos são determinantes para as 
escolhas visuais que ali acontecem? O que as escolhas estéticas expressam sobre 
ideias, pensamento político e questões educativas nesse território?

Pesquisar e dialogar com a criação visual, os modos de apreciar visualidades e os 
repertórios camponeses, constitui um campo analítico e se aproxima do caráter político 
das práticas artísticas numa perspectiva educativa popular, portanto horizontalizada. 
Somado a isso, quando estas ocorrem em áreas onde, em grande parte, é negado 
o acesso à produção de conhecimentos sistematizados, bem como equipamentos 
educacionais e culturais, como mencionado anteriormente.

Por isso, é importante destacar que no Brasil, nas últimas duas décadas, ocorreu 
o fechamento de mais de 35 mil escolas localizadas no meio rural, segundo o INEP/
MEC (2019). Tal processo evidencia o descaso e a negação de direitos às populações 
do campo. Paradoxalmente, parte expressiva das comunidades camponesas e seus 
apoiadores criam seus próprios processos culturais, artísticos e visuais baseados no 
território praticado, como uma práxis territorial.

Dessa maneira, a forma como as/os assentadas/os articulam seus processos 
de criação visual nesse lugar, confere às visualidades criadas por elas/eles, com 
conteúdos com pontos de vista que muito provavelmente escapariam aos olhos do 
mais atento fotógrafo profissional. A exemplo disso, ao observarmos o processo de 
criação, percebemos que os materiais utilizados na composição estética do sarau 
buscavam caracterizar a relação entre a terra e à vida cotidiana.

Fonte: Leandro de Souza Silva

Imagem 2. Entrada do lote
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Os elementos em questão, de origem local, selecionados e colhidos no próprio 
espaço, em grande medida de origem natural, tinham uma disposição que tornava 
visível o imaginário poético, criativo e político camponês. A circularidade, a criação de 
autoria coletiva e participativa, bem como a musicalidade presente na composição do 
espaço possibilitam observar características próprias desse fazer. 

Aqui, situa-se uma importante questão que atravessa a escrita deste trabalho: 
os processos de criação visual no/do território camponês são fonte de pesquisa 
que podem sublinhar leituras de fenômenos e mudanças sociais em áreas rurais, a 
exemplo do assentamento. 

Aqui reside o fato de que essas visualidades também constituem a cultura visual 
e, a despeito de qualquer limite determinado institucionalmente no campo da Arte, 
estas são a própria produção de conhecimento, somando-se ao debate sociopolítico 
e sociocultural da luta pela terra, da soberania alimentar, de questões de classe e do 
lugar do saber popular oriundo das periferias e do campo propriamente dito. E, do 
que com elas podemos aprender. Seriam as visualidades camponesas, formas de 
vislumbrar relações educativas e estéticas mais inclusivas e diversas? A capacidade 
criativa transforma e emancipa quem as cria nesse território?

Sendo assim, as vivências no sarau movem o caráter dialético da investigação e, ao 
estar na realidade e interagir com ela, juntos às pessoas assentadas, problematizamos 
o senso comum na sua afirmação da cidade tal como único lócus da criação visual. 
Como Santos (2008) destaca, o ato de posicionamento e da diferenciação espacial é 
condição indispensável à objetividade na relação com o objeto da pesquisa.

Sendo assim, este texto aponta brevemente para novos olhares sobre o território 
camponês, de modo mais amplo e fortalecedor de pesquisas nesse campo, sem abrir 
mão de poéticas e subjetividades de pessoas que muito podem acrescentar para a 
compreensão da realidade e seus discursos sobre a vida camponesa.

Fonte: Leandro de Souza Silva

Imagem 3. Mística com elementos populares e da terra



638

Algumas considerações
A fim de alcançar a proposta de investigação, a qual consiste em analisar 

processos estéticos numa atividade cultural no Assentamento Zumbi dos Palmares, 
desenvolvemos nossas primeiras interlocuções teórico-metodológicas. As visualidades 
presentes na ocasião do Sarau nos permitiram proceder a análise e identificar alguns 
entrecruzamentos entre os campos de estudo com os quais dialogamos.

Tais reflexões rascunham o entendimento de que a visualidade camponesa 
enquanto forma, junto à especificidade de suas funções na estrutura do mundo 
camponês, em um determinado tempo/espaço, inauguram processos estéticos que 
anunciam a diversidade e a esperança de uma vida mais justa, digna e inclusiva. 
Produzem espacialidades e nos permitem perceber diálogos entre Cultura Visual, 
Territorialidades e Educação Popular. Afinal, ensinam, expressam e desvelam parte 
do entendimento sobre o assentamento e os desdobramentos da luta pela terra.

Assim, os postulados teóricos aqui enlaçados dialogam com a estética camponesa 
explorada e sublinham que a análise de fenômenos espaciais no campo é constituída 
por visualidades em constante processo e afirmação desse modo de vida.

Conforme os registros fotográficos aqui presentes, estes expressam outras formas 
de construção do desenvolvimento que rompem com o processo de subordinação 
imposto pelo pensamento eurocentrado, científico e colonizador moderno.

Como aponta o percurso metodológico, a análise das criações visuais que 
compõem o texto deste ensaio, na leitura pela visão miltoniana, pode ser realizada 
entre as categorias de forma, função, estrutura e processos. Isto significa dizer que 
a compreensão da totalidade só será possível se levadas em consideração tais 
categorias, indissociavelmente.

Neste percurso, nossa busca por meio deste trabalho é de avançar na valorização 
da estética camponesa, a qual assume um caráter educativo ao nos levar questionar 
outros modos de relacionar a vida e o cotidiano camponês, e quando as visualidades 
nestes espaços são os próprios processos de produção do espaço. 

Nesta direção, este breve estudo nos possibilita vislumbrar que os fenômenos 
visuais no assentamento problematizam leituras de estruturas determinadas 
socioculturalmente, nos traz para o debate contemporâneo modos e meios de ser e 
fazer artístico que focalizam um legado visível no/do assentamento. 

Assim, para além dos efeitos nefastos de acumulação do capital no campo, que 
concentra riqueza e terra, não podemos perder de vista que tal processo reforça a 
exclusão de muitas e muitos, em detrimento do modo de vida camponês, e finalmente, 
de seus olhares sobre o mundo.

Referências

ALENTEJANO, Paulo Roberto. O norte fluminense, a luta pela terra e a política de 
reforma agrária no estado do Rio de Janeiro. In: PEDLOWSKI, M. A.; OLIVEIRA, J. C. 
P.; KURY, K. A. Desconstruindo o latifúndio: a saga da reforma agrária no norte 
fluminense. Ed. Apicuri, Rio de Janeiro, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). MEC, 2019.

Brandão, C. R., & Fagundes, M. C. V. Cultura popular e educação popular: 
expressões da proposta freireana para um sistema de educação, 61, 89-106. 
Curitiba: Educar em Revista, 2016.



639

DIAS, Belidson. ARRASTÃO: o cotidiano espetacular e práticas pedagógicas 
críticas. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene. (Orgs.). Culturas das imagens: 
desafio para a arte e para educação. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2012, p. 55 – 73.

____________. O I/mundo da Educação em Cultura Visual. Distrito Federal: 
Editora da Pós-graduação em Arte da Universidade de Brasília, 2011.

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. ETD - Educação Temática Digital, 
Campinas, SP, v. 18, n. 4, p. 745- 768, nov. 2016. ISSN 1676-2592. Disponível em: 
<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/articleview/8646472>. Acesso 
em: 16 set. 2019. doi: http://dx.doi.org/10.20396/etd.v18i4.8646472.

_________________. An introduction to visual culture, London and New York, 
Routledge. 1999.

_________________. The subject of visual culture. In: MIRZOEFF, Nicholas (ed.). 
The Visual Culture. Reader. 2nd ed. London and New York: Routledge, 2002, p. 3-21.

SANTOS, Milton. Espaço e método. 5.ed. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2008.

_____________. O espaço cidadão. 7.ed. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2007.

Currículo
1. Leandro de Souza Silva
Graduado em Artes Visuais pela Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO 

(2008), especializado em Ensino da Arte pela Universidade Veiga de Almeida – UVA 
(2011), mestre em Artes pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ (2015) e 
Doutorando em Ciências, Tecnologia e Inclusão (PGCTIn), pela Universidade Federal 
Fluminense – UFF. É artista visual, fotógrafo e bailarino. 

2. Paulo Pires de Queiroz
Doutor em Filosofia e Humanidades – Columbia Pacific University (1997). Professor e 

Pesquisador Adjunto da Faculdade de Educação na Universidade Federal Fluminense. 
Professor e Pesquisador no Programa de Mestrado e Doutorado EBS – Ensino em 
Biociências e Saúde da FIOCRUZ. Tem experiência significativa na área de Ensino e 
atualmente trabalha com pesquisa nas áreas de Educação, Ciências Sociais e Saúde 
nos âmbitos da Graduação e da Pós-Graduação.

 



640

RESUMO
O presente texto apresenta uma discussão a respeito de uma poética 

artística em performance a qual trata de questões das mulheres. O 
percurso abordado nessa escrita envolveu, especialmente, pedras 
como materialidades que funcionaram enquanto metáforas de 
problemas ou dificuldades relacionadas a cotidianos femininos. 
A questão aqui investigada refere-se à criação em performance 
unindo arte e política na perspectiva de construção de coletividades 
entre mulheres. Com isso, a autoetnografia apareceu enquanto 
principal procedimento metodológico, uma vez que a autora aborda 
autorreflexões as quais aparecem enquanto questões culturais nas 
sociedades ocidentais contemporâneas. Discutiu-se então, a partilha 
de sensibilidades entre mulheres a partir de Jacques Rancière, 
Regina Melim e Eleonora Fabião no âmbito da realização de três 
ações performativas.   

PALAVRAS-CHAVE
Performance Arte; Mulheres; Pedras; Política.

ABSTRACT 
This text presents a discussion about an artistic poetics in 

performance that deals with women’s issues. The path addressed in 
this writing involved, especially, stones as materialities that worked 
as metaphors of problems or difficulties related to female daily lives. 
The issue investigated here refers to the creation in performance 
uniting art and politics in the perspective of building collectivities 
among women. With this, autoethnography appeared as the main 
methodological procedure, since the author addresses self-reflections 
which appear as cultural issues in contemporary Western societies. 
It was discussed then the sharing of sensitivities between women 
from Jacques Rancière, Regina Melim and Eleonora Fabião in the 
framework of three performative actions carried out by the author. 
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As poéticas artísticas na contemporaneidade destacam os processos criativos, os 
procedimentos e materialidades abordados pelos artistas ao longo de seus percursos. 
As pesquisas em arte que destacam em seus objetos de estudos relações entre arte e 
cultura podem trazer à tona questões socioculturais e políticas emergentes. Além disso, 
as ações artísticas de caráter performático têm mostrado um potencial reivindicador 
de direitos humanos, de possíveis partilhas de sensibilidades entre pessoas, bem 
como, modos de saber-fazer que constroem coletividades.

Nesse sentido, a presente escrita aborda um percurso poético de uma pesquisa 
de criação em performance arte que trata de questões relacionadas aos direitos e 
subjetividades das mulheres. Vale colocar aqui, que a autora é performer, mulher 
e mãe, e seus lugares de fala são evidenciados nas suas ações e estudos. Assim, 
acrescenta-se que as suas práticas estão ligadas à ideia de performar o ser mulher, 
mãe e artista, identidades que a compõe enquanto sujeito. Destaca-se então, a ideia 
de performar enquanto ato político.

Com base nessas colocações, a proponente levanta discussões sobre a realização 
de três ações performáticas, enfatizando seu percurso até então, e observando as 
reverberações que seguem ocorrendo enquanto processos criativos no andamento 
dessa pesquisa. Para tanto, apresenta-se as realizações das intervenções 
performativas urbanas intituladas Caminho das Pedras e Caminhando entre as pedras 
das mulheres, além da performance O peso dos trabalhos na rotina das mulheres-
mães. As ocorrências dessas ações destacam a materialidade da pedra, a qual 
aparece enquanto metáfora de alguma dor, dificuldade ou problema, e no caso das 
duas últimas ações, ressaltam sobrecarga de trabalho feminino, cansaço e impasses 
relativos à maternidade. Com isso, a autora se propõe a discutir a ocorrência dessas 
ações.      

A primeira delas, foi uma proposta artística coletiva realizada pelo grupo de 
pesquisas o qual a proponente é integrante, a qual intitulou-se Caminho das Pedras. 
Essa intervenção performativa urbana aconteceu no campus sede da Universidade 
Federal de Santa Maria, no dia 24 de março de 2019, às 10 horas. A intervenção teve 
a duração de duas horas, e consistiu em dialogar com transeuntes que se deslocavam 
pelo campus naquele momento, perguntando-lhes se havia alguma dor em suas vidas 
que gostariam de partilhar com as oito performers propositoras. Os transeuntes que 
assim o faziam, após relatarem sua dor, escolhiam uma pedra com formato, textura e 
cor capazes de representá-la. 

A intenção da ocorrência dessa intervenção foi proporcionar o diálogo com pessoas 
desconhecidas gerando a abertura de uma fenda em seus tempos-espaços cotidianos 
e produzindo um momento de desabafo. Assim, as performers recolheram as pedras 
selecionadas, as quais foram encaminhadas para laboratórios de criação (figura 1). 
Com base nas experiências e reflexões causadas pela realização de “Caminho das 
Pedras”, a performer-autora sentiu-se convidada a refletir acerca de suas próprias 
pedras e dificuldades cotidianas. Essa intervenção funcionou, portanto, como um 
disparador de questões pessoais, a respeito das quais a proponente percebeu que se 
tratavam de assuntos e incômodos comuns a muitas outras mulheres. 
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Posteriormente, a autora realizou uma intervenção performativa urbana intitulada 
Caminhando entre as pedras das mulheres, prática em que a performer experenciou, 
através de um caminhar pelo ambiente urbano, a partilha de vivências cotidianas, 
especificamente, com outras mulheres. A intervenção ocorreu no dia 9 de agosto de 
2019, das 16h30min às 17h30min, pelas ruas do centro da cidade de Santa Maria- 
RS. Dessa vez, ela consistiu em interpelar mulheres transeuntes que caminhavam 
pelo centro da cidade naquele momento, perguntando-lhes sobre situações típicas 
dos seus cotidianos, como realização de tarefas domésticas, trabalho e maternidade.

Algumas dessas mulheres revelaram que eram mães, outras não. Entretanto, todas 
conversaram com a performer sobre um denominador comum, o qual aparecia com 
ainda mais força nas mulheres-mães: a questão da sobrecarga do trabalho dentro e 
fora do espaço doméstico. Assim, a performer e as transeuntes trocaram experiências, 
emoções e sensibilidades. Ao final de cada diálogo, a proponente pedia que a 
participante selecionasse uma pedra capaz de representar o peso ou as características 
de sua sobrecarga, cansaço ou dificuldade cotidiana (figura 2). A transeunte entregava 
a pedra escolhida para a performer, e então, essa dava prosseguimento à intervenção.

Fonte: Bruna Potrich

Figura 1. Registro de Caminho das Pedras
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Assim, nota-se que as intervenções supracitadas levantaram a ideia da partilha 
de sensibilidades e emoções entre transeuntes, enquanto a segunda ressaltou essa 
partilha entre mulheres. Pode-se colocar a partir disso, que essas aparecem ligadas à 
estética das experiências supracitadas, uma vez, esse último termo 

remete a um regime específico de identificação e pensamento das 
artes: um modo de articulação entre maneiras de fazer, formas de 
visibilidade dessas formas de fazer, e modos de pensabilidade de 
suas relações, implicando uma determinada ideia da efetividade do 
pensamento. (RANCIÉRE, 2005, p. 13).

Com isso, compreende-se que o uso do termo estética dialoga com as experiências 
intersubjetivas e as possibilidades comunicacionais. Define-se a partir disso, que a 
estética compõe uma primeira base da política, adquirindo o sentido de um “recorte 
dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído que define 
ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de experiência.” 
(RANCIÉRE, 2005, p. 17).

A partir disso, abre-se diversas possibilidades de compreender as práticas poéticas 
que envolvem o corpo em estado de arte na contemporaneidade, reforçando o caráter 
performativo e político de ações cotidianas. Amplia-se os espaços de discussão sobre 
a performance, tornando possível afirmar que “distender sobre a performance nas 
artes visuais implica apresentá-la como uma categoria sempre aberta e sem limites” 
(MELIM, 2008, p. 9). 

Fonte: Marcos Cairrão

Figura 2. Registro de Caminhando entre as pedras das mulheres
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Ainda, vale ressaltar que os momentos históricos que consolidaram e assim 
nomearam a Performance Arte, também vieram acompanhados de movimentos 
socioculturais questionadores de normas pré-estabelecidas, como de sexualidade, 
gênero, religião, entre outros. A respeito desse aspecto, pode-se entender que “a 
performance secreta (purga, expele) um desejo de perturbar a ordem de quotidianos 
enfeitiçados pela regularidade” (MEDEIROS, p. 2, 2007). A respeito disso, pode-se 
sugerir a grande importância presente nas concepções performáticas inseridas em 
contextos de luta nos mais variados movimentos socioculturais. Nesse sentido, é 
válido realçar que a “performance transmite memórias, faz reivindicações políticas e 
manifesta o senso de identidade de um grupo.” (TAYLOR, 2013, p. 19).

Por isso, as manifestações performáticas aqui abordadas também adquirem um 
caráter reivindicador amalgamado nos interesses feministas em levantar discussões 
sobre os direitos das mulheres. Nota-se a importância de observar com cuidado esses 
levantamentos, uma vez que, segundo Scavone

a crítica feminista considerava a experiência da maternidade como 
um elemento-chave para explicar a dominação de um sexo sobre o 
outro: o lugar das mulheres na reprodução biológica- gestação, parto, 
amamentação e consequentes cuidados com as crianças- determinava 
a ausência das mulheres no espaço público, confinando-as ao espaço 
privado e à dominação masculina. (SCAVONE, 2001, p. 138-139).

Como se não bastasse, se por um lado as mulheres vêm conquistando espaços 
nas esferas públicas de trabalho, por outro, muitas vezes, isso não culminou em uma 
maior divisão das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos. Esse quadro 
histórico-cultural das sociedades ocidentais contemporâneas culmina em produzir 
uma sobrecarga de trabalho para as mulheres, especialmente para aquelas que 
também são mães. Melo aponta que o

paradigma da “naturalidade” da divisão sexual do trabalho, impõe 
às mulheres a responsabilidade dos trabalhos domésticos, com um 
ônus alto pelo conjunto das funções reprodutivas. Mesmo o aumento 
de sua participação no mercado de trabalho, não levou a uma maior 
distribuição das tarefas domésticas entre os membros da família, 
e tampouco gerou, ainda, uma ruptura total na estrutura patriarcal. 
(MELO, 2005, p.4).   

Consoante essas explanações, a performer realizou uma terceira ação intitulada O 
peso dos trabalhos na rotina das mulheres-mães. Essa performance ocorreu no dia 22 
de novembro de 2019, nas dependências do Zeppelin Bar, na cidade de Santa Maria- 
RS, e teve a duração de 20 minutos.

A performance supracitada consistiu em adentrar o bar carregando muitas bolsas, 
de variados estilos e funções distintas, as quais podem fazer parte do dia-a-dia de uma 
mulher-mãe-trabalhadora. Em seus espaços internos, estavam cheias de pedras, e 
consequentemente, muito pesadas. Assim, a performer transitava pelo bar segurando 
as bolsas, passando por entre as mesas (figura 3). Porém, o peso delas fazia com que, 
durante a performance, por inúmeras vezes, elas escapassem dos braços e ombros 
e caíssem ao chão, tornando-se necessário reerguê-las para continuar caminhando. 
Ademais, o espaço interno do bar era pequeno, e o mesmo encontrava-se lotado. 
Devido a quantidade de bolsas carregadas, isso tornava a passagem por entre as 
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mesas ainda mais difícil, fazendo com que várias pessoas tivessem de arrastar suas 
cadeiras, puxar suas mesas e segurar seus copos de bebida para permitir a passagem 
da performer, inclusive, auxiliá-la a resgatar as bolsas que caíam.

Fonte: Dartanhan Baldez Figueiredo

Figura 3. Registro de O peso dos trabalhos na rotina das 
mulheres-mães

Torna-se evidente, dessa forma, que os espectadores daquele local, ao precisarem 
mover seus próprios corpos, como também assentos e objetos, participaram da obra 
da performer. Com isso, aponta-se que a performance não se trata de uma narrativa 
linear e causal que conta uma história marcada por começo, meio e fim. Trata-se 
de uma ação simples e repetitiva, carregada de objetos que emanam sentido ao 
interferirem no ambiente. Eram bolsas de crianças, de trabalho, pastas e sacolas, 
todas misturadas, que juntamente com as pedras que a performer também carregava, 
evocavam o peso de múltiplas jornadas.

Não obstante, a participação de pessoas, transeuntes e espectadores ocorreu em 
todas as ações aqui explanadas. Constitui-se assim, um espaço comum entre a prática 
artística e o público que a acompanha. Segundo Melim (2008, p. 9), trata-se de uma

noção de espaço de performação, traduzido como aquele que insere 
o espectador na obra-proposição, possibilitando a criação de uma 
estrutura relacional ou comunicacional. Ou seja, o espaço de ação do 
espectador ampliando a noção de performance como um procedimento 
que se prolonga também no participador. 

Ainda a respeito dessa ideia, nota-se que as “performances são composições atípicas 
de velocidades e operações afetivas extraordinárias que enfatizam a politicidade 
corpórea do mundo e das relações.” (FABIÃO, 2013, p. 6). Por isso, quando se reflete 
sobre a arte a partir das experiências coletivas e das performatividades, acrescenta-
se que o “corpo performativo não para de oscilar entre a cena e a não-cena, entre a 
arte e a não-arte, e é justamente na vibração paradoxal que se cria e se fortalece.” 
(FABIÃO, 2013, p. 6).
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Destaca-se ainda, que as questões relacionadas às discrepâncias entre os gêneros 
abordadas e sentidas pela autora esbarram na autoetnografia como procedimento 
metodológico de pesquisa. Dessa forma, é importante considerar as diferenças 
entre homens e mulheres (e demais possíveis categorizações), seja nos ambientes 
públicos e privados de trabalho, seja na construção de relações familiares, como 
realidades culturais presentes nas sociedades. Conforme afirma Fortin, “Os dados 
autoetnográficos, definidos como as expressões da experiência pessoal, aspiram a 
ultrapassar a aventura propriamente individual do sujeito” (2009, p.84). Nesse contexto, 
a pesquisadora coloca que tem elaborado diários que possibilitam a percepção de 
suas sobrecargas de trabalho enquanto mulher-mãe-trabalhadora como pertencentes 
também, a outros sujeitos femininos. Os referidos diários têm atuado como auxiliadores 
dos processos de concepção performática pela autora.

Ademais, as práticas autoetnográficas propõem uma autorreflexão que permite 
visualizar as coletividades de lutas de um ponto de vista pessoal e social. Com isso, 
esse método de pesquisa considera as emoções do pesquisador, todavia, também 
conserva a possibilidade de manter um rigor metodológico. Ainda, através da auto-
observação e da auto-análise, o método favorece estudos sobre os processos 
criativos do artista que busca compreender a inserção de suas práticas dentro de um 
determinado contexto cultural. Nesse sentido, observa-se que a metodologia adotada 
tem enfatizado características presentes nas pesquisas em poéticas artísticas, uma 
vez que sua utilização favorece um “trânsito ininterrupto entre teoria e prática.” (REY, 
2002, p. 125).        

Assim, a autora coloca que tem procurado registrar, sem censura, sentimentos, 
emoções e lembranças que percorrem a rotina e a própria história de vida da performer, 
principalmente por conta das próprias violências de gênero sofridas pela autora ao 
tentar conceber o término de um relacionamento abusivo. Além disso, a performer 
recentemente descobriu que a sua bisavó precisou lutar para conquistar o direito de 
se divorciar, na década de 1940. Aqui, é importante compreender que o divórcio só 
passou a ser permitido pelas leis brasileiras a partir de 1977 e, antes disso, era uma 
temática social e culturalmente indesejada. 

Por isso, a separação de sua bisavó causou um grande escândalo na época em 
que foi concebida, ao mesmo tempo, representou uma grande conquista individual 
com impactos para uma coletividade de mulheres que desejavam fazer o mesmo. 
Ademais, sabe-se que essa bisavó trabalhava com costura de vestidos de noiva e 
a avó da performer também exerceu a atividade da costura por um longo período 
de tempo. Nesse último caso, a avó sempre exerceu essa prática com o intuito do 
cuidado com as crianças da família, através da confecção de casacos, sapatinhos de 
lã, entre outros. Nota-se, então, que a atividade da costura é recorrente na família da 
proponente.

Ainda, é válido recolocar que, conforme as ações performáticas já explanadas, 
a performer vinha adotando o manuseio com diversos tipos de pedras nos seus 
processos criativos. Com isso, a partir dessas informações, a autora tem desenvolvido 
a prática da escrita de diários de bordo para processos criativos, a partir da qual se 
tem anotado todas as ideias, conexões e perguntas possíveis que surgem advindas 
da temática do divórcio e da separação do ponto de vista das mulheres, utilizando 
práticas de experimentação com costura, pedras, véus e vestidos de noiva. Assim, 
a pesquisadora já possui uma outra performance em fase de incubação, e pretende 
apresentá-la ao público no próximo mês.

Destaca-se nesses processos mais recentes até então estabelecidos, que a ideia 
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de costurar aparece como verbo poético de criação, nesse caso, costurar o divórcio. 
Essa relação pretende se fortalecer a partir das pedras e de elementos ligados ao 
casamento que remetem à figura feminina, como os véus e os vestidos de noiva. A 
proposição advém de levantamentos sobre a noção da separação do casal desejada 
primeiramente pela mulher, enquanto conquista feminista. Além disso, a performer 
tem se perguntado quanto tempo o divórcio pode demorar para acontecer, e como 
essa noção pode ser abordada através da prática de costurar (figura 4). 

 

Fonte: arquivos pessoais da performer. Captação realizada pela própria 
autora

Figura 4. Experimentação do ato de costurar pedras

Portanto, a ações performáticas intituladas Caminho das Pedras, Caminhando entre 
as pedras das mulheres e O peso dos trabalhos na rotina das mulheres-mães refletem 
experiências que transitam entre a performer, o público e a própria obra artística, 
compondo partilhas sensíveis, estéticas e políticas. Nessas duas últimas ações, 
questões de gênero e maternidade são ressaltadas, e a partir disso, se constroem 
coletividades entre mulheres. 

Coloca-se que as práticas autoetnográficas adotadas pela pesquisadora proponente 
reforçam as autorreflexões e suas respectivas análises dentro de um contexto cultural 
mais amplo. Assim, enfatiza-se a questão do divórcio, a sobrecarga de trabalho 
feminino, o acúmulo de tarefas domésticas como responsabilidade das mulheres e, 
ainda, os impasses quanto à maternidade como dificuldades recorrentes a muitas 
mulheres, e materializadas nas performances através das pedras. Com isso, esses 
aspectos se sobressaem nas poéticas artísticas da performer.     
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Destaca-se ainda, que as práticas artísticas na contemporaneidade têm buscado 
compreender os fenômenos do campo social, acompanhar e participar de suas 
transformações. Por outro, o próprio campo das artes é capaz de se colocar na linha 
de frente de mudanças socioculturais e políticas através das atividades que englobam 
os próprios artistas enquanto sujeitos compostos por suas respectivas identidades e 
lugares de fala. 

Constituiu-se através dos levantamentos evocados a partir das ocorrências das 
ações supracitadas, que as estéticas performativas vislumbradas enquanto bases de 
uma política, produziram reflexões na artista a respeito do performar o ser mulher e ser 
o mãe, abandonando restrições as quais já lhe foram impostas. Assim, a partilha de 
sensibilidades, emoções e vivências com-entre mulheres pode (e deve) transformar 
os horizontes artísticos, sociais e culturais que ainda conservam imagens e valores 
masculinos, relevando e oferecendo cada vez mais importância às experiências e 
experimentações artísticas sobre-com-entre mulheres.
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RESUMO
O presente trabalho foi articulado a partir do diálogo entre dois 

objetos de estudo: as exposições de arte escolar e as imagens 
de referência. Neste ensaio crítico foram apresentadas questões 
que tangenciam os Estudos da Cultura Visual, reconhecendo as 
visualidades do cotidiano e aquelas que exercem influência sobre a 
vida dos/as alunos/as na medida em que elas aparecem em meio às 
práticas comuns das exposições nas escolas. Assim, a obra intitulada 
Marielle e a criação (2019), desenvolvida por estudantes de uma 
escola pública do Distrito Federal, foi compreendida como lugar de 
reflexão no escopo das exposições de arte escolar. Este estudo prevê 
um maior aprofundamento em torno dessas relações, reconhecendo 
tais práticas como dispositivos históricos e pedagógicos.

PALAVRAS-CHAVE
Imagens de referência; Exposições de arte escolar; Cultura Visual.

ABSTRACT
The present text was articulated from the dialogue between 

two objects of study: school art exhibitions and reference images. 
In this critical essay, questions that touch on the Studies of Visual 
Culture were presented, recognizing the visualities of everyday life 
and those that influence the lives of students as they appear in the 
common practices of exhibitions. Thus, the drawing work entitled 
Marielle e a criação (2019), developed by students from a public 
school in the Federal District (Brazil), was understood as a position 
for reflection in the scope of school art exhibitions. By highlighting the 
reference images and the possibilities for teaching Visual Arts, this 
study foresees a greater deepening around these approaches, and 
recognizing school exhibitions as historical and pedagogical devices.
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Reference images; School art exhibitions; Visual Culture.
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Passado, presente e futuro

Desde os seus primeiros estudos Paulo Freire já dizia, sobretudo na ocasião da 
publicação da sua primeira obra, no ano de 1967, acerca dos aspectos basilares da 
educação brasileira. E, em meio à discussão apresentada, é possível reconhecer 
os dispositivos pedagógicos nos quais a educação esteve forjada, em que o poder 
centralizado e o pensamento colonial sintetizam, ainda hoje, muitas das práticas 
vivenciadas pelas escolas. Em meio a esse pensamento as exposições internacionais 
em ascensão no século XIX, pautadas sob uma política da universalização das 
instituições, parecem fornecer boa parte dessas discussões e ajudam a fomentar 
estudos mais cuidadosos em torno desses processos. Segundo Plum (1979), essas 
exposições apresentaram a complexidade dos fenômenos sócio- culturais, assim 
como também as manifestações do colonialismo e o poder do pensamento industrial. 
Assim, “as exposições foram um palco para a representação de espetáculos de crença 
acrítica no progresso na técnica e na ciência” (KUHLMANN JR., 1996, p. 26).

Nessa perspectiva, ao recorrermos à historicidade do ensino da arte, poderemos 
reconhecer que no contexto brasileiro essas exposições parecem ter contribuído para 
a demarcação de métodos de aprendizagem estratégicos a partir da articulação entre 
arte e indústria. E, enquanto no Brasil republicano os métodos extraídos dos países 
desenvolvidos eram considerados como inovadores pelos agentes públicos nacionais, 
por outro lado, uma discussão acirrada acontecia diante da prática do ensino do 
desenho e sua relação com o universo infantil, conforme apresenta Cunha (2021). 
No movimento dessas exposições as percepções sobre a “arte infantil” começaram 
a ser desenvolvidas e junto a elas aquilo que, de fato, deveria ser apresentado e 
problematizado quanto aos processos educativos em arte. Ao compreender o trânsito 
desses apontamentos, ainda que de forma introdutória, é importante considerar o 
modo como as práticas das exposições de arte desenvolvidas no interior das escolas 
herdaram esses processos e como reverberam em meio à vivência de alunos/as e 
professores/as.

Assim, este ensaio crítico-reflexivo se articulou a partir do diálogo entre dois objetos 
de estudo, a saber, as exposições de arte escolar, enquanto compreensão da herança 
das exposições internacionais para  a organização das práticas pedagógicas, e das 
imagens de referência, inseridas no campo dos Estudos da Cultura Visual (BRUM, 
2017, 2019, 2020; BRUM e MAGALHÃES, 2019). Desse

modo, buscou-se compreender e refletir acerca do lugar, ou não-lugar, das imagens 
de referência de nossos/as alunos/as em meio às práticas das exposições no interior 
das escolas, considerando que estas referências interferem nos modos de ver e serem 
vistos por elas. Diante disso, indagamos: Como a prática das exposições de arte 
escolar contribui para a formação de uma política democrática, em que as imagens de 
referência e a poética própria do universo dos/as alunos/as são evidenciadas? Sendo 
assim, qual é o lugar das imagens de referência de nossos/as alunos/as em meio às 
práticas recorrentes dessas exposições?

Nesse sentido, este ensaio foi estruturado da seguinte maneira: na primeira seção 
do texto nos debruçaremos, ainda que preliminarmente, sobre alguns dos aspectos 
históricos que fundamentam as exposições escolares, e o modo como elas parecem 
ter sido instituídas nos ambientes escolares. Na segunda seção apresentamos o 
conceito de imagens de referência ancorados nos Estudos da Cultura Visual, sendo 
este compreendido como uma potência pedagógica para o ensino de Artes Visuais, 
visto como uma possiblidade de legitimar e reconhecer as referências visuais dos/as 
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alunos/as nas exposições de arte no interior do espaço escolar. E por último, a título 
de exemplo e desdobramento das discussões que se propõem, operamos com uma 
imagem, cujo registro se deu a partir das relações entre os componentes curriculares 
de Arte e História. A imagem, aqui, pôde ser compreendida como um registro vivo 
do espaço da escola que, sob o contexto de uma prática pedagógica desenvolvida 
em um dos centros de Ensino Fundamental II da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal (SEE-DF), refletiu o diálogo com as visualidades contemporâneas 
oportunizado por meio de uma exposição de arte escolar.

As exposições de arte escolar

No cerne das discussões aqui sistematizadas, por exposições de arte escolar 
compreendem-se os processos de apresentação e mostra dos trabalhos artísticos 
que acontecem no interior das escolas e que, alcançou maior notoriedade a partir do 
aprofundamento do conceito de “arte infantil”. Segundo Cunha (2021), ainda no final do 
século XIX, “intensificavam-se questionamentos sobre a produção livre da criança nos 
discursos de artistas, pedagogos e psicólogos, introduzindo-se o interesse no conceito 
arte infantil nas escolas” (p. 95). Sendo assim, como um reflexo desses processos, 
ao adentrarmos o cotidiano das instituições escolares é comum nos depararmos com 
atividades expositivas e o modo como elas refletem a prática didática vivenciada por 
alunos/as e professores/as.

Por meio dos estudos de Osinski e Antônio (2010a, 2010b), Osinski (2014, 2019) e 
Osinski e Simão (2014), por exemplo, sabe-se que as práticas de exposição em âmbito 
escolar são uma constante desde os primórdios do século XX. Essas exposições 
de arte escolar, sob uma perspectiva histórica, jamais foram reconhecidas sob um 
ponto de vista neutro, sendo processos imbuídos de discursos políticos, sociais, 
culturais, constituídas como espaços de poder e de afirmação institucional. Segundo 
Osinski e Simão (2014), as mostras dos trabalhos das crianças estavam ao lado das 
grandes exposições internacionais do século XIX, as quais espelhavam os avanços 
tecnológicos e científicos das sociedades ocidentais. Como desdobramento, as 
exposições escolares foram pensadas como mecanismos de prestação de contas e 
divulgação dos progressos pedagógicos, por vezes mais alicerçados num produto a 
ser mostrado, do que na ênfase no processo de criação e conhecimento. “No Brasil, 
essas exposições se popularizaram nas primeiras décadas do século XX, mobilizando 
pais, professores e os próprios alunos durante as festividades de fim de ano” (OSINSKI 
e SIMÃO, 2014, p. 200).

Ao pensarmos na prática dessas exposições, talvez encontremos em Franz Cizék 
(1865-1946) os registros iniciais dessas atividades. Embora haja dúvidas quanto à 
política da livre-expressão defendida pelo artista e professor austríaco, suas práticas 
ajudam a intensificar a discussão em torno dos processos relacionados à arte/ 
educação. Assim, em meados do ano de 1897, após a licença concedida pelo Estado 
austríaco, Cizék liderava sua primeira classe de arte juvenil, concebendo um processo 
que viria, mais tarde, a ser compreendido como a “livre-expressão” (LAVEN, 2016). 
De acordo com Siebert (2018), o marco inicial desenvolvido por Cizék apontava para 
exercícios de exposição de trabalhos de alunos/as de modo a conceber percursos de 
autoafirmação e identidade, compreendendo as produções e exposições para além 
de um sentido “decorativo” e de “embelezamento” do espaço da escola.
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Ao rejeitar os métodos tradicionais de ensino do pensamento europeu, os quais 
voltavam para os aspectos rígidos da industrialização, a perspectiva teórica de Cizék 
defendia que as imagens divulgadas pela escola deveriam partir da produção dos/
as próprios/as aluno/as, de modo a discutir as práticas de ensino e divulgar tudo o 
que havia sido feito (SIEBERT, 2018). Nesse sentido, observava-se que as ações do 
ensino de arte, sobretudo aquelas voltadas para o caráter espontaneísta de criação, 
pareciam impulsionar para práticas de exposição e valorização do trabalho dos/as 
alunos/as. “Nesse contexto, a publicização da produção imagética infantil por meio 
de exposições tornou-se frequente, sendo pensada como estratégia de defesa da 
liberdade de expressão da criança e de uma educação baseada nesse princípio” 
(OSINSKI, 2019, p.36).

Cabe considerar, nessa perspectiva, que as contribuições de Franz Cizék para a 
educação em arte do século XX, sobretudo a partir do contexto de uma sociedade 
marcada por conflitos sociais, inspiraram novas ideias quanto aos métodos de ensino 
e quanto à afirmação de uma bandeira que reconhecia e valorizava o trabalho artístico 
produzido pelas crianças. Ainda antes do período da Segunda Guerra Mundial, houve 
a necessidade de construção de uma nova identidade para a dinâmica mundial, livre 
de guerras, cuja máxima era a paz e a tolerância entre os povos.

Desse modo, assumindo uma essência quase messiânica, os/as artistas e 
educadores/as idealizaram uma ordem plástica e pedagógica que pudesse contribuir 
para a nova harmonia social. Nesse pensamento, o esforço empreendido na tarefa 
de reconstrução social, em tempos de pós-guerra, contava com a exposição de 
trabalhos artísticos desenvolvidos pelas crianças. Os exercícios dos/as alunos/as da 
escola de Cizék que, com notoriedade, ganharam o status de “arte infantil”, foram 
expostos em Londres no ano 1920. A exposição que, em seguida, percorreu vários 
países, foi apoiada por intelectuais, educadores/as influentes, políticos e ativistas 
humanitários, dando início a uma nova percepção de ordem metodológica. As pinturas 
e desenhos apresentados na exposição ajudaram a fomentar o discurso em torno da 
criação artística infantil, reconhecendo que, as exposições dos trabalhos artísticos 
das crianças poderiam ser uma estratégia política e um mecanismo de sensibilização 
e resgate das qualidades essencialmente humanas das sociedades, principalmente 
em um contexto marcado pelas grandes guerras. Nessa perspectiva, a exposição 
desses trabalhos potencializaram discursos e reflexões sobre o ensino da arte na Grã-
Bretanha e nos Estados Unidos.

Mesmo com o cenário catastrófico deixado pela Segunda Guerra Mundial, a arte 
ainda serviria como instrumento de civilização, sendo uma agente com o potencial 
transformador da relação entre os povos. A “arte infantil”, agora entendida como um 
campo de estudos nas áreas de educação e psicologia, fomentava a construção de 
um novo homem na medida em que refletia a “pureza” e o desejo das crianças. Na 
ocasião, a recém-criada Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO), no ímpeto de promover os ideais de democracia, igualdade 
e respeito entre os países, buscava oportunizar o intercâmbio entre as diferenças 
culturais e regionais dos povos. No engajamento dessas trocas culturais, o grafismo 
infantil foi compreendido como uma produção sem qualquer interferência da vida 
adulta, podendo revelar um depoimento autêntico da individualidade da criança, bem 
como a riqueza cultural e social de sua comunidade (OSINSKI e ANTÔNIO, 2010b).

Nesse sentido, no ano de 1941, uma exposição específica de arte dos/as escolares 
deixou marcas expressivas para a história da arte/educação brasileira. A convite do 
Conselho Britânico o teórico e crítico de arte Herbert Read empreendeu a organização 



654

de uma exposição com os desenhos produzidos pelas crianças das escolas britânicas, 
cuja ideia era, dentre outras políticas, despertar e fomentar os estudos sobre a arte 
infantil (BARBOSA, 2015; OSINSKI e ANTÔNIO, 2010b; OSINSKI, 2019). Assim, 
“inaugurada no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1941, a mostra teve lugar no 
Museu Nacional de Belas Artes, sendo saudada pela imprensa e pelos educadores 
‘como uma demonstração de confiança no futuro vinda de um país destroçado pela 
guerra’” (INEP, 1980, p. 25 apud OSINSKI e ANTÔNIO, 2010b, p. 275).

Além do Rio Janeiro a exposição também percorreu, até janeiro de 1942, São Paulo 
e Belo Horizonte, e dentre os/as visitantes estavam intelectuais, artistas e professores/
as preocupados/as em construir uma nova identidade para a educação brasileira, 
tais como Augusto Rodrigues, Margaret Spencer, Alcides da Rocha Miranda e Clóvis 
Graciano (BARBOSA, 2015). Desse modo, Augusto Rodrigues, fundador e diretor 
técnico da Escolinha de Arte do Brasil, buscou traçar as perspectivas da educação 
em arte partindo dos pressupostos da criação em seu estado mais livre e espontâneo. 
Com notoriedade, a exposição dos desenhos e pinturas infantis reforçou essa política. 
Segundo Rodrigues, “essa exposição itinerante impressionou os educadores e artistas 
brasileiros, que se sentiam tocados pela força expressiva dos trabalhos das crianças 
inglesas” (1983, p. 31). Assim, em 1948 era instituída a Escolinha de Arte do Brasil, 
revelando não só os discursos e as políticas em torno dessas ações, mas o modo 
como as exposições de arte dos/as estudantes se fazem presentes no cotidiano da 
escola.

No contexto dos apontamentos levantados cabe reforçar que o que está em jogo 
no presente texto não é uma postura que demarca perspectivas únicas diante dos 
processos da “livre-expressão”. Como abordado, a história da educação em artes 
visuais perpassa por uma multiplicidade de questionamentos, apoiando-se em 
diferentes delineamentos e ordens de natureza política e social (BARBOSA, 2012, 
2015; OSINSKI, 2002). Contudo, a partir dos referenciais considerados ao longo deste 
texto e, na busca por demarcar uma reflexão a partir das exposições de arte escolar e 
sua relação com as imagens de referência que constituem os repertórios visuais dos/
as alunos/as, obteve-se, desde a experiência histórica articulada por Franz Cizék, a 
legitimidade dos trabalhos desenvolvidos no ambiente pedagógico e social onde as 
crianças e adolescentes estão inseridos/as. Sendo assim, a exposição de trabalhos 
artísticos no ambiente escolar parece consubstanciar políticas de valorização da 
identidade de jovens e crianças, bem como promover o conhecimento de seus 
respectivos contextos e comunidades (COSTA, 2004; OLIVEIRA, 2013).

As imagens de referência

A partir da ocorrência da ação expositiva dos trabalhos realizada no interior das 
escolas, se torna importante reconhecer o modo como essas exposições legitimam 
certas práticas e políticas em arte/educação, bem como o modo em que os/as 
alunos/as, criadores/as desses trabalhos, são reconhecidos/as. As ações educativas 
em Artes Visuais poderão, nessa perspectiva, ser desenvolvidas no sentido de 
desconstruir práticas e discursos de um ensino tradicional – aquelas que se relacionam 
aos processos rígidos de formalidade e industrialização – e traçar percursos que 
reconhecem e fortalecem as referências visuais dos/as alunos/as.
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Segundo a professora Paola Zordan (2014), desde os desdobramentos dos 
métodos da escola de Cizék no âmbito da arte/educação, o século XX foi povoado 
por três grandes agrupamentos teóricos: a livre-expressão, a leitura de imagens e 
a cultura visual. Esses agrupamentos, que se desdobraram em diversos processos 
de aprendizagem, poderão ajudar a entender as fissuras do próprio conceito da 
arte na escola. Sendo assim, compreendemos a Cultura Visual (FREEDMAN, 2006; 
HERNÁNDEZ, 2007; PLA, 2013; SÉRVIO, 2014; TOURINHO e MARTINS, 2011) como 
um campo de possibilidades e controvérsias, em que as imagens de referência dos/as 
alunos/as ganham maior força e poder de articulação e discurso.

Segundo Brum (2017, 2019, 2020), o conceito de “imagens de referência” encontra- 
se inserido dentro do campo dos Estudos da Cultura Visual, que está perpassado pelas 
relações de poder/saber e pelos regimes de verdades. O conceito em questão busca 
reconhecer e legitimar as imagens que constituem os repertórios visuais dos/ as alunos/
as, a partir das mídias sociais digitais da internet. São imagens que surgem nos mais 
variados contextos sociais e estão presentes nas suas vidas diárias, podendo ser a 
representação de seus/suas artistas, cantores/as, personagens favoritos/as de filmes, 
seriados, novelas, desenhos animados, clipes musicais, entre outros. São imagens 
nas quais os sujeitos se veem e se reconhecem, por meio dos discursos e opiniões 
publicizados nas mídias e redes sociais. Assim, essas imagens assumem um lugar de 
destaque e influência, ao produzirem sentidos, conhecimentos e significados na vida 
das pessoas. De algum modo, essas imagens forjam subjetividades e potencializam 
novos discursos entre os/as aluno/as, “impactando nos modos de ser e estar no mundo 
e influenciando as suas atitudes, pensamentos, gostos, modos de falar, de vestir, de 
andar e pensar” (BRUM, 2017, p. 23).

O autor destaca que as escolhas pelas imagens de referência se dão, em parte, 
pelo processo de reconhecimento e de identificação com os discursos instituídos por 
essas imagens e “se apropriam de características das representações visuais, e as 
adotam como representação de si mesmo” (FREEDMAN, 2006, p. 26). Dessa maneira, 
as imagens de referência operam por meio de subjetivações sutis e complexas, 
agindo no modo de se expressar dos corpos, dos pensamentos, das emoções, 
atitudes, condutas e do imaginário no qual as crianças e adolescentes se sentem 
representados/as, sendo este um processo de subjetivação, de construção de si, o 
qual age e modifica as experiências, deslocando e transformando as relações que 
os/as alunos/as têm consigo mesmo/a. As imagens exercem sobre os/ as alunos/as 
diferentes influências e tais influências só fazem sentido quando estão relacionadas 
com a cultura e a comunidade da qual fazem parte, bem como com suas experiências 
e vivências pessoais, dentro de um processo cotidiano voltado para a “construção de 
si”.

Nessa compreensão, conceber o processo pedagógico pelo qual perpassa as 
exposições de arte escolar é questão fundamental. Nele estarão em jogo não somente 
a apresentação e divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos/as alunos/ as, mas a 
prática dialógica de estudo e produção das visualidades. A compreensão da prática, 
como um todo, poderá sugerir novas questões e percepções do modo como as 
imagens de referência contribuem para a articulação de diferentes temáticas e, ao 
mesmo tempo, como elas poderão ajudar a compor a nova trama visual e discursiva 
no ambiente da escola.
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Acionada por este conceito, buscou-se apresentar uma prática pedagógica 
desenvolvida em uma escola pública do Distrito Federal1, no ano de 2019, a qual 
chamou atenção por apresentar a composição de uma imagem que problematizou 
as questões sociais contemporâneas à realidade dos/as alunos/as, cuja temática e 
referência ainda se fazem presentes em meio aos diversos meios de comunicação 
e redes sociais digitais nos dias de hoje. Cabe considerar que não buscou-se 
categorizar ou trazer definições assertivas para a prática pedagógica apresentada, de 
modo que a Figura 1, que ilustra parte desse processo, foi compreendida unicamente 
como um lugar de crítica e reflexão a partir das questões apresentadas por este texto. 
Ademais, a experiência pedagógica aqui compartilhada esteve inserida em meio às 
práticas cotidianas da própria escola, cujos princípios éticos já são observados e 
evidenciados pela equipe docente. Desse modo, cabe considerar que a proposição 
da atividade não partiu de parceiros/as advindos/as de outros contextos e instituições, 
mas pela professora de História das turmas. O acesso aos registros da atividade se 
deu ao considerar que, na ocasião, um dos autores deste ensaio também atuava 
como professor na respectiva instituição de ensino, o que possibilitou compreender 
e apreciar o processo criativo desenvolvido a partir das relações e proposições feitas 
pela professora e seus/suas alunos/as.

¹O detalhamento e maiores reflexões em torno dessa prática poderão ser vistos no trabalho de 
Macena (2020).

² Ao detalhar os créditos referentes à Figura 1 considerou-se que, no momento de apresentação 
da obra Marielle e a criação, o registro fotográfico da imagem foi feito por um dos autores deste 
trabalho. Mais tarde, a imagem foi concedida e partilhada com a professora que mediou a proposição 
pedagógica em torno da criação das imagens e da ação expositiva das obras. Assim, além de fazer 
parte dos arquivos pessoais de um dos autores, a imagem também poderá ser encontrada no trabalho 
de Macena (2020).

Fonte: Arquivo pessoal, 2019.²

Figura 1 - Marielle e a criação.
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A  obra,  que  traz  aspectos  do  desenho  numa  referência  clara  ao  afresco³   de 
Michelangelo (1475-1564), foi apresentada em uma mostra de trabalhos que aconteceu 
nas dependências da escola e, por isso mesmo, pode ser compreendida dentro do 
escopo teórico das exposições de arte escolar. Com o título: “Releituras renascentistas 
sob uma perspectiva afro-brasileira”, a exposição contou com a apresentação de 
trabalhos de alunos e alunas e foi visitada pela comunidade e pela imprensa local. 
Desse modo, pôde-se observar que a culminância da exposição teve por objetivo 
apresentar as relações de proximidade entre o ensino de Arte e História, no que tange 
ao pensamento cronológico dessas ciências e dos seus aspectos provenientes do 
campo da representação, crítica e contextualização. Assim, cabe destacar o texto que 
acompanhou a obra Marielle e a criação (2019), que foi desenvolvido por uma dupla 
de estudantes do 7º ano. O pequeno trecho, escrito em letras miúdas e distribuído 
logo acima do desenho no momento da exposição parece sintetizar as relações entre 
identidade e alteridade:

Nossa obra fala sobre as mulheres, principalmente as negras. Mas 
de todas essas mulheres, o nosso foco está em Marielle Franco, que 
foi socióloga, vereadora, feminista e defensora dos direitos humanos. 
Nesta obra ela está representada como uma deusa que, com o dedo 
indicador, aponta para uma mulher que representa todas as mulheres 
negras. É como se Marielle estivesse passando uma mensagem 
para as mulheres se unirem para defender seus direitos. Na imagem 
também há cartazes que são como vozes de todas as mulheres para 
a sociedade.⁴

Como bem apresentado pelo pequeno trecho feito pela dupla de estudantes, a 
figura de Marielle Franco (1979-2018) ocupou um lugar de destaque na imagem 
e sua vida e morte apresenta um discurso potente da resistência social. Marielle 
cresceu na comunidade da Maré e foi vereadora do Estado do Rio de Janeiro. Era 
defensora e ativista dos direitos humanos, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+ 
e da população negra. No dia 14 de março de 2018 foi cruelmente assassinada no 
estado em que foi eleita e exercia o seu mandato, com treze tiros no carro onde 
estava. Sua “morte, assim como tantas outras, encontra-se inserida em um contexto 
de apagamento e silenciamento do povo negro, enquanto sujeito coletivo” (OLIVEIRA 
e MONTEIRO, 2020, p. 232).

A imagem de Marielle tem se tornado uma imagem emblemática, sendo um motivo 
recorrente nas intervenções urbanas da periferia, nas manifestações públicas das 
ruas e nas mais variadas produções artísticas, como grafites, performances, lambe- 
lambes, cartazes, etc. O mistério em torno da sua morte e o senso de justiça por 
grande parte da sociedade brasileira representa um símbolo de resistência, de 
modo que as pessoas “pretendem não esquecer a sua história, mobilizando um 
discurso político de luta pelos direitos humanos dos subalternizados” (OLIVEIRA e 

⁴Dadas as escolhas metodológicas deste ensaio, optou-se por não apresentar o nome da dupla de 
estudantes que desenvolveram o trabalho, tanto o desenho, como o texto descritivo. Desse modo, a 
transcrição apresentada consta nas referências a partir da entrada do nome do trabalho Marielle e a 
criação, e não por meio de sua autoria, de acordo com as especificações da ABNT.
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MONTEIRO, 2020, p. 232). Além de ser um símbolo de resistência e de luta⁵ para os 
corpos invisibilizados, para as coletividades e minorias, “a imagem de Marielle Franco 
ultrapassou barreiras nacionais, tornando-se um símbolo transnacional de luta contra 
as violências institucionais praticadas contra as minorias étnico-raciais” (OLIVEIRA 
e MONTEIRO, 2020, p. 247). Nesse movimento, é importante considerar que sua 
imagem tem povoado com veemência as redes sociais digitais e, embora sua história 
não estivesse explícita em meio às referencias curriculares trabalhadas nas escolas, 
tal realidade acabou por atravessar o cotidiano escolar.

Nesse sentido, é notório o modo como a realidade social, política e cultural 
influenciou a composição do trabalho e o discurso gerado a partir dela. O desenho 
Marielle e a criação (2019) não encerrou uma leitura esvaziada, mas pareceu 
fortalecer um discurso presente não só em meio à escola, mas também fora dela. 
Isso significou considerar a relevância social e política das imagens de referência, 
que operam nas localidades em que alunos/as e suas comunidades estão situados/ 
as e, ao serem trabalhadas pedagogicamente “pressupõe refletir sobre seu poder e 
sua força polissêmica” e acabam por “colocar em cena e fazer circular a diversidade 
de sentidos e valores que elas geram na interação com os indivíduos” (TOURINHO, 
2011, p. 06).

Ao serem observados esses processos e o fio condutor de proposta da atividade 
e da exposição “Releituras renascentistas sob uma perspectiva afro-brasileira”, a 
professora de História, responsável por esse trabalho, parece ter assumido uma prática 
coordenada e dialógica, tal como sugere Paulo Freire (1967), em sua compreensão e 
sistematização dos Círculos de Cultura. Provavelmente, em circunstâncias acríticas 
em torno desses processos, tais releituras e imagens não estariam vinculadas a 
aspectos tão próximos às identidades dos sujeitos e se resumiriam apenas a reproduzir 
as obras canônicas da História da Arte com figuras e personagens negros/as sem 
qualquer identificação.

Contudo, a referência à Marielle, que ilustrou tão bem a importância do exercício 
da criticidade em meio às exposições de arte escolar no momento presente, nos 
impulsionou a pensar na abertura para processos sensíveis dentro da escola. 
Neles, se fazem presentes as narrativas de uma prática pedagógica decolonial e de 
uma educação para a cidadania e responsabilidade coletiva, calcada no universo 
visual dos/as alunos/as, o qual produz sentidos, fortalece valores e media novos 
significados. Percursos como esses parecem considerar as imagens de referência em 
meio às exposições de arte escolar, sendo compreendidas como potencializadoras de 
aprendizagens e que possuem como axioma “os interesses e os prazeres da cultura 
visual dos alunos e alunas como possibilidades de reflexão crítica” (HERNÁNDEZ, 
2007, p. 81).

Nessa premissa, no que tange ao trabalho da concepção das exposições de arte 
escolar é imprescindível que se desconstrua conceitos pré-estabelecidos, bem como 
os discursos e verdades diante dos trabalhos escolares realizados no âmbito das artes 
visuais. Questionar as visualidades apresentadas por meio dessas exposições é uma 
necessidade, na medida em que compreende o exercício democrático do processo de 

⁵Cabe destacar que, em todo o território nacional, Marielle ficou conhecida após a sua morte como: 
“Marielle, presente”, pois a vereadora, no dia 8 de março do ano de 2018, usou a sessão do Dia 
Internacional da Mulher na Câmara Municipal do Rio para lembrar das vítimas da violência, como Eliza 
Samudio, por exemplo. Ela dizia: “Eliza Samudio?” E as mulheres que estavam no local respondiam: 
“Presente”.
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se fazer a educação no século XXI (MOUSINHO, 2016).

Continuidades…

Ao lançarmos mão de um processo histórico em torno das exposições no contexto 
da escola buscou-se a compreensão dessas práticas como uma pedagogia, em que 
discursos sociais e políticos poderão estar envolvidos. Nesse sentido, a visibilidade 
e invisibilidade das imagens de referência em meio a essas práticas poderão estar 
relacionadas à capacidade crítica e dialógica entre professores/as e alunos/as, em 
que a escola, em sua estrutura e espaço físico, se configura como um ambiente vívido 
da experiência. Por meio das questões e problematizações deste texto busca-se, sob 
perspectivas futuras, novos horizontes, em que passado, presente e futuro estejam 
entrelaçados, mobilizando processos de criticidade, conscientização, imaginação e 
a criação de imagens mais próximas dos diferentes “modos de ver e ser visto” na 
contemporaneidade.

Referências
BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2012.
BARBOSA, Ana Mae. Redesenhando o desenho: educadores, política e história. 

São Paulo: Cortez, 2015.
BRUM, Lucas Pacheco. Imagens de Referência e sua potência pedagógica no 

ensino de Artes Visuais. Visualidades, Goiânia, v. 18, n. 1, p. 01-19, abr./jun. 2020.
BRUM, Lucas Pacheco. COMO ASSIM? IMAGENS DE REFERÊNCIA? In: Anais 

do 8º Seminário Brasileiro de Estudos Culturais e Educação / 5º Seminário 
Internacional de Estudos Culturais e Educação. Canoas: PPGEDU, 2019.

BRUM, Lucas Pacheco; MAGALHÃES, Marcos Vinícius. Cartilha pedagógica: 
potências pedagógicas entre visualidades. Revista da FUNDARTE, Montenegro, v. 
39, n. 39, p.

149-167, jul./dez. 2019.
BRUM, Lucas Pacheco. Imagens de referência: uma trama entre cultura visual e 

a educação da cultura visual. 2017. 204 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – Instituto 
de Arte, Universidade de Brasília – UnB, Brasília, 2017.

COSTA, Fabíola Cirimbelli Búrigo. O olho que se faz olhar: os sentidos do “espaço 
estético do Colégio de Aplicação da UFSC” para alunos do Ensino Fundamental. 
2004. 310f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2004.

CUNHA, Amanda Siqueira Torres. Para que desenham as criancinhas? Entre a 
destreza do olho e da mão na formação profissional da futura República brasileira e 
o nascente conceito de arte infantil no contexto internacional do final do século XIX. 
In: PETERSON, Sidney; TORRES, Renato (Orgs.). História(s) do ensino de artes 
visuais na América Latina: do desenho à leitura de imagens. Goiânia: Cegraf UFG, 
2021. p. 68-100.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra. 1967.

FREEDMAN, Kerry. Enseñar la cultura visual: currículum, estética y la vida social 
de arte. Barcelona: Octaedro, 2006.



660

HERNÁNDEZ, Fernando. Catadores da cultura visual: transformando fragmentos 
em nova narrativa educacional. Porto Alegre: Mediação, 2007.

KUHLMANN JR., Moysés. As exposições internacionais e a difusão das creches e 
jardins de infância (1867-1922). Pro-Posições, v. 7, n. 3, p. 24-35, nov. 1996.

LAVEN, Rolf. Franz Cizek and the Viennese Juvenile Art. In: ARANHA, Carmen 
S. G.; IAVELBERG, Rosa (Orgs.). Espaços da mediação: a arte e suas histórias na 
educação. São Paulo: MAC USP, 2016. p. 181-202.

MACENA, Fabiana Francisca. Ensino de História e usos das diferenças: construindo 
caminhos, trilhando possibilidades. Revista eletrônica História em Reflexão, 
Dourados, MS, v. 14, n. 27, p. 102-126, jan./jun. 2020.

MARIELLE e a criação. In: Exposição: releituras renascentistas sob uma perspectiva 
afro- brasileira. Ceilândia, Brasília. 2019. (Texto descritivo da obra)

MOUSINHO, Patrícia Isabel Veiga. A exposição escolar: uma nova imagem para o 
século XXI. Revista Ulosófona, Cadernos de Sociomuseologia, v. 51, n.7, p. 96-106. 
2016.

OLIVEIRA, Danieli Rocha de. O espaço expositivo das produções artísticas dos 
alunos nas escolas do município de Maracajá. 2013. 53 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Licenciatura em Artes Visuais) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, 
Criciúma, 2013.

OLIVEIRA, Manoel Rufino David de; MONTEIRO, Vitória de Oliveira. A Imagem 
de Marielle Franco na Arte Urbana: Grafites e pichações como imagens-mundo de 
resistência transnacional. Cadernos de Gênero e Diversidades, Bahia, v. 6, n. 2, p. 
331-249, abr./jun. 2020.

OSINSKI, Dulce Regina Baggio. “Os meninos diante de nós”: educação arte e 
política na exposição de desenhos de escolares britânicos (1941). Revista História 
da Educação. Rio Grande do Sul, vol. 23: e88954, p.1-36, 2019.

OSINSKI, Dulce Regina Baggio; SIMÃO, Giovana. Emma Kleè Koch e as exposições 
de arte infantil: rituais coloridos pela educação moderna (1949-1952). Revista 
Brasileira de História da Educação, Maringá, v.14, n.1(34), p.195-222, jan/abr 2014.

OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Primeira exposição de desenho infantil e juvenil 
do Paraná: uma renovação no conceito das exposições escolares (1943). Revista 
Brasileira de Educação. v.19, n.57, p.375-398, abr/jun 2014.

OSINSKI, Dulce Regina Baggio; ANTÔNIO, Ricardo Carneiro. Criança livre ou 
artista mirim? Exposições de arte infantil no Paraná (1940-1960). Impulso, Piracicaba, 
v. 20, p. 49 - 61, jul/ dez 2010a.

OSINSKI, Dulce Regina Baggio; ANTÔNIO, Ricardo Carneiro. Exposições de arte 
infantil: bandeiras modernas pela construção do novo homem. Acta Scientiarum, 
Maringá, v. 32, n. 2, p. 269 - 285, jul/dez 2010b.

OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Arte, história e ensino: uma trajetória. 2. Ed. São 
Paulo: Editora Cortez, 2002.

PLA, Alfred Porres. Conversações na aula de cultura visual. In: MARTINS, Raimundo; 
TOURINHO, Irene (Orgs.). Processos e práticas de pesquisa em cultura visual e 
educação. Santa Maria: Ed. da UFSM. 2013. p. 153-180.

PLUM, Werner. Exposições mundiais do século XIX: espetáculos de transformação 
sócio- cultural. Bonn: Friedrich-Ebert-Stifung. 1979.

RODRIGUES, Augusto. Escolinha de arte no Brasil: a busca da criatividade na 
educação brasileira. Em aberto, Brasília, ano 2, n.15, 31-36, mai 1983.

SÉRVIO, Pablo Petit Passos. O que estudam os estudos de cultura visual? Revista 
Digital do LAV, Santa Maria, v. 7, nº. 2, p. 196-215, mai./ago. 2014.



661

SIEBERT, Emanuele Cristina. Representações históricas e investigações sobre 
as exposições de arte escolar. Educação, Artes e Inclusão, Florianópolis: Santa 
Catarina, vol. 14, n. 13, p. 210-233, jul./set. 2018.

TOURINHO, Irene; MARTINS, Raimundo. Circunstâncias e ingerências da Cultura 
Visual. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene. (Orgs.). Educação da Cultura 
Visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2011, p. 51-68.

TOURINHO, Irene. Imagem, identidade e escola. Salto para o futuro: cultura visual 
e escola. Ano XXI, Boletim 09-Ago, 2011.

ZORDAN, Paola Basso. Por Poéticas no Ensino das Artes: uma sintomatologia. 
Revista Gearte, v. 1, n. 2, p.182-198, ago 2014.

Currículos

Marcos Vinícius Silva Magalhães
Doutorando em Artes Visuais e mestre em Arte Contemporânea pelo Programa 

de Pós- Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (PPGAV/UnB). É 
especialista em Processos e Produtos Criativos pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e licenciado em Artes Plásticas (UnB). É professor efetivo da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF).

Lucas Pacheco Brum
Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pelotas (PPGE/UFPel). Mestre em Arte Contemporânea pelo 
Programa de Pós- Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (PPGAV/
UnB), especialista em Processos e Produtos Criativos pela Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e licenciado em Artes Visuais pela Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (UERGS).

Maria Cecilia Lorea Leite
Professora Associada da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com Pós-

Doutorado pela Université Paris 8. É doutora em Educação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Educação pela Pontífica Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul e graduada em Direito pela Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel).



662

RESUMO
Neste artigo, realizamos interpretações das produções audiovisuais: 

Sex Education (2019/2020); Sócrates (2018) e Diamante: o bailarina 
(2016) por meio das discussões propostas pelos campos de estudos 
das dissidências sexuais e de gênero, questões étnico-raciais e 
cultura visual (MARTINS, 2012). O principal objetivo é compreender 
como são construídas e apresentadas as performatividades de 
gênero e sexualidades das bixas pretas. É recorte da investigação 
de mestrado “Os processos de ensino/aprendizagem artes visuais: a 
arte contemporânea da bixa preta e suas contribuições na construção 
para uma educação de dissidente no triângulo CRAJUBAR”, em 
andamento pelo Programa Associado de Pós-Graduação em 
Artes Visuais da UFPB/UFPE. Entendemos que essas produções 
cinematográficas/audiovisuais contribuem para o rompimento de 
uma estruturação colonial baseada na expropriação, repressão e 
aculturação dos corpos negros.

PALAVRAS-CHAVE
Sexualidades; Audiovisual; Cultura Visual; Bixa Preta.

ABSTRACT 
In this article, we perform interpretations of audiovisual productions: 

Sex Education (2019/2020); Sócrates (2018) and Diamante: the 
dancer (2016) through the discussions proposed by the fields of 
studies of sexual and gender dissidences, ethnic-racial issues and 
visual culture (MARTINS, 2012). The main objective is to understand 
how the performativities of gender and sexualities of black bixas are 
constructed and presented. It is part of the master’s research “The 
teaching/learning processes of visual arts: the contemporary art of 
black bixa and its contributions in the construction of one dissident 
education in the CRAJUBAR triangle”, in progress by the Associated 
Graduate Program in Visual Arts at UFPB/UFPE. We understand 
that these cinematographic/audiovisual productions contribute to the 
breaking of a colonial structure based on the expropriation, repression 
and acculturation of black bodies.
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Sexualities; Audio-visual; Visual Culture; Black Bixa.

PERFORMATIVIDADE DE GÊNERO E SEXUALIDADE 
EM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

GENDER PERFORMATIVITY AND SEXUALITY IN 
AUDIOVISUAL PRODUCTIONS

Eixo temático A:
Imagem, Cultura e Produção Artística

UFPB, Brasil

wellingtonartes3@
gmail.com

UFPE, Brasil

lucianaborre@
yahoo.com.br

Wellington 
Soares 
Gomes

Luciana Borre



663

PARA COMEÇAR O DEBATE...

Os sujeitos se constituem no espaço de diversidade, de diferença, nas 
frestas e interseções (MARTINS, 2012b, p. 76).

A cultura visual pode ser compreendida como um campo de estudo que se detém 
nas interpretações das imagens e das relações que estabelecemos com elas. Nesse 
campo, a imagem desempenha um papel importante na construção de sentidos e no 
estabelecimento de visualidades. Por esse motivo, tornou-se importante questionar 
como a performatividade de gênero e de sexualidades dissidentes é apresentada em 
produções audiovisuais, tais como: Sex Education (2019¹/2020²); Sócrates (2018)³ 
e Diamante, o bailarina (2016)⁴. São três histórias diferentes que se entrecruzam no 
cerne das questões sexuais e raciais. 

Para Corrêa (2020) a cultura visual ainda é um campo de estudo com uma 
perspectiva nova, “como um campo emergente de pesquisa transdisciplinar e trans-
metodológica, que estuda a construção social da experiência visual” (DIAS, 2012, 
p. 103). Não é de interesse da cultura visual decifrar as imagens ou os signos do 
nosso cotidiano, “mas olhar novamente o que já é costumeiro, naturalizado e antes 
não foi percebido” (CORRÊA, 2020, p. 185). Nesse sentido, a cultura visual e os 
pesquisadores dessa área do conhecimento buscam perceber as imagens e símbolos 
a partir de outra chave, assim pretendendo investigar o que esses códigos comunicam 
e que até então não foram debatidos. 

Outro ponto importante a destacar é que as imagens podem ajudar os sujeitos/
as a perceberem o poder das imagens e a desenvolverem uma visão crítica sobre 
elas. As imagens são acessadas nos mais variados meios de circulação, dentre 
esses a escola, pois as imagens são importantíssimas na nossa construção enquanto 
indivíduos. Segundo Martins (2012b, p. 73) as imagens “exercem poder psicológico e 
social sobre os indivíduos é o bordão que ampara a cultura visual”.

Para Freisleben e Hettwer (2018) a cultura visual abre o leque para uma vasta 
possibilidade de discussões, como por exemplo as dissidências sexuais e de gênero, 
o feminino, as questões étnicas e raciais e/ou religiosas, como também a ampliação 
das interpretações das imagens. As autoras também consideram que a cultura visual 
vai além das questões de “valor estético das imagens – o qual não se perde, mas é 
investido de outros poderes que se relacionam ao seu contexto social – o papel dessa 
imagem na vida e cultura das pessoas” (FREISLEBEN; HETTWER, 2018, p. 553). 
Raimundo Martins (2012a) aponta que a cultura visual é uma área que questiona o 
conceito de valor, assim como os/as  autores/as já apresentados. Ainda diz que: 

A cultura visual questiona e discute a necessidade de rever e ambientar o 
conceito de valor num mundo onde experiências do cotidiano sugerem 
novos modos de perceber, sentir e pensar. Essas novas formas de 
perceber, sentir e pensar subvertem conceitos e trazem implicações 
epistemológicas e políticas para as práticas visuais e para o modo 

¹Trailer oficial da primeira temporada de Sex Education (2019), disponível em: https://youtu.be/
Jv46AlQUto4. 

²Trailer oficial da Segunda temporada de Sex Education (2020), disponível em: https://youtu.be/Tr
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como elas são tratadas nas instituições acadêmicas (MARTINS, 
2012a, p. 07).

Ao fazer uma intersecção entre os estudos das dissidências sexuais e de gênero, 
das relações étnico-raciais com a cultura visual, buscamos trazer para o campo de 
disputa uma possibilidade de discussão e de rompimento de verdades que circulam 
livremente, visto que as imagens produzidas, veiculadas e criadas em relação a bixa 
preta ainda necessitam de maior investimento crítico reflexivo, tanto em práticas 
artístico-pedagógicas quanto no campo investigativo. 

Percebemos a emergência desses debates sobre as dissidências sexuais e de 
gênero, performatividades de gênero e a sua intersecção com as questões raciais 
nos estudos da cultura visual. Percebemos a crescente ampliação dessas discussões 
em livros, artigos e em trabalhos acadêmicos (teses e dissertações). A partir desse 
ponto surge a vontade de investigar três produções cinematográficas: Sex education 
(2019/2020); Sócrates (2018) e Diamante, o bailarina (2016), explicitando seus códigos 
visuais e simbologias. Lançamos a pergunta: como a cultura visual pode contribuir 
com as discussões contemporâneas sobre as dissidências sexuais e de gênero? 
Como compreender melhor as imagens que circulam e que constituem visualidades 
sobre a bixa preta?

A cultura visual é um campo que também investiga aqueles/as que são relegados, 
como também as questões das dissidências sexuais e de gênero e raça (BORRE, 
2010; FERRARI e CASTRO, 2016). Por isso, interpretaremos três artefatos culturais 
que trazem personagens homossexuais racionalizados. Ao analisar esses artefatos 
a partir dos estudos da cultura visual, pensamos que ambos apontam para uma 
pedagogia da sexualidade ou uma pedagogia cultural da sexualidade. Compreender 
como operam os códigos de condutas sexuais nesses artefatos culturais se faz cada 
vez mais necessário, visto que essas imagens desempenham um papel importante 
para compreendermos como é organizado, construído, elaborado e moldado o nosso 
entendimento de gênero e sexualidade.

O controle do corpo, o estímulo da violência patriarcal e a ideia de centro foram 
bases para a construção da heterossexualidade e da branquitude como norma. Os 
papéis sociais foram forjados para que o homem branco fosse sinônimo de prestígio. A 
mulher era tida como inferior, servindo apenas para o crescimento da prole do homem.  
As práticas sexuais não reprodutivas sempre foram vistas como inaceitáveis, uma vez 
que ia de contramão ao entendimento de família “homem, mulher e sua prole” em uma 
perspectiva cisheterocentrada.

A construção social do sexo/gênero e da sexualidade foi um projeto colonial de 
manutenção da supremacia do sujeito branco como ser universal e modelo de sujeito. 
Desse modo, ao pensarmos essa construção da heterossexualidade como norma 
e que há mecanismos/dispositivos de controle da sexualidade, conversamos com 
Megg Rayara Gomes de Oliveira (2019) para ela é explícito que a homofobia e o 
racismo são dispositivos de poder/controle de corpos e identidades. Os marcadores 
que compõem as bixas pretas “estarão presentes ao longo de suas vidas, como uma 
sombra que muda de tamanho e de forma à medida que se move” (OLIVEIRA, 2019, 
p. 57). “A missão civilizatória, incluindo a conversão ao cristianismo, estava presente 
na concepção ideológica de conquista e colonização […] os machos colonizados 
não humanos como julgados a partir da compreensão normativa do “homem”, o ser 
humano por excelência” (LOGUNES, 2014). 
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Performatividades de gênero e sexualidade em produções cinematográficas/
audiovisuais

Partilhamos das elaborações propostas por alguns/algumas pesquisadores/as que 
destacam que o gênero e sexualidade são moldados, forjados e criados. Desse modo 
a sexualidade é compreendida como social e culturalmente construída (LOURO, 
2019; PARKER, 2019; WEEKS, 2019). Regras e condutas guiaram um determinado 
comportamento de gênero desde o nascimento, sendo que pessoas desviantes são, 
geralmente, colocadas à margem, tidas como inferiores, invisíveis e, para alguns 
conservadores, pecadores/as. 

Essas ideias são apresentadas no filme nacional Sócrates (2018), que teve sua 
estreia no Festival de cinema de Los Angeles (EUA). Um filme que participou de vários 
festivais, sendo ganhador nas categorias melhor filme e melhor diretor pelo 27º Festival 
Mix Brasil no ano 2018 e indicado ao Independent Spirit no ano de 2019.  No filme é 
apresentada a vida de Sócrates, um jovem negro homossexual, na periferia de São 
Paulo (Imagem 1). O filme foi dirigido por Alexandre Moratto, um cineasta brasileiro.

Fonte: https://veja.abril.com.br/blog/veja-recomenda/ator-de-sintonia-
entrega-excelente-atuacao-no-drama-socrates/?hcb=1 

Imagem 1 - Sócrates, registo da cena final do filme.  

As experiências traumatizantes, a morte da sua mãe, a prostituição e a violência 
familiar aplicada por seu pai e outros familiares são recorrentes na vida de Sócrates, 
que é interpretado por Christian Malheiros. O personagem tem 15 anos e acaba 
de perder sua mãe. O filme aborda temáticas que antes tinha pouco espaço nas 
produções cinematográficas/ audiovisuais, como por exemplo a homossexualidade, a 
descoberta da sexualidade, a solidão e as relações entre classe social. Em uma das 
cenas Sócrates é arrancado da casa de seu irmão sob as seguintes palavras: “você 
tem que levar esse moleque na igreja, tá precisando de Deus… É isso que você tá 
precisando” (Imagem 2).
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 Na produção fica evidente a imposição aos sujeitos dissidentes sexuais e de gênero 
uma performatividade de gênero centrada na norma heterossexual. Para Oliveira 
e Takeuti (2017, p. 147) “a imposição da heteronormatividade será uma dinâmica 
constante”, esse processo rodeia a vida dos sujeitos/as dissidentes sexuais e de 
gênero, agravando-se quando falamos de sujeitos negros e pobres. Em outra cena 
o pai diz que o filho é “viado” devido a criação que recebeu da sua mãe (Imagem 3), 
sendo comum ouvir a seguinte frase “é viado por que foi criado pela mãe ou pela vó”. 
Esses pensamentos surgem a partir de uma estrutura colonial que transforma esses 
sujeitos em “coisas” (CÉSAIRE, 1978), transformando-os em seres indesejáveis.

Fonte: https://youtu.be/VlnGz7qv_50. 

Imagem 2 - Sócrates, registo da cena que ele arrancado da 
casa do irmão. 

Fonte: https://youtu.be/VlnGz7qv_50. 

Imagem 3 - Sócrates, registo da cena em que Sócrates é 
expulso da casa do pai.
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Ao interpretar as produções cinematográficas/audiovisuais nesse estudo dialogamos 
com o pesquisador Raimundo Martins (2008, p. 30) quando ele descarta que “a cultura 
visual aborda e discute a imagem a partir de outra perspectiva, considerando-a não 
apenas em termos do seu valor estético, mas, principalmente, buscando compreender 
o papel social da imagem na vida da cultura. Para Martins (2012b) as imagens trazem 
em si uma opinião social e que elas estão cheias de valorações sociais. 

Às imagens comunicam e dialogam com as pessoas, por isso compreendemos 
que as imagens são importantes na nossa construção identitária. Fomos educados a 
perceber nossa sexualidade em uma perspectiva privada, que é algo particular que 
deve ser mantido em segredo. Quando vamos pensar em sexualidade Louro (2019) 
diz que esse tema se ramifica para o contexto social e político, ainda perpassando 
pelas questões culturais. Sujeitas/os tiveram que, no decorrer da história, ocultar 
suas práticas sexuais para a manutenção de um status quo da sexualidade, aqueles 
que não se submetem aos padrões eram exilados, retirados do convívio social ou 
agredidos (Imagem 4). 

Fonte: https://youtu.be/XLwCijEQtRQ.

Imagem 4 - Print Screen / montagem de frames da série Sex Education. 

Para Louro (2019, p. 31) a sexualidade é moldada e/ou configurada em “múltiplas 
instâncias sociais, entre elas a escola, exercitam uma pedagogia da sexualidade e do 
gênero […]”. Desse modo, nosso entendimento de sexualidade é configurado a partir 
de uma pedagogia que atravessa as nossas residências, os espaços públicos e até 
mesmo os espaços educacionais. Nessa mesma linha Oliveira e Takeuti (2017) afirmam 
que os pais, a família e os espaços de inter-relação social são catracas que servem 
para girar a engrenagem da heterossexualidade como norma, pois essas espaços 
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“exercem a função de modelamento dos corpos das crianças, de modo que elas se 
tornem “naturalmente” heterossexuais a partir de um tipo ideal de heterossexualidade” 
(OLIVEIRA; TAKEUTI, 2017, p. 148). 

O curta-metragem brasileiro Diamante, o Bailarina (2016) é dirigido por Pedro 
Jorge. A produção ganhou 16 premiações, dentre elas: Melhor Filme LGBT e Melhor 
Ator no 4º Cine Tamoio, São Gonçalo, RJ, 2019; Melhor Curta Ficção no 1º FICA.VC, 
Rio de Janeiro, RJ, 2017 e o Melhor Filme no 5º Iguacine, Nova Iguaçu/RJ, 2017. 
Aborda a vida do personagem Diamante interpretado por Sidney Santiago, um jovem 
homossexual e negro, Diamante é lutador de boxe durante o dia e a Drag queen 
Sahara Diamante no turno da noite. Em uma das passagens do curta-metragem o 
quadro de avisos da academia demonstra a dualidade entre as informações sobre 
exercícios físicos (atividades tidas como masculinas) e o convite para o show das 
Drags (Imagem 5).

Fonte: https://vimeo.com/168881010.

Imagem 5 - Print Screen do curta-metragem Diamante, o 
bailarina (2016).

Uma vida marcada por performatividade de gênero e de experiências sexuais 
desviantes das normas impostas na sociedade, masculinidade e feminilidade é aflorada 
pelo personagem, o desejo pelo glamour das noites e a vontade de ser um lutador 
de prestígio perpassam a existência de Diamante. No curta-metragem é escancarado 
o preconceito LGBTQIA+fóbico por parte dos colegas de academia, como podemos 
perceber nos fragmentos “todo mundo sabe que eu tô dando o sangue. Se quiser vai 
chorar em outro quanto. Vai chorar ô viadinho?” E no fragmento “Aí não vai agradecer 
não? Agradecer o que? Por ter te treinado. Você tá achando que é melhor do que eu 
viado de merda? Amanhã vou te quebrar no treino bichinha. Quebra agora, eu gosto 
de apanhar!” (Imagem 6).
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Fonte: https://vimeo.com/168881010.

Imagem 6 - Print Screen do curta-metragem Diamante, o 
bailarina (2016).

Sex education é uma série de televisão britânica transmitida pela Netflix, estreada 
em 2019. A história tem como mote principal as questões sobre sexo/sexualidade em 
âmbito escolar e as relações em decorrência desses temas. A primeira temporada 
(2019) conta com oito episódios, a segunda temporada (2020) tem mais oito episódios 
e a terceira tem data de estreia para setembro de 2021. 

A história conta a vida de Otis (Asa Butterfield) um jovem que está descobrindo sua 
sexualidade enquanto jovem branco. No entanto, Eric (Ncuti Gatwa), coadjuvante é 
quem nos interessa neste estudo. Ele é um jovem, negro, homossexual e que apresenta 
uma performatividade de gênero bastante desviantes do masculino. Além disso, o 
personagem tem outros marcadores da diferença, como por exemplo as questões 
religiosas e étnicas. Sobre performatividade de gênero Maria Irene Delbone Haddad 
e Rogério Delbone Haddad (2017) argumentam que o papel do homem e da mulher 
são construídos culturalmente e que esse processo ocorre em todos os espaços em 
que estamos inseridos/as, mudando apenas de acordo com o período histórico-social.

 A série é ambientada em uma escola, espaço de convívio que adolescentes e 
crianças passam grande parte da sua vida, lugar no qual começamos a vivenciar as 
sexualidades e demonstrar nossas performatividades de gênero. O personagem Eric 
Effiong (Ncuti Gatwa) é arraigado de uma performatividade de gênero extremamente 
bixa, demonstrando uma outra perspectiva sobre gênero e sexualidade diferente da 
que estamos acostumados/as a ver nas produções cinematográficas/audiovisuais 
(Imagem 7).
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Para Caetano (2014, p.43) a primeira coisa que nós ensinam  é que o sexo e 
anatômico e reprodutivo, todas as vezes que esses assuntos entram dentro das 
discussões nos ambientes escolares é a partir de uma perspectiva dicotômica/binária 
entre homem (macho) e mulher (fêmea), ele ainda aponta que o sexo foi/é uma 
atividade cultural que vem regulando a sociedade, como apresentado por outras/os 
autoras/es já citados.  Ele ainda aponta que “pesquisar e/ou narrar o sexo, seja ele 
entendido como naturalmente concebido e/ou culturalmente construído, é produzir 
discursos sobre os modos de controle e as práticas pedagógicas sobre/da sexualidade” 
(CAETANO, 2014, p. 43).

Ainda sobre a compreensão da sexualidade como algo construído, Weeks 
(2019) complementa que não é somente a classe social e o gênero que moldam 
a sexualidade, mas a interseccionalidade com as questões étnico-raciais. Ainda 
complementa que, essa visão sobre a sexualidade foi negligenciada e ignorada por 
muitos/as pesquisadores/as, historiadores/as e cientistas sociais.

As normas de condutas de gênero e de sexualidade centradas na heteronormatividade 
ou homonormatividade em nosso contexto vem sendo elaboradas desde a chegada 
dos colonizadores, como bem aponta Luiz Mott (1998) que nas suas investigações 
destaca que as práticas sexuais que existiam nesse continente iam além das práticas 
sexuais heteronormativas e que os/as sujeitos/as que viviam aqui desempenhavam 
sua sexualidade sem distinção entre os gêneros.

Sex education; Sócrates e Diamante, o bailarina trazem para o debate questões 
pertinentes na contemporaneidade, pois abordam a vida de sujeitos homossexuais 
racializados, performando gênero e sexualidades desviantes das normas da 
heteronormatividade (Imagens 8 e 9). Em contextos sociais diferentes, mas que se 
entrecruzam dado as violências que enfrentam.

Fonte: https://www.netflix.com/br/
title/80197526?s=i&trkid=13747225&vlang=pt&clip=81084513. 

Imagem 7 - Print Screen da série Sex Education. 
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Desse modo aponto que a série “Sex education” assim como as outras duas 
produções cinematográficas podem nos auxiliar nessa compreensão e também nos 
possibilita outra perspectiva sobre sexualidade, gênero, etnia e raça. A escolha das 
produções apresentadas nesse estudo se dá por compreender a importância delas 
para os jovens homossexuais negros (bixas pretas), pois, por muito tempo não era 
possível acessar trabalhos como esses. É fundamental destacar que nos últimos 20 
anos, houve um aumento nas produções cinematográficas/audiovisuais que trazem as 
questões das dissidências sexuais e de gênero, questões étnicas e raciais como mote 
de investigação estético artísticas, possibilitando assim a difusão de uma outra visão 

Fonte: https://www.netflix.com/br/
title/80197526?s=i&trkid=13747225&vlang=pt&clip=81084513. 

Fonte: https://vimeo.com/168881010.

Imagem 8 - Print Screen da série Sex Education.

Imagem 9 - Print Screen do curta-metragem Diamante, o 
bailarina (2016).
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sobre essas pessoas/identidades/subjetividades. Esse processo se dar por vários 
motivos, como por exemplo: o avanço nas discussões nos espaços educacionais e de 
poder (política), os movimentos LGBTQIA+ e negro. 

Solidão como consequência para os/as desviantes
Percebemos que as produções que trouxemos neste estudo tem a solidão 

como consequência para os personagens que apresentam gênero e sexualidades 
ditas desviantes. Há uma tecnologia usada pela colonialidade para colocar sujeitos 
desviantes da normalidade do gênero, da sexualidade e da raça em esconderijos, 
ocultos ou “discretos e/ou sigilo”. Assim como Eric, Diamante e Sócrates muitos 
jovens negros vivem na solidão. Na economia do amor, corpos racializados e bixas 
afeminadas são relegadas à solidão que opera de forma incisiva na vida dessas 
pessoas. 

A dinâmica de afetividade na vida das bixas pretas estrutura-se em questões que 
interseccionam raça e sexualidade. Além de enfrentarem a imposição ideológica de 
uma masculinidade viril e objetificadora – construída pelo racismo, lidam também com 
a noção heteronormativa, que enxergam as suas relações como apenas lascivas e 
sexuais – desprovidas de sentimentos. Isso fica ainda mais tensionado, quando a 
performance de feminilidade é mais latente, fugindo do que o padrão hegemônico nos 
engendra. 

Ao pensar sobre solidão, fazemos um paralelo com a primeira temporada da série 
Sex Education (2019), onde Eric Effiong (Ncuti Gatwa) é perseguido exaustivamente 
pelo Adam Groff (Connor Swindells) um outro estudante da escola Moordale Secondary 
School (Imagem 9). Na segunda temporada, Eric Effiong vive um relacionamento 
complicado com Adam Groff, pois desde a primeira temporada há uma grande 
tensão entre os personagens. No decorrer da história é apresentado que há um 
sentimento entre eles, porém só no último episódio o Adam Groff consegue assumir o 
relacionamento com Eric Effiong.

Fonte: https://www.netflix.com/br/
title/80197526?s=i&trkid=13747225&vlang=pt&clip=81084513. 

Imagem 10 - Print Screen da série Sex Education.
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A solidão opera na vida de muitos LGBTIA+ de forma incisiva, na economia do 
amor os corpos racionalizados são colocados às margens. Uma experiência bastante 
presente na vida de bixas pretas. A solidão a que nos referimos é fruto tanto da 
rejeição por parte de homossexuais brancos em relação aos homossexuais negros 
(bixas pretas) quanto entre os sujeitos racializados, que não vêem a possibilidade de 
se relacionarem entre si (bixas pretas), pois visualizam na relação afetiva/sexual com 
pessoas brancas a chance de aceitação e maior mobilidade social, visto que a frase “de 
preto basta eu” é frequentemente acionada, além dessa questão a hiperssexualização 
é outro ponto que contribui para a solidão, uma vez que sonhos vistas e procuradas 
para fins sexuais.

Para Robson Souza (2020) “a realidade do gay negro terá de ser analisada sob a 
perspectiva da raça, já que não estamos livres do processo de racialização que faz 
com que ocupemos lugares de subalternidade em detrimento do gay não negro⁵”É 
impossível separar essa intersecção vivida pela bixa preta. O pensamento da 
heteronormatividade tem como base uma estrutura colonial. Quijano (2005) aponta três 
principais técnicas utilizadas pelos colonizadores para a dominação dos/as sujeitos/
as colonizados/as, sendo as seguintes: expropriação, repressão e aculturação/força.

 A colonialidade/heteronormatividade sequestrou muitas vivências e experiências 
das/os sujeitas/os, assim como os colonizadores a heteronormatividade tiraram o 
direito de se viver a sexualidade livremente, aplicando um ato de expropriação de 
desejos. Quijano também aponta que os sujeitos coloniais reprimiam “as formas de 
produção de conhecimento dos colonizados, seus padrões de produção de sentidos, 
seu universo simbólico, seus padrões de expressão e de objetivação da subjetividade” 
(QUIJANO, 2005, p. 121). Esse mesmo movimento foi percebido nas dinâmicas das 
produções audiovisuais problematizadas neste artigo, quando a heteronormatividade 
compulsória reprime, censura e destrói as dissidências sexuais e de gênero. Por fim, 
concluímos que essas produções cinematográficas/audiovisuais contribuem para uma 
emancipação, rompimento e fratura com tais narrativas.
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RESUMO
Investigo as práticas artístico-pedagógicas de estudantes do 

curso de Licenciatura em Artes Visuais, da Universidade Federal 
de Pernambuco, a partir de enunciados de gênero e sexualidades. 
Trata-se de uma pesquisa em Educação da Cultura Visual que 
buscou: 1) compreender como acontece os processos de ensino e de 
aprendizagem sobre gênero e sexualidades no ambiente virtual de 
aprendizagem; 2) pensar os possíveis desdobramentos da Educação 
da Cultura Visual na formação de professoras/es de Artes Visuais e; 
3) refletir sobre o investimento pedagógico nas narrativas artísticas 
e autobiográficas atreladas à formação docente. Tenho algumas 
pistas sobre possíveis caminhos na formação de professoras/es de 
Artes Visuais para questões de gênero e sexualidades, sendo uma 
delas o investimento em processos artístico-pedagógicos por meio 
de narrativas autobiográficas.
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RESUMEN
Investigo las prácticas artístico-pedagógicas de estudiantes del 

curso de Licenciatura en Artes Visuales, en la Universidad Federal 
de Pernambuco, a partir de enunciaciones de género y sexualidades. 
Se trata de una investigación en Educación en Cultura Visual que 
buscó: 1) comprender cómo ocurren los procesos de enseñanza 
y aprendizaje sobre género y sexualidades en el ambiente virtual 
de aprendizaje; 2) pensar en los posibles desdoblamientos de la 
Educación en Cultura Visual en la formación de profesores de Artes 
Visuales y; 3) reflexionar sobre la inversión pedagógica en narrativas 
artísticas y autobiográficas vinculadas a la formación de profesores. 
Tengo algunas pistas sobre posibles formas de formar a los profesores 
de artes visuales en cuestiones de género y sexualidad, una de ellas 
es la inversión en procesos artístico-pedagógicos con narrativas 
autobiográficas.
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“Tu é menino ou menina?”

Na escola, por não corresponder aos demarcadores recorrentes do gênero feminino, 
eu era sempre confundida com os meninos. Eu tinha 7 anos quando um colega de 
classe questionou: “tu é menino ou menina?”. As professoras que tive durante os 
primeiros anos da Educação Básica pública reafirmavam que eu parecia um menino. 
Era um absurdo apresentar-me subvertendo os códigos da feminilidade, apresentando 
comportamentos masculinos. Com isso, explicavam que a reação das/dos minhas/
meus colegas era compreensível.

Adulta e cursando uma licenciatura, conheci os estudos sobre gênero e 
sexualidades e fiquei instigada a pensar a escola não apenas como espaço que 
transmite conhecimentos, mas que, também, constitui sujeitos e constrói identidades 
de gênero e sexualidades, dentre tantas outras discussões. Hoje, entendo que as 
práticas escolares estão inseridas em um campo político passível de transformações 
e, como professora de Artes Visuais, tenho possibilidade de transitar por diferentes 
espaços e territórios demarcados pelas relações de poder.

Pensando assim, questiono: quais princípios pedagógicos e políticos orientaram 
– continuam orientando – minha formação docente? Qual modelo de educação 
defendo? Compreendo as narrativas autobiográficas como um campo de produção de 
conhecimentos rico em possibilidades interpretativas, por isso: o que posso aprender 
e ensinar quando resgato vivências autobiográficas nos processos de formação 
docente?

O presente estudo trata-se de uma pesquisa em Educação da Cultura Visual que 
buscou: 1) compreender como acontece os processos de ensino e de aprendizagem 
sobre gênero e sexualidades no ambiente virtual de aprendizagem; 2) pensar 
os possíveis desdobramentos da Educação da Cultura Visual na formação de 
professoras/es de Artes Visuais e; 3) refletir sobre o investimento pedagógico nas 
narrativas artísticas e autobiográficas atreladas à formação docente. Tenho algumas 
pistas sobre possíveis caminhos na formação de professoras/es de Artes Visuais para 
questões de gênero e sexualidades, sendo uma delas o investimento em processos 
artístico-pedagógicos por meio de narrativas autobiográficas, como estratégia para 
produção de conhecimentos significativos.

Caminhos de investigação no ambiente virtual de aprendizagem

Instigada a desenvolver estratégias de ensino e de aprendizagem na formação 
docente, especificamente para questões de gênero e sexualidades, e como mestranda 
em Artes Visuais propus o Curso de Extensão “Arte, gênero e sexualidades”, no 
segundo semestre de 2019, na modalidade à distância. O curso  foi ofertado pelo 
Departamento de Artes, da Universidade Federal de Pernambuco, e foi destinado às/
aos estudantes das licenciaturas em Artes Visuais, Dança, Teatro e Pedagogia, por meio 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A proposta do Curso de Extensão “Arte, 
Gênero e Sexualidades” caracterizou-se também como uma estratégia para produção 
de dados da minha pesquisa de mestrado já desenvolvida, no qual abordagens 
relacionadas à formação docente para questões de gênero e sexualidades fossem 
discutidas abertamente e sem censuras. Com carga horária de 30 horas/aula, o grupo 
foi formado por 74 participantes.
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O curso foi planejado para acontecer em seis etapas:

1ª ETAPA: Feminismos e Cultura Visual
2ª ETAPA: Gênero e sexualidades na educação 3ª ETAPA: Narrativas dissidentes
4ª ETAPA: Abordagem Queer
5ª ETAPA: Produção de artefatos visuais 6ª ETAPA: Avaliação do Curso

Nos processos de mediação no Ambiente Virtual de Ensino, buscamos partir das 
inquietações pessoais de cada participante, seus relatos de vida e práticas/vivências 
cotidianas no ambiente educativo. A partir disso, fazíamos questionamentos. 
Normalmente, eram perguntas bem diretivas, tais como as ocorridas no fórum temático 
sobre gênero e sexualidades na educação, nele, após assistirem reportagens e 
lerem alguns capítulos do livro “Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva 
pós-estruturalista”, de Guacira Lopes Louro, as/os estudantes foram provocados a 
compartilhar alguma experiência nas escolas e/ou espaços educativos. Investimos 
no processo de mediação, por entender que nos ambientes virtuais de ensino as/os 
participantes necessitam de acompanhamento constante, evitando, assim, evasões. 
Exemplifico este processo de mediação ocorrido no fórum de discussões da primeira 
etapa. Ao relacionar as leituras com suas experiências na escola, a estudante Zilda 
contou que:

Fonte: A autora.

Figura 1. print screen da etapa 1 do curso de extensão “Arte, Gênero e 
Sexualidade”
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A questão de ensino de gênero na escola não se resume ao gênero 
biológico, mas traz para o ambiente escolar uma discussão mais 
ampla sobre esse assunto. O tema traz pontuações bem mais amplas: 
questões sociais, direitos humanos e até prevenção à violência 
contra mulheres e LGBTQI+. Entender sobre gênero é algo que torna 
as pessoas mais conscientes do seu papel na sociedade, pois elas 
aprendem a respeitar e conviver melhor com as diferenças. Segundo 
Guacira Lopes Louro, as temáticas de gênero deviam estar integradas 
no curso de formação de professores...(ZILDA, 2019).

A proposta desse momento foi o compartilhamento de experiências de gênero 
e sexualidades ligadas ao âmbito educativo, no entanto, a referida participante 
conceitualizou as questões de gênero na escola, deixando de atrelar tais conceitos 
às suas vivências com a temática. Diante de tal constatação, e na busca de provocar 
reflexões mais aprofundadas, a monitora questionou Zilda: “quais as relações de 
poder você observa serem manifestadas na arte quando se trata de gênero? Pode 
ser no campo da educação, pinturas, história da arte…” Assim, seguimos o diálogo e 
estudante respondeu:

... na pintura, a mulher muitas vezes é objetificada nas obras de arte. 
O papel de modelo é mais apreciado do que o de ser mulher artista. 
A mulher artista, ela protagoniza o processo de criação, a grande 
maioria dos trabalhos não encontram espaço em exposições – a 
predominância e preferência é por artistas homens. A disparidade de 
gênero em exposições continua absurda, apesar de tantos avanços 
que conseguimos conquistar (ZILDA, 2019).

Nessa direção, e tomando como ponto de partida as inquietações apresentadas 
por Zilda, propus pensarmos juntas o lugar da mulher na história da arte. Recordei o 
trabalho das Guerrilla Girls, e então seguimos conversando:

Oi, Zilda! Pensando o lugar da mulher na arte contigo, recordo o 
trabalho das Guerrilla Girls que discutem questões do feminino de 
acordo com suas referências e dos contextos que estão inseridas, elas 
fazem um recorte do movimento feminista na cena das Artes Visuais 
e têm como objetivo combater o sexismo e o machismo presente no 
mundo da arte (A AUTORA, 2019).

Como professora/pesquisadora, sinto-me instigada a explorar as potencialidades 
desse novo espaço de comunicação na formação de professoras/es de Artes Visuais. 
A virtualização dos processos de ensino e aprendizagem possibilitam ampliar as 
relações das/os estudantes com os saberes, pois, “ao prolongar determinadas 
capacidades cognitivas humanas (memória, imaginação, percepção), as tecnologias 
intelectuais com suporte digital redefinem seu alcance, seu significado, e algumas 
vezes até mesmo sua natureza” (LÉVY, 1999, p. 172). Desse modo, o ambiente virtual 
de ensino questiona “o funcionamento das instituições e os modos habituais de divisão 
do trabalho, tanto nas empresas como nas escolas” (LÉVY, 1999, p. 172).

A aproximação com os estudos elaborados por Pierre Lévy (1999) sobre Cibercultura, 
ciberespaço e interatividade no campo virtual, possibilitou-me pensar os processos de 
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ensino e aprendizagens na Educação à Distância e compreender que, embora exista 
a ausência do contato físico e da presença, as/os estudantes seguem decodificando 
e interpretando os conteúdos ensinados.

Durante toda a ação procurei repensar os processos pedagógicos do curso, onde 
experimentamos “diferentes maneiras de reorganizar o planejamento construído 
pela experiência, buscando incessantemente uma reflexividade que seja contínua, 
perseguindo a interatividade entre pensamento e ação e tentando propor e/ou criar 
novas atitudes pedagógicas, novos modos de pensar e agir” (CABRAL, 2017, p. 780).

Andarilhando pela Educação da Cultura Visual e Formação Docente

Raimundo Martins (2011, p.10) considera que a nossa mente atua através de 
imagens e a forma como as compreendemos e interpretamos é “afetada pelo que 
sabemos, pensamos e, especialmente, pelas nossas convicções e crenças”. Nessa 
direção, pesquisadoras/es da Educação da Cultura Visual defendem a ideia de 
que as imagens presentes no cotidiano das/os estudantes devem ser levadas em 
consideração nos processos de ensino das Artes Visuais, pois integram modos de ver 
e interpretar a realidade na qual estão inseridas/os (MARTINS, 2011).

Pertencemos a uma sociedade profundamente afetada pelas tecnologias digitais “e 
os recursos visuais têm sido potencializados pelo volume crescente de imagens que 
invadem o cotidiano” (MARTINS, 2011, p. 10). Tais recursos transitam pelas práticas 
culturais das diversas sociedades e atuam diretamente sob os nossos comportamentos, 
ideias, desejos, dentre outros. Com isso, acredito que professoras/es de Artes Visuais 
devem preocupar-se com o volume e intensidade das imagens que se vinculam ao 
cotidiano das/os estudantes e, mais do que isso, sobre a qualidade dos olhares que 
tais alunas/os se utilizam para interagir com essas imagens modificando suas relações 
sociais.

Pensando a Cultura Visual como uma abordagem instigante na formação de 
professoras/es de Artes Visuais, incluímos “todos os artefatos visuais, formas e modos 
de pensar que configuram nossa percepção da vida cotidiana” (MARTINS, 2011, p. 11). 
Sob tal perspectiva, chegamos ao entendimento de que as imagens são carregadas de 
“conflitos ou crises políticos e morais, questões econômicas e sociais, dilemas éticos” 
(MARTINS, 2011, p. 11). Portanto, interessou ao presente estudo conhecer, refletir 
criticamente e valorizar as visualidades de gênero e sexualidades que transitam no 
cotidiano dessas/es futuras/os professoras/es de Artes Visuais.

Marilda Oliveira (2008) faz reflexões sobre a formação de professoras/es nessa 
área e compreende a importância de estabelecer conexões entre conhecimentos 
específicos e conhecimentos pedagógicos. A autora propõe que a “docência em Arte 
é o ato de ensinar a articular, mostrar como construir, dar a entender como amarrar 
duas partes” (OLIVEIRA, 2008, p. 01). Tal conceito me fez refletir criticamente acerca 
dos possíveis saberes que uma/um futura/o professor/a de Artes Visuais necessita na 
contemporaneidade.

Luciana Borre (2015) reflete criticamente sobre como as/os professoras/es de Artes 
Visuais em processo de formação inicial se relacionam com as pedagogias culturais 
atreladas, especificamente, aos estudos de gênero e sexualidades. A autora  entende 
a Cultura Visual como um campo político e reflexivo que “compreende a cultura a partir 
das nossas interações com imagens e artefatos, problematizando o efeito dessas 
relações para a produção de identidades” (BORRE, 2015, n.p.).
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Através das pesquisas feitas pela autora a respeito da Educação da Cultura Visual, 
compreendo que as visualidades podem afetar as experiências sociais, moldar as 
maneiras de ver e pensar o mundo.

Na maior parte do tempo, as/os estudantes que colaboraram para o desenvolvimento 
do presente estudo, demonstraram-se dispostas/os a abordar na Educação Básica 
as diversas possibilidades de vivenciar os gêneros e as sexualidades. No entanto, 
frequentemente, relatavam as dificuldades enfrentadas nas instituições escolares e 
a ausência de conhecimentos sobre as temáticas citadas. Compartilharam comigo 
que estavam vivenciando ou já haviam vivenciado situações de opressão por gênero 
e homofobia em sala de aula, e que desejavam intensamente “buscar ou construir 
alternativas para lidar com preconceitos e atitudes de discriminação com as quais 
estavam convivendo na escola” (BORRE, 2015, n.p.).

Ao iniciar estudos sobre a Educação da Cultura Visual, percebi que minhas narrativas 
e de muitas/os colegas de turma eram, constantemente, excluídas daqueles saberes 
e conhecimentos transmitidos por partes de nossas/os professoras/es formadoras/
es. Quais visualidades construí? – esta foi uma das primeiras questões provocadas 
através dos Estudos da Cultura Visual.

Hernández (2007) faz reflexões sobre os processos de ensino e aprendizagens 
nas Artes Visuais e sugere outras possibilidades. O autor nos convida a ir além das 
convenções estabelecidas pela tradição das Belas Artes e questionar a “visão de ‘nós’ 
e dos ‘outros’ determinada pela hegemonia do homem branco, cristão e ocidental 
(europeu então e agora, sobretudo, norte-americano)” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 13). 
Como docente/pesquisadora, compreendi que professoras/es de Artes Visuais não 
estão isentas/os de perpetuarem as narrativas de mundo centradas em uma única 
versão da realidade, as quais, por vezes, são excludentes e deixam à margem outras 
possibilidades de vivências.

A Educação da Cultura Visual, objetiva promover uma educação das Artes Visuais 
mais inclusiva e democrática. Assim, em seus processos de ensino e aprendizagem, 
valoriza as subjetividades e os conhecimentos prévios das/os estudantes e leva em 
consideração as suas inquietações (HERNÁNDEZ, 2007). Isso implica deixar de lado 
os conteúdos curriculares pré-estabelecidos e estar atenta/o às visualidades presentes 
em nosso cotidiano, trazendo-as para o centro de nossas reflexões.

Também agrego outras provocações sugeridas por Hernández (2007), por exemplo: 
de que maneira nossa relação com as imagens produz modos de ver o mundo, ver 
a si mesma/o e a/o outra/o? Em que medida a Cultura Visual reflete no contexto da 
formação docente?

Narrativas autobiográficas

Acredito no potencial transformador de poéticas autobiográficas inseridas nos 
processos de formação docente. Assim, apresento o que contemplou aspectos 
relacionados ao terceiro objetivo da pesquisa, no qual me propus a refletir sobre o 
investimento pedagógico nas narrativas artísticas e autobiográficas atreladas à 
formação docente. Os conceitos aqui abordados surgiram a partir dos dados produzidos 
na etapa seis do curso de extensão, na qual objetivamos provocar o protagonismo 
das/os alunas/os como produtoras/es de imagens. Além disso, também iniciei 
algumas reflexões sobre a construção da identidade docente através de narrativas 
autobiográficas.
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Na etapa 6 do curso de extensão EAD “Arte, Gênero e Sexualidade”, convidamos 
as/os estudantes a serem protagonistas na produção de imagens, articulados às 
discussões e aprendizados do curso. Pedimos que relatassem vivências autobiográficas 
– reais ou ficcionais –, fotografando seus artefatos visuais e compartilhando com 
o grupo, no ambiente virtual. Na postagem, deveriam apresentá-lo e responder os 
seguintes questionamentos: como a imagem foi produzida? Foi elaborada a partir de 
alguma narrativa autobiográfica de gênero e sexualidades? Qual? Quais materiais 
foram utilizados? Quais dificuldades foram encontradas durante o processo de 
criação? Quais suas referências visuais e artísticas? Quais perguntas e narrativas 
podes atribuir a este artefato?

A estudante Mariana (2019) relatou que, inicialmente, teve “a ideia de trabalhar 
o registro do corpo baseado no trabalho de Yves Klein, utilizando a cor azul (sua 
principal marca nos seus mais diversos sentidos), buscando ressignificar o que via 
e “...incomodava em seu trabalho: a maneira em que aquele homem estimulava o 
registro dos corpos femininos”. A partir de uma experiência visual inquietante com o 
trabalho do artista Yves Klein (1960), Mariana foi instigada a registrar a si mesma, 
fazendo impressões de seu corpo sobre tecido, e contou: “só busquei registrar eu 
mesma, o meu peito, da minha maneira, sendo meu próprio ato e ideia e não de 
alguém dirigindo”.

A obra original apresentava um corpo feminino sendo dirigido por um homem. 
Provocada pelas imagens da performance Untitled Anthropometry, de Yves Klein 
(1960), a estudante Mariana desejou registrar seu próprio corpo em tecidos, no 
entanto, ela não desejava ser dirigida.

Fonte: Referência da estudante Mariana Albuquerque.

Figura 2. Yves Klein, Untitled Anthropometry, 1960. Técnica mista.
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Assim Mariana imprimiu sua existência no mundo e nos ajudou a refletir sobre 
algumas questões emergentes abordadas por Judith Butler (2003), tais como: “Em 
que medida pode o corpo vira existir na(s) marca(s) do gênero e por meio delas? 
Como conceber novamente o corpo, não mais como um meio ou instrumento passivo 
à espera da capacidade vivificadora de uma vontade caracteristicamente imaterial?” 
(BUTLER, 2003, p. 27). Partindo de tal entendimento, em seu trabalho Mariana usa o 

Fonte: A autora.

Figura 3. Mariana Albuquerque, sem título, 2019. Técnica mista.

Fonte: A autora.

Figura 4. Mariana Albuquerque, sem título, 2019. Técnica mista.
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próprio corpo para ressignificá-lo e, faz pensar se é possível relacionar sua imagem a 
um gênero específico (feminino/masculino), e contou:

(...) já exploro, há um tempo, formas de registro do corpo humano, 
buscando sua não-sexualização através da fragmentação – estou 
gostando bastante do processo nessa nova fase. Nessa imagem estão 
registrados uma parte do meu pé e do meu peito, os interliguei através 
do bordado, criando tal figura fragmentada. Me veio a vontade absurda 
de buscar utilizar meu sangue da menstruação como pigmento para 
as produções e explorar, de certa forma, essa imersão estética que já 
estava acontecendo. Todos os trabalhos anteriores foram executados 
de maneira bastante orgânica em sua forma de composição e gostaria 
que também fosse neste. O recorte do algodão cru já estava definido, 
antes de eu o pegar, fiz a linha preta pensando em um espaço em 
branco, dobrei o tecido e o utilizei como absorvente, sem saber no 
que seria registrado; no final veio esse fogo de diversas intensidades, 
quente, forte, presente. Fiquei muito feliz com o resultado e foi/está 
sendo uma experiência incrível, ressignificou a forma como vejo minha 
menstruação e meu corpo quando estou nesse período, a maneira 
como lido com ele. Me sinto mais conectada comigo mesma... 
(MARIANA, 2019).

Luciana Borre (2019) destaca a importância de utilizarmos em nossas produções 
poéticas elementos autobiográficos. Afirma que podemos questionar verdades 
construídas historicamente sobre os gêneros e as sexualidades, a partir do nosso 
corpo, memórias e objetos do cotidiano. Luana Tvardovskas (2015) também 
provoca e encoraja a interpretar a arte “como uma prática de auto constituição de si” 
(TVARDOVSKAS, 2015, p. 47). Encorajada por tais estudiosas, compartilhei com as/
os participantes do curso de extensão “Arte, gênero e sexualidades”, experiências 
pessoais sobre gênero e sexualidades. Superei o medo de expor minhas fragilidades, 
recorri às memórias, aos elementos presentes diariamente em minha vida, e pensei 
processos de legitimação da estética do cotidiano, conforme contei:

Sala da minha casa, era noite e fazia frio. Fui buscar o aconchego 
da minha mãe que parecia estar inspirada! Ela não dormia tão cedo, 
ficava sempre acordada até tarde, imersa nas costuras. Colcha de 
retalhos... Gostava de ver minha mãe preparar colchas de retalhos, 
ela cortava quadradinhos de tecido, media, costurava um por um, à 
mão...aqueles quadradinhos coloridos eram tão bonitos,  fazia parecer 
que minha mãe estava sempre feliz. A cada noite, aquilo ia ficando 
maior, em cada retalho um carinho, um gesto de amor, e parecia que 
nunca teria fim, pois ela sempre poderia costurar mais um, e outro, 
outro... Havia sempre um retalho novo pra adicionar, existiam tantas 
possibilidades! Depois, tínhamos lindas colchas de retalho que nos 
aqueciam. Penso que esses pedacinhos de retalhos constituem quem 
sou, nunca pronta, nunca finalizada, são tantas possibilidades! Haverá 
sempre um retalho novo para adicionar... Pensando as provocações 
sugeridas pelos textos, vídeos e reportagens, pergunto: quais sentidos 
estéticos e afetivos eram criados nas feituras de minha mãe? Se havia 
preocupação estética, trabalho manual, afeto, o olhar para outro... 
Como essas questões transitam em nossa formação? (A AUTORA, 
2019).
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Inúmeras mulheres artistas “utilizam-se de objetos associados ao universo feminino, 
como agulhas, fios, tecidos, etc., transformando o sentido impregnado nos mesmos” 
(TVARDOVSKAS, 2015, p. 119), ou seja, esses objetos ganham vida, contam histórias, 
questionam, deixam de ser utilitários meramente decorativos e são ressignificados. 
Luana Tvardovskas (2015, p. 123) relatou que “a poética autobiográfica de mulheres 
permite-se transitar por elementos femininos, íntimos, da casa, do corpo”. Assim, 
muitas artistas feministas contemporâneas almejam reinventar a si mesmas e ao 
mundo à sua volta.

A essa pesquisa interessou acolher, como objeto de estudo, as narrativas 
cotidianas das/os estudantes que participaram do curso de extensão “Arte, gênero e 
sexualidades”. As experiências vividas por tais alunas/os foram diversas e, por vezes, 
marginalizadas. Além disso, era um objetivo do curso valorizar as histórias e relatos 
tão legítimos. Como professoras, promovemos uma postura autorreflexiva em nossas 
ações e ampliamos a consciência de que, constantemente, estamos inseridas em 
algum tipo de relação de poder. Judith Butler (2003) nos indica possíveis caminhos 
sobre como subverter a “heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2003, p. 57) 
que controla e regula nossos corpos, sexualidades e  desejos, além de destacar a 
importância de pesquisas que problematizam as categorias dos gêneros. A autora nos 
convida a ir além dos binarismos e fala sobre a performatividade dos gêneros.

Nessa direção, o estudante Rômulo Ramos contribuiu com nossos estudos,  
trazendo sua narrativa de gênero e vivências com o teatro de bonecos. Ele explicou 
que se sentiu instigado pelas leituras das pesquisas realizadas por Judith Butler (2003) 
e pelo trabalho “Nascimento” (2019), da artista Angelica Tostes. Rômulo criou uma 
sereia transgênero, feita de tecido e relacionou questões de gênero e sexualidades ao 
universo das bonecas, dizendo “assim somos apelidados pela sociedade machista” – 
contou, referindo-se à condição de ser um “gay afeminado”.

Fonte: A autora.

Figura 5. sem título, 2019. Cianotipia.
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O trabalho de Rômulo desconfigura a ordem da heterosexualidade e provoca 
desordem nos conceitos de gênero, tão consolidados. Fui provocada por Rômulo a 
pensar que, apesar de desafiador, é possível criarmos espaços e possibilidades  para 
se habitar o gênero, problematizar os binarismos e as dicotomias, desde a infância. 
Preciado (2014) nos convida a abandonarmos os termos masculino e feminino, pois, 
segundo o autor, devemos adotar novas denominações que transbordam as margens 
limitantes dos gêneros historicamente construídos. Trata- se de trazer ao centro de 
nossas práticas discursivas e de ensino das Artes Visuais os corpos indefinidos. Tal 
pensamento nos leva ao entendimento sobre a performatividade de gênero explorado 
por Judith Butler (2003) em seus estudos sobre a Teoria Queer.

Considerações finais

Tenho algumas pistas sobre possíveis caminhos na formação de professoras/es de 
Artes Visuais para questões de gênero e sexualidades. Sendo uma delas o investimento 
em processos artístico-pedagógicos por meio de narrativas autobiográficas como 
estratégia para produção de novos conhecimentos.

O campo das Artes Visuais é marcadamente político e, por vezes, excludente. 
Pensando as políticas da estética hegemônica, compreendi que enquanto  professora 
desta área, estava ocupando um papel diferente nas relações de poder. Assumir uma 
postura autorreflexiva em minhas ações artístico-pedagógicas possibilitou provocar 
rupturas no ensino das Artes Visuais.

Fonte: A autora.

Figura 6. Rômulo Ramos, Sereia trans, 2019.
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Investi nas narrativas artísticas e autobiográficas dessas/es futuras/os professoras/
es de Artes Visuais, como um possível caminho a seguir na formação docente 
para questões relacionadas ao gênero e sexualidades. Além disso, provoquei o 
protagonismo das/os estudantes como produtoras/es de imagens. Penso humanizar 
cada vez mais os processos de ensino e aprendizagem nas Artes Visuais e, em 
constante diálogo com a vida, repensar minhas práticas artístico- pedagógicas. Ainda 
me instiga pesquisar e avaliar as seguintes questões: como processos de ensino 
e aprendizagem na modalidade a distância podem atuar na democratização dos 
conhecimentos relacionados às temáticas de Arte, gênero e sexualidades? Quais os 
possíveis desdobramentos da Educação à Distância na formação de professoras/
es de Artes Visuais? De que maneira a Cultura Visual atua na provocação de tais 
deslocamentos?
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RESUMO
O artigo discorre sobre as ações culturais e educativas que 

estão sendo desenvolvidas no Museu de Arte Moderna Aloísio 
Magalhães (MAMAM), situado em Recife- Pernambuco, durante 
as ações de enfrentamento à pandemia COVID-19. O objetivo 
é mapear as mudanças, dificuldades e expectativas acerca das 
ações desenvolvidas pelo educativo do museu, bem como refletir 
sobre suas estratégias de mediação cultural. Este estudo é parte 
da pesquisa “Competências e legitimação do mediador cultural no 
Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM)”, que está 
sendo desenvolvida no Programa Associado de Pós-Graduação em 
Artes Visuais da UFPE/UFPB.

PALAVRAS-CHAVE
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na Galeria RioMar do Shopping RioMar e na Caixa Cultural, todos em Recife/PE, além 
da aproximação com a produção científica referente à área de arte-educação formal 
e não-formal.

Para além dessas experiências profissionais o interesse para com os espaços 
expositivos foi se alargando, aprofundando as pesquisas alusivas aos processos 
educativos em espaços artísticos de educação não-formal, ressaltando o 
reconhecimento e a visibilidade do setor educativo nos espaços culturais, sobretudo 
em museus, além de apresentar outras perspectivas no que diz respeito à metodologia 
e prática de ações educativas e culturais nesses lugares.

Este texto está voltado para as ações culturais e educativas em museus, 
especificamente no MAMAM e no período pandêmico da COVID-19, trazendo consigo 
o contexto em que estamos vivendo e de quais formas esse museu, enquanto instituição 
cultural, tem enfrentado as dificuldades e lidado com as possibilidades de estratégias 
educativas e culturais em um momento de interações virtuais tão frenéticas. Também 
tem como objetivo apontar as mudanças, dificuldades e expectativas nessas ações em 
tempos de pandemia da COVID-19, além de impulsionar a pesquisa acadêmica em 
relação ao mediador cultural no contexto de legitimação profissional e competências 
desse profissional no âmbito museal. 

Ademais, o trabalho se desenvolveu como pesquisa empírica e teve como 
procedimento investigativo três entrevistas semi-estruturadas via WhatsApp com 
a coordenadora do educativo do MAMAM, algumas conversas informais, além 
de se embasar em referências teóricas reconhecidas e na observação das ações 
desenvolvidas de abril de 2020 a junho de 2021. Dessa forma, o artigo se divide em 
duas partes: a primeira se refere cronologicamente às ações culturais e educativas 
em museus, além de situar o MAMAM em um panorama atual e nortear o tema 
apresentando alguns autores, como Schenkel (2020), que registra apontamentos sobre 
educação em museus em tempos de pandemia e Libâneo (2002), que direciona nosso 
entendimento acerca da educação-não formal. A segunda parte busca estabelecer 
essas ações, dificuldades e expectativas do educativo do MAMAM, em 2020 e 2021, 
para que a partir disso possamos refletir sobre o papel do educativo nos espaços 
museais em tempos de pandemia. Além disso, levanto assuntos que surgem em 
torno do campo de atuação dos mediadores culturais nas ações educativas/culturais 
e o envolvimento da sociedade com os espaços culturais na configuração atual de 
pandemia.   

AÇÕES CULTURAIS E EDUCATIVAS EM MUSEUS
Não por acaso o museu que conhecemos hoje, enquanto espaço social e de 

conhecimento, foi estabelecido depois de seus profissionais refletirem incisivamente 
sobre as mudanças históricas, sociais e culturais em que esse espaço se inseriu. 
Destacamos que em meados do século XX a ação educativa com enfoque nos 
museus foi amplamente discutida, trazendo à tona a sua função social e educativa 
em documentos importantes, tais como na Declaração do Rio de Janeiro de 1958, 
advinda do seminário Regional da UNESCO e que, como é citado no site do Conselho 
Internacional de Museus (ICOM), contribuiu bastante para o destaque do papel 
educativo e transformador dos museus.

Um outro documento de extrema importância é a Política Nacional de Educação 
Museal (PNEM) de 2017, que visa a organização, o desenvolvimento, o fortalecimento 
e a fundamentação do campo da educação museal no Brasil e segue uma orientação 
para a realização de ações que fortaleçam o campo profissional e garantam condições 
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mínimas para a realização das práticas educacionais nos museus e processos 
museais. De maneira pontual, políticas públicas voltadas para os espaços culturais, 
além de abrir discussões relevantes acerca da patrimonialização e acervo, abrem um 
leque em torno dos profissionais e mais profundamente da educação nos museus.

Como pontua Barbosa (2008, p. 100) “a educação é o instrumento mais eficaz para 
formação de público”. Assim, é imprescindível fortalecer a participação e frequência 
efetiva do público. O MAMAM está inserido no âmbito da educação não-formal, que 
segundo Libâneo (2002) refere-se às organizações políticas, profissionais, científicas, 
culturais, agências formativas para grupos sociais, educação cívica, etc., com 
atividades de caráter intencional.

Ainda nesse cenário é possível reforçar as considerações acerca de conceitos e 
pensamentos concretos sobre educação não-formal a partir de autores como Esteves 
e Montemór (2011, p. 109), que caracterizam essa prática educativa:

Por um conjunto de ações que acontecem em espaços próprios, com 
objetivos diversos, entre eles o de educar para a cidadania, para a 
autonomia, para os direitos humanos e para a obtenção da cultura 
acumulada pela humanidade. No Brasil, a expansão da educação não-
formal coube aos movimentos sociais que suscitavam reflexões acerca 
das desigualdades a que estava sujeita uma parcela significativa 
da população, pulverizando-se, posteriormente, através de setores 
diversos da sociedade [...]. 

A expressão “educação não-formal”, como cita Trilla (1996), aparece como termo no 
final da década de sessenta juntamente com discussões pedagógicas, vários estudos 
sobre a crise na educação, as críticas radicais a instituição escolar, a formulação de 
novos conceitos e seus paradigmas. Assim esta crise é sentida na escola e acaba 
por favorecer o surgimento do campo teórico da educação não-formal e direcionar os 
projetos, programas e planejamentos de espaços não-formais de educação.

No momento em que esse campo educacional foi repensado houve também 
a necessidade de se debruçar sobre o que eles poderiam oferecer aos públicos 
democraticamente “inseridos” nesses espaços e quais assuntos poderiam motivar 
uma interação mútua. A partir disso trazer a mediação cultural e o educativo como 
pilares para o fortalecimento da democratização, como cita Martins (2011), do acesso 
aos museus e da preocupação com a educação, passa a ser prioridade, embora 
desenvolvida de forma pouco organizada a partir da segunda metade do século XX.

Um pouco mais adiante, então, percebemos que a preocupação com o investimento 
educacional se expande e resulta na formação em massa dos setores educativos 
nos museus, podendo assim viabilizar questões que antes não eram sistematizadas 
e nem discutidas e deixando em evidência uma das práticas mais desempenhadas 
nesse processo educacional dentro dos museus, que é a mediação cultural. Esta 
é caracterizada, de acordo com Coelho (2012, p. 268), como sendo “processos 
de diferente natureza cuja meta é promover a aproximação entre indivíduos ou 
coletividades e obras de cultura e arte”. É um importante meio para fazer com que as 
pessoas possam refletir acerca de contextos nunca vistos ou nunca pensados de outra 
forma. A mediação cultural dentro dos museus engloba de maneira mais completa o 
universo educativo desses espaços, que precisam de profissionais dialogando com o 
público sobre os conflitos fomentados ali, colocando assim o mediador e o visitante no 
mesmo processo de ensino-aprendizagem.
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A realização do que chamamos de mediação cultural é elaborada não 
redundantemente por um mediador cultural designado por Coelho (1997, p. 248) 
como “todo aquele que exerce atividades de aproximação entre indivíduos ou grupos 
de indivíduos e as obras de cultura.” Podemos até discordar do autor se pensarmos 
na multidisciplinaridade e multifuncionalidade em que esse profissional está inserido 
e que, de fato, o mediador cultural em sua essência não lida apenas com a facilitação 
ou aproximação de contextos críticos/visuais. Essa ideia foi muito difundida por 
museus tradicionais ao longo dos anos reforçando o paradoxo de não-aprendizagem 
e/ou conhecimentos em espaços não-formais, O que, consequentemente, resulta na 
desvalorização da formação profissional desse meio.  

Mostrando ainda a relevância do setor educativo nos museus como um norteamento 
basilar na construção das ações educativas e culturais, tanto para os profissionais 
quanto para o espectador, frequentador do espaço museal, ponderamos mais 
concretamente em relação aos fatores que estão diretamente ligados aos trabalhos 
desenvolvidos por esse setor a partir de documentos, tais como o Caderno da Política 
Nacional de Educação Museal (PNEM), publicado em 2018 pelo Instituto Brasileiro de 
Museus (IBRAM), e ainda nomes importantes na educação museal brasileira, como 
Magaly Cabral e Aparecida Rangel¹, que frisam como essencial para o funcionamento 
do museu:

A importância de um Programa Educativo e Cultural para os Museus é 
fundamental na organização de um setor educativo, permitindo maior 
eficácia no gerenciamento e orientação do mesmo. Trata-se de uma 
ferramenta de planejamento que dará subsídios para todas as ações 
a serem desenvolvidas, norteando os projetos, as linhas de pesquisa, 
os programas de trabalho e as atividades. Pelo alcance do mesmo 
é importante que, na sua elaboração, haja a participação de todos 
os profissionais envolvidos com o setor, independentemente do seu 
status profissional. (IBRAM, 2006)²

Ao longo dos anos as preocupações no que se refere à educação e as metodologias 
no âmbito museal tornaram-se dinâmicas de acordo com as transformações do seu 
entorno social, cultural, político. Um exemplo de transformações em nível emergencial 
foi a instauração da pandemia da COVID-19, pois o modo de viver da sociedade 
em isolamento obrigou muitos espaços culturais a colocar em prática um processo 
mais amplo de substituição do aspecto físico pela conectividade digital, como defende 
Berardi (2020).

Partindo para as metodologias desenvolvidas pelos mediadores culturais e seus 
setores educativos a partir do cenário atual há uma conformidade e, ao mesmo tempo, 
uma heterogeneidade e dispersão no seu potencial de contribuição educativa, que 
caracterizam e enriquecem esse setor. Tudo isso nos traz ainda uma inquietação 
acerca da relação entre as ações promovidas pelo educativo e a aderência, por assim 
dizer, dos públicos participantes. Então, nesse sentido é coerente refletimos que a 

¹CABRAL Magaly; RANGEL Aparecida. Este texto faz parte do Caderno Temático Comunicação e 
Educação em Museu, a ser publicado pelo IBRAM. REFERÊNCIAS Adotaram aqui as denominações 
constantes na Portaria Normativa nº 1, de 5 de julho de 2006, publicada no DOU de 11/07/2006. 

²IBRAM - Caderno Temático Comunicação e Educação em Museu, a ser publicado pelo IBRAM. 
REFERÊNCIAS Adotaram aqui as denominações constantes na Portaria Normativa nº 1, de 5 de julho 
de 2006, publicada no DOU de 11/07/2006.
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vinda da COVID-19 pode ter intensificado a evasão de frequência nos espaços ainda 
que virtuais e aberto uma lacuna para os profissionais pensarem a nova formação de 
público. 

De fato, a participação dos públicos nos espaços e ações dos museus nesse 
momento da pandemia do COVID-19 tem sido o maior desafio se pensarmos no 
engajamento desse público e como os mediadores culturais se lançam nesse 
processo. Um exemplo prático e atual pode ser visto no canal do YouTube do Serviço 
Social do Comércio (SESC) de Pernambuco, em que há uma série de vídeos entre 
2020 e 2021, que trazem propostas voltadas para a fruição e reflexão artística do 
público, mas também apresenta meios alternativos dos mediadores se conectarem 
com essas pessoas. De maneira geral, esses vídeos mostram pragmaticamente 
o uso de plataformas digitais, bate-papo e discussões, que também são recursos 
bastante utilizados nas ações educativas e culturais do MAMAM hoje, demonstrando 
essa ressignificação dos ambientes e da materialização do que conhecíamos como 
apropriado para o digital, virtual ou presencial. 

Todas essas abordagens sobre o que se encaminha como estratégia educativa e 
cultural dentro dos espaços museais também suscitam inquietações acerca do que 
agora pode ser extravasado dos museus-prédio, como cita Bahia (2008). Tudo agora 
está para além do museu físico e/ou das significações delimitadas aos lugares que 
podiam ser visitados fisicamente antes da pandemia. Então como podemos entender 
melhor esse movimento em relação ao digital, já que não é nenhuma novidade esse 
tipo de interação?

Segundo BAHIA (2008) os museus virtuais foram simulados nos anos 90, junto com 
o início da Web, quando museus lançaram seus sites informativos (folders eletrônicos) 
e “visitas virtuais” (comentadas no Plano do Simular). Ou seja, fazendo referência 
direta às ações presenciais dos museus. Num segundo momento o ciberespaço foi 
tomado como ambiente propício para novas formas de ação museal. Desde aí, o 
termo museu virtual passou a designar sites que operam, não apenas para reafirmar o 
museu tangível, mas como espaço paralelo de realização dos objetivos institucionais, 
através de interfaces promotoras de comunicação tão efetiva – e diferencial – com o 
público quanto às interfaces presenciais. Museu virtual não é cópia, mas variação de 
museu no ciberespaço. 

Dessa forma, a partir da cronologia apresentada sobre os aspectos relativos às 
ações educativas e culturais nos museus e como isso tem incidido nos aspectos 
virtuais de funcionamento, apontamos a compreensão acerca de como o MAMAM tem 
se colocado em relação às propostas, às dificuldades e expectativas acerca dessas 
ações desempenhadas ao longo desse período pandêmico. 

AÇÕES, DIFICULDADES E EXPECTATIVAS DO EDUCATIVO DO MAMAM EM 
2020 E 2021 

De acordo com Schenkel (2020) os primeiros sinais do impacto da pandemia do 
novo coronavírus no campo globalizado da arte não demoraram a aparecer. Cerca de 
um mês depois da Europa identificar os primeiros casos da doença, março de 2020 foi 
marcado por uma série de fechamentos de museus icônicos, a começar pelo Louvre. 
Em meados de maio, relatórios publicados pela UNESCO (2020) e pelo ICOM (2020) 
apontavam que entre 90% e 95% dos museus do mundo se encontravam fechados 
devido à emergência de saúde. Todos esses estudos destacam como consequências 
diretas desse fechamento o encerramento de contratos com trabalhadores temporários 
e freelancers, assim como o aumento das atividades digitais dessas instituições.
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Não diferentemente do mundo, os espaços expositivos pernambucanos 
permaneceram fechados até o dia 21 de Junho de 2021, de acordo com as regras de 
flexibilização das medidas restritivas contra o novo Coronavírus. De portas fechadas 
os museus tiveram que renovar as maneiras de impulsionar as atividades internas e a 
participação do público virtualmente. Nesse sentido houve uma mobilização de grande 
parte dos educativos em Recife/PE no que diz respeito ao entendimento e facilitação 
de ações em que o público esteja mais presente, sinta-se atendido mesmo que em 
ambiente totalmente digital e tenha atuação efetiva e dinâmica nas intervenções 
sugeridas, como bem destaca Cury (2004) quando menciona que os museus agregam 
mais valores quando seu público se relaciona com o patrimônio e tem capacidade 
crítica sobre tal.

Ainda sobre público não podemos deixar de considerar que a representação dessas 
pessoas enquanto espectadores de espaços culturais nos remete a demandas culturais 
próprias e interfere diretamente no processo de construção do plano museológico, 
que é o documento que dispõe de todas as orientações e planejamentos a serem 
desenvolvidos por todos os setores do museu. Vemos que alguns autores se atêm 
especificamente em público de museus, como algo diverso. Coelho (2004) cita que 
não existe público de arte, mas sim públicos; que se compõem de uma variedade de 
grupos que têm motivações e objetivos próprios, além de comportamentos específicos. 
Sheikh (2009, p. 74) fala “na ideia de público no seu sentido plural, ou seja, enquanto 
públicos múltiplos e coexistentes”.

O MAMAM foi criado em 24 de julho de 1997, data na qual foi concedido o estatuto 
de Museu à antiga Galeria Metropolitana de Arte Aloísio Magalhães, homenageando 
o artista plástico, designer e ativista cultural pernambucano. Instalado em um antigo 
casarão do século XIX, que possui sete salas de exposição, biblioteca especializada 
em arte moderna e contemporânea, reserva técnica, sala de atividades educativas, 
sala de administração e auditório (blog wordpress mamam), desde 2020 o educativo 
tem trazido formações dos profissionais e estagiários que compõem o programa 
educativo do museu. Ainda em 2020 esse setor promoveu virtualmente a visibilização 
da plataforma do google arts & culture, o blog blogmamam.wordpress.com e as redes 
sociais através do @mamamrecife. Estratégia de certa forma criticada por Beiguelman 
(2021, p.1) que argumenta que esses espaços culturais estão sendo “atropelados pela 
pandemia e sem conteúdo artístico e cultural criado para a web”, museus, galerias e 
instituições culturais “acabaram aderindo emergencialmente aos únicos campos da 
vida online que conhecem, as redes sociais, e-commerce e saídas de emergência 
apontadas para o Google Arts & Culture”. 

Elucidando o que tem sido promovido em termos educativos e culturais no MAMAM 
ficaram evidentes algumas práticas desenvolvidas entre 2020 e 2021, tais como a 
promoção de oficinas virtuais para públicos diversos a respeito de terrários, fantoches, 
Mosaico com casca de ovo, confecção de livretos, etc, todas conduzidas na rede 
social do instagram pelos mediadores culturais com o objetivo de estimular o público 
a interagir e aderir a realização desse tipo de atividade tão habitual no espaço.

Outra proposta do educativo foi a fomentação de pesquisas e debates sobre 
temas no âmbito das artes, cultura e de assuntos relevantes na atualidade, tal como 
o webinário internacional “Curadorias: Histórias e práticas entre diversidades”, 
realizado toda última quarta-feira do mês. Este teve o intuito de promover diálogos 
com especialistas em várias áreas de conhecimento e abordar mais especificamente 
temas que algumas vezes o educativo não alcança com profundidade.

Também estão sendo veiculados nas plataformas digitais os programas online 



695

“Vozes da arte/educação”, que é uma série de breves depoimentos com foco no 
compartilhamento de diferentes perspectivas sobre o campo de atuação da arte/
educação no instagram, e o “Educativo Indica”, que é uma série de conteúdos com 
objetivo de compartilhar artistas, obras e questões ligadas à vida e a arte sugeridas 
pelo educativo do museu.

Outro recurso metodológico tem sido o oferecimento de cursos online para fomentar 
conhecimento no âmbito cultural e propor discussões que atravessam, assim como o 
webnário, vários campos de atuação e assuntos atualmente relevantes. Em destaque 
estão os cursos “Outro museu só pode existir se este acabar (museus, monumentos 
e miradas pós coloniais)”, que em Julho de 2021 teve como foco discutir, analisar, 
refletir, criticar e desdobrar noções de museus, monumentos e instituições de memória 
a partir da perspectiva decolonial.  

Para além de todas essas propostas também podemos marcar como parâmetro 
de abordagem educativa a recente exposição oral, realizada na semana dos museus 
de 2021, com falas da coordenadora do acervo do MAMAM, Mariza Monteiro, que 
expôs um pouco sobre algumas obras de artes e artistas que integram o acervo da 
instituição. Efetivamente essa sugestão de atividade foi um estudo piloto para dar início 
a uma série de vídeos colocados em prática ainda em junho de 2021 e intitulados de 
#diálogoscomoeducativo nos quais os mediadores buscam pontuar suas memórias 
e momentos importantes na trajetória do museu e de suas atuações profissionais 
enquanto educadores de um espaço artístico. Essa prática nos traz um respiro no 
tocante ao que o MAMAM vem trazendo de proposta desde o trabalho no espaço 
físico até a incorporação das propostas virtuais de hoje. 

Como uma maneira de dinamizar e apresentar publicamente o engajamento do 
museu com questões que pontuam ainda a importância das ações educativas nos 
museus uma das lives da série “Papo de Museu” e intitulada como “Arte/Educação”, 
Nathália Vieira, atual coordenadora do educativo do MAMAM e com mediação de 
Thalita Mesquita, educadora do Cais do Sertão, espaço também situado em Recife- 
Pernambuco, evidenciam a tentativa de apontar a importância dessas ações nos 
museus com recorte para o momento presente e usando as redes sociais como suporte 
dessa dinâmica. Também é notório certa consonância em relação ao que pode e deve 
ser oferecido ao público como parâmetro de enfrentamento desses equipamentos 
culturais, além de planejamentos para que os anos em Pandemia não signifiquem 
diretamente o distanciamento entre os lugares culturais, os públicos e os programas 
educativos.

Apesar da potencial ampliação de acesso proporcionada pela Internet, 
excluem-se públicos que não se encontram nessa situação de 
conectividade ideal, como idosos sem familiaridade com smartphones 
e Instagram ou jovens de periferia com pacotes de dados limitados, 
que também poderiam se beneficiar de ofertas culturais em tempos 
tão desafiadores (SCHENKEL, 2020. p. 3)

Essa realidade também se alia de forma contundente aos relatos de dificuldades 
no próprio MAMAM. Segundo a coordenação do educativo, em consonância com a 
equipe de mediadores e a arte educadora, os pontos mais expressivos de dificuldade 
nesse tempo de pandemia têm sido: 1) O trabalho exclusivamente remoto já é um 
grande desafio, pois o educativo é um setor que está sempre em prática, o contato 
com o público move muito a dinâmica do setor. Então, a equipe sente muita falta dessa 
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dinâmica com o público, apesar da abertura do museu ainda no início da pandemia, 
porém em horários e escalas reduzidas, ou seja, não é o cenário habitual, o que 
desestimula um pouco a equipe; 2) a ausência de recursos no contexto de gestão 
pública municipal e 3) por ser uma realidade nova e muito desafiadora, a ausência do 
formato presencial cruza com limitações técnicas.

A vinculação e frequência do público, que é diverso, nos espaços virtuais e na 
participação das propostas educativas está sendo uma problemática para instituições 
culturais e museus como o MAMAM, mas não podemos nos esquecer que articular 
atividades e destiná-las a um público é atribuição do setor educativo. Nesse cenário, 
a função de reunir um público segue, como pontua Schenkel (2020,p.4), “ainda na 
disputa da atenção desse público ideal da quarentena com uma oferta sem precedentes 
de lives de música, filmes e e-books ofertados gratuitamente durante a pandemia 
por editoras, cinematecas e instituições culturais, webinários de livre acesso, além 
do cardápio de séries e filmes em constante atualização de diferentes serviços de 
streaming”. Isso nos leva gradativamente a perceber o inchaço das propostas de 
espaços culturais no ambiente virtual e pensar sobre como esses lugares físicos têm 
lidado com as dificuldades ou até mesmo reajustes de todas as estratégias educativas 
e culturais praticadas no dia a dia presencial.  

Avaliando as expectativas acerca do que foi e está sendo cada vez mais ampliado 
conseguimos visualizar um movimento de preservação do patrimônio cultural através 
da memória e da conservação do espaço por ora não ocupado/visitado completamente, 
além do diálogo com a questão da educação museal através das ações educativas e 
também o desejo de uma nova fase na flexibilização das medidas restritivas. Nesse 
sentido temos a iniciativa do projeto “Das coisas políticas e as políticas das coisas”, 
que tem como objetivo de ampliar as discussões sobre as diversas faces da relação 
arte e política e refletir sobre as ausências de artistas e suas representatividades de 
gênero, classe social, etnia e racialidade na construção do acervo do museu. Esse 
projeto contará com uma grande exposição em todos os salões do MAMAM com obras 
de setenta e uma artistas mulheres do acervo próprio e tem previsão de início para 
o segundo semestre de 2021 juntamente com a continuação das ações educativas, 
cursos e debates.
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O QUE AINDA VIRÁ?

Obra “Ofélia do Capibaribe” Tereza Costa Rêgo, 1980. Imagem>www.
instagram.com/p/CKe9sdSBADB<

Figura 1

A criação de conteúdo específico para as redes sociais é uma tendência verificada 
nas próximas atividades propostas pelo MAMAM. A apropriação, nem sempre fácil, 
do manuseio de novas ferramentas tecnológicas pela equipe de profissionais e a 
necessidade de aproximação do público têm sido pensadas. A proposta recente é 
trabalhar com uma exposição somente de mulheres. O educativo irá aproveitar e 
contextualizar as lembranças pessoais do público em articulação as obras do acervo, 
entre elas, “Ofélia do Capibaribe”, referência da literatura shakesperiana. A obra “Ófélia 
do Capibaribe”, figura 1, da artista pernambucana Tereza Costa Rêgo (1929 - 2020) é 
do acervo e tem morada justamente na Rua da Aurora, em frente ao rio Capibaribe que 
é lugar de muitos embates acerca da preservação ambiental, de aspectos culturais 
relevantes em Recife, de encontros e desencontros. 

As atividades educativas e culturais ainda serão novamente reconfiguradas 
com a expectativa de abertura gradual para visitações presenciais, trazendo novas 
preocupações sobre a continuidade das ações virtuais. Fica evidente que diversos 
questionamentos e indagações ainda giram em torno das ações educativas em 
tempos pandêmicos. Portanto, a partir das perspectivas do educativo do MAMAM 
podemos acreditar que a rotatividade de dinâmicas e a preocupação da equipe com 
novas metodologias e práticas em meio virtual são aliadas para que esse momento 
de pandemia traga boas expectativas ao seu público e não se deixe levar apenas pelo 
uso emergencial das ferramentas virtuais.
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RESUMO
A propagação de um meme bem-humorado pode carregar camadas 

de sentidos, e gerar debates acerca de políticas públicas com alto 
potencial contravisual, como é o caso do meme do jacaré. Oriundo 
de uma fala presidencial desinformativa, com atravessamentos de 
teorias conspiratórias antivacina, propagou-se nas mídias sociais 
rapidamente, ganhou forte cunho de resistência e luta pela imunização 
em massa, adquirindo contravisualidades, além do universo digital, 
indo para as ruas através de grafites, camisetas e, até mesmo, 
performances virais no ato de vacinação. Transformando-se numa 
bandeira de combate à desinformação e ao coronavírus, virou 
sinônimo de pessoa vacinada no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE
Meme. Desinformação. Contravisualidade. Imunização.

ABSTRACT 
The propagation of a humorous meme can include complex layers 

and reveal public opinion debates or even governmental with a high 
counter-visual potential, as the case of the alligator meme. Coming 
from an uninformative presidential speech, reach of anti-vaccine 
conspiracy theories, declaring that the Pfizer-Biontec vaccine can 
change human DNA. Said in the words of Jair Bolsonaro: “it turns you 
into an Alligator”. It quickly spread in social media, gained a strong 
mark of resistance and fight for mass vaccination with good humor, 
acquiring counter-visualities beyond the digital universe, going into 
the streets through graffiti, t-shirts, costumes and even performances 
in the act of vaccination. It became a flag to fight misinformation and 
coronavirus, so much that it became synonymous of a vaccinated 
person in Brazil.

KEYWORDS
Meme. Disinformation. Contravisuality. Immunization.

Este artigo desdobra-se de uma pesquisa de mestrado, em 
andamento, sobre as visualidades e a desinformação durante o 
primeiro ano da pandemia do covid-19 no Brasil, vinculada ao 
projeto Nortear, de um grupo de pesquisa de uma Universidade 
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pública.  Ao lançar olhares sobre a pandemia do covid-19 no Brasil, e o trágico grande 
número de vítimas, faz-se fundamental compreender como as políticas públicas e 
os direcionamentos do Estado brasileiro conformaram com desinformações sobre a 
doença, seu tratamento e combate. Resultando num conjunto de medidas, narrativas 
e visualidades próprias de um imaginário negacionista, legitimado por importantes 
figuras governamentais, em especial o presidente da República, Jair Bolsonaro. O 
termo desinformação designa variações de notícias falsas, desde a totalmente falsa 
até conteúdos descontextualizados, entre outras formas, englobando teorias da 
conspiração e os atravessamentos narrativos que levam ao engano. Desinformação 
é um conceito que amplia o entendimento sobre os conteúdos falsos propagados, 
pois existem uma série de tensões, entre a verdade e a mentira, que tornam este 
debate mais complexo. Vejamos o caso do Brasil, em que dificilmente encontramos 
conteúdos totalmente falsos, como aponta a pesquisa de Raquel Recuero, que analisou 
mensagens compartilhadas acima de 20 vezes no aplicativo de mensagens WhatsApp, 
entre os meses de março e abril de 2020, tendo observado que a desinformação mais 
frequente era associada a modos de enquadrar fatos reais com uma interpretação 
falsa, ou a juntar dois fatos que não têm relação entre si, e apresentar uma falsa 
conexão (RECUERO, 2020). Apontamento que dialoga intimamente com as questões 
levantadas neste artigo.

Em dezembro de 2020, Bolsonaro fechava o ano como um notório agente de 
desinformação, negava apoio às políticas de isolamento necessárias para o combate 
ao coronavírus, fazia propaganda de medicamentos, sem eficácia comprovada, para 
o tratamento da doença, e minimizava os efeitos da pandemia, entre outras ações: 
“Bolsonaro disse que a pandemia não passava de uma ‘gripezinha’, falou que as 
ações de combate ao vírus representavam uma ‘histeria’ e que a preocupação com o  
espalhamento da doença era uma fantasia” (RECUERO, 2020).

No fatídico dia 17/12/2020, por meio de uma declaração em evento oficial, 
enquanto chefe de Estado, alinhou-se aos discursos antivacina ao atacar a vacina 
Pfizer/BioNtech que, naquela altura, estava em fase de aplicação em outros países, 
e, mais tarde, com a investigação parlamentar intitulada CPI da pandemia, instalada 
em 13 de abril de 2021, soube-se que o governo ignorou contratações de montantes 
consideráveis desta vacina, atrasando o processo de vacinação. O presidente alegou, 
nesta ocasião, não estar disposto a fechar o contrato com o laboratório, pois o 
mesmo não se responsabilizava pelos efeitos colaterais na população; portanto, nas 
palavras do presidente, “No contrato da Pfizer está bem claro, nós [a Pfizer] não nos 
responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema 
seu”, criando uma desinformação que parte de uma verdade sobre os termos contratuais 
com o laboratório, porém com uma conclusão totalmente falsa. Em tempo, nas mídias 
sociais já circulava desinformação, totalmente falsa, sobre a vacina mudar o DNA 
humano, entre outras teorias da conspiração, como a vacina conter um chip para te 
dominar; segundo a pesquisa da ENSP, a vacina é alvo de 19,8% das desinformações 
analisadas entre março de 2020/março de 2021. Considerarmos que “O mundo é-nos, 
por vezes, acessível apenas por intermédio dos canais de informação midiática, que 
digerem um conjunto de dados sobre certos objetos, quando a matéria original nos 
é completamente estranha” (CAMPOS, pg. 61, 2013). Ou seja, a visualidade sobre 
as novas vacinas, somada à imagem de um animal feroz, rasteiro, que não se vê 
com facilidade debaixo da água, como o jacaré, tinha potencial capaz de prejudicar 
a imunização em massa, que é um pacto coletivo, justamente por alimentar um 
imaginário de medo e desconfiança na população. Apesar das mediações negativas 
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do Governo Federal, os sentidos gerados a partir dessas informações tomaram um 
caminho coletivo reverso: de resistência, e de luta pela vacinação.

As mídias sociais revelam o impacto coletivo na criação e propagação de informação 
e visualidade; foi com, e através delas, que a repercussão desta desinformação adquiriu 
a expressão de meme. Na década de 1990, o termo meme se popularizou na Internet 
através do site “O memepool”, que possuía conteúdos e links de alta propagação nas 
redes. Assim, o termo foi ganhando espaço, embora seu sentido originário, advindo 
da biologia, de unidade de propagação cultural semelhante ao gene (DAWKINS, 
1976), tenha se perdido; segundo Susan Blackmore (2002), ninguém pode impedir as 
pessoas comuns de usarem o termo “meme” com outros significados. Com os estudos 
meméticos, outras abordagens surgiram, e memes foram considerados artefatos 
informacionais com atitude (DENNETT, 1998), transmitidos pelo aparato cognitivo 
humano (BLACKMORE, 2002). Nos anos 2000, vistos como artefatos culturais 
típicos da cultura participativa (JENKINS, 2010), que tiveram dimensão local e global 
destacada dentro da web (RECUERO, 2007). Hoje, associados às redes sociais, 
vinculam padrões de composição e propósitos multimodais, sendo identificados como 
memes de Internet (SOUZA JUNIOR, 2014). E, também, considerados artefatos 
midiáticos e elementos fundamentais da linguagem digital (CHAGAS, 2020). 

A Internet tornou-se o ambiente ideal para visualização e propagação de memes; 
segundo Fontanella (2009, p.8), os memes são originados de determinados aspectos 
sociais, culturais, temporais, espaciais; o meme de Internet mostra, não apenas, o 
repertório individual e cultural do sujeito criador, mas também daquele que o compartilha, 
e o humor que pode ridicularizar ou potencializar ideologias, influenciando uma rede 
de contatos (CHAGAS, 2017). Essa potência para influenciar aparece na relação 
que existe entre memes e desinformação, segundo Chagas (2018); para entender 
essa relação, precisamos, antes, entender a diferença entre meme e conteúdo viral. 
Nem todo meme é viralizado, existem aqueles que surgem de maneira espontânea e 
possuem alta circulação apenas em grupos digitais específicos; já os conteúdos virais 
são fabricados para atingir o maior público possível, além das bolhas de afinidade, 
enquanto os memes expressam crenças e valores de um grupo afim. “Ainda que 
guardem semelhanças e que possamos identificar virais com memes, dada a 
semelhança na maneira como se propagam nas redes, os virais não passam por um 
processo de reapropriação e ressignificação, como os memes.” (CHAGAS, 2018). 
Pois os conteúdos virais são criados apenas para veiculação em massa, sem contar 
com possíveis mutações, e existem desde que a cultura de massas se estabeleceu. 

A fórmula simplificada é: toda Fake News é um viral, nem todo viral 
é uma Fake News. Algumas Fake News se apropriam do formato de 
um meme [...] Igualmente, a linguagem jornalística é, muitas vezes, 
emulada, para dar o tom de que aquela é uma notícia verdadeira. 
Assim, sem dúvida, há muitas Fake News que são disseminadas com 
base em uma incorporação de mecanismos presentes na linguagem 
dos memes. (CHAGAS, 2018) 

 
A famosa frase “Aquilo que não se propaga, morre”, de Henry Jenkins, um dos 

pesquisadores de mídia mais influentes da atualidade, ganha novos desdobramentos 
na pandemia, quando percebemos que conteúdos, altamente propagados com 
desinformação, podem colocar a vida de indivíduos, e a saúde pública de um país 
inteiro, em perigo, nos levando ao questionamento “Aquilo que se propaga, mata?”. 
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Acerca de conteúdos virais, Jenkins questiona o significado de “viral” como algo 
pautado na biologia, que credita a circulação de conteúdos como algo passivo, como 
uma contaminação que independe da ação direta dos atores. No livro “A Cultura 
da Conexão”, Jenkins alerta: “O viral está ligado a ‘irracional’; o público é descrito 
como ‘suscetível’ à ‘atração’ do que é viral, e os participantes se tornam ‘hospedeiros’ 
inadvertidos de informações que carregam, através de seus contatos, pelas redes 
sociais” (JENKINS, p.43, 2014). Por desconsiderar essas ideias e acreditar numa 
cultura participativa, cunhou o termo propagabilidade, adotado aqui.

A cultura visual contemporânea experimenta, através das novas mídias, a criação 
de novos imaginários (CAMPOS, 2013), na medida em que se abrem possibilidades 
de acesso, produção e propagação de conteúdos alternativos às mídias tradicionais; 
todavia:

 
[...] inclino-me a considerar que as imagens e os imaginários 
hegemônicos, aqueles que nos assaltam cotidianamente, com os 
quais convivemos assiduamente desde a infância, se alojam neste 
vasto território das imagens mediatizadas, digitalizadas, globalizadas, 
que alimentam o espetáculo e o consumo, que dão informação e 
prazer, mas que concorrem, decisivamente, para moldar o mundo que 
conhecemos e como nos representamos. (CAMPOS, 2013, p.144)

 
Esta concorrência para moldar como nos vemos e nos representamos, ficou 

evidente no meme do jacaré; de um lado, um discurso vindo de um chefe de Estado, 
por meios tradicionais, e, de outro, a manifestação popular nas mídias sociais, como 
vemos na imagem a seguir:

 

Fonte: Google imagens

Figura 1. Exemplos de memes do jacaré

O meme do jacaré possui forte cunho humorístico e político de resistência, com 
visualidades que partem da cultura popular brasileira. Um exemplo é a Cuca, uma 
jacaré fêmea com cabelos loiros, personagem criada pelo consagrado escritor Monteiro 
Lobato, em 1921, no livro “O Saci”, e, posteriormente, encenada na série “Sítio do 
Picapau Amarelo”, na TV aberta, nos anos 1990 e 2000. Outro exemplo interessante que 
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aparece nos memes, e a única figura humana, é o dançarino Edson Cardoso, conhecido 
pelo nome artístico de “Jacaré”, que ganhou fama também nos anos 1990 e 2000, com 
seu grupo musical chamado “É o Tchan”. Ambos demonstram questões geracionais 
do arcabouço visual, e do imaginário, dos atores envolvidos no processo de criação 
e cocriação desses memes, embora o meme tenha sido propagado por audiências 
de diferentes faixas etárias. Audiências, essas, que expressam afinidade ao assumir 
a transformação em jacaré como sinônimo de estar vacinado, e, consequentemente, 
como algo a ser comemorado, cada um à sua maneira; no entanto, constituindo forte 
identificação enquanto grupo. Além de que, “Cada vez mais, memes estão sendo 
usados para demarcar limites muito claros em relação a valores, crenças, conduta 
moral e ‘pessoas como nós’” (ELLIS, 2017. SHIFMAN, 2014. WATERCUTTER; ELLIS, 
2018). Afinal, o meme traz um conjunto de percepções, representações e até “piadas 
internas” que, muitas vezes, só fazem sentido para um grupo especifico.  Sendo que 
“muitos memes online contemporâneos parecem ser consequência de ideologias e 
espaço de afinidade já consolidados” (KNOBELL; LANKSHEAR, 2020, p. 121).

Para Mitchell (2002, pp.170-171), experimentamos o visual através da cultura e 
das suas construções simbólicas, vistas como “um sistema de códigos que interpõem 
um véu ideológico entre nós e o mundo real”. As visualidades da Cultura Visual 
Contemporânea se entrelaçam, ganham força e multiplicam-se a partir das novas 
tecnologias de informação e comunicação, e nos meios digitais, tanto que não 
podemos mais versar sobre cultura visual na atualidade sem considerar a perspectiva 
digital. Portanto, “Cada vez mais, a visualidade situar-se-á em um terreno cibernético 
e eletromagnético em que elementos abstratos, linguísticos e visuais coincidem, 
circulam, são consumidos e trocados em escala global” (CRARY, 2012, p. 12). Vemos 
essa dimensão global no meme do jacaré ao ser internacionalizado e cocriado por uma 
página estrangeira de memes autorais sobre crocodilos, na plataforma do Facebook, 
em crítica direta ao presidente, como vemos a seguir, com texto em inglês, “Presidente 
brasileiro não tomando vacina porque não quer se tornar um jacaré”:

 

Fonte: Gators Daily

Figura 2. Meme do jacaré internacional



704

O meme do jacaré demonstra o potencial contra-hegemônico nas produções 
visuais em rede; afinal, “Na era do visual na tela, o seu ponto de vista é crucial.” 
(MIRZOEFF, 1999, p.1). Para Mirzoeff, essa potencialidade de ver e representar o 
mundo por resistência, ou apesar dos domínios da visualidade vigentes, é a chamada 
contravisualidade, pois “O ‘realismo’ da contravisualidade é o meio pelo qual alguém 
tenta dar sentido à irrealidade criada pela autoridade da visualidade, ao mesmo tempo 
em que propõe uma alternativa real.” (MIRZOEFF, 2011, p.485). Visto que “A visualidade 
endereça-nos para um processo complexo e multifacetado, em que tornam parte não 
apenas dimensões relativas à percepção e à cognição humanas, mas igualmente 
variáveis de ordem histórica, social e cultural” (CAMPOS, 2013, p.153). Esta dinâmica, 
entre a irrealidade da autoridade da visualidade e os realismos da contravisualidade, 
pode ser entendida pelos processos de percepção de mundo que permitem que certos 
conhecimentos, ou informações, sejam propagados e naturalizados.

Se determinados acontecimentos e processos são excluídos 
ou realçados a custa dos demais, isso afeta a inteligibilidade do 
funcionamento contemporâneo do poder, no qual nós mesmo estamos 
enredados. Tais escolhas afetam a aparência “natural “do presente e 
evidenciam sua constituição historicamente fabricada e densamente 
sedimentada. (CRARY, 2012, p.17)

Mirzoeff considera, ainda, que “a cultura visual não depende das imagens em si 
mesmas, mas da tendência moderna de plasmar em imagens ou visualizar a existência” 
(ibidem, 2011, p.23). Se visualizamos cada vez mais, e o acesso ao meio digital tem 
sido amplamente possibilitado, a cultura contemporânea é ideal não apenas para a 
criação de visualidades mas, também, de contravisualidades. 

Uma forma de combater o imaginário negacionista sobre as vacinas no Brasil, foi a 
contravisualidade do meme do jacaré, que adquiriu expressões diversas  nas mídias 
sociais, como vídeos na plataforma do Youtube, filtros na plataforma do Instagram, 
figurinhas no aplicativo de mensagens do WhatsApp em conversações sobre o ato da 
vacinação, em especial nas artes visuais; a seguir, vemos um quadro com exemplos de 
charges de teor crítico e de conscientização sobre medidas de proteção ao covid-19, 
e, também, ganhando as ruas na forma de grafite. 
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O alcance do meme às ruas, segundo Fontanella (2009), era raro nos primeiros 
anos desses artefatos midiáticos; porém, “Hoje é possível observar memes 
aparecendo na mídia de massa, apropriados por programas de humor, ou mesmo 
por campanhas publicitárias” (FONTANELLA, 2009, p.8). Ou, ainda, apropriados pelo 
mercado, em formas de produtos de consumo; desta forma, percebemos como o 
poder da visualidade, e também dos “códigos visuais”, é assumido como um fator na 
transmissão das mensagens e no estímulo ao consumo (CAMPOS, pg. 74, 2013), 
como disserta Ricardo Campos no seu livro “Introdução à Cultura Visual”, no capítulo 
sobre consumo e estilos de vida. Vemos, no quadro a seguir, três exemplos nesse 
sentido, a partir do meme estudado aqui, onde se veem produtos descritos em sites de 
vendas, como camisetas “para tomar vacina”, caneca “Tô indo vacinar” e máscaras de 
proteção “Jacaré imunizado”, que estão diretamente associadas para uso, justamente, 
no momento da vacinação.

Fonte: Google imagens

Figura 3.Exemplos de mutações do meme do jacaré

Fonte: Google shopping

Figura 4. Exemplos de produtos do meme do jacaré
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A relação entre as visualidades das ruas e as digitais está cada vez mais híbrida 
e complexa; para Campos (2020), não podemos ignorar a capacidade que as mídias 
digitais possuem na mobilização de pessoas e na criação de iniciativas no espaço 
público, de forma inusitada, informal e massiva. E cita, como exemplos, os movimentos 
de impacto das mídias sociais em mobilizações sociais contra-hegemônicas, como a 
primavera árabe, do movimento Occupy, e conclui que “diversos estudos indicaram 
que as tecnologias digitais incentivaram a criação de fenômenos de natureza viral que 
tiveram consequências nos protestos e mobilizações políticas que se seguiram nas 
ruas de muitas cidades” (CAMPOS, 2020). As ruas brasileiras, além dos grafites, foram 
espaços para performances do meme do jacaré, com atores de diferentes gerações, 
como os casos da senhora de 63 anos e do estudante de 22 anos, ou de diferentes 
profissões, como a professora, o estagiário do museu Monteiro Lobato e o influencer 
digital que performaram, no caminho de casa até à vacinação, todos com elaborados 
figurinos de jacaré, presentes no quadro a seguir:

Fonte: reportagens jornalísticas citadas nas referências

Figura 5. Exemplos de performances do meme do jacaré no ato da 
imanização

Isso nos lembra a importância da visualidade para as esferas tanto coletivas como 
individuais, pois “é mobilizada pelas pessoas com o intuito primeiro, ou acessório, 
de comunicar algo sobre si, sobre aquilo que são, enquanto pessoas singulares ou 
membros de um conjunto cultural mais vasto” (CAMPOS, 2013, p.14). 

No artigo “Zoeira”, sobre o humor, nos memes brasileiros, com relação às questões 
sociais e políticas, vistos enquanto memes de protesto, Lunardi e Burgess (2020) 
analisam exemplos pré-pandêmicos. Os autores revelam que  existe uma dimensão 
política e cultural do humor para reagir a situações caóticas no país, mostrando-se 
como uma maneira de lidar com tensões e traumas coletivos, possibilitando “expressão 
de opinião, funcionando como uma forma de liberação de estresse, ao mesmo tempo 
em que dá um sentimento de subversão de poder, mostrando que o humor é, também, 
uma forma válida de protesto no Brasil” (LUNARDI; BURGESS, 2020, p.440), em 
entendimentos sobre a cultura brasileira que convergem com o que levantamos aqui.
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Para o desenvolvimento deste artigo, conversamos com um autor de memes que 
possui uma página na plataforma Facebook com mais de 25 mil seguidores no Brasil. 
Ele nos contou sua percepção sobre os sentidos criados nos seus memes e naqueles 
que ele cocria, como aconteceu com o meme do jacaré. Segundo ele, o sucesso viral 
deste meme está relacionado com o sucesso da vacinação em massa, por expor 
os absurdos presentes na ideia conspiratória sobre a possibilidade de uma vacina 
mudar o DNA humano. Dessa forma, o humor age como elemento ridicularizador 
da figura do próprio presidente diante de sua audiência, com potência reflexiva e 
fortemente racional para combater estas desinformações, bem como o imaginário e 
as visualidades que as geram e as afetam. Memes só fazem sentido se analisados 
em conjunto (SHIFMAN, 2014), sendo “preciso olhar para esse fenômeno de forma 
conjuntiva, ou seja, contextualizá-lo, ver como funcionam para construir um clima de 
opinião” (CHAGAS, 2020). Assim como a desinformação, que só impacta pelo alto 
alcance nas redes por ações coletivas, ou seja, é preciso olhar a desinformação e 
os memes de maneira conjunta (CHAGAS, 2020); ainda segundo este autor, “[...] 
a desinformação não pode ser combatida com foco em conteúdos isolados. É inútil 
limitar a circulação de um meme ou de uma piada, se esse mesmo imaginário continua 
a ser alimentado de outras maneiras” (CHAGAS, 2020). Portanto, o meme do jacaré 
reage, não apenas, a uma desinformação isolada, mas a um conjunto de ideias, 
visualidades que formam um imaginário conspiratório, antivacina, no Brasil. E emerge 
de elementos do imaginário da cultura e da arte popular brasileira, desde a literatura 
até a música, que, somados ao humor crítico, adquirem papel contravisual pela luta a 
favor da imunização em massa.  

Referências 
BLACKMORE, S. The meme machine. Oxford: Oxford University Press, 2002.
MIRZOEFF, Nicholas. An introduction to visual culture. London/New York: 

Routledge, 1999.
_________.The Right to Look. In: Critical Inquiry, vol. 37, n. 3, 2011, pp. 473-496.
CAMPOS, R. Introdução à cultura visual. Abordagens e metodologias em ciências 

sociais. Lisboa: Mundos Sociais, 2013.
________. Juventude e Cultura de rua híbridas. Sociol. Antropol. 10 (2) • May-Aug 

2020 • https://doi.org/10.1590/2238-38752020v10211.
CRARY, J. Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX; trad. 

Verrah Chamma; org. Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
CHAGAS, V. et al. A política dos memes e os memes da política: proposta 

metodológica de análise de conteúdo de memes dos debates eleitorais de 2014. In: 
Intexto. Porto Alegre: UFRGS, n. 38, p. 173-196, jan./abr. 2017. Disponível em http://
seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/view/63892. Acesso em 10/08/2020.

_____. Entre criadores e criaturas: uma investigação sobre a relação dos memes 
de Internet com o direito autoral, revista Fronteiras, 2018.

_____. Fazendo as pazes com memes - Usar a alfabetização midiática para 
garantir que a vida pública não se torne apenas uma piada maçante. Disponível 
em: https://doi.org/10.21428/6ffd8432.ac155a53. Acessado em 10/08/2020.  

DAWKINS, R. O Gene Egoísta. Trad. Geraldo Florsheim, Belo Horizonte: Itatiaia; 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1978. 

DENNETT, D. Memes: Myths, Misunderstandings and Misgivings. DRAFT 
for Chapel Hill, October 1998. Disponível em: https://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/
papers/MEMEMYTH.FIN.htm. Acesso em 12 jan. 2018.



708

FONTANELLA, F. O que é um meme na Internet? Proposta para uma problemática 
da memesfera. Trabalho apresentado no III Simpósio Nacional da ABCiber, São Paulo, 
2009.

JENKINS, H. et al. Executive Summary e Introduction: media virus and the meme. 
In: Spreadability: if it doesn’t spread, it’s dead. 2010.

_________; FORD, Sam; GREEN, Joshua. Cultura da conexão: criando valor e 
significado por meio da mídia propagável. Tradução Patrícia Arnaud – São Paulo: 
Aleph, 2014.

KNOBEL, M; LANKSHEAR. Memes on-line, afinidades e produção cultural (2007- 
2018), in: A cultura dos Memes – aspectos sociológicos e dimensões políticas de 
um fenômeno do mundo digital org. Viktor Chagas. Salvador/BA: EDUFBA, 2020, 
pp. 85- 125.

LUNARDI, G. M; BURGESS, J. “E zoeira”: as dinâmicas culturais do humor brasileiro 
na Internet, in: A cultura dos Memes – aspectos sociológicos e dimensões políticas 
de um fenômeno do mundo digital, org. Viktor Chagas. Salvador/BA: EDUFBA, 
2020, pp. 427-458

MITCHELL, W.J.T. Showing seeing: a critique of visual culture. Journal of Visual 
Culture, vol. 1, n. 2, 2002, pp. 165-181.

RECUERO, R. Desinformação sobre o Covid-19 no WhatsApp: a pandemia 
enquadrada como debate político. Ciência da informação em revista, 2020 DOI: 
10.1590/SciELOPreprints.1334.

http://liberdades.com/mundo/2021/01/32947/bolsonaro-vira-meme-internacional-
ao-ser.html. Acessado em 20/08/2021.

_________.Memes em weblogs: proposta de uma taxonomia. Revista FAMECOS. 
Porto Alegre, n. 32, p. 23-31, abril de 2007. 

________. Desinformação sobre o Covid-19 no WhatsApp: a pandemia 
enquadrada como debate político, 2020. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.1334. 

SANTAELLA, L. A pós-verdade é verdadeira ou falsa? São Paulo: Estação das 
Letras e Cores, 2018.

SHIFMAN, L. Memes in Digital Culture. Cambridge/MA: MIT Press, 2014.
SOUZA JÚNIOR, J. de. Memes pluralistas – práticas linguístico-midiáticas em 

fenômenos bilíngues: um estudo sistêmico-funcional e multimodal sobre propagação 
via corpora digitais. 2014. 173 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Instituto de 
Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/07/23/influenciador-digital-se-fantasia-
de-jacare-e-faz-ate-performance-ao-se-vacinar-contra-covid-em-boa-vista.ghtml. 
Acessado em 01/09/2021.

https://liberal.com.br/cidades/s-barbara/vestido-de-jacare-estudante-e-imunizado-
contra-a-covid-19-1583003/. Acessado em 01/09/2021.

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2021-08-10/cuca-taubate-vacina-covid-19.
html

https://costanorte.com.br/geral/professora-de-sp-satiriza-bolsonaro-ao-se-vacinar-
fantasiada-de-jacare-acredito-na-vacina-1.319357. Acessado em 01/09/2021.

https://www.bluebus.com.br/grafite-em-tempos-de-coronavirus-o-jacare-no-muro-
da-o-recado/. Acessado em 01/09/2021.

https://gcmais.com.br/noticias/fortaleza/2021/03/06/profissionais-de-saude-se-
fantasiam-de-jacare-e-dinossauro-para-tomar-segunda-dose-da-vacina-contra-a-
covid-em-fortaleza/. Acessado em 01/09/2021.

https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaro-vira-meme-internacional-ao-



709

ser-ridicularizado-por-pagina-sobre-crocodilos/. Acessado em 01/09/2021.

Curriculo
Ludmilla Pollyana Duarte
Arte/educadora e artista visual graduada no curso de licenciatura Plena em Belas 

Artes/UFRRJ. Mestranda do Programa em Educação da Unirio orientada pela Prof. 
Dra. Adriana Hoffman. Membro do grupo de pesquisas Comunicação, Audiovisual, 
Cultura e Educação – CACE/UNIRIO. Mídiaeducadora que pesquisa Visualidades e 
Contravisualidades meméticas da desinformação em rede. 



710

RESUMO
Este texto discute a formação docente a partir da perspectiva 

educativa da cultura visual tendo imagens de diferentes campos 
(artísticos, midiáticos, publicitários) como dispositivos pedagógicos. 
A partir de experimentações com imagens no contexto da formação 
de professoras e professores no curso de pedagogia, são propostas 
interlocuções a partir da pergunta: o que podem as imagens enquanto 
dispositivos para a produção de relatos visuais sobre o quê/como 
aprendemos? Para esta escrita, analisam-se algumas narrativas 
visuais produzidas por estudantes ao longo do primeiro semestre 
do corrente ano. Embasam a escrita metodologias visuais a partir 
de Fernando Hernández (2007, 2014, 2018), Paul Duncum (2011), 
entre outros, para compor a compreensão crítica e (per)formativa das 
imagens. 
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ABSTRACT 
The present article discusses teacher training from the educational 

perspective of visual culture using images from different fields (artistic, 
media, advertising) as pedagogical resources. From experiments with 
images in the context of teacher training during the Pedagogy course, 
it is possible to propose a dialogue based on the following question: 
What can images do as devices for producing visual reports about what/
how we learn? For this writing production, visual narratives written by 
students in the first semester of the current year were analyzed. The 
visual methodologies from Fernando Hernández (2007, 2014, 2018), 
Paul Duncum (2011), among others, are used in the argumentation to 
compose the critical and (per)formative understanding of the images. 
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Introdução

O propósito da compreensão crítica e performativa da cultura 
visual é procurar não destruir o prazer que os estudantes 

manifestam, mas explorá-los para encontrar novas e diferentes 
formas de desfrute, oferecendo aos alunos possibilidades para outras 

leituras e produções de “textos”, de imagens e de artefatos. 
(HERNÁNDEZ, 2007, p. 71)

Inicio esta escrita impulsionado pelo pensamento de Fernando Hernández (2007) 
quando nos convida a pensar sobre o que as imagens têm a nos oferecer enquanto 
disparadoras do pensamento. Igualmente, a importância de valer-nos (sobretudo 
no Ensino Superior) das distintas visualidades que atravessam cotidianamente as 
experiências dos sujeitos e que intervém em suas formas de ser e estar no mundo. 

Antes de adensar nas concepções teórico-metodológicas que movimentam a escrita, 
gostaria de situar o contexto do relato que seguirá enredando o texto: atuo na formação 
de professores e professoras em um Curso de Pedagogia, especificamente a partir 
das disciplinas ‘Artes Visuais e Educação A e B’ em uma Universidade Pública ao sul 
do Brasil. Na primeira, nos dedicamos a explorar concepções de arte e ampliar nossos 
repertórios e referências a artistas (sobretudo contemporâneos e contemporâneas) 
e sua interlocução com proposições pedagógicas voltadas à educação infantil e 
séries iniciais da educação básica. Na segunda, o foco está na perspectiva educativa 
da cultura visual e suas ressonâncias às práticas pedagógicas, atravessadas por 
temáticas de gênero e sexualidades, questões étnico-raciais e de diversidade. 

Neste contexto, tenho trabalhado com grupos de cerca de quarenta estudantes em 
cada turma, a maioria jovens entre dezoito e vinte anos de idade, recém concluintes 
da Educação Básica. É neste cenário que experimento, semestralmente o exercício 
de ensinar-aprender de forma compartilhada, inventiva, (per)formativa a partir das 
imagens enquanto disparadores que nos ajudam a refletir sobre o exercício da 
docência no campo das artes visuais.

Apesar do atual momento pandêmico ter nos obrigado a seguir pelo Ensino Remoto 
mediado pelas tecnologias digitais, seguimos buscando alternativas para darmos 
conta dos percursos acadêmicos na universidade. Estamos adentrando ao segundo 
semestre de 2021 (o quarto semestre de ensino em rede) alternando aulas síncronas 
e assíncronas, fazendo uso de plataformas online para encontros virtuais, Moodle 
acadêmico e grupos em redes sociais. Neste interim, tenho angariado algumas pistas 
ao desenvolver proposições artístico-pedagógicas como alternativa às devolutivas 
das leituras e estudos realizados por parte dos estudantes. 

O ponto de partida consiste na problematização às concepções que envolvem o 
olhar enquanto prática cultural, bem como suas reverberações no âmbito das práticas 
pedagógicas e dos repertórios visuais que constituem as percepções dos sujeitos 
envolvidos. 

Esta abordagem tem possibilitado abertura à outras perspectivas e vem contribuindo 
para problematizar o entendimento não apenas do campo artístico, mas também 
das relações com as múltiplas temporalidades das imagens da arte e das mídias 
hegemônicas. Começamos revisitando a ‘história da arte’ por vias não classificatórias, 
desconstruindo perspectivas dualistas baseadas no ‘feio’ e ‘bonito’, noções equivocadas 
que ainda estão muito presentes nas falas dos sujeitos que chegam à universidade. 

Ao estabelecer relações entre artes visuais e pedagogia temos experimentado 
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transitar de uma ‘história universal da arte’ pela ‘história cultural das imagens’, 
reconhecendo assim, o potencial conectivo da cultura visual, onde as produções 
artísticas da histórica da arte fazem parte, mas não constituem o único foco. Ao final 
de cada semestre, após revisitarmos referências icônicas das artes visuais enredadas 
pela interlocução com imagens da cultura popular, ou, em diálogo com produções 
de artistas contemporâneas (sobretudo artistas mulheres latino-americanas), são 
evidenciados os significativos avanços em seus repertórios visuais ao contemplarem 
outras perspectivas baseadas em novos referenciais. 

Os relatos visuais produzidos como resposta às suas aprendizagens trazem 
à tona tanto aspectos presentes nas suas experiências estéticas cotidianas como 
também novos referenciais incorporados ao longo do desenvolvimento da disciplina 
na universidade. Grande parte das narrativas visuais produzidas pelos acadêmicos e 
acadêmicas consistem em pequenos vídeos onde reconstroem narrativas populares, 
apropriando-se de fragmentos de filmes, imagens da ‘história da arte’, da publicidade, 
fazendo uso também de memes, gifs, entre outras vinhetas de abertura distintas.

Diante destes aspectos, o texto busca entrelaçar fragmentos oriundos das nossas 
vivências na universidade com textos de pesquisadores e pesquisadoras da cultura 
visual, que nos ajudam a pensar e experimentar o que podem as imagens enquanto 
dispositivos para a produção de relatos visuais sobre o quê e como aprendemos em 
um curso de formação de professores e professoras.

Complexidade e Representação: o poder das imagens

De natureza híbrida e rizomática, a perspectiva educativa da cultura visual se 
nutre de outros campos disciplinares, tais como a psicologia, antropologia, história, 
filosofia, sociologia, estudos culturais, estudos sobre cinema e mídias digitais, estudos 
queer, feministas, entre outros.  Dentre tantos caminhos investigativos que possibilita, 
também se dedica a examinar as relações entre as imagens nas diferentes culturas, 
buscando diluir fronteiras institucionais ao considerar também as imagens da cultura 
popular e não apenas aquelas classificadas como artísticas. Nas palavras de Ana 
Maria Guasch (2005)

A cultura visual propõe a liquidação da arte tal como a vimos até então. 
A Cultura Visual transforma a História da Arte em uma história ou teoria 
das imagens que não se limita somente ao estudo das imagens ou das 
mídias, mas que se estende as práticas do ver e do mostrar, estudo da 
mirada (GUASCH, 2005, p.59).

Sabemos que as percepções que temos das imagens com as quais interagimos 
cotidianamente não são neutrais, pois somos atravessados pelos dispositivos 
culturais que fazem com que uma imagem ou objeto logre sentido a partir das bases 
reconhecíveis previamente. Quando um artefato visual produzido por determinado 
contexto cultural seduz ou causa estranhamento, o ato de ‘gostar’ ou ‘não gostar’ 
pode introduzir uma concepção prévia da compreensão disposta naquele momento 
(alimentada por experiências antecedentes). Grosso modo, imagens que rompem 
com o previsível, ou que subvertem representações visuais já naturalizadas, tendem 
a gerar desconforto, implicações que podem reverberar exclusão ou pré-conceito se 
não houver abertura a compreendê-las enquanto possibilidades.

Ao examinar experiências estéticas cotidianas podemos reconfigurar paradigmas ao 
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interrogar a dimensão simbólica e sensível das imagens e seus significados. Sobretudo 
aquelas que expressam e configuram nossas práticas e ‘modos de ver’. Perspectivas 
relacionadas à cultura e à ideologia nos convidam a refletir sobre processos de 
constituição subjetiva, haja visto que estamos falando de um campo que não se 
organiza a partir das obras e artistas apenas, mas da relação com as comunidades 
discursivas às quais se inserem, bem como as relações de (in)visibilidade, poder, 
persuasão e sedução.

Em muitos casos, a perspectiva histórica das artes visuais, hegemônica, branca 
e eurocêntrica segue habitando os imaginários da maioria dos e das estudantes 
que chegam ao curso de pedagogia. Quando lhes pergunto sobre quais são suas 
concepções de arte ou quais imagens integram seus imaginários coletivos em relação 
ao conceito de história da arte, é recorrente fazerem referência aos artistas franceses 
e italianos que viveram entre os séculos XV e XIX, oscilando entre renascimento e 
vanguardas artísticas européias do início do século. Referências frequentes nos livros 
de história, literatura e linguagens, e também nas proposições pedagógicas e narrativas 
das estudantes que vivenciam a formação de professores na universidade. Raramente 
as vozes das mulheres, sobretudo das produções artísticas contemporâneas emergem 
dos relatos estudantis quando questionados sobre quais são seus repertórios visuais.

Diante destas constatações, a perspectiva educativa da cultura visual tem 
contribuído significativamente para desmantelar estes discursos prontos que chegam 
à universidade, infelizmente endossados pelas experiências estéticas desenvolvidas 
na educação básica. Articulada pelos modos de ver e de se relacionar com as imagens, 
esta abordagem desloca-se na contramão das narrativas eurocêntricas e convida a 
problematizar concepções hegemônicas, a romper dogmas e relações hierárquicas, 
estimulando posicionamento crítico e autoral. 

Quando nos posicionamos a partir da perspectiva educativa da cultura visual, 
estamos falando de uma diversidade de práticas e interpretações críticas em torno 
das relações entre as posições subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar 
alimentadas pelos diversos campos disciplinares. Ou seja, dos artefatos visuais 
que são produzidos e disseminados pelas culturas, desde uma vinheta de abertura, 
às estruturas narrativas presentes nos filmes, nas tramas novelísticas, seriados, 
videoclipes, propagandas, outdoors, campanhas publicitárias, revistas, quadrinhos, 
reproduções de obras de arte, etc. Ao ponderar sobre eventos e fenômenos visuais, 
estamos propondo uma abordagem que hibridiza o campo, convocando outras áreas 
para dialogar e estabelecer relações de compreensão e produção do conhecimento 
de modo plural, conectivo, inclusivo. Assim, as metodologias visuais na formação da 
docência, preocupam-se com o protagonismo do sujeito que interpreta, bem como os 
relatos visuais que formula como resposta às problematizações que o acompanham.

Para Paul Duncum

A cultura visual é bastante inclusiva, pois incorpora as belas-artes 
juntamente com a extensa gama de imagens vernáculas e midiáticas, 
imagética eletrônica contemporânea e toda a história da imagética 
produzida e utilizada pelas culturas humanas. Além disso, acredita-se 
que as imagens influenciem umas às outras, que sejam intertextuais. 
(DUNCUM, 2011, p. 21)

Para dar conta das experiências visuais (principalmente no momento atual em 
que as imagens digitais habitam cada vez mais as nossas práticas cotidianas), a 
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perspectiva dos estudos visuais investe nos termos ‘cultura’, ‘poder’ e ‘ideologia’ 
atrelados às experiências com/ a partir das imagens. O que supõe estruturas flexíveis 
e em interlocução. De acordo com Ana Maria Guash (2005) optar pelo viés educativo 
que parte da dimensão cultural como enfoque, estimula a mobilidade de pré-conceitos 
em relação aos mais variados temas e conteúdos disciplinarmente sistematizados. 
De acordo com John Storey (2001) a palavra cultura pode ser concebida também, 
além de sua complexidade, como um sistema organizado de significados e símbolos 
que orientam as práticas sociais e culturais, permitindo-nos conceber o mundo e suas 
relações, formular juízos de valor e definindo classificações de gênero, classe e etnia. 
Ao tomar conhecimento desta potência por meio de suas peculiaridades, podemos 
vislumbrar uma formação multicultural, baseada na convivência que se produz a partir 
da diversidade. 

Considerando que a visão corresponde também a um modo de expressão 
cultural, que envolve tanto aspectos relacionados à comunicação humana, como as 
regulamentações que organizam as sociedades, a perspectiva educativa da cultura 
visual não se alimenta apenas do caráter interpretativo do sujeito isolado, mas requer 
sua articulação no campo social-cultural do olhar. Ainda de acordo com Paul Dumcun

Imagens são concebidas como táticas de poder, empregadas por 
facções sociais rivais em sua luta pela legitimação de valores e 
crenças. Em uma sociedade hierárquica e pluralista, tais contestações 
não são apenas importantes para as decisões a serem tomadas, mas 
também são quase sempre ricamente complexas e frequentemente 
contraditórias. (DUNCUM, 2011, p. 21)

Assim sendo, podemos exercitar o que vemos, como nos olham e como nos veem 
as narrativas visuais que circundam os lugares sociais com os quais convivemos, 
bem como seus artefatos e produtos simbólicos. Ao perguntar-lhes por que aceitavam 
‘naturalmente’ algumas imagens em detrimento de outras, foi possível estabelecer 
vários pontos de fomento à problematização. Muitos questionamentos vieram à tona, a 
grande maioria relacionados ao campo das artes visuais vivenciada na escola a partir 
do desenvolvimento de habilidades técnicas ou o reconhecimento de uma série de 
artistas mestres do renascimento ou das vanguardas. Raramente traziam referências 
a questões contemporâneas ou abordagens em que fossem articuladas imagens da 
história da arte com imagens da cultura popular.

Como um importante exercício de experimentação reflexiva e crítica, começamos 
compreendendo que não existe neutralidade na produção e consumo visual, da 
mesma forma que as imagens estão situadas contingencialmente. Por meio de relatos 
visuais, problematizamos onde residem as definições de gosto, prazer e repulsa, 
como dispositivos afetivos que atuam sobre nossos desejos e vontades, de modo 
geral, estão atrelados às significações coletivas, em última instância, aos modos como 
aprendemos a ver. 

A Potência Educativa das Imagens: cartografias do desejo e da repulsa

Operar com as imagens enredadas entre si ou em meio a fragmentos de textos 
para a produção de relatos visuais tem sido importante estratégia pedagógica 
para compreender o que acontece quando ‘friccionamos’ algumas representações. 
Elementos visuais não são disciplinares, ao contrário, complexos e amplificam-
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se também pela contradição, pela possibilidade diversa e movediça das múltiplas 
interpretações. Formam parte das nossas experiências estéticas e sensíveis, 
constituindo universos simbólicos, heterogêneos e consequentemente, amalgamados 
dentro das culturas. Neste sentido, quando pensamos em cartografias do desejo e da 
repulsa, ou seja, daquilo que nos atrai por sua familiaridade ou causa estranhamento, 
estamos pensando em uma espécie de ‘mapeamento das visualidades’ que de algum 
modo nos movimentam. Logo, o termo cartografar logra sentido de acordo com o que 
propõe Fernando Hernández:

A cartografia visual se entende como uma epistemologia narrativa 
criativa e artística e uma metodologia de investigação que permite 
explorar interstícios, deslocamentos, viagens instáveis, formas de 
conhecimento, assemblajes e enredos através dos quais os professores 
realizam suas trajetórias de aprendizagem (HERNÁNDEZ, 2018, p. 
105)

Portanto, neste texto, as cartografias visuais pretendem acionar aspectos que 
dizem respeito à singularidade dos sujeitos na seleção de imagens para a construção 
de seus relatos visuais. Enredados por uma perspectiva autobiográfica, sobretudo 
ancorada na argumentação de Fernando Hernández e Montserrat Rifá em que 
“adotar uma perspectiva autobiográfica significa interpretar e reconstruir experiências 
significativas, e confrontá-las com os discursos sociais e culturais do nosso tempo” 
(Brockmeier, 2000 apud HERNÁNDEZ; RIFÀ, 2011, p.8), esta abordagem busca 
examinar a potência evocativa e narrativa das imagens ao acionar modos de ver e 
interpretar. A abordagem autobiográfica como relato da memória do ‘eu’, atravessada 
pelas tanto pelas trajetórias do sujeito como também entrelaçada pelas marcas sociais 
e culturais que o constituem. 

O diálogo com as imagens movimenta reflexões para além da complexidade formal 
e visual, pois estimula a perceber valores culturais, ideológicos e sociais que em 
outros formatos talvez não fosse possível perceber na mesma intensidade. Devido à 
sua natureza relacional e subjetiva, o trabalho com (e a partir) das imagens, permite 
inscrever noções de etnia, classe social e gênero. Novamente recorrendo a Fernando 
Hernández

(...) as cartografias não são apenas uma estratégia visual que 
possibilita relatos e experiências, mas um espaço de enredo em que 
todas estas substancias - corpos e coisas, textos e situações, afetos 
e intensidades, movimentos e encruzilhadas, ideias e formas de fazer, 
etc.- permanecem reunidas, dentro de uma ontologia processual, 
relacional e performativa do devir. Um dos conceitos que permite 
pensar estes movimentos é o do afeto. (HERNÁNDEZ, 2018, p. 105-
106)

As imagens evocam - geralmente a partir do conteúdo de entretenimento produzido 
por grandes corporações de cinema, mídia, etc.; conceitos construídos, em geral, sob 
perspectivas hegemônicas ou dominantes que muitas vezes não deixam espaço para 
as histórias singulares da experiência (VALLE, 2019). 

Ao examinarmos o caráter simbólico presente nas narrativas visuais produzidas 
pelos estudantes, elementos visuais que as constituem, assim como aspectos que 
dizem respeito ao contexto de produção, percebe-se a articulação de informações, 
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significados e valores que se manifestam desde experiências cotidianas às produções 
culturais institucionalizadas. Neste interim, as imagens produzidas fornecem pistas 
para uma análise mais ampla e complexa que envolve sua significação: desde a 
seleção à formulação visual que problematiza os repertórios visuais selecionados. 
O que faz com que a partir destas ‘fricções’, práticas artísticas adquiram o status de 
‘disparadoras’ do pensamento ao incitar o jogo e a interlocução, bem como redes que 
conectam conhecimentos prévios, novas perguntas e novos caminhos interpretativos. 

A Figura 01 é parte de um relato visual produzido por uma estudante do primeiro 
semestre do Curso de Pedagogia. Ao apresentar sua narrativa de pouco mais de 
sessenta segundos, comentou “fiz meu relato tomando por referência a Netflix, no 
modo como nos disponibiliza seu conteúdo. Busquei trazer algumas referências 
artísticas que foram importantes para meu aprendizado neste semestre”.

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 1. Cena de relato visual produzido por estudante

Ao fazer referência (tanto visual como discursiva) à plataforma produtora de filmes 
e séries via streaming, coloca em diálogo estruturas narrativas de seu convívio com as 
referências apreendidas na universidade. Nomes e obras de artistas contemporâneos 
como Walmor Corrêa, Rosana Paulinho, Ernesto Neto, Yayoi Kusama e Harmonia 
Rosales aparecem simulando a programação da produtora e distribuidora de conteúdos 
visuais Netflix. É perceptível a analogia entre elementos visuais de consumo diário 
entrelaçados pelo conteúdo acadêmico, diluindo os limites da disciplina. Além disso, o 
relato nos convoca a exercitar o deslocamento dos ‘ditos conteúdos acadêmicos’ com 
aquelas apreensões que suscitam das experiências estéticas cotidianas. A ideia de 
aprender se alarga e promove a interlocução.

Este posicionamento instiga a estabelecer pontes com o contexto da cultura e da 
sociedade a que pertencemos - atentando para as interações sociais e representações 
visuais - para explorar como a história cultural do olhar está ligado à criação e 
manutenção de identidades fixas e concepções hegemônicas da realidade. Portanto, 
propõe colocar em diálogo os aspectos que educam e seduzem a experiência de 
ver uma imagem ou artefato.  Como argumenta Odailso Berté (2014), somos 
atravessados por elementos simbólicos de distintas naturezas, que nos afetam e 
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produzem em nossos corpos dinâmicas e intensidades entrelaçadas às sensações 
que nos permitimos experimentar.

Sentimentos e pensamentos, ideias e afetos, interagem e suplementam 
constante e permanentemente sem que tenhamos percepção ou 
consciência direta dessas operações. As afecções-mudanças nos 
estados do corpo em função de seus processos internos ou da sua 
relação com o mundo externo – fornecem à mente substrato para 
a construção de ideias, representações, imagens. Por meio das 
afecções, ou afetos, a potencia de agir do corpo é aumentada ou 
diminuída. (BERTÉ, 2014, p. 82)

Isso significa pensar em uma abordagem pedagógica abraçada pela incerteza 
dos caminhos a serem seguidos, pelas instabilidades dos conceitos, sobretudo 
pelo rompimento com as concepções binárias professor/estudante, ensinar/
aprender, espaços formais de aprendizagem/espaços de lazer e entretenimento. 
Diz respeito também ao caráter pedagógico, instrutivo, didático e formativo que 
está institucionalmente presente nos artefatos visuais que consumimos disfarçados 
de lazer. Da mesma forma, provoca a memória, evocando relações com aspectos 
da singularidade, códigos capturados no tempo da sua existência e organizados na 
mente. 

A partir destas considerações, a potência educativa das imagens se interessa por 
diferentes representações visuais pensados como artefatos produtores de sentido 
onde se exploram articulações provenientes de imaginários coletivos com a produção 
dos significados particular. 

A experimentação a partir destes três aspectos moventes, permeia diversos campos 
disciplinares, estimulando a formulação de questões que operam de forma relacional, 
intertextual, subjetiva e que se entrelaçam a partir de aspectos importantes: aquilo 
que nos comunicam os sistemas simbólicos em que estamos inseridos, os arquivos da 
nossa memória cultural que são evocados e a sua capacidade de sedução, que tem a 
ver com o prazer visual do olhar.

As Pedagogias Culturais como Dispositivos Pedagógicos: (per)formatividade 
em educação 

Argumentar pela potência educativa e (per)formativa das imagens incita a 
problematizar os repertórios visuais que habitam a memória a fim de compreender 
quais foram seus contextos de interação e o que reverberam na produção de 
sentido. Considera relevante reflexionar sobre os repertórios visuais que temos e 
que habitam predominantemente nossas narrativas e práticas pedagógicas, muitas 
vezes, invisibilizando contextos diversos e plurais. Sobretudo no que diz respeito às 
narrativas visuais produzidas por grupos sociais que historicamente (e culturalmente) 
tem sido excluído das narrativas hegemônicas das artes e dos fenômenos artístico-
culturais.

Neste sentido, de acordo com Fernando Hernández, ao nos posicionarmos a 
partir da perspectiva educativa da cultura visual, estamos implicados com a crítica 
performativa, pois
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Tal perspectiva, que vai além de experiências de apreciação, de prazer 
estético ou de consumo que a cultura visual pode proporcionar, suscita 
uma compreensão crítica do papel das práticas sociais do olhar e da 
representação visual, de suas funções sociais e das relações de poder 
às quais se vincula (HERNÁNDEZ, 2007, p. 41)

Grosso modo, o termo performativo perpassa uma fusão das artes visuais com o 
teatro e propõe a liberdade no ato de criar. Performártico diz-se de algo que não se 
repete exatamente nas mesmas condições. Pode haver um roteiro prévio, algumas 
ideias que guiam a prática criativa do sujeito, mas inclui imprevisibilidades, desvios, 
caminhos alternativos sempre que os atores perceberem o ambiente, as pessoas 
que participam e os efeitos que surgem a partir da interação entre o performer e o 
público. Entretanto, neste texto, o termo performativo apresentado pela configuração 
(per)formativo adquire duplo sentido, que pode ser entendido no que se refere à 
prática performática, concebida pela efemeridade das ações e a presença do corpo 
do sujeito que incita a experiência, e, por outro lado, formativo, no que tange aspectos 
relacionados à constituição das nossas identidades, da formação.  Logo, uma educação 
(per)formativa leva em consideração os repertórios de todos os participantes como 
potência para as configurações educativas: o espaço de aprendizagens se manifesta 
a partir da interlocução entre seus agentes que participam do processo, interatuando 
e movimentando-se em diferentes níveis e direções. O protagonismo não é do sujeito 
que professa, apenas, mas de todos os envolvidos. 

Nessa via, através de uma pedagogia da ação, talvez seja possível 
vislumbrar um ensino (…) que busque a experimentação e a 
processualidade, além de certo apuro estético – ou espanto – que 
caracteriza a natureza irreverente da performance, combatendo, como 
a máxima de Rimbaud, as fraquezas do cérebro impostas pela moral 
dominante, homogênea e letárgica. (SANTANA, 2014, p. 47)

Ainda para o autor, “a performance pode ser definida como qualquer ação, evento 
ou comportamento, está permanentemente em processo e, por isso mesmo, muda 
no decorrer do tempo” (SANTANA, 2014, p. 54), permitindo assim que novos trajetos 
sejam possíveis a qualquer movimento ou necessidade. 

E assim como os estudantes, docentes também produzem e consomem produtos 
das distintas mídias, artefatos da cultura popular que atribuem sentido às suas vivências 
e justificam suas formas de ser e estar no mundo.  Daí a importância em pensar e 
propor práticas educativas enredadas pelos imaginários coletivos que circulam em 
nossos ambientes (sejam elas quais forem as áreas do conhecimento, como falamos 
anteriormente: haja visto a diluição das fronteiras disciplinares). 
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Na Figura 02 em forma de mapa visual, a estudante faz uso de memes “artes 
da depressão” como introdução ao relato visual em forma de vídeo com duração 
aproximada de 60 segundos. Em seguida, faz referência a artistas contemporâneos 
que considera relevantes em seu processo de aprendizagem ao longo do semestre. 

Na Figura 03, podemos observar 6 quadros retirados do vídeo em que a acadêmica 
estabelece relações entre artistas e narrativas visuais da cultura popular. Apropria-se 
da imagem de Yayoi Kusama como ‘rainha das bolinhas’, Jason de Cayres-Taylor 
como ‘rei dos mares’. A artista Néle Azevedo que constrói esculturas em gelo como 
referência às memórias entorno aos monumentos, faz referência à personagem Elsa 
da animação Frozen. Também são referenciados artistas que trabalham com temáticas 
relacionadas às culturas afro-diaspóricas e questões ambientais: Harmonia Rosales, 
Mawell Alexandre e Walmor Correa. A frase “eu me sentindo representada” em um dos 
quadros, remete diretamente às problemáticas formuladas pela estudante presentes 
em sua apresentação.

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 2. Cena de relato visual produzido por estudante



720

A perspectiva educativa e (per)formativa das imagens não tem uma pretensão 
prescritiva, mas relacional, baseada na análise crítica, singular da experiência. Dar 
sentido às coisas, entendê-las, esmiuçá-las à luz da reflexividade e da crítica, põe em 
deslocamento noções de verdade e potencializam a voz autoral, bem como estimulam 
o protagonismo. 

Ao ampliar o ensino das artes visuais para o campo da cultura visual, estamos 
envolvendo processos educativos mais relacionais, próximos e afetivos, envolvendo 
o campo das representações sociais e identitárias entrelaçadas pelas construções 
culturais que nos interpelam e nos produzem. Outros campos com os quais 
dialogamos, imagens da moda, imagens fílmicas, imagens televisivas; imagens 
artísticas; imagens virtuais, imagens publicitárias, midiáticas, entre outras, constituem, 
portanto, disparadores que permitem produzir diálogos entre imagens que circulam 
habitualmente nos distintos contextos e espaços e que justificam as práticas do olhar. 
Assim sendo, enquanto artefatos pedagógicos, estes elementos visuais podem ser 
ancorados pelo campo das pedagogias culturais. 

Para Raimundo Martins e Irene Tourinho (2014, p. 12), esta abordagem encontra-
se

Como um campo de estudos que agrega e abarca múltiplos sentidos 
do olhar, do agir, do sentir, do escutar e do mover-se, as pedagogias 
culturais aspiram empossar as práticas educativas com a energia 
e eficácia das coisas vividas, tomando partido dos efeitos, usos e 
rumos que elas vão concebendo e projetando em nossas identidades 
e subjetividades. É um campo que não se aparta da escola, porém 
vê a ‘escola’ para além de um lugar fixo, com fins pré-determinados. 
(MARTINS; TOURINHO, 2014, p. 12) 

A potência educativa e (per)formativa das imagens não pretende constituir-se como 
um método fechado em si mesmo, mas se movimenta por meio de múltiplas vias de 
acesso de acordo com as contribuições e interesses dos participantes de cada projeto 
ou prática educativa. Se expande a posições flexíveis e criativas, como fizeram as 

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 3. Cena de relato visual produzido por estudante
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estudantes do curso de pedagogia ao conectar suas próprias experiências de vida 
durante nossos encontros virtuais. 

Considerações Finais

Ao encerrar este relato, retomo a pergunta lançada: o que podem as imagens enquanto 
dispositivos para a produção de relatos visuais sobre o quê/como aprendemos? A 
partir de dos relatos compartilhados durante as aulas, foi possível reconhecer como 
reconstruíram experiências de percepção estética ao estabelecer conexões entre o 
que viam de si mesmas nas imagens projetadas: quais ideias surgiam, que sentidos 
produziam, reiterando a pertinência dos dispositivos pedagógicos que lhes evocavam 
e seduziam, enredados pela colaboração e compartilhamento. Sobretudo, ao incluir 
suas próprias produções simbólicas, seus vínculos com os aparatos tecnológicos 
digitais, bem como as produções de sentido que participavam de suas vivências. 

A importância de promover espaços de diálogo entre docentes e estudantes, 
sobretudo no que tange aos distintos textos pedagógicos: visuais, literários, sonoros, 
corporais como potência para a produção de conhecimentos. Igualmente, romper 
com a hierarquia dos cânones disciplinares, talvez um dos maiores desafios, para 
repensar experiências de aprendizagens plurais, que favoreçam a interlocução entre 
afeto e curiosidade (afeto entendido como aquilo que afeta e movimenta, faz pensar) 
e possibilite transitar entre temas de interesse pessoal e temas de investigação 
acadêmica.

Aprender com o que nos move pelo pensamento relacional e nos motiva a transcender 
zonas de estagnação, a partir do que nos afeta e faz sentido. As estratégias didático-
pedagógicas desenvolvidas a partir das imagens enquanto dispositivos não implicam 
um modelo de aprendizagem, mas sugerem alternativas pelas vias da experimentação 
e da singularidade. 

A potência educativa dos artefatos visuais nos abre a diferentes formas de olhar e 
abordar os dilemas sociais / culturais / ideológicos / políticos com que nos deparamos 
no quotidiano. Como posição crítica e reflexiva, a partir dessa concepção, a ideia 
de tomar os artefatos visuais como dispositivos que promovem a desnaturalização 
do olhar, corrobora a uma série de relações possíveis com as áreas pedagógicas, 
promovendo o caráter autobiográfico relacionado a esses artefatos previamente 
selecionados. Trata-se de articular relatos autobiográficos frente às narrativas visuais 
hegemônicas que habitam a vida cotidiana e reverberam na produção de imaginários 
coletivos estereotipados.

Assim, este posicionamento pela compreensão crítica e (per)formativa das imagens, 
concede especial atenção à cultura visual ao abordar artefatos visuais de diferentes 
contextos, sem estabelecer qualquer tipo de hierarquia ou avaliação classificatória. 
Talvez possa expandir os processos que envolvem o ato de ver, provocando a 
pensar como vemos o mundo e como se configuram nossas devolutivas. A partir 
dessa proposição, objetiva-se estabelecer processos de conexão e troca de ideias 
de diferentes tipos de saber - sejam eles da vida vivida ou da academia - por meio da 
pesquisa e exploração de experiências estéticas contemporâneas com vistas à uma 
educação crítica, criativa e emancipatória.

No que diz respeito ao ensino e formação docente, a experiência narrada possibilitou 
reconfigurar trajetos e amplificar vozes entrelaçadas às emergências contemporâneas. 
Por meio de outras historiografias, as estudantes puderam reconfigurar seus entornos, 
indo muito além da “livre expressão dos sentimentos” ou da apreensão de “técnicas 
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manuais” de desenvolvimento motor. Práticas que nos mostram que é possível 
avançar no fomento à crítica e ao debate frente os repertórios visuais que habitam 
seus imaginários coletivos, insistentemente submetidos às normas e regras do que 
“deveria ser visto” e ensinado.
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RESUMO

A presença massiva de imagens técnicas na contemporaneidade 
aponta para novas possibilidades no ensino da arte. O presente 
artigo tem como objetivo apresentar caminhos para o uso de 
imagens técnicas como recurso pedagógico no ensino da Arte 
Contemporânea. Para isso, realizamos a revisão de literatura, a 
análise de obras de diferentes períodos e propomos atividades de 
criação com tais recursos. Os dados coletados revelaram diferentes 
perspectivas para a aplicação de novas tecnologias em propostas 
artístico-pedagógicas, indicando caminhos para o uso das imagens 
técnicas nos três níveis de ensino da educação básica do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE
Imagens técnicas; Ensino; Arte Contemporânea; Tecnologia; 

Recursos Pedagógicos.

RESÚMEN

La presencia masiva de las imágenes técnicas en al 
contemporaneidad muestra nuevas posibilidades en la enseñanza 
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APRESENTAÇÃO
As imagens técnicas desempenham funções importantes na contemporaneidade. 

Segundo Flusser (2011), a vida criada pelo ser humano contemporâneo só é possível 
a partir delas, visto que já se tornaram onipresentes. A evolução dessas imagens é 
notável na história da humanidade, sendo que a fotografia, como precursora, tinha 
como foco a representação do real, porém na atualidade o significado dessas imagens 
perpassam essa função.

Neste sentido, o objetivo do presente artigo é propor caminhos pedagógicos 
para o uso das imagens técnicas no ensino da Arte Contemporânea, com o intuito 
de instigar a reflexão por parte dos docentes sobre questões atuais e relevantes na 
contemporaneidade que podem ser tratadas nos diferentes níveis de ensino (infantil, 
fundamental e médio). Nesta perspectiva, a justificativa da pesquisa é fomentar as 
discussões sobre os temas abordados, buscando explorar possibilidades pedagógicas 
e de futuras pesquisas na área.

Para atingir nosso objetivo, realizamos uma revisão de literatura, analisando artigos 
científicos e livros sobre autores e artistas que abordam sobre as imagens técnicas. 
Desta forma, o amplo arcabouço teórico do filósofo Vilém Flusser,  serviu de base para 
as reflexões sobre as imagens técnicas. Já os conceitos norteadores de artemídia 
e arte digital advém das pesquisas de Arlindo Machado e Débora Gasparetto, 
respectivamente. 

A seleção dos artistas ocorreu em três eixos norteadores. O primeiro se refere 
a artistas que utilizam de aparelhos ou imagens tecnológicas em seu processo de 
criação. O segundo é a imagem técnica como produto final das obras, como a fotografia 
e o videoarte. Já o último diz respeito a aparelhos ou dispositivos técnicos que fazem 
parte da obra, que são utilizados em instalações ou esculturas, por exemplo.

O artigo está dividido em cinco subtítulos onde são abordadas quatro grandes 
áreas temáticas/conceituais da pesquisa. A primeira é a apresentação, em seguida 
são abordadas as considerações sobre as imagens técnicas, que revelam a origem, 
conceitos e definições das imagens, além de tratar sobre a arte e seu envolvimento 
com as imagens técnicas. Na sequência, é elencado artistas de diferentes períodos 
que utilizaram imagens técnicas em sua poética, destacando exemplos diferenciados. 
Já o quarto subtítulo expõe possibilidades pedagógicas para trabalhar com a questão 
da imagem técnica no ensino da arte contemporânea. Por fim, encontram-se as 
considerações finais do artigo.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS IMAGENS TÉCNICAS  
Na contemporaneidade as imagens estão presentes em abundância no nosso 

cotidiano, sejam elas criadas por nós, reproduzidas ou transformadas. Para analisar 
o contexto da atualidade marcado pelas imagens técnicas é necessário compreender 
suas origens e definições. Neste sentido, o filósofo tcheco Vilém Flusser (1920-1991), 
que desenvolveu um amplo arcabouço teórico sobre o grande universo das imagens 
técnicas, será o teórico que norteará nosso pensamento sobre as imagens técnicas. 

Para compreender o que é uma imagem técnica, precisamos antes analisar o 
conceito de imagens. Segundo Flusser (2011) as imagens são abstrações do mundo 
externo em uma superfície, elas traduzem cenas em planos. Ainda conforme o 
autor, todas as imagens técnicas só são nomeadas assim, pois são produzidas por 
aparelhos. Ou seja, para criarmos imagens técnicas é necessário inicialmente possuir 
um aparelho para desenvolver determinada imagem. Por isso, podemos compreender 
que uma das diferenças primordiais das imagens tradicionais e das técnicas é a forma 
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da sua criação, ou seja, o uso ou não uso de aparelhos.
Como já mencionado, essas imagens provém de aparelhos, que são produtos dos 

seres humanos trazidos da natureza. A primeira técnica de produção de imagens que 
instituiu e popularizou foi a fotografia, por isso o aparelho fotográfico pode servir de 
modelos para os outros criados até então (FLUSSER, 2011).

Na arte, o termo designado para formas de produções artísticas que utilizam de 
aparelhos ou recursos tecnológicos, é a artemídia, segundo Arlindo Machado (2004). 
Ainda segundo o autor, os artistas do passado sempre utilizaram de tecnologias 
inovadoras de seu tempo, por isso, os artistas contemporâneos não possuem motivos 
para não usufruir das tecnologias disponíveis da atualidade. Conforme Débora 
Aita Gasparetto (2014), Couchot (2003) afirma que a arte sempre se aproxima das 
tecnologias disponíveis em seu tempo. 

No âmbito artístico, Machado (2004) defende  que o verdadeiro criador deve seguir 
na direção contrária da programação da máquina. E ainda, que o artista deve buscar 
“se reapropriar das tecnologias mecânicas, audiovisuais, eletrônicas e digitais” (2004, 
p. 06), mas em uma perspectiva inovadora, fazendo esses meios funcionarem em 
função de suas ideias. Por isso, o desafio do fotógrafo é evitar capturar imagens 
lógicas, indo além daquilo que é o mais provável e explorando todas as potencialidades 
do aparelho (FLUSSER, 2011).

Entretanto, a fotografia é facilmente multiplicável, o termo original não é mais 
aplicável a ela (FLUSSER, 2011). Para Walter Benjamin (2012) a arte sempre foi 
reprodutível, porém o autêntico mantém sua autoridade, já que pode ser efetuado 
reproduções técnicas mais autônomas, sem considerar uma falsificação do original. 
Essa reprodução da obra de arte original, pode proporcionar a chegada em lugares 
antes inimagináveis.

Com isso, Benjamin afirma que a aura da obra se perde ou chega na sua decadência 
com a reprodução técnica, essa reprodução surgiu do desejo de que as massas tinham 
de trazer essas obras para perto de si (2012). A aura a que o autor refere-se podemos 
dizer que é a unicidade que toda obra original possui.

Todas as imagens produzidas são portadoras de informações, e por isso, como 
estão em todos os lugares a todo o momento, se tornam o novo meio de entendimento 
do mundo, para nós, seres humanos. 

Além disso, o sentido das imagens técnicas, não está na imagem propriamente 
dita, mas na capacidade dela em expressar significados. Para decifrá-las é necessário 
revelar o programa que foram fabricadas, já para decifrar imagens tradicionais, é 
necessário revelar a ideologia de quem a criou. Porque, diferentemente das tecno-
imagens, as imagens tradicionais são superfícies abstraídas de volumes. (FLUSSER, 
2012).

Para Gasparetto (2014) a arte digital é aquela em que o artista e a obra compartilham 
do mesmo espaço, o sistema computacional, estabelecendo relações de trocas. Essas 
relações podem ocorrer em ambientes físicos ou virtuais e possuem em comum “a 
computabilidade, a interatividade, a virtualidade e a imersão em diferentes níveis’’ 
(GASPARETTO, 2014, p. 54). 

Na sequência, será abordado como artistas de diferentes períodos históricos 
utilizam das imagens técnicas em sua poética pessoal. Percebendo que mesmo 
artistas clássicos utilizavam de meios tecnológicos no seu processo criativo, foram 
apresentados apenas alguns entre os selecionados para a pesquisa. 
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AS IMAGENS TÉCNICAS NA POÉTICA DE ARTISTAS
A utilização de aparelhos na construção de trabalhos nas artes, não é algo recente. 

Alguns artistas tradicionais usavam ferramentas, como espelhos ou lentes, no processo 
de suas obras. David Hockney conseguiu provar a utilização de aparelho, como a 
câmera escura, a partir de análises feitas das grandes obras do artista Johannes 
Vermeer (1632-1675), como A Leiteira (1658-60). As pinturas aparecem com cenas 
em foco suave ou totalmente sem foco, o que não seria possível o artista ver a olho 
nu(HOCKNEY, 2001).

A utilização de recursos para a criação dos trabalhos artísticos é realizada até 
hoje pelos artistas. Porém esses aparelhos foram evoluindo ao longo dos anos. Boris 
Kossoy (1941-), Abraham Palatnik (1928-2020), Nan June Paik (1932-2006) e Stelarc 
(1946-), são alguns dos exemplos de artistas que podemos perceber que utilizam 
desses recursos para suas produções conceituais.

A fotografia, por exemplo, que provém da câmera fotográfica, aparelho evoluído da 
câmera escura, é utilizada por inúmeros artistas no seu processo de poética, como 
Ana Prata (1980-) que é uma artistas contemporânea que utiliza desse meio.

Prata é uma artista brasileira que vive e trabalha em São Paulo, já expôs suas 
obras em vários lugares, incluindo a 33a Bienal de São Paulo, em 2018. Alguns de 
seus trabalhos são baseados em fotografias. Possui pinturas com temas figurativos na 
fronteira entre realismo e fantástico, principalmente com temas do cotidiano, e ainda 
busca explorar texturas e tonalidades na composição pictórica. (DIEGUES; COELHO, 
2011). Como podemos observar em seu trabalho Vaca, 2009.

Fonte: Bolsa de arte.¹

Figura 1: Vaca, 2009 - Ana Prata

¹Disponível em: <https://www.bolsadearte.com/oparalelo/pintura-brasileira-sec-xxi/ana-prata-vaca-
2009-oleo-sobre-tela-195-x-236>. Acesso em: 30 jul. 2021.

Já na fotoperformance, podemos afirmar que a fotografia não é mais um simples 
registro. Ela passa a resgatar a dramaticidade, a temporalidade, o movimento dos 
contextos capturados pelas performances (COSTA, 2018).

Lenora de Barros (1953-) é uma artista plástica que utiliza deste meio para se 
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expressar. Além da foto, utiliza de várias outras linguagens para a produção de 
trabalhos, como o poema e o vídeo, trazendo à tona questões como gênero, imagem, 
corpo, identidade e posicionamento crítico.

Na obra Procuro-me, 2001, a artista critica a sociedade do consumo e padrões 
de beleza impostos pela mídia. Recriando penteados de computadores dos próprios 
salões de beleza, a personagem interpretada não se ajusta em nenhum desses 
padrões e sofre por isso (KHOURI, 2017).

¹Disponível em: <https://www.bolsadearte.com/oparalelo/pintura-brasileira-sec-xxi/ana-prata-vaca-
2009-oleo-sobre-tela-195-x-236>. Acesso em: 30 jul. 2021.

Fonte: Galeria Millan.²

Figura 2: Procuro-me, 2001 - Lenora de Barros

Além do uso tradicional desses recursos tecnológicos, é possível atribuir um novo 
significado a eles. Cildo Meireles (1948-) é um artista que se apropriou desses recursos 
para a criação de arte. É artista brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro, bastante 
influente para a arte contemporânea no país. Em 2008 recebeu o prêmio Velázquez 
de las Artes Plásticas, concedido pelo Ministério de Cultura da Espanha.

Babel, realizada em 2001, é uma torre feita com mais de 900 rádios, da época, 
sincronizados em diferentes estações. Conforme Josimar Ferreira e Lucila Vilela, o 
nome da obra remete ao episódio bíblico em que “segundo o próprio mito, sido a 
causa primeira dos conflitos entre os agrupamentos urbanos.” (2015, p. 76). A obra 
traz à tona o excesso de informações dos grandes centros urbanos.
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POSSIBILIDADES DIDÁTICAS ATRAVÉS DAS IMAGENS TÉCNICAS
Neste subcapítulo iremos apresentar caminhos ou possibilidades didáticas para 

o trabalho da arte contemporânea através das imagens técnicas. Como supracitado 
nos subtítulos anteriores, podemos perceber que as imagens técnicas são a nova 
forma de conhecer o mundo (FLUSSER, 2011). Artistas, pesquisadores ou cientistas 
usufruem das imagens como recursos e ferramentas para o desenvolvimento de seus 
trabalhos. 

Portanto, assim como afirma Machado (2004), não faz sentido os artistas não se 
apropriarem das tecnologias do seu tempo. Da mesma forma, não há razão para não 
serem trabalhadas questões tão atuais e relevantes do cotidiano dos alunos, como 
as imagens técnicas. Estas imagens nos permitem diversas estratégias pedagógicas, 
além de ser de fácil adaptabilidade para os diferentes níveis de ensino, como iremos 
tratar a seguir. 

Partindo da fotografia, a pioneira das imagens técnicas e linguagem muito utilizada 
por artistas na arte contemporânea, podemos refletir sobre diversos caminhos para o 
seu uso no contexto educacional. Um deles é a utilização de fotografias autorais dos 
alunos para a desconstrução da forma, ou seja, a partir da fotografia podemos passar 
a outra linguagem, como a colagem, o desenho ou a pintura, a fim de analisar esta 
imagem em outras perspectivas.

Desta forma, a primeira possibilidade didática que será mencionada refere-se ao 

Fonte: Flickr.³

Figura 3: Babel, 2001 - Cildo Meireles

³Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/marcwathieu/29119516924/in/photostream/>. 
Acesso em: 30 jul. 2021.
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uso da imagem técnica no processo da atividade. Uma das primeiras etapas para 
essa atividade é solicitar ao aluno a retirada de fotografias com o seu aparelho celular. 
Essas fotografias podem ser de objetos, pessoas, paisagens, animais, ou outras 
formas que aquele espaço em que ele está permite.

Será solicitado para os estudantes selecionar apenas uma fotografia, aquela em 
que eles se identificarem mais, ou a que seja mais agradável visualmente. Com a 
imagem escolhida, o docente poderá orientar a desconstrução dessa forma presente 
na fotografia. Para isso, poderão criar, em uma folha de papel em branco, uma 
pintura, desenho, ou colagem, ou até mesmo poderão misturar essas linguagens para 
desencadear uma produção mais criativa. 

Nas imagens abaixo, apresentamos um exemplo desta atividade. Na fotografia 
vemos um cachorro, juntamente com seu ursinho de pelúcia, já no desenho realizado, 
podemos notar que o cachorro real transforma-se em urso de pelúcia e este, transforma-
se em um coração, forma  predominante na fotografia de referência.

Fonte: Acervo pessoal.⁴ Figura 9: Acervo pessoal.⁵

Figura 4: Fotografia de referência. Figura 5: Desenho feito com caneta 
nanquim. 

⁴Fotografia autoral.
⁵Fotografia autoral.

Esta atividade é interessante porque provocará várias reflexões e desenvolverá 
novas habilidades no estudante, como a ampliação do olhar naquele local em que está 
inserido, a capacidade criativa de desconstruir uma forma e dar nova estética para um 
objeto, a coordenação motora nos estudantes de ensino infantil caso trabalharem com 
recortes, entre outros.

A artista que realiza trabalhos com fotografias autorais como referência é  Ana 
Prata, já mencionada anteriormente. Ela realiza fotografias autorais e a partir delas cria 
pinturas em tela, proporcionando novas reflexões acerca do realismo e do fantástico 
(DIEGUES; COELHO, 2011). Mas a fotografia também pode ser utilizada de outras 
maneiras no ensino, como no exemplo que iremos apresentar na sequência. 

No âmbito artístico contemporâneo é comum artistas utilizarem mais de uma 
linguagem no seu processo de criação e produção. Este é o caso da artista Lenora 
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de Barros, que conecta a performance com a fotografia, resultando em uma 
fotoperformance. A artista, já supracitada, exerce a fotoperformance como meio de 
expressão, realizando críticas sobre a sociedade de consumo e padrões impostos 
pela mídia (KHOURI, 2017).

Para contextualizar, segundo Costa (2018), a fotoperformance acontece quando a 
ação corporal do artista passa a compor uma fotografia como um processo performático. 
Assim sendo, a segunda possibilidade didática refere-se ao uso da fotoperformance 
como meio de expressão e de reflexões acerca da sociedade.

Para a primeira etapa dessa atividade é interessante o docente realizar a 
contextualização da performance e da fotoperformance, assim o estudante 
compreenderá o que irá realizar. Na sequência, para contextualizar a atividade, 
uma possibilidade é a utilização da artista Lenora de Barros como referência 
para as produções e conceitos. Por isso, poderá ser solicitado aos estudantes as 
fotoperformances com temas críticos e reflexivos, sobre a sociedade contemporânea, 
assim como faz a artista.

É importante ressaltar que esta atividade requer um nível de maturidade por parte 
dos estudantes, por isso é indicado para os anos finais do ensino fundamental e 
para o ensino médio. Ela poderá ser desenvolvida individualmente ou em grupo, isso 
depende da turma a ser aplicada ou até mesmo da dinâmica do docente. Além disso, 
é uma proposta pedagógica que propicia ao aluno o seu desenvolvimento em outros 
espaços da escola.

Nas fotografias a seguir, podemos observar um exemplo para esta atividade. A 
fotoperformance realizada tem como objetivo retratar a vida na pandemia, mas de 
forma crítica e reflexiva. Remetendo ao esgotamento emocional causado pelo 
isolamento, a necessidade do uso da máscara e uma crítica ao uso incorreto deste 
recurso de prevenção. Para a composição da fotografia, foram utilizados aplicativos 
de edição, inserindo filtros, contraste e desfocando o fundo da fotografia.
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Esta dinâmica é relevante pois gera maior reflexão acerca do tema proposto, sendo 
que os alunos deverão analisar possíveis problemas da sociedade atual e trabalhar 
artisticamente sobre eles, perceber os possíveis motivos para esses problemas. 

A última proposta pedagógica que será explanada com mais detalhes, refere-se 
a criação de uma imagem técnica de forma digital. Para isso, utilizaremos a obra 

Fonte: Acervo pessoal.⁶

Figura 6: Fotoperformance.

⁶Fotografias autorais.
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Babel de Cildo Meireles como referência. Logo de início podemos perceber que a 
obra possui como título um mito católico e usufrui de recursos tecnológicos para a sua 
criação, como mencionado anteriormente.

Desta forma, uma possibilidade para ser trabalhado em sala de aula é a apropriação 
desta primeira questão, a mitologia. Ou seja, o professor solicitará para os discentes 
a criação de uma imagem digital que possui como tema um mito escolhido por eles, 
podendo ser mitos clássicos brasileiros, como do Saci ou Curupira, ou até mitos 
estrangeiros, como o mito mexicano La Llorona.  

Esta imagem pode ser com colagem digital, algo mais abstrato ou realista, com 
cores neutras ou vibrantes, essas questões mais estéticas irão de acordo com a 
criatividade dos estudantes. Eles poderão até mesmo inserir algum trecho de música 
que remete ao mito escolhido, se tornando um pequeno vídeo. É indicado realizar 
individualmente ou em duplas, para estudantes do ensino médio.

Fonte: Acervo pessoal.⁷

Figura 7: Curupira - montagem digital.

⁷Imagem autoral, criada através de colagem digital.

Na imagem acima representamos o personagem da mitologia brasileira “Curupira”. 
Para a sua execução foi usada a plataforma Canva, no qual foi inserida a imagem 
de fundo e algumas partes de fogo no cabelo. Já para o personagem do Curupira, 
foi selecionada a imagem na internet e retirado o fundo, através de outro programa 
online. 

O interessante desta atividade é que instiga a capacidade criativa do estudante, 
trabalhando com composições novas e auxilia na compreensão de como uma imagem 
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técnica é criada. Além disso, propicia o conhecimento de novos traços da cultura de 
determinado local. Por isso, é relevante mencionar que para esta atividade, assim 
como as outras, é interessante realizar a socialização das propostas com a turma, 
pois cada um irá conhecer o trabalho dos outros, assim como é importante o feedback 
do professor. 

O objetivo de apresentar estas propostas é instigar a reflexão por parte dos docentes 
sobre os possíveis caminhos para trabalhar com as imagens técnicas na sala de 
aula. Dito isso, as propostas mencionadas podem sofrer alterações ou adaptações, a 
depender da didática do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na contemporaneidade as tecnologias são algo inerente ao ser humano. Com o 

passar dos anos, percebe-se que os dispositivos tecnológicos evoluem cada vez mais, 
assim como os meios para chegar até eles. Nota-se que a maioria dos elementos 
da nossa sociedade, sejam os mais simples do nosso cotidiano, até ferramentas 
e aparelhos extremamente complexos, advém de recursos tecnológicos. Na arte 
também são usadas tecnologias para a criação de propostas artísticas, sejam elas 
no processo de criação ou na obra finalizada. Por isso, podemos perceber que a 
tecnologia já envolveu todos os meios da sociedade contemporânea.

Consequentemente, a área da educação não é diferente, em virtude de que os 
estudantes estão imersos nesse universo tecnológico. Por isso, o presente artigo 
aborda questões atuais sobre as imagens técnicas, elencando alguns dos artistas 
de diferentes períodos da história que usufruem das imagens para a sua poética 
individual. 

Na sequência, abordamos possíveis práticas artístico-pedagógicas para os 
diferentes níveis de ensino, sendo o infantil, o fundamental e o médio. Sendo possível 
perceber algumas maneiras de aplicar estes conceitos das imagens, na sala de aula, 
a partir de didáticas diferenciadas e relevantes. As imagens técnicas aparecem nas 
atividades em diferentes contextos, como inspiração (aparelhos tecnológicos), como 
meio (utilizando as fotografias) e como resultados (imagem digital e fotoperformance), 
com o objetivo de instigar aos docentes possíveis caminhos para serem trabalhadas 
as imagens técnicas. 

Dentro disso, o desenvolvimento da pesquisa cumpre o papel de fomentar as 
discussões sobre os temas abordados, buscando explorar possibilidades pedagógicas 
e de futuras pesquisas na área. Consideramos, portanto, que o objetivo proposto foi 
atingido, proporcionando a reflexão sobre a importância das imagens técnicas na 
contemporaneidade, bem como da sua aplicabilidade na educação em diferentes 
níveis.

É importante ressaltar as contribuições da utilização das imagens técnicas como 
ferramentas no ensino da Arte Contemporânea. Como supracitado, as imagens 
técnicas, bem como as tecnologias, permeiam todos os aspectos da vida, assim 
como são indissociáveis do âmbito artístico. Porém, tanto as tecnologias, como as 
imagens técnicas e as produções artísticas que resultaram delas, se apresentam 
como prontas, finalizadas. Neste sentido, possibilitar o contato dos alunos com essas 
tecnologias dentro do contexto educacional, proporciona a eles uma reflexão sobre 
a Arte Contemporânea no seu sentido mais amplo, abordando desde a criação até o 
resultado.  
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RESUMO
Neste artigo, apresentamos parte do percurso do Núcleo de 

Práticas Artísticas Autobiográficas com o objetivo de refletir sobre as 
estratégias de estímulo à coletividade criadas entre agosto de 2020 
e agosto de 2021 para incentivar as pesquisas artísticas em meio às 
limitações impostas pela pandemia de COVID-19. Partimos do relato 
sobre os processos de criação coletiva de um ensaio visual para 
depois abordar os Seminários de Pesquisa em Arte e Autobiografia. 
Por último, pontuamos alguns aspectos do II Simpósio do Núcleo 
de Práticas Artísticas Autobiográficas e concluímos ao reconhecer 
a relevância dos espaços on-line que possibilitaram partilhas de 
histórias de vida, trocas coletivas e compartilhamento de resultados 
de pesquisa, mantendo o grupo unido e em contato com sua 
dimensão humana mais profunda em tempos de isolamento, solidão 
e fragilidade.

PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Autobiográfica em Arte; Poéticas Artísticas; Processos 

de Criação; Artes Visuais; NuPAA.

ABSTRACT 
In this article, we present part of the trajectory of the Autobiographical 

Artistic Practices Research Group to reflect on the strategies used 
for stimulating collective practices between August 2020 and August 
2021 for nurturing arts-based research amid the limitations imposed 
by the COVID-19 pandemic. We start with an account of the collective 
creation processes of a visual essay and then approach the Research 
Seminars in Art and Autobiography processes. Finally, we highlight 
some aspects of the II Symposium of the Autobiographical Artistic 
Practices Research Group, recognizing collective spaces created for 
sharing life stories and research results during these pandemic times 
of isolation, loneliness and fragility.
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Introdução
Neste artigo, apresentamos parte do percurso do Núcleo de Práticas Artísticas 

Autobiográficas – NuPAA/UFG/CNPq¹ com o objetivo de refletir sobre as principais 
estratégias de estímulo à coletividade criadas entre agosto de 2020 e agosto de 
2021 para incentivar as pesquisas artísticas em andamento em meio às limitações 
impostas pela pandemia de COVID-19. Para tanto, iniciamos pelo relato sobre os 
processos de criação do ensaio visual Nós-Isolados: Práticas Autobiográficas do 
Existir (RODRIGUES; SILVA, 2021) a partir de agosto de 2020, que culminou em sua 
publicação na Revista Nós – Cultura, Estéticas e Linguagens, em maio de 2021. Em 
seguida, abordamos os Seminários de Pesquisa em Arte e Autobiografia, destacando 
sua relevância para a criação de um lugar de acolhida e nutrição contínuas para os 
processos artísticos em andamento nas duas linhas de pesquisa existentes no NuPAA 
naquele período. Por último, pontuamos brevemente alguns aspectos do II Simpósio 
do Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas – II SiNuPAA, reconhecendo-o 
como ponto culminante da convivência dos integrantes do grupo de pesquisa que, 
após um ano de partilhas, reuniram-se on-line para apresentar os resultados finais 
de suas investigações. Concluímos ao reconhecer a relevância dos espaços on-line 
que possibilitaram partilhas de histórias de vida e trocas coletivas sobre processos 
de criação, mantendo o grupo unido e em contato com sua dimensão humana mais 
profunda em tempos de isolamento, solidão e fragilidade devido à pandemia. 

Nós-Isolados
Em julho de 2020, numa parceria com o Grupo de Estudos de História e Imagem 

(GEHIM/FH/UFG)², coordenado pela professora e pesquisadora Heloisa Capel, 
realizamos o I Simpósio do Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas – I SiNuPAA. 
Essa parceria resultou em diversos desdobramentos importantes para o NuPAA, 
dentre eles a chamada para o dossiê Imagens Auto/Biográficas na História e na 
Prática Artística (CAPEL; RODRIGUES; SILVA, 2021), lançada em agosto de 2020 no 
website da Revista Nós³. Diversas modalidades de submissão de trabalhos estavam 
disponíveis, dentre artigos, entrevistas, textos literários, fotografia e ensaio visual. 
Além delas, criamos uma nova chamada Processos de Criação. O ensaio visual, 
especificamente, serviu de estímulo aos líderes do NuPAA para que elaborassem a 
primeira ativação coletiva do grupo de pesquisa que, a partir de agosto de 2020, 
passou a contar com 26 integrantes⁴, dentre graduandas/os, pós-graduandas/os, 
doutoras/es e pesquisadoras/es independentes.

No dia 31 de agosto de 2020, das 15h30 às 17h, por videoconferência, realizamos 
a primeira reunião para dar as boas-vindas ao grupo de pesquisa em sua nova 
configuração. Logo em seguida, criamos um grupo no Whatsapp para acomodar 
nossas trocas, articulações e comunicações que aconteceriam até agosto de 2021. 
Naquele momento, como líderes do grupo de pesquisa ao iniciar as atividades de para 
o período 2020/2021, perguntávamos se seria de fato possível criar laços acadêmicos 
e afetivos através de e-mails e redes sociais. Apesar das incertezas, compreendemos 
que o grupo de Whatsapp seria a alternativa mais imediata para propormos uma 
ativação coletiva mais ágil que pudesse estimular não apenas o desenvolvimento 

¹https://nupaa.org
²https://gehim.com.br
³https://www.revista.ueg.br/index.php/revistanos/issue/view/590
⁴Número que resulta da primeira chamada a pesquisadores, via edital, em 17 de julho de 2020: 

https://nupaa.org/2020/07/17/edital-de-selecao-nupaa-2020-2021  
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da pesquisa artística de cada integrante do NuPAA, mas também fomentar vínculos 
significativos entre nós. 

No dia 31 de agosto de 2020, após a reunião de boas-vindas, publicamos a chamada 
para o ensaio visual em nosso grupo recém-criado (Figura 1).

Fonte: Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas. 

Figura 1. Chamada para o ensaio visual, 31/8/2020, print de tela.

No entanto, de 31 de agosto a 11 de setembro de 2020 não houve nenhuma 
movimentação por parte dos integrantes do grupo de pesquisa em relação à proposta. 
Compreendemos que se não provocássemos o grupo, o ensaio visual - e qualquer 
outra ação coletiva - não aconteceria. Imbuídos do desejo de atiçar reflexões coletivas 
sobre os temas norteadores/suleadores de cada pesquisa submetida ao NuPAA, 
buscamos formas de iniciar um movimento contínuo que se desse da esfera individual 
para a coletiva, e vice-versa. Gostaríamos, inclusive, que o modo de funcionamento 
principal do grupo de pesquisa se desse justamente em meio aos fluxos intensos 
entre ‘pessoalidades’ e coletividades, uma vez que as experiências e histórias de 
vida nos interessam como parte dos processos de criação artística. Assim, além de 
estimular o engajamento coletivo no grupo, buscamos alimentar uma conversa aberta 
e contínua sobre arte e autobiografia a partir das diversas temáticas (riquíssimas) 
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que estavam a estruturar os projetos submetidos a cada linha de pesquisa⁵. Mas 
a pergunta permanecia: como criar uma dinâmica on-line que pudesse mover 26 
pessoas à criação em meio a uma pandemia?

Ao observarmos os projetos de pesquisa submetidos ao NuPAA, notamos que as 
palavras-chave apontavam para possíveis pontos de conexão entre propostas tão 
diversas. Assim, criamos uma dinâmica focada na ideia de palavra-ativadora: cada 
membro do grupo de pesquisa teria que endereçar uma palavra a um/a colega, de forma 
a estimular sua produção para o ensaio visual. A palavra recebida funcionaria como 
um conceito operatório que moveria, então, cada artista a um processo de criação que 
pudesse responder de alguma forma à questão: Que estratégias de existência tenho 
criado por meio das práticas de si em tempos de pandemia? A palavra endereçada 
seria a chave para criar respostas artísticas a essa pergunta (Figura 2). A proposta foi 
muito bem recebida e movimentou imediatamente o grupo, de forma que as/os artistas 
colocaram-se em processo de criação e, ao mesmo tempo, foram aproximando-se 
uns dos outros, intensificando as relações pessoais e de pesquisa artística em meio a 
essa experiência (Figura 3).

⁵Projetos de pesquisa em andamento no NuPAA, de agosto de 2020 a agosto de 2021: Linha 1: 
Autoficções de isolamento: órbitas desviantes no epicentro do caos (Ana Reis Nascimento); Autopoiese 
sertaneja, um estudo autobiogeográfico (Bernardo Morais); Saltos: métodos para inventar fálus (Daniela 
Marques); Para se fazer ver (Emili Tanaka); Autobiogeografia numa pesquisa em arte sobre Memória 
de Família (Felipe Santos); Atîaîa: Percepeções do Meio Ambiente através de Práticas Artísticas 
Autobiogeográficas (Ingrid Costa); Autobiogeografia numa pesquisa em arte sobre Narrativas de 
Deslocamento (Jeise Kelli); Anuviô (Julliana Oliveira); Autobiogeografia numa pesquisa em arte sobre 
Mulheridade (Levi Nascente); Memórias de uma Lamparina: Poéticas de Libertação (Lucélia Maciel); 
Sonho de Quarentena; Rede dos Sonhos (Manuela Costa); Trajetória do corpomulher em ruinas: 
das amarras ao florescimento (Marcela Faria); Oniropoética: o sonho na criação artística (Mariana 
Caldas); O seu futuro está aqui, no presente (Matheus Pires); Autoetnografia insurgente: rompendo e 
construindo [outras] centralidades possíveis para a prática curatorial (Nutyelly Cena); Linha 2: Tomos: 
escrituras performativas sobre o corpo à luz da cartomancia (Bruna Mazzotti); Escritos e imagens de 
si, construção de uma narrativa autobiográfica feminista em meio a pandemia do Covid no centro de 
Goiânia (Camila Santos); Corpo Bordado – Por uma dramaturgia do corpo (Davidson Xavier); Galeria 
da FAV: o corpo em exposição (Emmanuel Araújo Badu); Salão Anapolino de Arte: corpo, autobiografia 
e intimidade (Kassius Brunno); Autorretrato: ativações através do corpo e da intimidade (Lívia Chagas); 
Autoetnografia em dança: um estudo da improvisação como processo artístico e espiritual (Marcus 
Vinícius MAJNo); Eu sou o Centro: um olhar autobiográfico na relação corpo-cidade (Renan Accioly); 
Corpo e autorretrato no Salão Nacional de Arte de Jataí (Thaysa Alarcão).
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A movimentação resultou numa lista de palavras (Figura 4) que, mais tarde, sinalizou 
a estrutura do ensaio visual, indicando inclusive a ordem em que os trabalhos artísticos 
apareceriam, depois, na publicação.

Fonte: Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas. 

Fonte: Arquivo pessoal. Fonte: Núcleo de Práticas Artísticas 
Autobiográficas. 

Figura 2. Proposta ativadora, 11/9/2020, print de tela. 

Figura 3. Grupo em movimento, 11/9/2020, print de tela.
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De setembro a outubro de 2020, o grupo continuou as trocas relativas à produção 
do ensaio visual, tanto por Whatsapp quanto via videoconferência. Compreendemos, 
com essa dinâmica, que a existência de uma ação transversal aglutinadora poderia 
ser uma ótima estratégia a ser adotada pelo grupo de pesquisa nos próximos anos. 
A dedicação individual ao espaço coletivo e à produção do ensaio visual, a partir de 
setembro de 2020, reverberou até a sua publicação, em maio de 2021 (RODRIGUES; 
SILVA, 2021). Além disso, em agosto de 2021, ao encerrarmos esse ciclo de trabalhos 
do NuPAA, a experiência de produção coletiva do ensaio visual foi mencionada por 
diversos integrantes como estímulo fundamental ao início das atividades no grupo de 
pesquisa. 

Sendo assim, percebemos que o ensaio visual se configurou como um projeto 
coletivo mobilizador das experiências individuais e dos processos de criação no 
contexto da pandemia, criando aproximações entre membros do grupo de pesquisa 
e estímulo à condução dos projetos individuais. Estimular pesquisas autobiográficas 
em arte através de proposições coletivas se tornou uma excelente estratégia de 
movimentação das experiências no NuPAA, sobretudo em tempos desafiadores de 
isolamento e distanciamento.

Seminários de Pesquisa em Arte e Autobiografia
De agosto de 2020 a agosto de 2021, o NuPAA esteve estruturado em duas linhas de 

pesquisa: 1) Autobiografia e Decolonialidade nas Práticas Artísticas Contemporâneas, 
contando com 16 integrantes; e 2) Processos Artísticos do Corpo e da Intimidade, 
com 10 integrantes. Após promovermos um entrosamento inicial entre integrantes 
do grupo de pesquisa através do ensaio visual, nosso próximo desafio foi criar um 
espaço comum, dinâmico e contínuo de compartilhamento dos processos individuais 
de pesquisa, de forma a garantir que em meio à coletividade as/os pesquisadoras/es 
não se afastassem dos propósitos da linha de pesquisa à qual estavam vinculadas/os. 
Assim nasceram os Seminários de Pesquisa em Arte e Autobiografia, que aconteceram 

Fonte: Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas.

Figura 4. Lista de palavras, 11/9/2020, print de tela.
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às segundas-feiras, das 16h às 17h30, on-line, na plataforma Google Meet. O objetivo 
geral dos Seminários foi garantir um espaço para livre compartilhamento de processos 
de criação das pesquisas artísticas em andamento. A seguir, apresentamos as linhas 
de pesquisa do NuPAA vigentes naquele período e tecemos algumas considerações 
sobre suas dinâmicas, objetivos e produções conectadas ao andamento dos 
Seminários.

Autobiografia e Decolonialidade nas Práticas Artísticas Contemporâneas
A Linha 1 do NuPAA nasceu com o próprio grupo de pesquisa, em 2017, no âmbito 

do projeto de pesquisa Práticas Artísticas Autobiográficas: intersecções entre prática 
artística, escritas de vida e decolonialidade, coordenado por Manoela dos Anjos Afonso 
Rodrigues (FAV/UFG) e cadastrado em fevereiro de 2017 junto à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação (PRPI) da UFG. Antes de ser incluída no Diretório de Grupos de 
Pesquisa no Brasil do CNPq (o que ocorreu com o cadastro do NuPAA no diretório, no 
final de 2018), a Linha 1 se chamava Atos Autobiográficos e Práticas Decoloniais em 
Artes Visuais (RODRIGUES, 2019). Apesar da pequena diferença quanto ao nome, o 
objetivo geral da Linha 1 era o mesmo: investigar poéticas artísticas e processos de 
criação a partir dos atravessamentos entre os estudos autobiográficos e os estudos 
decoloniais, observando questões específicas que envolvem conceitos como espaço, 
lugar, deslocamento, exílio, identidade, memória autobiográfica, esquecimento, 
ancestralidade e fronteira. 

Conforme mencionado em outra publicação, nesta linha de pesquisa compreende-
se que “é por meio da arte que buscamos criar estratégias de enunciação que 
nos auxiliem na articulação de narrativas desde outros lugares, outras práticas e 
perspectivas” (RODRIGUES, 2019, p. 153). Portanto, na Linha de Pesquisa 1,

[...] é por meio dos atos autobiográficos tomados como prática 
decolonial – nas artes, na academia e no viver – que buscamos 
articular processos individuais e coletivos de auto/conhecimento 
ativados pela percepção de nossa consciência imigrante, dos sentires 
dos nossos corpos e dos saberes produzidos pelas nossas emoções. 
(RODRIGUES, 2019, p. 154).

Entre agosto de 2020 e agosto de 2021, 16 pessoas integraram a Linha 1 do 
NuPAA, que acolheu pesquisas em diversos níveis, desde trabalhos de conclusão de 
curso de graduação (TCC) e iniciação científica (IC), até investigações de mestrado 
e doutorado, além daquelas conduzidas por pesquisadoras/es independentes que 
ingressaram no NuPAA via edital. Dessas investigações, destacamos nesta seção 
aquelas que foram apresentadas nos Seminários de Pesquisa em Arte e Autobiografia 
entre 2020 e 2021 e, posteriormente, tiveram textos publicados em anais de evento e/
ou periódicos.

Em sua pesquisa de TCC, Lucélia Maciel de Souza (FAV/UFG) revisitou suas 
memórias de infância para buscar compreender aspectos de sua prática artística 
(em desenho, instalação, fotografia e objeto) como “lugar de enunciação de outras 
histórias” e de confronto às “opressões cotidianas que se constituem na intersecção do 
machismo e do racismo” (SOUZA, 2020, p. 3515). Já a mestranda Ingrid Costa Moreira 
(PPGACV/FAV/UFG), criou Econarrativas Visuais para propor outras formas de contar 
histórias de vida quando associadas à percepção da natureza. Moreira (2020) buscou, 
por meio da sua prática em fotografia, caminhadas e ilustração digital, promover um 



742

(re)conhecimento de si como natureza, ou seja, estimular mudanças de percepção 
de si através de um movimento de integração entre seres humanos e natureza por 
meio da criação de imagens. Nutyelly Cena de Oliveira (PPGAS/UFG), por sua vez, 
desenvolveu sua investigação no NuPAA a partir do questionamento-chave: “Pode a 
curadoria transgredir?” Essa pergunta intitulou as duas apresentações que a curadora 
e mestranda em Antropologia Social realizou nos Seminários de Pesquisa em Arte 
e Autobiografia, em 2020. Ao longo de seu percurso, Nutyelly destacou a potência 
transformadora das curadorias coletivas e, ao mesmo tempo, iniciou uma reflexão 
instigante sobre a curadoria como prática de si. Os importantes diálogos entre as 
esferas pessoal e coletiva ficam evidentes quando a pesquisadora lança um olhar 
atento à produção da artista Hariel Revignet, reconhecendo que:

[...] as narrativas autobiogeográficas contidas nas produções da 
artista, tornam-se reveladoras das subjetividades de si, enquanto 
mulher negra em diáspora, referentes ao seu corpo negro coletivo, à 
sua autobiografia, à sua constituição identitária familiar, experiências 
vividas com mulheres quilombolas e indígenas dentro de uma 
sociedade patriarcal e excludente. (OLIVEIRA; REVIGNET, 2021, p. 
172).

Assim, Nutyelly Cena de Oliveira toca no coração da Linha 1 do NuPAA, que 
reverbera – vibrante – em resposta à seguinte ideia: falar de si é uma prática política 
e criativa que convoca coletividades. Como sinalizado num outro texto: 

Ao refletir sobre a produção artística que se dá a partir de relatos de 
histórias de vida em contextos de práticas individuais e colaborativas, 
participativas, dialógicas e/ou socialmente engajadas, reconheço o 
caráter relacional do fazer autobiogeográfico. Assim, compreendo que 
autobiogeografar é falar de si no plural em meio aos exercícios de 
autolocalização instituídos como formas de questionar, reestabelecer 
e reivindicar pertencimentos – individuais e coletivos – que foram 
interrompidos, apagados, silenciados ou tomados como certos ao 
longo de processos sócio-históricos forjados pela violência colonial. 
(RODRIGUES, 2021, p. 104).

Os Seminários de Pesquisa em Arte e Autobiografia funcionaram como uma excelente 
plataforma para observarmos as passagens, potências, tensões e diálogos entre as 
esferas pessoal e coletiva, à medida que fomos compartilhando resultados parciais de 
nossas pesquisas autobiográficas em arte. Essa experiência sinaliza que os espaços 
seguros para partilha de experiências de vida de sujeitos em meio às coletividades, 
seja no âmbito da educação, extensão ou da formação para a pesquisa, são desejados 
e urgentes, sobretudo em tempos de distanciamento social e fragilidade não apenas 
em nível pessoal, mas também em nível das nossas instituições democráticas. Em 
consonância com a temática do IV Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e 
Cultura Visual, VIRALVIRTUAL, talvez possamos compreender aqui que os espaços 
de coletividade que criamos funcionaram como doses de vacina que nos fortaleceram 
ao nos manter unidos através de práticas de partilha e (re)criação de si em tempos de 
morte e isolamento.     
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Processos Artísticos do Corpo e da Intimidade
A Linha 2 do NuPAA acolhe propostas que investigam, pelo viés autobiográfico, 

os processos artísticos que têm o corpo como questão principal para a pesquisa, 
ou seja, investigações que partem do corpo do próprio artista-pesquisador, mas que 
também exploram a relação desse corpo com os de outrem e com a paisagem. A linha 
contempla temas como a intimidade das relações, o estado de solidão, o abandono 
identificado nas histórias de vida, o período da infância e os deslocamentos através 
de viagens pelas geografias. 

A Linha 2 está em consonância com o projeto de pesquisa Paisagens íntimas: 
processos artísticos autobiográficos do corpo e da intimidade, cadastrado em 2019 
junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da UFG, com vigência até março 
de 2024 e coordenado por Odinaldo da Costa Silva. O projeto desenvolve e desdobra 
práticas, conceitos e metodologias que foram abordadas durante o período de 
doutoramento do coordenador, que resultou na tese Paisagens íntimas: horizontes, 
viagens e outros deslocamentos (SILVA, 2018).

No período de agosto de 2020 a agosto de 2021, a Linha 2 foi composta por 10 
pessoas que desenvolveram pesquisas de conclusão de curso (TCC) vinculadas ao 
curso Artes Visuais Bacharelado da UFG, pesquisas de iniciação científica junto ao 
Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação (PIP/UFG) 
e pesquisas independentes. No âmbito das pesquisas de TCC, foram desenvolvidos 
os projetos: 1) Autorretrato: ativações através da intimidade e do corpo, de Lívia 
Chagas da Paz (2021), em que a estudante-pesquisadora investigou sua prática 
artística de autorretratos como espaços de enunciação, e 2) Eu sou o centro: um 
olhar autobiográfico na relação corpo-cidade, de Renan Accioly Wamser (2021), que 
consistiu em uma reflexão sobre a relação do estudante-pesquisador com o Setor 
Central de Goiânia, utilizando a caminhada, a fotografia, a coleta e a criação de 
relações com outras pessoas habitantes do centro da cidade para a constituição de 
seu trabalho artístico.

Quanto às pesquisas de iniciação científica (PIP/UFG), foram as seguintes: 1) 
Corpo e autorretrato no Salão Nacional de Arte de Jataí, sob a responsabilidade 
da estudante Thaysa Alarcão Lemos; 2) Galeria da FAV: o corpo em exposição, 
sob a responsabilidade do discente Emmanuel Felipe de Araújo Amaral; e 3) Salão 
Anapolino de Arte: corpo, autobiografia e intimidade, sob a responsabilidade do 
aluno Kassius Brunno de Souza. As três pesquisas sofreram alterações devido ao 
cenário da pandemia, que demandou que tomássemos medidas de prevenção quanto 
à segurança de todos os envolvidos. Fomos obrigados a cancelar o levantamento 
de dados junto aos arquivos do Salão Nacional de Arte de Jataí, Salão Anapolino 
de Arte e da Galeria da FAV, que deveria ocorrer presencialmente devido à falta de 
material suficiente disponível on-line. Em contrapartida, o foco dos planos de trabalho 
foi redirecionado para as práticas artísticas dos estudantes-pesquisadores, que foram 
desenvolvidas ao longo do ano e apresentadas nos Seminários de Pesquisa em Arte 
e Autobiografia do NuPAA.

Assim, Thaysa Alarcão Lemos focou sua pesquisa na investigação da figura do 
feminino, pontuando o seu interesse pela construção de sua identidade e pelos 
deslocamentos que percorreram sua história de vida ao morar em várias cidades. 
Emmanuel Felipe de Araújo Amaral, desenvolveu uma reflexão acerca das 
manifestações culturais, em específico o Carnaval, e a possibilidade de criação de 
um corpo santo por meio da arte. Já Kassius Brunno de Souza investigou questões 
de sua infância, produzindo autorretratos e imagens das casas em que morou nesse 
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período.
Também fizeram parte da Linha 2 outros quatro pesquisadores independentes, 

com os seguintes projetos de pesquisa: 1) Tomos: escrituras performativas sobre o 
corpo à luz da cartomancia, de Bruna Mazzotti, que desenvolveu procedimentos e 
performances orientados/conduzidos pelas cartas do Tarô; 2) Escritos e imagens de si, 
construção de uma narrativa autobiográfica feminista em meio a pandemia do COVID 
no centro de Goiânia, Goiás, desenvolvido por Camila Santos, que investigou a sua 
relação com as mudanças ocorridas em seu corpo durante a pandemia e a sua relação 
com a cidade através de diários; 3) Corpo bordado: por uma dramaturgia do corpo, 
desenvolvido por Davidson José Martins Xavier, que consistiu numa investigação da 
memória, do sertão e das possibilidades de um corpo impossível; e 4) Autoetnografia 
em dança: estudo da improvisação como processo artístico e espiritual, desenvolvido 
por Marcus Vinicius do Prado Santos, em que propõe uma metodologia em dança e 
improvisação através da construção de uma autoficção.

A maioria dos integrantes da Linha 2 do NuPAA reconheceu que participar dos 
Seminários nesse período serviu para ampliar os entendimentos de seus objetos de 
pesquisa, bem como os incentivou a se identificar com as pesquisas dos colegas, 
pois sentiram-se num ambiente acadêmico acolhedor para o compartilhamento de 
propostas que utilizam a abordagem autobiográfica. Várias pessoas relataram não 
se sentirem sozinhas no desenvolvimento de seus projetos, pois tinham o respaldo e 
acolhimento do grupo, ou seja, não estavam num ambiente em que críticas apressadas 
aos processos de criação prejudicam o momento exploratório das pesquisas artísticas. 
Outra questão interessante apontada pelo grupo foi a valorização do processo em 
si, o que inclui acolher os erros, acertos, experimentações, frustrações e fracassos 
da pesquisa. O diálogo sobre as pesquisas desenvolvidas no período 2020/2021 
possibilitou, acima de tudo, o compartilhamento – em espaço coletivo – de processos 
de criação individuais através de ativações do corpo, da autobiografia, da identidade 
e da intimidade que constituem processos de criação.

II Simpósio do NuPAA (SiNuPAA)
O SiNuPAA foi idealizado em 2017 com o objetivo de ser uma plataforma para 

o compartilhamento – acadêmico e artístico – de resultados de pesquisas que se 
dão na confluência das Artes com os Estudos Auto/Biográficos. Nesse sentido, o 
SiNuPAA configura-se como um evento que concebe os resultados artísticos em si 
como presenças indispensáveis, seja por meio de exposições dos trabalhos ou ações 
realizadas durante o evento. Em dezembro de 2017, realizamos o Pré-SiNuPAA, que 
hoje numeramos como SiNuPAA Ø (zero). Ele aconteceu no Evoé Café, em Goiânia, 
nos saudosos tempos de atividades presenciais, em meio a comunicações orais, 
performances, vídeos e trabalhos bidimensionais (desenho, lambe-lambe, dentre 
outros). Depois, em 2020, realizamos o I SiNuPAA, já no modo on-line devido à 
pandemia de COVID-19, e para mantermos o nosso propósito de garantir a comunicação 
de resultados de pesquisa em formatos artístico e acadêmico, criamos a exposição 
Tecelume: colcha de autosaberes⁶. Além disso, naquele momento, encerrarmos os 
trabalhos do I SiNuPAA com a videoarte Pré-molar, de 2020, da artista Anna Behatriz 
Azevêdo. 

⁶https://tecelume.wixsite.com/meusite
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No II SiNuPAA, que aconteceu de 12 a 14 de agosto de 2021, mantivemos o nosso 
propósito de garantir momentos para que estivéssemos em processo de criação 
conjunto. Planejamos a ação intitulada Performance Coletiva e Partilhas de Presença 
(Figuras 5 e 6), que foi realizada no dia 13 de agosto, das 18h às 19h, pela plataforma 
Google Meet via acesso não institucional, ou seja, a videochamada teve a duração 
de exatos 60 minutos, encerrando-se automaticamente. O convite para essa ação 
artística foi estendido a todas as pessoas inscritas no evento, de forma que tivemos 
uma participação dinâmica também de pessoas que não integravam o grupo de 
pesquisa, o que foi muito positivo.

Fonte: Julliana Oliveira.

Fonte: Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas. 

Figura 5. Performance Coletiva e Partilhas de Presença, 13/8/2021, 
print de tela.

Figura 6. Performance Coletiva e Partilhas de Presença, 13/8/2021, 
print de tela.
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Considerações finais
Neste artigo, buscamos evidenciar as estratégias adotadas no grupo de pesquisa 

NuPAA para criar espaços coletivos de partilha de narrativas e práticas de si em 
tempos de pandemia. Primeiro, relatamos a experiência de criação do ensaio visual 
Nós-Isolados para a Revista Nós. Depois, apresentamos as duas linhas de pesquisa 
do NuPAA para o período 2020/2021, ressaltando a importância dos Seminários de 
Pesquisa em Arte e Autobiografia para a criação de um espaço coletivo seguro para 
compartilhamento dos processos de pesquisa, histórias de vida, processos artísticos 
e experiências pessoais em diversos âmbitos. Por fim, sinalizamos a importância do II 
SiNuPAA como ponto culminante para o compartilhamento dos resultados acadêmicos 
e artísticos das pesquisas em andamento, destacando a realização de uma ação 
coletiva que presentifica a arte e os processos de criação como parte relevante do 
nosso evento acadêmico anual.  

Em todos esses formatos - ensaio visual, seminário e simpósio - ressaltamos 
as dinâmicas criadas entre as instâncias individual e coletiva dentro do grupo de 
pesquisa, o que repercutiu também nas dinâmicas de cada linha, influenciando assim 
as ações do grupo como um todo. Pudemos nos perceber como artistas a olhar para as 
próprias experiências em tempos de isolamento, solidão e incertezas. Constatamos, 
também, a alegria de existirmos como um corpo coletivo chamado NuPAA, onde 
reafirmamos a vida a cada encontro com a certeza de que as nossas histórias são 
relevantes para o conhecimento artístico que estamos gerando por meio de nossas 
pesquisas no NuPAA. Na travessia da crise sanitária global que temos enfrentado 
como humanidade, sentimos cotidianamente a fragilidade da vida. Foi através da 
partilha de histórias e saberes nos espaços acadêmicos coletivos criados pelo NuPAA 
– espaços para a escuta ativa, o interesse pelo outro e pela arte – que fomos nos 
fortalecendo mutuamente ao nos depararmos, juntos, com as incertezas e desafios 
que se apresentaram ao longo da caminhada.
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RESUMO
O artigo aborda a criação de um vídeo que trata das relações entre 

usuários e tecnologias. Para tanto, mescla performance, animação, 
imagens de arquivo, reutilização de materiais, e efeitos de trompe-
l’oeil, de modo que a noção de montagem se aplique a todos estes 
elementos (incluída a trilha sonora). Método utilizado: bricolagem. Na 
fundamentação, abordo intercâmbios entre cinema, música e artes 
visuais, a partir de referências cubistas, Dada e Pop Art. Destaco a 
combinação de montagem e percurso em obras criadas com refugos, 
com base em Schwitters e Rauschenberg. Prossigo com exemplos 
da Música Visual, incluindo recursos sonoros favorecidos pelo áudio 
impresso na película. Por fim, descrevo o processo de criação. 
Autores de referência: Peter Vergo, Vincent Amiel, Nicolas Borriaud, 
Marshall McLuhan e Barrington Nevitt, Edmond Couchot e Thomas  
Y. Levin.

PALAVRAS-CHAVE
Hibridação; Montagem; Bricolagem; Colagem; Assemblagem.

ABSTRACT 
This article focus on a video created in a mix of performance, 

animation, archival images, reuse of materials, and trompe-l’oeil 
effects, in order to comment on relationships between users and 
technologies. The notion of montage is applied to all elements in 
the video. Method: bricolage. Exchanges between cinema, music 
and visual arts are discussed, with references based on Cubism, 
Dada and Pop Art. Also discussed are the combination of montage 
and route in works created with scraps, based on Schwitters and 
Rauschenberg, as well as examples of Visual Music (including the 
sound editing possibilities favored by the audio printed on film). Finally, 
I present a description of the processes involved in the making of the 
video. Reference authors include Peter Vergo, Vincent Amiel, Nicolas 
Borriaud, Marshall McLuhan and Barrington Nevitt, Edmond Couchot 
and Thomas Y. Levin.

KEYWORDS
Hybridization; Cinematographic Montage; Bricolage; Collage; 

Assemblage.
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Este texto constitui um recorte da minha pesquisa de doutoramento, voltada para 
a elaboração de uma poética baseada em possíveis interações entre o visual e o 
audível. Nesta pesquisa, a montagem - em seus aspectos de colagem, assemblagem 
e edição – é entendida como uma zona de contato entre práticas criativas, de modo a 
abarcar instalação, performance, videoarte e música. Assim, tratarei aqui da criação 
de um vídeo intitulado Cuidado Pedestre (disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=8Pp_hHbv68I), cuja motivação inicial se deu a partir de interferências 
realizadas diretamente em uma película de filme 35 mm. Tais interferências incluem 
cortes, colagens, raspagens, costuras e desenhos. As imagens obtidas com estes 
procedimentos constituem o material de base para um filme de animação, o qual, 
em combinação com a música que viria a ser utilizada como trilha sonora, inspirou 
várias outras possibilidades de produção e edição de imagens em movimento. Desta 
maneira, o vídeo incorpora performances, ambientações e trajes criados com materiais 
de descarte, animações stop-motion, efeitos de trompe-l’oeil, trilha sonora concebida 
por meio de montagens, e reaproveitamento de slides, filmes super-8 e imagens de 
arquivo. No geral, Cuidado Pedestre se vale de estratégias bricolistas para abordar as 
relações entre usuários e suas ferramentas, em especial as tecnologias do carro, da 
cidade, do cinema e da perspectiva.

Com o propósito de adaptar-se às restrições a deslocamentos provocadas pela 
pandemia do Covid-19, durante a realização do vídeo o ambiente doméstico incorporou 
também as funções de ateliê, estúdio e instalação. Tal contexto veio a potencializar 
o uso do método da Bricolagem, presente desde o início da pesquisa justo pelas 
afinidades com procedimentos de montagem. A opção por esta metodologia constitui 
um modo de resistência às automações generalizadas, cujos primórdios, segundo 
Edmond Couchot (2003, p. 17), estão nos automatismos óticos e geométricos da 
perspectiva. De modo resumido, a Bricolagem consiste em associações inusitadas 
entre métodos diversos, e busca antes a deflagração de relações significativas do que 
inferências lógicas. Dada sua natureza inclusiva, o método comporta a construção 
de saberes ao longo da realização da tarefa, de maneira que planejamentos prévios 
se tornam uma opção entre várias outras. Os objetos e trajes utilizados em Cuidado 
Pedestre são todos criados mediante o reaproveitamento de materiais heterogêneos 
e sem relação óbvia entre si. Este é também o caso das interferências realizadas na 
película 35 mm, do uso de fragmentos pré-existentes para a criação da música, e da 
reutilização de imagens de arquivo. Além disso, o próprio roteiro foi construído durante 
os registros e edições das cenas, que a princípio foram concebidas como trechos 
autônomos baseados em processos distintos. 

Ainda que nem sempre remeta de maneira explícita às referências utilizadas, Cuidado 
Pedestre surgiu de meus estudos sobre colagens e assemblagens cubistas, Dada e Pop 
Art, em cruzamento com o trabalho dos cineastas pioneiros da Música Visual. Assim, 
a título de fundamentação apresento alguns possíveis contatos entre cinema, música 
e artes visuais dos séculos XX e XXI. Inicio pelas relações entre música e Cubismo 
conforme apontadas por Peter Vergo (2010), seguida das considerações de Vincent 
Amiel (2010) sobre a montagem cinematográfica, e da noção de sinestesia segundo 
Marshall McLuhan e Barrington Nevitt (2015). Na sequência, identifico a combinação 
de montagem e percurso em obras de Kurt Schwitters e Robert Rauschenberg, artistas 
que se valem do reaproveitamento de descartes. Dentre os autores utilizados neste 
item estão Nicolas Borriaud (2009, 2011) e novamente McLuhan (1973). Prossigo com 
os cineastas da Música Visual, em uma abordagem que inclui também as possibilidades 
de edição de som favorecidas pelo áudio impresso na película. Para tanto, me baseio 
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em ideias de Vergo e Thomas Y. Levin (2021). Por fim, apresento uma descrição do 
vídeo e dos procedimentos aplicados na sua realização.

Cubismo, cinema e música
Conforme Peter Vergo, no início do século XX vários artistas visuais apresentavam 

influência musical declarada. No caso do Cubismo, Vergo (p. 214-215) destaca 
que entre 1909 e 1914 mais da metade das naturezas-mortas de Georges Braque, 
Juan Gris e Pablo Picasso remetem a alusões musicais de vários tipos, tais como 
instrumentos, partituras (por vezes fragmentos colados), e inscrições verbais. O nome 
‘Bach’, por exemplo, aparece em diversas obras de Braque. O autor (p. 191) aponta 
ainda que também o norte-americano Marsden Hartley inscreve as palavras ‘Bach’ e 
‘Préludes et Fugues’ na pintura Musical Theme nº 2, de 1912. A ideia era deixar clara 
a referência, já que a obra não trazia nenhum outro elemento que remetesse à música 
de maneira direta.

No meu entender, Musical Theme nº 2 compartilha similaridades evidentes com 
Maisons à l’Estaque, que Braque havia criado em 1908. Ao conectar duas fases do 
Cubismo, a pintura de Hartley sugere que as influências musicais podem ser anteriores 
ao período das remissões explícitas. Vergo (p. 191) considera que, nesta obra, as 
variações das formas dispostas em perspectivas incongruentes são comparáveis às 
variações de temas e motivos musicais nas fugas de Bach. Acrescento, no entanto, 
que a passagem de uma referência audível para uma obra visual tende a alterar 
intensidades, o que, no caso de Hartley, se manifesta justo nas incongruências. Assim, 
em uma espécie de caminho inverso, a trilha de Cuidado Pedestre parte de uma 
analogia com a combinação de perspectivas que caracteriza as práticas cubistas, 
de modo a conectar ideias musicais discrepantes por meio de cortes, elipses, 
sobreposições e interpolações.  

Conforme apontado por Vincent Amiel (p. 7), na pintura cubista a combinação de 
múltiplas perspectivas surge como um análogo da montagem no cinema. Considero 
ser possível entender essas combinações como uma edição dos deslocamentos 
envolvidos na visualização dos objetos por diferentes ângulos, da qual resulta uma 
iconização da sequencialidade a partir de uma sintaxe de acoplamentos. Esses 
encaixes, baseados em relações forçadas, acionam todo um jogo de completamento 
de hiatos, em afinidade com o processo sinestésico proposto por Marshall McLuhan 
e Barrington Nevitt (p. 81). De acordo com tais autores, cada um de nossos sentidos 
favorece um determinado modo de percepção do espaço. Enquanto o ouvido cria um 
espaço acústico com centros em todas as partes e margens em nenhuma, o espaço 
visual estabelece pontos de vista individuais, com margens e limites definidos. Os 
sentidos, no entanto, atuam de maneira conjunta, e se traduzem uns nos outros 
em proporções variáveis. Assim, McLuhan e Nevitt destacam que, uma vez que a 
interação entre os aparatos sensoriais se dá por analogia e não por equivalência, a 
percepção em profundidade - que McLuhan (1974, p. 317) considera como coisas 
em interrelação - ocorre mediante confrontos e hiatos entre os sentidos, e não pela 
enunciação conexa. Com base em tais colocações, parto do princípio de que é possível 
entender a sinestesia como uma montagem constituída por completamentos entre 
os hiatos perceptivos apontados pelos autores. De maneira complementar, a própria 
montagem pode ser entendida como uma atividade que envolve sinestesias.

Além dos procedimentos de edição propriamente ditos, vários tipos de montagem 
permeiam a concepção de Cuidado Pedestre: as interferências na película 35 mm, a 
colagem de fragmentos de áudio na trilha sonora, a criação de trajes e ambientações com 
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materiais de descarte, a sobreposição de funções no ambiente doméstico convertido 
em instalação e espaço de trabalho, a incorporação de slides e filmes encontrados, 
as performances, e o uso de diferentes técnicas de animação. Combinadas, estas 
possibilidades enfatizam relações quebradas entre os elementos que compõem o 
vídeo. Segundo McLuhan (1973, p. 53-56), quebrar uma relação é sincopar. Neste 
sentido, o Cubismo é altamente sincopado, uma característica que seria intensificada 
nas colagens e assemblagens Dada e Pop Art, conforme veremos a seguir.

Síncopa, cinema, colagem e assemblagem
É possível considerar que em diversas colagens e assemblagens de Kurt Schwitters 

a noção de síncopa surge radicalizada por meio da associação entre objetos os mais 
desconexos. De modo similar, as combine paintings de Robert Rauschenberg podem 
ser abordadas como um acoplamento de refugos por meio de síncopas visuais e 
conceituais. Segundo Nicolas Borriaud, o teórico Leo Steinberg...

[...] situa o surgimento do espaço pós-moderno nos Combine Paintings 
de Robert Rauschenberg, em que a pintura se transforma em rede 
de informações. Não sendo janelas desvendando um mundo nem 
superfícies opacas, as obras de Rauschenberg inauguram de fato 
uma errância do sentido, um passeio em meio a uma constelação de 
signos (BORRIAUD, 2011, p. 101).

No meu entender, se no Cubismo ocorre uma iconização da sequencialidade 
mediante a junção de fragmentos de perspectivas, em Rauschenberg o deslocamento 
é sinalizado de maneira indireta, conforme as metáforas propostas por Borriaud, da 
errância do sentido e do passeio por uma constelação de signos. A incorporação 
de materiais corriqueiros, iniciada com as colagens de Braque e Picasso, surge 
intensificada em Schwitters e Rauschenberg. Nestes, a utilização de refugos remete 
ao percurso implícito na atividade da coleta, o que, em combinação com a ideia de 
síncopa, reforça a possibilidade de uma analogia com o cinema e seus procedimentos 
de montagem. Para Borriaud (2009, p. 100-103), em certas manifestações da arte 
contemporânea, o cinema, não enquanto tema, mas como esquema de ação, inspirou 
a passagem da exposição-vitrine (objetos individuais) para a exposição-cenário 
(apresentação integrada de objetos), de modo a configurar uma espécie de curta-
metragem estático onde o espectador se locomove. O autor também compara esta 
situação a um filme sem câmera, que confere forma à arte ao surgir mais como duração 
a ser atravessada do que como espacialidade a ser percorrida pelo olhar. 

Estas noções são incorporadas à criação de Cuidado Pedestre pelo uso de materiais 
heterogêneos na criação dos cenários, trajes e adereços diversos, bem como pela 
associação entre imagens sem relação óbvia entre si. Em sua maior parte, os materiais 
utilizados foram recolhidos na rua ou adquiridos em lojas de coisas usadas, antes 
da pandemia. As restrições a deslocamentos, no entanto, acabaram por estimular 
uma busca no ambiente doméstico, de modo a intensificar soluções improvisadas. 
De maneira comparável ao filme sem câmera de que fala Borriaud, futuramente os 
materiais utilizados no vídeo serão trabalhados de modo a constituir uma instalação.
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Música Visual
De acordo com Vergo (p. 268-279, 300-308), a notória influência musical que se 

observa na arte da primeira metade do século XX não se restringiu aos pintores. 
Também cineastas utilizavam a música como referência, como é o caso de vários 
diretores de filmes animados. No começo dos anos 20, Viking Eggeling, Hans Richter, 
Walter Ruttmann e Oskar Fischinger foram alguns dos pioneiros na criação de 
animações abstratas que lançaram as bases do que viria a ser conhecido por Música 
Visual. Mesmo que seus primeiros filmes fossem mudos, esses artistas trabalhavam a 
temporalização da visualidade com base na transposição quase literal de técnicas de 
desenvolvimento oriundas da música. A própria roteirização dos filmes muitas vezes se 
dava a partir de composições pré-existentes, em geral dos períodos barroco, clássico 
e romântico. Richter e Eggeling, por exemplo, costumavam pintar longos rolos nos 
quais sequências com variações de figuras geométricas eram dispostas de modo 
similar à fotogramas de um filme. Tais figuras eram trabalhadas e desenvolvidas por 
analogia com variações de motivos musicais e com técnicas de composição musical, 
como a fuga e o contraponto.

Ainda que registros sonoros baseados em procedimentos mecânicos sejam anteriores 
ao cinema falado, é no momento em que som e imagem passam a compartilhar a 
película de filme que a edição de áudio se torna possível. Uma faixa ao lado dos 
fotogramas continha o desenho de uma onda sonora, que era reconvertida em som 
por meio de um leitor ótico em sincronia com as imagens projetadas. Ao contrário dos 
materiais rígidos utilizados nos cilindros e discos de goma-laca utilizados para registro 
sonoro, a maleabilidade da película possibilitou que a montagem tenha sido, para usar 
as palavras de Amiel (p. 7), consubstancial ao cinema. Desta maneira, os cineastas, já 
familiarizados com edições que envolviam interferência direta no suporte, se valeram 
da nova técnica de gravação de som para experimentos pioneiros. Em 1930, por 
exemplo, Walter Ruttmann criaria Wochenende, tida como a primeira montagem feita 
exclusivamente a partir de fragmentos de áudio, ao qual o próprio Ruttmann se referia 
como um filme sem imagens. Na época, Wochenende foi apresentada tanto em salas 
de cinema às escuras quanto em transmissões de rádio. 

Outro caso de intercâmbio entre som e imagem é o som animado, que constitui um 
dos primeiros procedimentos de síntese sonora a permitir um maior controle sobre 
os timbres. A técnica consiste na pintura direta sobre a faixa sonora da película, ou 
no desenho em papel de figuras que posteriormente eram impressas na faixa. Todo 
um vocabulário de formas é utilizado, cada uma delas produzindo timbres, notas e 
intensidades específicas, em um trabalho tão minucioso quanto a própria criação das 
animações. De acordo com Thomas Y. Levin (2004, p. 53), ainda que com frequência o 
crédito seja atribuído a Fischinger, o suíço Rudolf Pfenninger foi o primeiro a finalizar e 
apresentar publicamente duas produções que utilizavam o som animado: a animação 
Pitsch und Patsch, do próprio Pfenninger, e o filme Kleine Rebellion, de Heinrich 
Köhler, ambos de 1930.

Antes do advento da leitura ótica, a experiência de música gravada dos cineastas 
acima listados era condicionada pelos formatos mecânicos de fixação e reprodução 
do som. Em contraste, o trabalho de Norman McLaren, animador escocês radicado 
no Canadá, é fruto de uma época na qual a gravação elétrica predominava, mesmo 
que ele, com frequência, utilizasse os mesmos recursos técnicos que Pfenninger para 
a criação das trilhas. Se os pioneiros da música visual relacionavam som e imagem à 
maneira de um contraponto, o trabalho de McLaren busca a intersecção entre o visual 
e o audível. Sua obra Synchromy, de 1971, consiste em uma tradução do fenômeno da 
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persistência da retina para o âmbito sonoro. No cinema, os fotogramas são projetados 
a uma velocidade de 24 quadros por segundo, em alternância com telas pretas. Uma 
vez que a visão retém a imagem por algumas frações de segundo após cessar a 
emissão da luz, a tal velocidade as telas pretas não são percebidas, o que garante a 
ilusão de que os fotogramas projetados se movem. Na trilha de Synchromy, criada pelo 
próprio McLaren com a técnica do som animado, a velocidade de sucessão entre os 
sons e a alternância entre os registros grave, médio e agudo provoca uma sensação 
de permanência residual das notas, o que proporciona uma ilusão de polifonia, mesmo 
quando não há eventos sonoros simultâneos. Em complemento à trilha, as imagens 
em Synchromy são os próprios desenhos impressos na banda sonora, apenas com o 
acréscimo de cores e de algumas duplicações.

No contexto específico de Cuidado Pedestre, a animação criada com as interferências 
na película 35mm se vale de recursos comparáveis aos utilizados pelos cineastas da 
Música Visual. Por exemplo, em vários momentos a faixa de áudio é utilizada nas 
animações criadas a partir da película 35mm. No entanto, as imagens resultantes 
das interferências não se estruturam a partir de uma trilha prévia ou por analogia 
com princípios de criação musical, nem são criadas visando continuidades. Trata-
se de uma concepção mais de acordo com colagens Dada, a partir de associações 
aleatórias em procedimentos improvisados, e sem qualquer preocupação com 
narrativas. De modo similar, a relação entre som e imagem no vídeo como um todo 
se dá mais como um contraponto casual do que por roteirizações. Apresento a seguir 
alguns procedimentos utilizados em Cuidado Pedestre, a começar pelas maneiras 
pelas quais as interferências em 35mm viriam a deflagrar a concepção dos demais 
elementos incluídos no vídeo.

Cuidado Pedestre
A poética do vídeo aqui apresentado foca nos conflitos gerados pela permanência 

de tecnologias mecânicas em um mundo conectado digitalmente. Para tanto, Cuidado 
Pedestre comenta sobre as tecnologias da perspectiva, do carro, do cinema e da 
cidade, mediante imagens criadas a partir do reaproveitamento de materiais. Destaco 
dois aspectos trabalhados em tal abordagem. Primeiro, a tendência dos usuários a 
incorporar características das suas ferramentas tecnológicas, sem, no entanto, ter 
consciência deste fato. Segundo, a metáfora do cruzamento do ponto de fuga. De 
acordo com a citação de Couchot feita anteriormente, os primórdios das automações 
generalizadas estão nos automatismos óticos e geométricos da perspectiva. Assim, 
utilizando a perspectiva como uma metáfora, o vídeo encerra com uma crítica que não 
nega as automações, mas sugere a sua incorporação a âmbitos mais abrangentes.

Cuidado Pedestre se vale de diversos recursos bricolistas para criação de imagens. 
No caso das interferências elaboradas sobre película 35 mm, são utilizados cortes, 
raspagens, colagem de transparências diversas, costuras e desenhos com canetas 
esferográficas (figura 1).
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A fim de criar um filme de animação a partir dessas imagens, os fotogramas foram 
projetados em uma folha de papel, e fotografados um por um. Para tanto, utilizei o Cine 
Graf, um brinquedo ótico para projeção de imagens estáticas, similar a um projetor de 
slides. A diferença é que, ao invés de slides, o Cine Graf projeta imagens impressas 
em tiras de papel translúcido, encaixados em dois carretéis operados manualmente. 
No caso de Cuidado Pedestre, as tiras de papel são substituídas pela película 35mm. 
De tais procedimentos resultaram cerca de 2.000 fotos.

Em seguida, montei a animação com as imagens obtidas. Com base na letra da 
trilha sonora, e também por influência da pandemia do covid-19, decidi por inserir 
esta animação em uma cena na qual diversos carros se dirigem a um cinema drive-
in justamente para assistir ao filme criado com a película 35mm (figuras 2 e 3). Tal 
solução foi inspirada pelo fato de que, durante a pandemia, várias sessões de cinema 
(e mesmo shows) ocorreram no formato drive-in, a fim de evitar possíveis contágios. 
A cena foi criada com a técnica do stop-motion, e viria a deflagrar a concepção de 
diversas outras possibilidades de produção de imagens em movimento, tais como 
performances, efeitos de trompe-l’oeil, e reaproveitamento de imagens encontradas 
em arquivos, slides, e filmes super-8. A combinação destes recursos conduziu a uma 
série de episódios e gestos, justapostos e/ou sobrepostos em distintos graus de 
concatenação. Neste contexto, o filme exibido no drive-in destaca sua autonomia ao 
surgir como um filme inserido em outro, e com sua própria temporalidade. Além disso, 
também é possível identificar no vídeo referências à situação subalterna do pedestre 
em grandes centros urbanos, nos quais os caminhantes vivem à mercê da presença 
maciça de veículos automotores.

Fonte: Marcelo Birck

Figura 1. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020. 
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A fim de comentar sobre a tendência dos usuários a se transformarem em suas 
ferramentas, Cuidado Pedestre remete às tecnologias mecânicas do cinema, do carro 
e da cidade, as quais considero como desdobramentos do recurso da perspectiva. 
Justo por se tratarem de referências concretas, as menções ao cinema, ao carro e 
à cidade tendem a ser mais evidentes. Já as remissões à perspectiva se valem de 
efeitos de trompe l’oeil (figuras 4 e 5), e se complexificam a medida em que o vídeo 
se encaminha para o final.

Fonte: Marcelo Birck

Fonte: Marcelo Birck

Figura 2. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020.

Figura 3. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020.
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Os cenários e adereços são criados pela reutilização de materiais diversos (figuras 
5, 6, 7 e 8). Para as performances, as peças da ambientação são reconfiguradas 
de modo a se constituir como trajes (figuras 6, 7 e 8). Tal combinação inusitada de 
elementos heterogêneos surge também nas associações aleatórias que ocorrem nas 
interferências na película 35 mm, e nos trechos que utilizam slides e filmes super-8 
reaproveitados (figura 9). 

Fonte: Marcelo Birck

Figura 4. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020.

Fonte: Marcelo Birck

Figura 5. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020.
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Fonte: Marcelo Birck

Fonte: Marcelo Birck

Figura 6. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020.

Figura 7. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020.
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Após a cena da exibição do filme no drive-in, no momento em que os carros deixam 
o local (figura 1) um indígena lança uma flecha (figura 10) em direção à pintura 
renascentista Martirio e Trasporto del Corpo di San Cristoforo, de Andrea Mantegna. 
Nesta pintura, vemos a imagem de um homem cujo olho foi atingido por uma flecha, 
e que, segundo Michael Kubovi (1996, p. 17), consiste em uma representação da 
própria perspectiva. Em seguida, o vídeo encerra com uma sucessão acelerada de 
várias pinturas da Renascença baseadas no ponto de fuga. Tal sequência pode ser 
associada à noção que apresentei anteriormente para me referir à pintura cubista: 
uma edição dos deslocamentos envolvidos na visualização de objetos por diferentes 
ângulos, da qual resulta uma iconização da sequencialidade a partir de uma sintaxe 
de acoplamentos. Além disso, esta solução também pode ser interpretada como uma 
metáfora para o cruzamento do ponto de fuga, no sentido de uma superação dos 
desdobramentos da perspectiva e das automações daí decorrentes.

Fonte: Marcelo Birck

Figura 8. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020.

Fonte: Marcelo Birck

Figura 9. Frame do vídeo Cuidado Pedestre, 2020.
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Considerações Finais
Apresentei aqui os fundamentos de um audiovisual baseado em relações inspiradas 

por colagens e assemblagens cubistas, Dada e Pop Art, em cruzamento com referências 
da Música Visual. Tais influências foram utilizadas tanto para as imagens quanto 
para o áudio. Ao longo da realização do vídeo, busquei adaptar as circunstâncias 
geradas pelas restrições a deslocamentos provocadas pela pandemia do Covid-19, 
de modo a transformar o ambiente doméstico em um ateliê-estúdio-instalação. Essa 
combinação de funções acabou por se revelar não apenas consubstancial à produção 
de Cuidado Pedestre, mas também um estímulo à concepção de uma instalação a 
ser realizada futuramente, em afinidade com as ideias de duração a ser percorrida e/
ou de filme sem câmera, conforme expostas por Borriaud. Nesta instalação, os vários 
adereços utilizados no vídeo serão recontextualizados, de modo a descolar as peças 
de sua função original de remissão figurativa (quando houver). A ideia é estabelecer 
uma ambientação bricolista, reforçando a proposta de resistência às automações 
generalizadas.
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RESUMO
Este artigo aborda as visualidades e resistência num corpo 

dissidente sob o olhar da Cultura Visual. Pretende-se discutir o 
discurso da visualidade, resistência e potência, através dos registros 
imagéticos apresentados. A subjetividade é individual e se reflete 
no processo de construção da identidade social, que é transitória. 
A visualidade está presente no exercício do discurso dominante da 
heteronormatividade. A resistência são nós presentes nas teias do 
poder, que podem rompê-lo; através das linhas de fuga do poder, 
que é estático, surge a potência com o intuito de provocar mudanças, 
desestabilizar o poder.  A metodologia empregada envolve uma 
abordagem com base nos estudos da Cultura Visual, utilizando a 
fotomemória e a fotogênerominoria com respaldo no texto escrito e 
na imagem como fontes de pesquisa.
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ABSTRACT
This article addresses the visualities and resistance in a dissident 

body under the gaze of Visual Culture. It intends to discuss the 
discourse of visuality, resistance, and potency through the imagetic 
records presented. Subjectivity is individual and is reflected in the 
process of building social identity, which is transitory. Visuality is 
present in the exercise of the dominant discourse of heteronormativity. 
Resistance is knots present in the webs of power that can break it; 
through the lines of escape from power, which is static, power arises 
with the intention of provoking change, of destabilizing power.  The 
methodology employed involves an approach based on Visual Culture 
studies, using photogenderominance supported by written text and 
images as research sources.
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INTRODUÇÃO 

O tema abordado neste artigo versa sobre as visualidades e resistências de um 
corpo dissidente pelo olhar da Cultura Visual. A pesquisa justifica-se na preocupação 
de apresentar, problematizar e debater, através das imagens apresentadas, como 
ocorrem as visualidades do que pode e não pode ser visto. A definição do visível 
no caso da questão de gênero envolve o binarismo como discurso normatizador 
de condutas no mundo ocidental. Em reação ao discurso da visualidade, temos a 
contravisualidade como uma resistência ao domínio da visualidade. 

A análise das fotografias apresentadas propõe um estudo para além da imagem, 
e se pretende problematizar e observar se estão relacionadas à legitimação e/ou ao 
rompimento de padrões sociais, culturais, no  que diz respeito ao conceito de gênero, 
identidade e transexualidade.

As discussões a respeito de gênero, sexualidade e corpo têm ganhando novos 
significados nas últimas décadas, numa discussão que perpassa o critério biológico 
e alcança uma abordagem que envolve o gênero e suas manifestações. A dualidade 
sexo e gênero, em que o sexo é natural e o gênero é socialmente construído, foi o pilar 
de problematização na obra de Judith Butler (2014), para quem o sexo não é natural 
– é também discursivo e cultural como o gênero.

A análise de imagens, no presente artigo, será feita através de fotografias e 
possibilitará novos significados e questionamentos pelo olhar do observador numa 
perspectiva dos estudos na Cultura Visual. Utilizaremos a  fotogênerominoria, que 
diz respeito ao estudo de um grupo social, que no caso é a comunidade LGBTQI+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, queer, intergêneros) e, em especial, 
a mulher transexual, com suas características antropológicas, sociais e culturais. A 
fotografia torna possível revelar a significação da construção de gênero e, assim, 
discutir a resistência desse corpo dissidente. 

A técnica de pesquisa empregada é da documentação indireta, abrangendo a 
pesquisa bibliográfica. Iremos nos valer de texto e imagem como fontes de pesquisa, 
pois eles “estão carregados de subjetividade, de interpretação, de recortes, de escolhas, 
mas se configuram como possibilidades de abordagem e forma de aproximação 
distintas de um mesmo fenômeno, uma enriquecendo a outra: o texto diz, a imagem 
mostra” (PINHEIRO, 2000).

CORPO E IDENTIDADE 
O corpo é um sistema, pois envolve o corpo biológico e cultural, que são interligados, 

inseparáveis (GREINER, 2005, p.42). A percepção e a consciência da experiência 
corporal, da forma como interagimos com as outras pessoas num contexto cultural, 
permitem que haja a construção da identidade social e está associada ao exercício da 
subjetividade, que envolve os sentimentos, os pensamentos do indivíduo, permeados 
pela linguagem e a cultura numa experiência individual. Segundo Woodward (2009 
apud Menezes, 2016, p. 73) “(...) a subjetividade é formada por dois elementos centrais: 
o sujeito (ou indivíduo) e o social (as estruturas sociais e a cultura – elementos que 
interferem na formação da subjetividade)”. A subjetividade é individual e se reflete no 
processo de construção da identidade social.

Conforme Le Breton ( 2007,p.18) “(...) o homem não é o produto do corpo, produz 
ele mesmo as qualidades do corpo na interação com os outros e na imersão no campo 
simbólico. A corporeidade é socialmente construída.”  Percebemos que a coporiedade 
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associada à identidade se constrói na interação do indivíduo com o meio social. O 
corpo não é uma matéria estática, sem vida, mas segundo Foucault (1982) uma 
superfície que se amolda culturalmente, se transforma. É uma superfície carregada 
de símbolos, permeada pela cultura. A identidade social não é estática e pode sofrer 
mutações ao longo das experiências individuais. No caso específico da identidade de 
gênero, que envolve uma das dimensões como o indivíduo se apresenta socialmente, 
ele pode assumir um papel social dentro do universo feminino, masculino ou não se 
definir em uma dessas identidades. 

O indivíduo, ao alterar a plasticidade corporal, pretende alcançar uma nova 
identidade. Convidamos a observar as imagens que se seguem para pensarmos 
juntos a respeito da identidade de gênero: Maya¹, nome fictício do sujeito de pesquisa,  
se apresenta na figura 1 com a identidade de gênero masculina aos 17 anos, vestida 
em uma calça jeans, camiseta, cabelos curtos, tênis, com as mãos para trás. Nesse 
momento, a construção social do gênero está associada ao sexo biológico. No processo 
de experiência corporal que Maya vivenciou em certos períodos de sua existência, com 
as signficações a respeito do corpo que lhe foram apresentadas, ganhou significação 
a identidade de gênero masculina. Com a maturidade e novas experiências, Maya veio 
a se definir e se apresentar como mulher. Na imagem 2, Maya tendo, passado pelo 
processo de transição do corpo, fez a cirurgia de transgenitalização e está vestida com 
uma saia, blusa floral, cabelos cumpridos, tendo assumido como identidade de gênero 
a feminina; inclusive ficou casada durante oito anos. Observa-se que a plasticidade do 
corpo permite que ele se transforme e fique condizente com as expectativas do sujeito, 
para assumir uma nova identidade de gênero. O uso de tecnologias oferecidas pelo 
sistema capitalista, como lipoaspiração, silicone, harmonização facial, redesignação 
sexual, propicia o discurso da felicidade plena, no sentido de adequar o corpo, através 
da representação social, ao propósito de uma possível identidade plena (JESÚS, 
2017). 

¹O nome da protagonista da pesquisa será preservado, utilizando-se um pseudônimo, Maya, que 
quer dizer renascimento, e devido a este fato, os rostos dela, da irmã e ex-marido foram borrados, com 
o intuito de que não sejam identificados. 
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As imagens aqui apresentadas retratam uma condição de possibilidade histórico-
cultural. A imagem na Cultura Visual é uma visualidade que deve ser analisada de forma 
crítica; não sendo mero registro do passado, deve ser encarada como construtora de 
condições de possibilidade, de produção.   As imagens de Maya revelam registros 
de um passado que não está acabado, mas constitui um elo que liga o narrador da 
imagem ao tempo de sua narrativa (LACAPRA, 1983 apud CARVALHO; FERNANDES, 
2015). O conteúdo da imagem não se encerra nela própria, projeta-se na realidade 
do espectador. A imagem não é um discurso, mas uma visualidade pensada na sua 
singularidade e especificidade.  Para Dominick LaCapra, o texto possui um aspecto 
documentário e um aspecto “ser-obra”. O aspecto documentário é aquilo que está 
registrado na texto; já o aspecto “ser-obra” é o que pode ser percebido dessa realidade 
empírica, permitindo novas interpretações de forma crítica.  O texto e o contexto estão 
fundidos.  Ao trazer o pensamento de LaCapra (1983) para os estudos da Cultura 
Visual, podemos pensar a imagem (sem tomá-la como texto) e  as condições de 
possibilidade como estando fundidas. Enfim, não há um contexto anterior à própria 
imagem, estático e estrutural.   

A proposta é fazermos uma abordagem dialógica entre o presente do espectador 
da imagem e o passado que está no registro imagético. Assim, para iniciar o diálogo 
propomos:  quais os sentidos dados a ver e lidos nos processos de captação de 

Figura 1: Maya(nome fictício), 
adolescente com 17 anos ao lado 

da irmã.

Maya com 17 anos assumindo 
a identidade de gênero masculina 

(acervo pessoal)

Figura 2: Maya (nome fictício), 
adulta, casada, já tendo feito a 
cirurgia de tansgenitalização

Maya, casada, exercendo a 
identidade de gênero
feminina. está ao lado 

do  ex-marido,  com o qual 
ficou casada durante 8 anos, 
já tendo realizado a cirurgia 
de transgenitalização(acervo                                                                     

pessoal).
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tais representações? A primeira imagem de Maya é a de um adolescente que, ao 
olhar para o espectador, desafia-o a pensar sobre a questão da identidade e da 
representação social, o que propicia discutir a formação do sujeito. A análise da 
imagem ganha significado a partir daquele que capta a imagem e daquele que é 
o espectador da imagem. A análise aqui apresentada vem da percepção visual da 
imagem pelo espectador, numa perspectiva pós-estruturalista, em que o significante 
e o significado são inseparáveis, com fundamento em Michel Foucault e Gilles 
Deleuze (FOUCAULT,2000). Maya, ao vivenciar um gênero imposto pela sociedade, 
em que a superfície do corpo é moldada de acordo com o discurso hegemônico da 
heterocisnormatividade, percebemos que o corpo é ‘generificado’ desde o início da 
sua existência, carregado de representação; que necessariamente não é o que seja, 
mas o que faz, os atos que pratica (SALIH, 2018).  

Na figura 2 temos Maya, adulta, casada, tendo vivenciado um corpo dissidente – 
que culminou com o trânsito, a fluidez da identidade de gênero –, assumindo uma 
peformance feminina e se apresentando socialmente como uma mulher.  Maya 
abraçada com o ex-marido, que está vestido com uma calça social, camisa de manga 
cumprida, gravata, e com a mão esquerda na cintura dela. Ao analisar esta imagem 
busca-se desmontar as suas partes, ter atenção com o acontecimento que envolve a 
imagem, pois ele é mais relevante que a própria imagem.  Foucault (2001, p.209 apud 
Cardoso, 2010, p.28)  comenta que “o desejo de retratar, refletir ou imitar “é inócuo, 
pois estamos sempre diante de invisibilidades profundas e da impossibilidade de fazer 
com algo se torne efetivamente presente”. Assim, a visualidade presente nas imagens 
de Maya permite discutir a identidade, a representação social e a transexualidade; só 
se torna possível discutir essas questões quando partirmos para fazer uma análise 
dos acontencimentos presentes na imagem 1, comparando-a com a imagem 2. 

Dessa forma, apresentamos um questionamento, comum aos teóricos, sobre 
identidade de gênero: é natural ou construída? Há um discurso hegemônico que 
considera o gênero como sendo natural, relacionado a uma questão de ordem 
biológica. Contudo, tal posicionamento não é unânime, pois sociólogos como  Hall 
(2006) defendem que há um processo de contrução de identidade, não acabado, 
fragmentado e fluido. Jesús (2017, p.46) conclui que “as identidades são sempre 
construídas mediante a diferença, e não fora dela. Se não são dados naturais, logo, 
as identidades e as diferenças são efeitos das relações de saber-poder sobre as 
subjetividades e os corpos.”

Segundo Baumann (2005), o pertencimento de um indivíduo a uma certa comunidade 
envolve comportamento, valores, perfomance e hábitos com fluidez e admitindo um 
processo identitário líquido. O fato de transitar em mais de uma identidade  não é 
garantia de se alcançar a identidade plena e permanente, pois ela é fluida em virtude 
de a cultura ser mutável. A imagem e os sentidos atribuídos aos corpos são uma 
invenção social, culturalmente variável, e se pode inclusive questionar a criação do 
sexo pelo gênero, a criação do corpo pelo papel social que desempenha (SWAIN, 
2000). Partindo-se dessas noções de identidade, é importante perceber o seu 
desmonte associado à questão de gênero através das visualidades presentes nas 
imagens de Maya, as quais suscitam esse movimento de transformação do corpo e da 
sexualidade capaz de produzir efeitos nos olhares, nos corpos e nos comportamentos 
diante da experiência transexual.

Historicamente, somente no séc. XX as pessoas passaram a pleitear ser 
reconhecidas com um gênero destoante do sexo. Bento (2012, p.18) entende a 
transexualidade como “uma experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as 
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normas de gênero.” A superfície dos corpos permeados pela cultura define o que seja  
gênero, através do qual o sexo é estabelecido (BUTLER, 2014). 

IDENTIDADE DE GÊNERO 
O gênero é construído com a repetição de atos que são apresentados como 

necessários, daí seu caráter performativo. Ao mesmo tempo, “o gênero é uma norma 
impossível de se incorporar completamente” (BUTLER, 2014, p. 200). É uma fantasia, 
um estereótipo, porquanto é uma imagem ideal de ser e existir. O sujeito não é uma 
essência, por sua natureza. A impossibilidade da constituição completa do ideal de 
gênero ocorre por conta da identificação. Ao mesmo tempo que há um discurso que 
limita as possibilidades de o gênero ser baseado na ideia de sexo, o indivíduo tem 
autonomia e agência para desfazer e refazer as normas de gênero propostas para seu 
corpo (BUTLER, 2014). A concepção de sexo é formada por significados de acordo 
com um pensamento sobre o corpo.O construto sexo é construído culturalmente, tanto 
quanto o gênero. 

Segundo Scott (1995, p.86), o gênero surge da diferença percebida entre os sexos 
e é uma forma elementar de atribuir significados às relações de poder. Percebe-se a 
partir desse conceito que as representações simbólicas, os conceitos a respeito dos 
significados dos símbolos e a rigidez do binarismo de gênero sofreram influências do 
Iluminismo. Tal binarismo foi criticada por Scott (1195, p.93), que apresentou homem 
e mulher como “categorias vazias e transbordantes”, pois, além de não terem um 
significado rígido, apresentam multiplicidades negadas, reprimidas dentro desse 
conceito. O binarismo homem-mulher sustenta as desigualdades sociais. O homem é 
visto como dominador e a mulher como submissa, a que deve ser dominada. Homem 
e mulher não são proprietários do poder, mas o exercem. O discurso da diferença 
sustenta a diferença. Essa relação de poder enseja o enfrentamento, a resistência.

O discurso atinge cada corpo de acordo com o sexo. Isso significa que as práticas 
e o tratamento desses corpos serão diferentes de acordo com o que é determinado 
discursivamente. Através das imagens apresentadas de Maya percebe-se que houve 
o processo de desconstrução da categorização sexual, tendo por base as teorizações 
sobre o poder em Foucault.

Os teóricos queer analisam as condições de possibilidade e as formações 
discursivas da normalização. Assim, o que o saber inscreve na realidade não são 
verdades imutáveis e prontas; as verdades são efeito do discurso. A atenção  desses 
estudos incide em como o poder age, quais meios utiliza, quais as suas estratégias 
de produção de sentidos e de normalização dos corpos. Judith Butler, por exemplo, 
ressalta que a ideia da genealogia não é buscar causas ou origens de categorias de 
identidade, mas sim perceber como elas resultam de instituições, práticas e discursos 
(BUTLER, 2014, p. 9). O foco dos estudos queer é relacionar as questões de poder 
com as técnicas de produção do gênero e mostrar como o poder organiza os corpos 
por meio da ideia pré-discursiva de “sexo” como essência (BUTLER, 2014, p. 25-27).

Segundo Salih (2018, p.20), a teoria queer significa a indeterminação e a 
instabilidade de todas as identidades “generificadas” e “sexuadas”. Há um processo 
de desconstrução da categorização sexual, tendo por base a teoria do poder de 
Foucault, que considera a relação entre poder e saber nas sociedades modernas. 
Foucault enfatiza que a produção de “verdades” tem o intuito de ludibriar uma prática 
de dominação do homem por meio de   práticas políticas e econômicas na sociedade 
contemporânea. O intelectual na sociedade      capitalista difunde o discurso da classe 
dominante, legitimando o exercício do poder dominante. Devido ao fato de que o 
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poder não está nas mãos de alguns, ele funciona em rede, estando em todo lugar, 
e os indivíduos o exercem e sofrem sua ação através dos saberes e do discurso. 
(FOUCAULT, 1982)

O poder é exercido em diferentes pontos da rede social, numa teia, 
através do micropoder dentro das relações sociais, pontos esses 
integrados ou não ao Estado (MISKOLCI, 2017, p.28). Conforme 
Foucault (1982, p.10):

O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, 
constituída historicamente. A partir da ideia de uma analítica do poder, a nova política 
de gênero começa a modificar essa forma de conceber a luta política e apontar como 
é a cultura e suas normas que nos criam como sujeitos.

Diante desse posicionamento da ideia de poder, segundo Michel Foucault, a 
produção de um saber em torno de gênero e sexualidade é cultural e contribui para 
que as relações complexas de poder sejam mantidas (SPARGO,2017). As normas 
culturais presentes num contexto social e histórico nos constroem enquanto sujeitos; o 
exercício da sexualidade, da identidade gênero, não é algo natural, de origem biológica, 
mas sim o resultado de experiências praticadas nesse cenário.   Associada à ideia de 
poder acerca da sexualidade, temos a identidade de gênero, que adquire sentido por 
meio de símbolos, signos que a representam e dependem de uma identidade adversa 
daquela que o indivíduo exerce. A identidade é pautada pela diferença. (HALL, 2006)

A vestimenta, a maquiagem, os acessórios e o comportamento são significantes das 
diferenças da identidade de gênero masculino e feminino. Segundo Louro (2000, p. 09), 
“as identidades sexuais e de gênero (como todas as identidades sociais) têm caráter 
fragmentado, instável, histórico e plural, afirmado pelos teóricos e teóricas culturais”. 
Reconhecer-se numa identidade pode ter um caráter transitório, pois o pertencimento 
a um grupo social pode ser alterado e haver a migração para o exercício de uma outra 
identidade em que a pessoa se reconheça. Contudo, na sociedade ocidental, é difícil 
aceitar que a identidade de gênero, sexual, possa ser maleável, pois o discurso que 
impera é de uma heteronormatividade constante, sem fluidez, e se espera que o corpo 
dite a identidade por sua aparência e pelos atos que executa. 

As redes de poder presentes na sociedade alimentam as desigualdades, a 
hierarquia, as diferenças. O poder não provém de uma instituição, está disseminado 
na sociedade. As relações de poder estão presentes tanto na esfera pública, quanto na 
esfera privada.Trata-se de uma relação que está presente tanto nas forças dominantes, 
quanto nas forças dominadas. Conforme Hur (2016, p.230), “(...) o poder não atua 
pela repressão ou pela ideologização, mas sim pela normalização das condutas, 
produzindo-as através das normas”.   

Além disso, o significado das palavras as coloca em movimento, não havendo um 
significado fechado em torno da identidade, mas sim significados suplementares. 
Foucault (1982) promove novo descentramento ao identificar um “poder disciplinar”, 
que se ocupa da vigilância do indivíduo e do corpo, com base no poder administrativo 
das instituições coletivas que regulam a família, o prazer, a sexualidade. Por último, 
como quinto descentramento, aparece o feminismo, que questiona a distinção entre 
público e privado e afirma que homens e mulheres fazem parte da mesma identidade.
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A RESISTÊNCIA  DE UM CORPO DISSIDENTE FACE AO DISCURSO DA 
VISUALIDADE 

O regime da visualidade é uma prática discursiva de dominação, que acaba 
legitimando um olhar em torno da realidade com efeito autoritário. Segundo Mirzoeff 
(2016) visualidade é autoridade e delimita aquilo que pode e não pode ser visto; 
normaliza a dominação, a submissão.  A visualização compreende a classificação, 
a separação e a estetização. Num olhar sobre gênero e sexualidade, o discurso da 
autoridade impõe apenas dois sexos (masculino e feminino) e dois gêneros (homem 
e mulher). Define aquilo que é permitido ser visível e impõe o que é correto, criando 
uma ‘verdade’, que se apresenta esteticamente.   O olhar sobre a transexualidade 
amparado na teoria queer rompe com a lógica binária acerca da sexualidade, recusando 
o que a sociedade ocidental, a cultura, a linguagem visam incutir sobre a superfície 
dos sujeitos. Tal recusa explica-se, pela filosofia foucaultiana, como uma forma de 
enfrentamento e recusa ao discurso normatizador de condutas. Segundo Jesus (2012, 
p.09) “as pessoas transexuais lidam de formas diferentes, e em diferentes graus, com 
o gênero ao qual se identificam”, buscando uma performance feminina ou masculina, 
com ou sem a cirurgia de transgenitalização.

A construção da identidade associada à representação depende da interação social 
do sujeito com o espaço em que ele está inserido, incluindo suas relações sociais, 
afetivas, e a profissão que desempenha. A identidade social da mulher permite 
observar não só como ela desempenha o seu papel social, mas também como é vista 
pela sociedade – é de caráter geral;  já a subjetividade diz respeito ao pensamento, às 
emoções (identidade individual). Segundo Menezes (2016, p. 73), “a subjetividade é 
formada por dois elementos centrais: o sujeito (ou indivíduo) e o social (as estruturas 
sociais e a cultura – elementos que interferem na formação da subjetividade).”

O discurso heteronormativo apresenta a classificação binária de gênero (homem/
mulher), a indicação estética de como se apresentar e pensar enquanto homem e mulher; 
assim, reforça a autoridade da visualidade por meio de um discurso hegemônico. Pensar 
na contravisualidade requer a autonomia perante esse discurso e implica repensar 
o que seja gênero, sexo, representação, identidade e subjetividade. A emancipação 
envolve alterar e compartilhar o significado de tais dispositivos no contexto social, 
para que haja a mudança do senso comum (RANCIERE, 2012).  Segundo Abreu et al 
(2019, p. 835-836),  o discurso da homogeneidade das visualidades “é frequentemente 
questionado pela pluralidade das experiências subjetivas, coletivas e individuais, que 
constroem narrativas visuais não oficializadas como forma e estratégia para contrapor 
as formas como representamos e somos representados”. As contravisualidades têm a 
finalidade de questionar a naturalização do olhar e propor a visibilidade daquele que 
não é visto no discurso hegemônico.

Na relação de forças que agem dentro da sociedade, temos as forças ativas e as 
reativas². Há uma força afirmativa, que domina, e outra negativa, que se submete. 
Tais forças não são estáticas e se encontram em conflito. A força reativa, representada 
pelo dominado, pode triunfar sobre a ativa “(...) não pela composição do seu poder, 
mas pelo poder do seu contágio”,  conforme conclusão apresentada por Hur (2016, p. 
214). 

²Essa qualificação de forças foi apresentada na obra de Nietzsche, numa análise apresentada por 
Deleuze.
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Na dualidade de forças, temos a potência e o poder. Enquanto o poder é repressor e 
estático, a potência está relacionada ao poder de criar, transmutar. Apesar da tentativa 
do poder de neutralizar a potência, é possível traçar e fomentar linhas de fuga que 
possibilitem novos processos de subjetivação, de individuação.  Foucault rompe com 
a ideia da bipolaridade das forças e propõe um terceiro vetor – a resistência –, que 
não se deixa absorver pelo jogo de forças presentes no meio social. O poder de 
resistir se manifesta quanto é possível romper com o disciplinamento do corpo – no 
caso, da heteronormatividade. (HUR, 2016) 

Para entendermos a ideia de resistência em Deleuze é interessante contrapor o 
conceito de dispositivo de poder na obra de Foucault. Na obra deste último filósofo, 
o dispositivo de poder é encarado como forças constituintes. Não é meramente 
repressivo, nem normalizante; são implesmente linhas que penetram no meio social e 
estão emaranhadas nas relações sociais. Ao mesmo tempo que proibe, também instiga 
a reação.  A resistência são pontos, nós, nas redes de poder que podem interferir de 
forma devastadora ou promover poucos abalos. O enfrentamento quanto ao construto 
do sexo e do gênero, quando ultrapassa a linha do poder promovendo um debate ou 
até mesmo um rompimento, representa a resistência do sujeito, que não deve ser 
encarada como um enfrentamento segmentado. Devido ao fato de que as relações de 
poder funcionam de forma fragmentada, as resistências, enquanto focos, nos instigam 
novas estratégias, por não estarem centradas em um único ponto  (FOUCAULT, 1988 
apud ALVIM, 2011). 

Ademais, a articulação entre o conceito de resistência e as imagens aqui 
apresentadas desafia o modo de ver dominante. Percebe-se que a afronta de Maya na 
linha de poder do construto sexo e gênero, apresentando-se socialmente como uma 
mulher e até mesmo se submetendo à cirurgia de transgenitalização, representa um 
rompimento, uma resistência ao discurso da heteronormatividade. Segundo Rouch 
et al (2005 apud Thurler, 2008, p. 21) “os corpos, entretanto, não são passíveis e 
resistem a construções cristalizadras da bi-categorização de sexo e à hierarquização”. 
Maya é uma construção, um sujeito que cria e recria a sua identidade de gênero, 
como forma de expressar a sua existência e resistência ao sistema de representação, 
perfomatividade e discursividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um olhar sobre a transexualidade amparado na teoria queer rompe com a lógica 

binária, linear, acerca da sexualidade, recusando o que a sociedade, a cultura e a 
linguagem visam incutir na superfície dos corpos dos sujeitos. Tal recusa explica-se, 
pela filosofia foucaultiana, como uma forma de enfretamento e recusa ao discurso 
normatizador de condutas. Segundo Jesus (2012, p.09) “as pessoas transexuais lidam 
de formas diferentes, e em diferentes graus, com o gênero ao qual se identificam”, 
buscando uma performance feminina ou masculina, com ou sem a cirurgia de 
transgenitalização.

Nos estudos da Cultura Visual, as imagens são analisadas num contexto 
sociocultural.  Carregadas de significados, elas permitem compreender a vida 
cotidiana contemporânea, já que o visual é “um lugar onde se criam e se discutem 
significados (CARDOSO, 2010 apud MIRZOEFF,199). As imagens de Maya sugerem 
outras imagens dentro das imagens apresentadas, através da desconstrução da 
imagem, e percebe-se nelas uma afronta ao discurso da visualidade, confirmando o 
que Hall (2016) afirma sobre a identidade, ou seja, que ela é fluida, não estática, e 
pode sofrer influência do meio social e cultural para o seu processo de construção. O 
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dispositivo do poder em torno da sexualidade defende que a identidade de gênero é 
natural, por uma questão biológica. Os nós de resistência apresentados pelo sujeito 
da pesquisa, ao exercer uma perfomance feminina com atitudes, formas de agir, sentir 
– inclusive se submetendo a uma cirurgia de readequação genital –, configuram uma 
subjetividade feminina que se reflete na identidade social. 

Na dualidade de forças temos a potência e o poder, e há um terceiro vetor 
chamado de resistência. O poder procura neutralizar a potência, mas há as linhas 
de fuga, ou seja, a resistência, que procura desestruturar o poder, o que no caso 
de Maya se constata quando consegue afrontar as normas da heternormatividade e 
exercer a  identidade de gênero feminina. A voz de Maya nesse foco de resistência 
induz à despatologização da transgenitalização. Rotular como doença o transtorno 
de identidade sexual (CID 10-F64) também é um dispositivo de poder, que busca 
enquadrar o indivíduo transgênero como mentalmente insano e torna necessário que 
se constate o transtorno para que ele possa se submeter à cirurgia de readequação 
genital. A resistência, nesse contexto, pode ser entendida como a manifestação pública 
desse corpo dissidente que se torna mulher, casa-se, empodera-se e excerce a sua 
autonomia, seus desejos e sua identidade feminina.  
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RESUMO
O presente artigo traz alguns apontamentos sobre uma metodologia 

de trabalho com imagens fotográficas, operacionalizada através das 
ideias de duplos fotográficos e pares visuais. No desenvolvimento 
apresentamos algumas reflexões acerca da natureza das imagens 
e suas possibilidades criativas e críticas a partir do relacionamento/
emparelhamento entre elas. Ao final, mostramos alguns resultados 
obtidos com alunos e alunas de uma oficina de fotografia em uma 
escola de verão no Instituto Politécnico do Porto, em Portugal, e 
numa disciplina de uma Especialização em Arte, Mídia e Educação, 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 
no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE
Fotografia e Educação; Emparelhamento de Imagens; Metodologia 

Relacional com Imagens 

Este artículo trae algunas notas sobre una metodología de 
trabajo con imágenes fotográficas, operacionalizada a través de las 
ideas de dobles fotográficos y pares visuales. En el desarrollo del 
texto, presentamos algunas reflexiones sobre la naturaleza de las 
imágenes y sus posibilidades creativas y críticas a partir de la relación/
emparejamiento entre ellas. Al final, mostramos algunos resultados 
obtenidos con estudiantes de un taller de fotografía en una escuela 
de verano en el Instituto Politécnico de Oporto, en Portugal, y en una 
asignatura de la Especialización en Arte, Medios y Educación, en el 
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Maranhão, 
en Brasil.

PALABRAS-CLAVE
Fotografía y Educación; Emparejamiento de imágenes; Metodología 

Relacional con Imágenes

Introdução
As ideias que norteiam este breve ensaio baseiam-se nas 

concepções já forjadas anteriormente da fotografia e seus duplos 
(LISSOVSKY, 2020; 2013; 2012) e dos pares visuais (VIADEL E 
ROLDÁN, 2017). Na fotografia e seus duplos alude-se à noção de 
que é necessário superar o binômio latência/revelação, no campo da 

POR UMA METODOLOGIA DO RELACIONAL 
NA FOTOGRAFIA

PARA UNA METODOLOGÍA RELACIONAL EN LA FOTOGRAFÍA 
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construção de sentido de uma imagem fotográfica. Para além disso, no universo da 
história da cultura, esta perspectiva de análise e produção de imagens estabelece uma 
relação diádica, mas não necessariamente polarizadora, de que ao mesmo tempo que 
uma fotografia, seja ela histórica ou atual, é também testemunho e interrogação de 
sua própria potência. Um eterna tensão dialética e irresoluta entre o “isso foi” e o que 
poderia ter sido. Neste sentido, porém, não sendo a mesma coisa, mas partindo dela, 
do ponto de vista da metodologia da produção de fotografias, pode-se lançar mão (e 
olhos) em direção aos duplos fotográficos, que mostraremos através de imagens no 
decorrer do presente texto. 

Já nos pares visuais, advindos das metodologias artográficas da arte-educação, 
propõe-se um emparelhamento de imagens, as quais podem confrontar/conformar 
relações de forma, conteúdo e transtemporalidade. Algo como a mnemotécnica 
warburguiana.  Mas, ainda assim, e, não obstante, pode-se estabelecer relações a partir 
de chaves de conexão mais abstratas. Suscitar uma relação de pensamento menos 
causal entre obras/imagens, na busca de gerar correspondências, entretecimentos e 
narrativas; ou seja, terceiridades, no sentido que Peirce empresta ao termo.

Desenvolvimento

Ora, interrogar a proveniência e a destinação... Trata-se de reparar 
aquilo que a título da imagem se inscreve na história da humanidade, 
e mais ainda: de interrogar as operações imaginantes na sua relação 
com o que constitui o sujeito falante e sociável. Na genealogia do 
humano, a imagem é parte integrante. (MONDZAIN, 2015, p. 40) 

Un par de imágenes visuales es una unidad básica de pensamiento 
visual, que está organizada con dos imágenes visuales... que se 
vinculan entre sí de tal manera que llegan a construir una afirmación, 
un argumento o una demonstración visual coherente y completa. 
(VIADEL, ROLDÁN & GENET, 2017, p. 70)

Os estudos da investigação baseada em artes e da investigação artística propõem 
uma metodologia de construção de imagens e sentidos, a partir do emparelhamento 
ou justaposição entre duas imagens. Chamamos eles de pares fotográficos. Segundo 
tais pesquisadores da Universidad de Granada (VIADEL, ROLDÁN & GENET, 2017), 
essa proposição surgiu dos escritos de Anne Whinston Spirn (2008), professora do 
MIT, em um artigo sobre o trabalho da fotógrafa americana Dorothea Lange, no livro 
An american Exodus (1939). A autora reflete sobre o metoculoso trabalho de Lange na 
escolha das imagens que compõem os lados esquerdo e direito do livro, proporcionando 
uma ampliação, ou uma modificação do sentido das fotografias em separado. As 
duas fotografias colocadas uma ao lado da outra se reforçam reciprocamente para 
contar uma história, estabelecer perguntas, ou proporcionar uma metáfora visual. A 
vantagem do par visual, que se constitui ao mesmo tempo simples e complexo, é 
a necessidade de se operar apenas com duas imagens, e pensá-las em conjunto. 
Sintético e narrativo. 
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Nesse contexto os pares fotográficos são pares visuais com utilização da matriz 
fotográfica, ou o uso da fotografia com outras linguagens que interfiram sobre ela. 
Assim, podemos aludir a um exercício entre imagens, ou também entre imagens e 
imagens acústicas/mentais, advindas da imaginação visual. Nos pares fotográficos 
podemos encontrar descrições, análises de contextos, comparações, interpretações, 
inferências e explicações causais (idem, p. 73)

Por outro lado, Maurício Lissovsky, historiador e teórico da fotografia, reflete sobre 
a questão da fotografia e seus duplos, na qual:

(...) parte da proposição de que quando uma fotografia encena o 
duplo está, igualmente, testemunhando ou interrogando a si mesma 
a respeito de sua potência. Aqui exploramos algumas formas do 
duplo fotográfico como sintomas das expectativas de fotógrafos 
e fotografados. O percurso iconológico proposto toma por mote a 
pergunta sobre os poderes da fotografia e por referência a noção de 
chiste, tal como elaborada por Freud, para conceber o ato fotográfico 
como um mergulho, tão breve quanto possível, no inconsciente das 
imagens. (2012, p. 1)

Esta temática já é tratada por Walter Benjamin quando afirma que há uma relação 
entre o inconsciente ótico e o inconsciente instintivo (retornaremos neste tema mais 
à frente) (2012, pp. 100-101) Neste sentido, podemos falar que a fotografia e seus 
duplos encenam a relação entre imagem dialética e pensamento por imagens, potência 
e revelação, em direção a uma pedagogia das imagens, movida por processos de 
abstração e imaginação. 

Queremos aqui sugerir o termo duplos fotográficos, para nos referir tanto aos pares 
fotográficos (duas imagens lado-a-lado) quanto a imagens justapostas, sobrepostas, ou 
fotografias de imagens, através de processos de bricolagem, edição, etc. Transformar 
a produção dos duplos fotográficos em exercícios reflexivos em fotografia artística e 
arte-educação, para suscitar processos de pensamento criativo com a possibilidade 

Fonte: livro “An american exodus: a record of human erosion”, (1939).

Figura 1 – An American Exodus, de Dorothea Lange
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de conformar narrativas (ou contra-narrativas) que levem em direção a um despertar 
crítico da/na imagem e a possibilidade de uma educação para o visual. 

As experiências com os duplos fotográficos
Ao se considerar a produção dos duplos fotográficos, deve-se ter em mente duas 

noções diádicas, uma de Vilém Flusser, nas suas últimas conferências em Bochum 
(Alemanha), das quais frutificou o livro Comunicologia, no qual afirma que:

“(...) discurso e diálogo devem estar acoplados para que a comunicação 
aconteça, pois no discurso são distribuídas informações que foram 
anteriormente elaboradas no diálogo, e no diálogo são trocadas 
informações que anteriormente penetraram na memória graças a um 
discurso. (2014, p. 50)

Marie-José Mondzain, por sua vez, em texto sobre a proveniência e destinação 
das imagens, diz que “(...) entre nossa proveniência e destinação, é a imagem que 
vem se colocar como operador histórico da mediação e da produção da resposta. 
(2015, p. 40) Assim, os duplos fotográficos devem apresentar tais características: 
ser um objeto de comunicação, com um discurso, que gere diálogo; e ao mesmo 
tempo proporcionar a intervenção da imagem como mediador da história da cultura, 
sejam esses objetos das belas-artes ou do uso cotidiano, na busca de uma imagem 
dialética ou de uma imagem pensante, na imersão num universo crítico-reflexivo da 
proveniência e destinação das imagens para além das imagens, talvez como imagens 
de chiste, como aponta Lissovsky (2012) ao reler Freud a partir das fotografias.  

Apresentaremos duas experiências com os duplos fotográficos, uma no MAD 
Summer School, da Escola Superior de Media Artes e Design – ESMAD, do Politécnico 
do Porto – IPP, em julho de 2019, outra na disciplina Produção, Criação e Ensino com 
Imagens da especialização (pós-graduação) em Arte, Mídia e Educação, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Centro Histórico, 
em agosto de 2019. 

A primeira experiência se deu em dois dias de oficina, o primeiro dia nas instalações 
da Escola Superior de Media Artes e Design – ESMAD, em Vila do Conde, onde 
apresentamos algumas propostas artísticas e teóricas sobre os duplos fotográficos e 
suas potências. O público muito plural de alunos/as¹ eram provenientes de Portugal, 
Espanha, Itália, Dinamarca, Suíça e Inglaterra. No segundo dia, a atividade decorreu 
no Casino da Póvoa, em Póvoa do Varzim, no sala de fumo desse lugar. A proposta 
era livre, e a ideia foi encontrar quantos duplos fossem possíveis dentro do próprio 
espaço circunscrito nas imagens levados pelos alunos/as e pelas presentes na sala 
de fumo do Casino da Póvoa. 

¹Catia Kelleher; Joana Matos; Lois Cid; Luis Preto; Márcia Costa, Mathias Lovgreen; Noemi Zaltron; 
Patrícia Costa; Pedro Sardinha; Renee Chabot; Sophie Paulo.
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Esta oficina foi lecionada em parceria com a museóloga e curadora Carollina 
Rodrigues Ramos, e trabalhamos exemplos de duplos fotográficos nas obras de Ana 
Dalloz, com o ensaio “Sonhar com Ilhas”, no qual fotografa os desenhos dos lençóis 
da cama em que dorme com seu companheiro, o também fotógrafo Thiago Barros, 
em relação com os relatos escritos das memórias dos sonhos de cada um. Nesta 
perspectiva pode-se pensar na relação que a fotografia estabelece com o sonho e o 
inconsciente ótico das imagens, como alertou Benjamin. 

Fonte: Ana Dalloz (gentilemente cedida para este trabalho)

Figura 2 - Série “Sonhar com Ilhas”, da fotógrafa Ana Dalloz.
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Gê Viana, com a série “Paridade”, que trata sobre a ancestralidade afro-indígena 
em trabalhos de colagem, montagem e sobreposições transtemporais, que converte-
se na fabulação de uma etnografia artística dos atravessamentos étnicos da negridade 
e da indigenicidade. 

Ademais, usamos a obra de Joachim Schmid, com a série “Photogenetic Drafts”, 
sobre a reutilização do lixo fotográfico de uma loja de fotografia de uma pequena 
cidade da Baviera alemã, quando recuperados e recombinados por Schmid, ganha as 
proporções de uma genética das imagens, aleatória e identificante.  

O resultado se deu com camadas inusitadas de fotografias, texturas, espaços e 
objetos. Nas fotografias abaixo é difícil precisar a autoria, pois o trabalho se deu de 
forma coletiva naquilo que convencionamos chamar de mesa de trabalho. A seguir, 
algumas imagens produzidas na oficina com os materiais disponíveis.

Fonte: Gê Viana (gentilmente cedida para este trabalho)

Figura  3 - Fotografia intitulada “Dona Maria da Luz”, da Série 
“Paridade”, da fotógrafa Gê Viana.
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Fonte: Arquivo do autor.

Figura 4 – Atividade realizada com os alunos da MAD Summer 
School, Porto - Portugal, 2019.
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A outra experiência foi na especialização em Arte, Mídia e Educação do IFMA 
– CCH, na disciplina de Produção, Criação e Ensino com Imagens, de 45h. Nesta 
oportunidade trabalhamos algumas temáticas como direitos humanos, diversidade, 
sociedade do consumo, política, entre outras, que trouxeram outras sínteses de 
imagens a partir da ideia dos duplos fotográficos. 

Fonte: Arquivo do autor.

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 5 – Atividade realizada com os alunos da MAD Summer 
School, Porto - Portugal, 2019.

Figura 6 – Atividade realizada com os alunos da MAD Summer 
School, Porto - Portugal, 2019.
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Importante frisar que muitos alunos produziram outros pares ou duplos em vídeo, 
desenho, texto, etc. Aqui, neste texto, nos ateremos a alguns alunos/as² que utilizaram 
a fotografia como meio/linguagem/suporte para o exercício proposto. Abaixo das 
imagens alguns relatos dos alunos sobre a imagem produzida.

²Anderson Santos Rego Garros Marinho; Jocy Meneses dos Santos Júnior; Marília Elizabeth de 
Laroche. Agradecemos imensamente aos alunos/as aqui citado, pela produção e disponibilização dos 
seus trabalhos e relatos de experiências.  

Fonte: Marília de Laroche (gentilmente cedida para este trabalho)

Figura 7 - “Emparelhadas”. Marília de Laroche.

O desenho é meu (de mim mesma quando jovem) e a foto é também um auto retrato. 
Na foto menorzinha, sou eu e meu “pai”. Nela eu tenho três anos e nesse mesmo dia 
“ele” tentou me estuprar. Minha mãe chegou antes e me salvou. Me lembro, como se 
fosse ontem: ela gritava “você é um monstro! Com sua própria filha?!”.  No desenho eu 
tenho o olhar triste, estou nua. Levei muito tempo para superar esse e outros traumas 
causados por esse “homem”.  Na foto do meio eu encaro a vida com um sorriso de 
orgulho. Em cima, do lado direito, a palavra Fé. O desenho foi colocado em V, de 
vitória, de onde eu surjo das minhas entranhas. Marília de Laroche
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As duas fotos são minhas. A de Brasília data de 1972. Eu tinha doze anos (Brasília 
também) e foi a primeira vez que meu avô me deixou usar a máquina fotográfica dele. 
Desde então não me lembro de ter passado mais de uma semana sem fotografar.  
A de Satu, o índio Canela que me recebeu em sua casa na aldeia escalvado, eu fiz 
em 2015. Nos anos 80 eu assisti a um filme sobre a construção de Brasília que me 
impressionou muito. Nele era mostrada a maneira cruel como o Brasil retirou os índios 
da área que deveria dar lugar à nova capital do país. Granadas eram lançadas de 
helicópteros e os índios dizimados. Não me lembro o nome desse filme. Já tentei de 
tudo para encontrar essa raridade. Imaginar Satu acertando uma flecha no Congresso 
nacional é como se seu gesto condenasse todos os políticos por todas as injustiças 
cometidas contra os povos indígenas do Brasil. Marília de Laroche

Fonte: Marília de Laroche (gentilmente cedida para este trabalho)

Figura 8 - “Pira Brasília”. Marília de Laroche.
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O título da minha imagem é inspirado por uma citação de John Berger em Ways 
of Seeing na qual ele afirma: “a naked body has to be seen as an object in order 
to become a nude”. Desse modo, a ideia de objetificação do corpo feminino, que 
atravessa o tempo (assim como as imagens utilizadas no emparelhamento), está no 
cerne da imagem. Essa visão do corpo nu da mulher como algo a ser comodificado 
(na prostituição, no caso de Olympia, e como um verdadeiro “cabide humano, como 
faz reiteradas vezes a propaganda) institui estereótipos de gênero que, ao meu ver, 
precisam ser combatidos. Imagens como essas educam o olhar, e eu creio que é 
preciso deseducar e reeducar esse olhar a partir da criticidade, da solidariedade e da 
equidade. Jocy Meneses

Fonte: Jocy Meneses (gentilmente cedida para este trabalho)

Figura 9 - “O corpo feminino representado como objeto, ontem e 
hoje: por quê? para quê?”, Jocy Meneses. Olympia, Manet & Fernanda 

Lima, em propaganda da Arezzo.
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Uma das imagens eu tirei da internet e a outra foi de um arquivo pessoal. Pois 
bem, na imagem são duas pessoas que foram para um evento do worldcon lá nos 
EUA há muito tempo. O interessante dessa foto é porque dizem que eles foram os 
percussores da prática do cosplay, pelo fato de estarem vestidos tendo como inspiração 
personagens do filme Things to come. Ai Noboyuki Takahashi gostou né, e resolveu 
publicar um artigo numa revista sobre isso, e aí origina-se o termo cosplay que nós 
conhecemos hoje, depois de algumas adaptações.  E para completar a imagem, eu 
utilizei uma foto minha de arquivo pessoal para fazer o emparelhamento. O contexto 
da minha foto, era eu e um colega meu vestido de cosplay de desenhos animados 
no evento que aconteceu em São Luís do Maranhão, lá na UFMA. O Matsuri é um 
evento que divulga a cultura nerd e os produtos de mídias assim consumidos por nós. 
Eu resolvi fazer desse jeito pois queria mostrar que por mais que a prática tenha se 
iniciado há anos lá nos EUA, como ela acabou se espalhando pelo mundo, chegando 
até mesmo em São Luís do Maranhão. Anderson Marinho

Considerações (A)finais
Os relatos de experiências aqui apresentados, a partir da ideia de pares e duplos 

fotográficos, revelam algumas pistas metodológicas possíveis para o pensar e o fazer 
fotográficos, numa perspectiva ampliada do trabalho com a fotografia em direção a um 
pensamento com imagens, que enseja em si uma pedagogia aberta das/nas imagens.

Assim, pode-se aceder a miradas poéticas e abstratas como as produzidas na oficina 
da MAD Summer School, que se deram num processo mais rápido e realizado em fluxo 
acelerado de produção, em virtude da oficina estar dentro da extensa programação 

Fonte: Anderson Marinho (gentilmente cedida para este trabalho)

Figura 10 - “Costume Play”. Anderson Marinho.
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do evento, exigindo dos fotógrafos/as uma prática reduzida às condições limitadas 
de espaço e tempo para a produção dos duplos/pares na sala de fumo do Casino da 
Póvoa.

Na outra experiência com esta metodologia, na unidade curricular “Produção, Criação 
e Ensino com Imagens”, de 45 horas, o trabalho foi realizado com mais tempo e leitura 
de textos específicos sobre “metodologias visuais” e “estética e política”. O resultado é 
mais direcionado, pois foram propostas temáticas de trabalho que levaram a imagens 
que discutiram as políticas das/nas imagens. Num exercício que propiciou análises 
críticas das relações de poder presentes nas imagens fotográficas (e não fotográficas), 
evocou-se, em alguns casos, uma crítica dialética das imagens históricas, ao buscar 
suas permanências no presente como disparadores da racialização genocida dos 
corpos pretos, da reificação do corpo feminino, da violência contra a mulher ou do 
genocídio dos povos tradicionais no Brasil, entre outras interessantes abordagens. 

O propósito de tais práticas e metodologias visuais foi dar conta de pensar imagens 
e ao mesmo tempo “imaginar” e “imagear”³ imagens pensantes, em processos 
necessários para vicejar o relacional na fotografia e entre fotografias, propiciando 
que o ver transforme-se em saber e que o gesto estético de produzir imagens esteja 
implicado à poética, à ética e à política. 
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³Texto cunhado pela filósofa Denise Ferreira da Silva no livro A dívida impagável (2019). “Imagear” 
refere-se à materialização de imagens que não são representações das coisas e das pessoas, mas 
deslocamentos dos significantes estereotipados e esteriotipantes em direção a outras imagens 
possíveis, advindas de uma poética negra que viceja a decolonização da imagem e da matéria. Difere-
se da imaginação, pois esta tem dimensão eminentemente mental. 
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RESUMO
Neste artigo apresento ideias introdutórias da pesquisa que estou 

desenvolvendo no mestrado em Arte e Cultura Visual chamada 
“Formação Docente na EAD: memórias e marcas na tutoria nos 
cursos de licenciatura na FAV/UFG”. A pesquisa tem como tema, 
a construção da narrativa docente enquanto tutora no curso de 
licenciatura em artes visuais a distância da FAV/UFG. Entendida como 
uma pesquisa auto-biográfica, o campo se desenvolve na memória da 
tutoria e nos arquivos pessoais imagéticos que apresentam ações da 
prática docente, e refletem sobre o exercício da tutoria na EaD como 
laboratório docente. Para este texto me concentro em problematizar 
a questão das imagens que são compreendidas na pesquisa como 
dado central e deflagradas pela memória, e ainda discuto sobre a 
relevância das imagens na pesquisa no âmbito da cultura visual. 

Palavras-Chave: Formação docente; Cultura Visual; Ambiente 
Virtual de Aprendizagem; Educação a Distância.

RESUMEN
En este artículo presento ideas introductorias de la investigación 

que estoy desarrollando en el Máster en Arte y Cultura Visual 
denominado “Formación del profesorado en EAD: memorias y notas 
en la tutoría en cursos de grado en FAV / UFG”. La investigación 
tiene como tema la construcción de la narrativa docente como tutora 
en la carrera a distancia en artes visuales de la FAV/UFG. Entendido 
como una investigación autobiográfica, el campo se desarrolla en la 
memoria de la tutoría y en archivos de imagen personal que presentan 
acciones de práctica docente, y reflexionan sobre el ejercicio de la 
tutoría en EaD como laboratorio de enseñanza. Para este texto, me 
centro en problematizar el tema de las imágenes que se entienden 
en la investigación como un dato central y desencadenadas por 
la memoria, y también discuto la relevancia de las imágenes en la 
investigación en el ámbito de la cultura visual.

PALABRAS-CLAVE: Formación docente; Cultura visual; Ambiente 
de aprendizaje virtual; Educación a distancia.
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Introdução

A educação a distância configura-se como um campo fértil para a pesquisa, que 
possibilita pensar o ensino das Artes Visuais, e o exercício da tutoria na formação dos 
futuros professores na contemporaneidade. A pesquisa “Formação Docente na EAD: 
memórias e marcas na tutoria nos cursos de licenciatura da FAV/UFG”, que estou 
desenvolvendo no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da FAV/UFG, 
trata da construção da narrativa docente da minha atuação como tutora a distância 
e presencial, no curso de licenciatura em artes visuais a distância da FAV/UFG no 
período de 2008 a 2021. 

Ancorada nos estudos biográficos-narrativos, caracteriza-se como uma pesquisa 
autoformativa, pois compreendo ela como um “instrumento de pesquisa que permite 
ao sujeito investigado o resgate e a reflexão sobre o próprio percurso de formação” 
(MACIEL, 2003, p. 2). O campo da pesquisa acontece na memória da tutoria e nos 
arquivos pessoais imagéticos que apresentam momentos da prática docente junto 
aos estudantes no ambiente virtual de aprendizagem e nos encontros presenciais que 
são realizados nos polos e na Faculdade de Artes Visuais FAV/UFG.  Como objetivos 
destaco: investigar as possibilidades que são abertas a partir da pesquisa, para refletir 
sobre a minha trajetória na tutoria nos cursos da Licenciatura em Artes Visuais, e ainda 
contribuir ao processo formativo e contínuo do papel da tutoria e a sua relevância na 
formação de professores de Artes Visuais.

Além de ser relevante investigar o modo como vou me constituindo docente neste 
contexto de ensino e aprendizagem, também me interesso em um estudo do processo 
educacional de forma mais integrada, que venha a contribuir ao processo histórico/
narrativo para pensar na atuação da tutoria no ensino de artes visuais. A problemática 
busca identificar fatores pedagógicos-metodológicos; subjetivos e tecnológicos que 
foram determinantes na minha atuação como tutora nos cursos de Licenciatura em 
Artes Visuais da FAV/UFG, que envolvem as redes de aprendizagem que foram 
estabelecidas ao longo da tutoria através dos fóruns de discussão, dos grupos criados 
em aplicativos como o WhatsApp, dos encontros presenciais e ainda nas visitas e 
eventos culturais que aconteceram durante o curso. 

Para este artigo, apresento reflexões iniciais da pesquisa. Além de apresentar o 
contexto do curso de licenciatura em artes visuais a distância, também discuto como 
as imagens se configuram como deflagradoras da memória na atuação da tutoria, 
destacando assim a relevância do lugar que ocupam na pesquisa. 

Um breve relato sobre o Curso de licenciatura em Artes Visuais
O curso de Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais/UFG, 

oferecido na modalidade de Educação a Distância (EAD), teve início no ano de 2007, 
por meio da Resolução CEPEC Nº 837, em que foi fixado o currículo pleno do Curso 
de Licenciatura em Artes Visuais – Modalidade a Distância – Universidade Aberta. A 
educação a distância se caracteriza como: 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes 
e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos. (BRASIL, 2005).
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As disciplinas ofertadas durante os cursos, são propostas de forma que contemplem 
os contextos em que vivem os estudantes, que são oriundos de diferentes municípios 
do Estado de Goiás. Esses lugares envolvem aspectos diferenciados nos modos 
de vida dos estudantes, como os econômicos e culturais. São aspectos relevantes 
que vão se desvelando ao longo dos cursos, por meio das relações que se 
estabelecem envolvendo a equipe multidisciplinar, por meio do diálogo contínuo entre:  
coordenadores, professores, tutores a distância, tutores de polo e estudantes, que 
acontecem por meio dos fóruns e nos encontros presenciais, nos polos e na FAV/
UFG. Conhecer esses aspectos, e perceber cada estudante em seu contexto sócio/
cultural se configura como essencial no desenvolvimento do curso, assim como no 
processo de formação dos estudantes e dos tutores.

Na pesquisa narrativo-biográfico falo desses contextos e como os mesmos 
impactam na minha atuação na tutoria. Bragança (2012) destaca que trabalhar com 
as narrativas de vida de professores e professoras apontam para o entrelaçamento 
entre o individual e o coletivo.

A história de vida, no campo da formação docente, faz emergir 
a densidade da produção social de determinados significados 
apropriados pelo sujeito. Quem narra traz sempre os processos sociais 
de sua produção da narrativa. Temos, assim, uma ênfase no papel do 
sujeito em sua formação e no processo coletivo de construção dos 
saberes. (BRAGANÇA, 2012, p. 83).

Ainda de acordo com Bragança (2012), a perspectiva teórica-metodológica 
das histórias de vida surge atrelada à formação, que é entendida como processo 
permanente ao longo da vida. Neste sentido, a pesquisa contribui na identificação 
de aspectos que possibilitam uma reflexão/critica, e o conhecimento ao público em 
geral, sobre os cursos de licenciatura em artes visuais a distância nos quais eu tenho 
atuado.

Guimarães e Perotto (2013), em suas narrativas sobre o percurso histórico do curso 
de licenciatura em artes visuais, desde a sua implantação na FAV/UFG, até o presente, 
relatam suas experiências na educação à distância no contexto do ensino superior na 
FAV/UFG, e falam das contradições, dos conflitos, assim como dos deslocamentos 
que são provocados na percepção dupla de colonizar e de descolonizar. 

A palavra (des)colonização passa então a ser trabalhada com 
parênteses, indicando oscilações entre estratégias e táticas no 
processo da implementação e desenvolvimento desse curso. Os 
conceitos de estratégia e tática, tomados de Michel de Certeau (1990), 
orientam nossa leitura quando pensamos nos incômodos. A distinção 
entre os dois conceitos reside principalmente no tipo de operação que 
se pode efetuar. Enquanto as estratégias são capazes de produzir 
e impor, as táticas só permitem utilizar, manipular e alterar algo. A 
primeira é exterior, enquanto a segunda opera na interioridade, a 
nosso ver, nas relações intestinas: (GUIMARÃES e PEROTTO, 2013, 
p. 03).

Guimarães e Perotto (2013), no decorrer da narrativa contextualizam a situação 
dos cursos de licenciatura em artes, “mais especificamente os de artes visuais, na 
modalidade ead apresentando algumas fissuras causadas pela implantação desse 
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curso na universidade de cal e pedra”. (GUIMARÃES E PEROTTO, 2013, p. 04). Os 
conflitos que surgem de acordo com Guimarães e Perotto (2013), encontram-se nas 
fissuras que a educação a distância provocou nos tecidos da universidade, e assim 
trouxe incômodos, pois colocou em questão um conjunto que já estava estruturado. 
Nesse contexto as autoras explicam que voltaram seus olhares para tentarem 
estratégias de (des)colonização relacionadas aos conflitos da proposta curricular, 
assim como das ações dos docentes e das ações do ambiente virtual de aprendizagem.  

Ao tratar dos aspectos referentes aos relacionamentos e aos vínculos afetivos que 
são criados na interação entre estudantes, tutores e professores, e na problematização 
com a cultura e meio social, como meios de desvelamento da rede de aprendizagem, 
busquei embasamento nas ideias de Gonçalves e Rebouças (2015), que percebem 
que é na intercessão da individualidade do sujeito, que envolvem os aspectos da sua 
história familiar, a sua cultura, o contexto social, assim como o desejo, a inquietude 
e da ambiência que acontece a aprendizagem. Dessa forma, vem a necessidade 
de pensar sobre as possibilidades de criar as condições, os espaços e tempos que 
possam promover a aprendizagem com autonomia, colaboratividade e afetividade, 
mas de forma que seja prazerosa para o estudante.

Gadotti (2000), em seu entendimento entre a sociedade da informação e a educação, 
explica que as tecnologias possibilitaram novos espaços de conhecimento “que vão 
além da escola, como a empresa, o espaço domiciliar, e também o espaço social 
que se tornaram educativos” (GADOTTI, 2000, p.7). Destaca ainda que o acesso à 
modalidade da Educação à Distância, possibilitou que as pessoas possam estudar 
em casa, interligadas por redes e computadores, e ressalta que esses serviços devem 
responder as demandas de conhecimento. 

As Imagens de Arquivo Pessoal Como Deflagradora da Memória 
A pesquisa tem como deflagradora da memória, as imagens de arquivo pessoal, 

que como meio de reflexão no processo de ensino-aprendizagem, possibilitam rever/
desvelar cenas que retratam o planejamento das disciplinas, os tipos de atividades 
propostas, o envolvimento dos alunos nas atividades, a mediação do professor-
formador e tutor. Ao tratar da memória como construção, Arendt (1972), explica que 
ela acontece nas mediações do indivíduo com diferentes grupos de pertencimento, 
assumindo assim a dimensão de memória-testamento, e compara a uma herança 
que, sem testamento, pode ser perdida se não tiver quem a transmita e preserve. 

Este pequeno espaço do tempo intemporal no âmago mesmo do 
tempo, ao contrário do mundo e da cultura que nascemos, não pode 
ser herdado e recebido do passado, mas apenas indicado; cada nova 
geração, e na verdade cada ser humano, inserindo-se entre o passado 
infinito e um futuro infinito, deve descobri-lo e, laboriosamente, 
pavimentá-lo (ARENDT, 1972, p. 40).

A memória parte do processo narrativo na pesquisa e está relacionada ao 
pensamento de Pollak (1992), quando o mesmo discorre sobre os elementos que 
constroem a memória individual e a memória coletiva. A respeito do individual e do 
coletivo, o autor explica que:
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Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em 
segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de “vividos 
por tabela”, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 
coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. (POLLAK,1992, p.2).

Ainda de acordo com Pollak (1992), a memória também pode sofrer variações, de 
acordo com o momento abordado, ou seja, os elementos constitutivos da memória 
podem ser ordenados em acontecimentos, pessoas e lugares, e os acontecimentos 
podem ser vividos pessoalmente ou vividos em coletividade. Lara (2016), assim como 
Pollak (1992), também considera que os lugares da memória se configuram em lugares 
de comemoração, lugares que ficaram marcados na memória pública do indivíduo, ou 
seja, os vestígios datados da memória. Pollak (1992) compreende que: a “memória é, 
em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória também 
sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em que ela está 
sendo expressa”. (POLLAK,1992, p. 3). 

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno 
construído social e individualmente, quando se trata da memória 
herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica 
muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui 
o sentimento de identidade está sendo tomado no seu sentido mais 
superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da 
imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma 
pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem 
que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar 
na sua própria representação, mas também para ser percebida da 
maneira como quer ser percebida pelos outros. (POLLAK,1992, p. 5).

Sobre o aspecto da memória como um fenômeno que é construído tanto social 
como individualmente Pollak (1992) diz que devemos levantar meios para controlar 
as distorções ou a gestão da memória, e esse controle funcionará, quanto menos 
uma história de vida for pré-construída. A partir desses aspectos de acordo com o 
autor podem-se reconhecer os acontecimentos do passado, assim como conservar 
as informações que são relevantes à preservação e também à rememoração dos 
acontecimentos. 

Além dessas diversas projeções, que podem ocorrer em relação a 
eventos, lugares e personagens, há também o problema dos vestígios 
datados da memória, ou seja, aquilo que fica gravado como data 
precisa de um acontecimento. Em função da experiência de uma 
pessoa, de sua inscrição na vida pública, as datas da vida privada e 
da vida pública vão ser ora assimiladas, ora estritamente separadas, 
ora vão faltar no relato ou na biografia. (Pollak,1992, p. 3).

Percebo, nos pensamentos dos autores a relevância da memória na pesquisa, 
possibilitando trazer à tona, e evidenciar as ações desenvolvidas e as experiências na 
mediação do ensino aprendizagem durante a minha função na tutora, no sentido de 
preservar e também compartilhar.
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Pensando os lugares das imagens na pesquisa
Na análise de posições dos sujeitos que realizam o trabalho docente no ambiente 

virtual de aprendizagem, e presencialmente, para Guimarães (2011), a interface do AVA/
FAV/UFG propicia diversos caminhos para as discussões entre os estudos da cultura 
visual, especialmente se forem observadas como um meio que conecta pessoas, e 
também expõe comportamentos variados de diferentes grupos e comunidades. 
Nesse sentido, compreende-se por visualidade tudo aquilo que encontra o sujeito 
em determinado momento: imagens que retratam acontecimentos, imagens mentais, 
lembranças, e pensamento imaginário.

Para Keith Moxey (2009), a Cultura Visual dispõe de um conjunto de ferramentas 
críticas para investigar os modos de ver, além disso, oferece maneiras de pensar as 
imagens como práticas culturais que produzem significados diferentes e promovem 
interpretações múltiplas. Essas imagens, são originadas nas mais diversas vias e 
têm a intenção de requisitar diferentes perspectivas de olhar crítico, proporcionando 
múltiplas experiências estéticas no sujeito. 

Fonte:   Plataforma Moodle Ipê/FAV/UFG.  2021.

Figura 1: Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA. Disciplina do 
Curso de Licenciatura em Artes Visuais. FAV/UFG. Moodle Ipê. 2021.

A figura 1 mostra a estrutura de uma disciplina do Curso de Licenciatura em 
Artes Visuais a distância, da Faculdade de Artes Visuais/UFG no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem da UFG. Nesse ambiente virtual o material didático, os fóruns de 
discussão e produção, cronogramas, planos de ensino das disciplinas também são 
disponibilizado para os estudantes no AVA. As imagens que interessam aos estudos 
da cultura visual vão além das históricas ou aquelas consagradas no estatuto da arte. 
São ampliadas para outdoors, animes, quadrinhos, filmes, publicidade, e muitas outras 
que, por serem tão cotidianas, não são consideradas como artefatos visuais de valor, 
capazes de fazer pensar e produzir uma análise crítica. 

Para Hernandez (2011), a cultura visual “é uma condição cultural que, essencialmente 
na época atual, está marcada por nossa relação com as tecnologias da aprendizagem e 
comunicação e afeta a forma como vemos a nós mesmos e ao mundo”. (HERNANDEZ, 
2011, p. 34). Para o autor, “a cultura visual tem como foco a visualidade, que enfatiza o 
sentido cultural de todo olhar, ao mesmo tempo em que subjetiva a operação cultural 
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do olhar” (HERNÁNDEZ, 2011, p. 33). Não é definida por um quê, ou seja, objetos e 
imagens, ou um como um método para analisar ou interpretar o que vemos, mas se 
constitui como um espaço na relação traçando pontes no vazio, que se projeta entre 
o que nos vemos, assim como somos vistos por aquilo que vemos.

Fonte: Arquivo pessoal. Maria de Fatima França Rosa, 2018.

Figura 2: Estudantes do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
(FAV/UFG). Aula Presencial no Centro Cultural Cora Coralina. 2018.

Esta pesquisa busca um olhar mais amplo sobre os diferentes aspectos que 
envolvem o ambiente virtual de aprendizagem e os ambientes em que acontecem 
os encontros presenciais. Nesse contexto, as imagens ocupam um lugar relevante, 
que evidenciam os aspectos referentes aos relacionamentos e aos vínculos afetivos 
que são criados na interação entre estudantes, tutores e professores,  como mostra 
a Figura 2, que retrata um momento de um dos encontros presenciais do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade da Educação à Distância (EAD), durante 
uma aula e ação educativa desenvolvida em uma exposição no Centro Cultural Cora 
Coralina, em Goiânia- Go, evento que reuniu professores, tutores e estudantes de 
todos os polos da EAD/FAV/UFG.  

Abreu, Álvarez e Monteles (2019), no artigo “O Que Podemos Aprender das 
Contravisualidades?”, abordam as imagens embasadas nos estudos das culturas 
visuais entendendo-as, como produto e prática social, e considerando-as como parte 
da subjetividade. Assim como:    

elemento narrativo e objeto de conhecimento. Enquanto atividade 
social, as imagens representam as formas como os seres humanos 
compartilham suas experiências, abrindo possibilidades para que as 
pessoas criem novas significações ou atribuam outros sentidos ao 
que veem e percebem, ou ao que conhecem. (ABREU, ÁLVAREZ, 
MONTELES, 2019, p. 2).

As contravisualidades possibilitam “questionar o círculo da homogeneização do 
olhar, no qual os dispositivos de visibilidade formalizam o que é representável e o que 
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não pode ser visto”. (ABREU, ÁLVAREZ, MONTELES, 2019, p. 6). Como exemplo, 
os autores citam o fato de narrar uma alternativa em que existem outras realidades, 
e a presença em geral invisibilizada do ‘outro’ e de outros contextos socioculturais é 
buscada.

As contravisualidades têm a potencialidade de evidenciar os significados que são 
atribuídos às imagens que estão à nossa volta, e também de criar processos de 
significados e subjetivação, que surgem dessas tramas que conduzem os olhares 
e as existências. “Assim, seu foco não está tanto na “leitura” das imagens, mas nas 
formas como aprendemos a construir social e subjetivamente modos de ver e de 
interpretar nossa relação com os “outros”” (ABREU, ÁLVAREZ, MONTELES, 2019, p. 
1). Abreu, Álvarez e Monteles (2019) entendem que nos estudos das culturas visuais 
as imagens são artefatos culturais que acomodam regimes de visualidades que são 
configurados por meio de elementos políticos, epistemológicos e também de valores 
morais, estéticos e éticos.

Nesse sentido, percebo a relevância das imagens na investigação nos processos 
da educação à distância, no curso de licenciatura em Artes Visuais, possibilitando 
um novo olhar e entendimento do que se vê, mas, isso, implica o exercício de um 
trabalho reflexivo, buscando os significados que são parte da imagem, mas que não se 
esgotam nela. As imagens na pesquisa cumprem o papel de trazer problematizações 
que ajudam a desvelar a rede de aprendizagem, estabelecendo relações com a cultura 
e o meio social no contexto dos estudantes, assim como o registro visual de eventos 
que possam ocorrer a partir do trabalho de campo e nos relatos das experiências e 
pesquisas no ambiente virtual de aprendizagem. 

Fonte: Arquivo pessoal. Maria de Fatima França Rosa, 2018.

Figura 3: Estudantes do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
(FAV/UFG). Aula Presencial. Auditório da Faculdade de Artes Visuais. 

FAV/UFG. 2018.
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Para Nicholas Mirzoeff (2016), o ato de ver não se resume a simplesmente uma 
questão física da visão, mas que se inicia em um nível pessoal por meio do olhar, 
que vai adentrando aos olhos de uma pessoa para expressar diferentes sentimentos. 
Dessa forma relaciono o pensamento de Mirzoeff (2016), sobre o ato de ver às 
imagens do meu arquivo pessoal, como a que apresento na figura 3, que mostra 
uma cena de um encontro presencial com os estudantes de Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Cavalcante, Inhumas e Mineiros dos polos do Estado de Goiás. As imagens 
carregam significados que podem ter diferentes sentidos, tanto para o espectador que 
desconhece a sua origem, como para as pessoas que foram retratadas e vivenciaram 
o momento. 

Por meio das imagens os sentidos podem ser deflagrados em uma ação no espaço/
tempo na experiência da vida acadêmica, e a subjetividade também está presente 
no campo visual da imagem, que por meio da memória resgata os momentos de 
interação social, no compartilhamento do conhecimento, e nesse sentido percebe-
se a importância dos registros visuais no fazer docente. Para Mirzoeff (2016), o 
direito a olhar busca a autonomia, e não individualismo ou o voyeurismo, e sim uma 
subjetividade e coletividade políticas, e esse olhar deve acontecer de forma mútua, 
em que cada um inventa o outro, pois ao contrário ele falha. 

O que se pode aprender com as imagens na pesquisa?
As imagens na pesquisa possibilitam também a visibilidade do ambiente de 

Aprendizagem Virtual (AVA). De acordo com Guimarães (2011), a ação etnográfica em 
ambiente virtual envolve um trabalho minucioso por parte do pesquisador e configura-
se em um tradutor entre duas ou demais partes, disponível no ambiente virtual, com 
um acervo infocomunicacional: pode ser acessado, interpretado ou interferido por 
outros interlocutores. Esse ambiente traz como referência a interface AVA, que torna 
possível por meio das imagens, conhecer os meios, as ferramentas e as configurações 
do sistema. Nos processos de aprendizagem para o ensino da arte, a imagem se 
configura como meio essencial, na busca de entender a relação entre pessoas e 
informação, assim como refletir sobre a experiência docente e ressignificações da 
arte/educação. 

Nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais a distância, o uso das imagens nas 
configurações e estruturações das disciplinas no AVA, bem como, nas atividades 
propostas aos estudantes são essenciais para a aprendizagem, tanto nas disciplinas 
teóricas, como nas disciplinas que envolvem os processos de criação nas produções 
e experimentações em artes visuais. Os fóruns no ambiente virtual do AVA são os 
locais em que acontecem a mediação de ensino, compartilhamentos de experiências e 
verificação da aprendizagem, envolvendo alunos, professores e tutores nos processos 
da construção do conhecimento, em que as imagens possuem papel protagonista. 

As imagens do meu arquivo pessoal produzido a partir das atividades desenvolvidas 
nas disciplinas teóricas e práticas, como as propostas nos processos de criação 
artísticas nos ateliês, formam um rico acervo. Na pesquisa, se configuram em 
aprendizagem significativa no contexto da formação docente em Artes Visuais na 
modalidade EAD, pois possibilita conhecer os processos de ensino e aprendizagem e 
as produções dos estudantes, possibilitando aos professores, tutores e estudantes o 
acesso a esses materiais e, assim, podem avaliar, analisar e refletir acerca do que foi 
proposto e produzido, em um processo formativo que envolve todos os participantes 
da disciplina, e podem ser acessados com fonte de pesquisa futura.
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RESUMO
Este artigo pretende fazer uma reflexão artística sobre os sistemas 

da vida e seu potencial criativo. Conceitos biológicos como a Teoria 
de Gaia, de James Lovelock e Lynn Margulis, e a autopoiese de 
Humberto Maturana e Francisco Varela serão construtos de um 
diálogo teórico-prático. A teoria dos sistemas não lineares do Instituto 
Santa Fé também será usada para falar sobre o processo criativo, 
tanto da arte quanto da vida. O processo criativo e o sobrevivente se 
movem entre a arte e a ciência.

PALAVRAS-CHAVE
Teoria de Gaia; autopoiese; sistemas complexos; processo criativo; 

arte e ciência.

ABSTRACT 
This paper intends to make a artistic reflection about life’s systems 

and their creative potencial. Biological concepts like Gaia’s Theory, 
by James Lovelock and Lynn Margulis, and autopoiesis by Humberto 
Maturana and Francisco Varela will be constructs of a theorical-
practice dialogue. Theory of non-linear systems of Santa Fe Institute 
also will be used to talk about creative process, both an art and life. 
Creative process and survivor moves between the art and science.

KEYWORDS
Gaia’s Theory; autopoiese; complex’s systems; creative process; 

art and science.

Como seria possível morar de modo a habitar todos 
os lugares? Ou de modo que nada de exterior se 
intrometa? Peter Sloterdijk, 2016

Que influência tem os gatos no crescimento dos amores-perfeitos? 
Nenhuma, aparentemente. Elimine os todos os gatos e provavelmente 
os amores-perfeitos não mais florescerão. A existência viva seja 
ela de qual for demanda, essencialmente, do existir de outro ser 
vivente. Existir pressupõe estabelecer relações que derivam outras 
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existências. Um fio emaranhado onde se molda uma complexidade viva: não há dentro 
e não há fora; há apenas relações. Emanuele Coccia, em “A vida das plantas: uma 
metafísica da mistura” sintetiza: “toda forma de vida exige que já haja vida no mundo”. 
(COCCIA, 2017, 14). Tudo que vive não se passa de um componente de um sistema 
maior, um sistema vivo e dinâmico. Esse conjunto comumente conhecido como Terra 
recebe o nome de Gaia, um super sistema vivo.  

Gaia e o que emerge do caos
Existir é criar mundo. A respiração cadenciada executada por nossos pulmões, os 

batimentos ritmados do nosso coração, o fluxo constante de sangue que percorre 
nossas veias, os choques elétricos causados por cada sinapse de nossos neurônios: 
todos esses movimentos são big bangs de uma cosmogonia interior. Somos, portanto, 
elementos cósmicos de uma galáxia intrincada. Cada mundo permeia e é permeado. 
Cada mundo se transpassa e atravessa outros mundos em uma coreografia cósmica 
da existência. Desse ponto de vista, cada existência é tão perfeita quanto pode ser: 
existir é sempre existir de alguma maneira, como coloca David Lapoujade (2018). 
Existir é delimitar fronteiras cósmicas.

No paradigma científico moderno, o conhecimento acerca do mundo foi fragmentado 
em tantas disciplinas específicas e reducionistas que uma percepção global se tornou 
algo cientificamente irrelevante. A compreensão do mundo de maneira holística, como 
um sistema vivo e complexo em movimento constante foi o que propôs a hipótese 
de Gaia elaborada por James Lovelock e Lynn Margulis em meados dos anos 70, na 
qual propõe que a  biota e sedimentos inorgânicos regulam o clima e a atmosfera a 
fim de seus próprios interesses. Chamada de hipótese por, justamente, ainda se tratar 
de uma teoria rechaçada pela comunidade científica por trazer aspectos abrangentes 
de difícil comprovação. Lovelock cita que explicar Gaia é como ensinar alguém à 
andar de bicicleta: não dá para dizer tudo em palavras (LOVELOCK, 2006, 29). A 
dificuldade em descrever a teoria não anula sua existência, unicamente demosntra 
sua complexidade. Na tentativa de melhor expor suas ideias, Lovelock e Margulis 
criaram um modelo computadorizado chamado de Daisyworld onde uma planta escura 
e uma a competem pelo crescimento em um planeta com aumento progressivo de luz 
solar (LOVELOCK, 2006, 33) e tal competição acaba por regular a temperatura do 
planeta. Ou seja, a “vida” produz e modifica ativamente seu ambiente, respondendo 
às maiores perturbações externas que possam vir a ocorrer. Esse é o princípio de 
sobrevivência que rege todos os seres vivos e o nosso próprio planeta, Gaia.

Gaia ou Daisyworld e suas capacidades homeostáticas se enquadram no caráter 
adaptativo de sistemas abordado pelo estudo da complexidade, que para alguns, 
representa uma importante revolução na ciência (LEWIN, 1994). Esses estudos 
buscam entender o comportamento de sistemas dinâmicos não-lineares ao atingirem 
um certo grau de perturbação, o limite do caos. A principal referência de pesquisa destes 
sistemas é o Santa Fé Institute, que, desde que se estabeleceu em 1984, tem atraídos 
físicos e matemáticos que se utilizam de avançados computadores para conseguirem 
entender como tais sistemas se comportam, pois devido aos seus altos graus de não-
linearidade, suas análises não são possíveis apenas com a ciência clássica. A teoria 
da complexidade se aplica nos mais diversos âmbitos, desde a linguística à biologia, 
pois ela aborda situações que fogem à linearidade, ou seja, são reflexos da condição 
de quase todo o universo. A física clássica newtoniana conseguiu esclarecer apenas 
alguns dos aspectos do mundo, somente  aquilo que era essencialmente mecânico 
e previsível. Porém, a maior parte da natureza não se encaixa neste contexto: ela é 
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fundamentada na contingência, em sistemas dinâmicos não-lineares que instauram 
essa gigantesca complexidade que acaba por se manifestar em um processo 
extraordinariamente criativo. 

Apesar do aparente caos generalizado, o estudo da complexidade descobriu que 
há sim uma ordem emergente desse emaranhado assustador. Há uma ordem, um 
padrão em todo o universo que se revela em diferentes graus através de pequenas 
alterações.  O limite do caos “é o estado de um sistema suspenso para reagir, impelido, 
para a atividade criativa, por simples perturbações” (LEWIN, 1994, 219). Nesse lugar, 
potencialidades criativas emergem como formas de adaptação a esse novo estado 
e esse processo pode ser entendido como entropia criativa. O conceito de entropia, 
com origem na Física, indica as alterações energéticas entre os estados de ordem 
e desordem mas toda sua definição gera bastante discussão de acordo com a área 
em que é empregada. Rudolf Arnheim em “Entropy and Art, an essay on disorder and 
order” (1971) coloca que o princípio de entropia define a ordem simplesmente como 
um arranjo improvável e a desordem como a dissolução desse arranjo. De certa forma, 
entropia e complexidade se convergem na ideia que a oscilação entre os diferentes 
graus de ordem de um sistema e é isso que produz potencial criativo, seja em um 
sistema cósmico, seja em um sistema poético.  

A reação adaptativa da natureza ou de qualquer ser vivo se dá em um limiar entre 
a ordem e o caos. É esse limite onde as potencialidades emergem: um ato de criação.  
Gilles Deleuze (1997) diz que a arte, assim como a filosofia e a ciência, é o que 
se emerge do enfrentamento do caos, essa potência criativa diante de uma grande 
instabilidade. A diferença entre arte, ciência e filosofia está no grau de permeabilidade 
que cada uma dá à essa perturbação. A filosofia se abre totalmente e é engolida pelo 
caos, enquanto a ciência (a baseada no paradigma cartesiano) se fecha totalmente. 
A arte está exatamente nesse intermédio, nesse nem lá, nem cá: ela promove uma 
homeostase entre o caos exterior e sua ordem interna. “A arte quer criar um finito 
que restitua o infinito”, como define Deleuze (1997). É nesse processo homeostático 
semelhante ao de Gaia, que o processo artístico faz emergir potências criativas. 
É nesse lugar onde as propriedades mais originais emergem, nos mais variados 
contextos: a vida surgiu desse lugar, de uma caótica amálgama química há bilhões de 
anos. É a emergência do caos de Deleuze.

Emergência de uma criatividade na dinâmica dos sistemas complexos 
da natureza, a qual, se verdadeira, implica a existência de uma ‘mão 
invisível’ que traz estabilidade do nível mais baixo até o mais alto na 
hierarquia ecológica, culminando na própria Gaia. (LEWIN, 1994, 230) 

A potência emergente ao se atingir o limite se aplica a todos os sistemas complexos. 
Erin Manning chama esse processo de gesto mínimo, sendo na arte, por exemplo, 
obras que perturbam, complicam, matizam, encorajam como experiência e são 
sentidas tanto para o humano quanto para além do humano (MANNING,2016, 83). 
A arte se estabelece como um sistema complexo de componentes heterogêneos 
abertos à estabelecer relações ao se colocarem em uma situação limite. É no menor 
gesto que a potência criativa emerge.
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Um emaranhado autopoético
O ritmo dessas emergências se dá de acordo com cada sistema, suas 

particularidades, seus componentes e suas interações. No caso de Gaia esse ritmo 
é de difícil compreensão ao ser humano contemporâneo inserido nesta frenética 
lógica capitalista. O ritmo de Gaia é vagaroso, um adagio, onde todos movimentos 
são sentidos e absorvidos em sua totalidade: não há ação que não tenha reação 
embora esta não venha de imediato. E como, a sociedade contemporânea, funciona 
em andamento alegro, incansavelmente alucinante, talvez a reação imunológica de 
Gaia acabe vindo acumulada. Será que o receberemos o ‘prêmio’ de uma era inteira 
de apostas em uma única vez?

Esse acúmulo de apostas é o que demanda o Antropoceno, a era dos homens. Gaia 
e sua capacidade homeostática já se mostrou reativa há outras perturbações durante 
sua existência e não haverá de ser diferente diante das perturbações causadas pelo 
ser humano. Talvez o caráter danoso do Antropoceno se mostrou muito pior pela 
concepção fragmentada da ciência e, consequentemente, da sua visão de mundo. O 
ser humano não se enxerga parte do grande sistema vivo do planeta Terra, mas sim, 
apenas um mero morador ou, até pior, um simples passageiro. A ideia de Gaia parte 
justamente desse ponto: seres humanos são componentes integrantes desse enorme 
sistema, nem mais importantes, nem menos importantes que os outros, apenas a 
integração do todo. Como define Lovelock: “o sistema da Terra se comporta como um 
sistema único e autorregulador composto por componentes físico, químicos, biológicos 
e humanos.”(LOVELOCK, 2006, 35).

A concepção de um sistema que é visto externamente é algo comum na prática 
científica. Forma-se o triângulo observador, organismo observado e ambiente, sendo o 
observador excluído as interações organismo/ambiente, ou seja, um sistema fechado. 
Na realidade não é bem assim. A partir do momento que o observador observa essa 
relação já o insere na dinâmica do sistema. Humberto Maturana e Francisco Varela 
no livro “Árvore do conhecimento” (1995) questionam esse lugar isento da percepção. 
Eles colocam:

(...)pois de vemos ter em mente que, sempre que se observa ou se 
distingue algo, está-se fazendo isso a partir da regularidade de uma 
certa perspectiva adotada no presente de tal (ou tais) observador. (...) 
a partir da perspectiva do observador (ou observadores) e não de 
algum ponto “objetivo” e independente a tal observador. (MATURANA, 
VARELA, 1995, 33)

Ao pensar Gaia como um sistema é exatamente inserir o observador dentro da 
dinâmica sistêmica, como parte integrante e ativa do conjunto. Os seres humanos só 
vivem e existem também por causa da existência dos amores-perfeitos: a vida é uma 
teia emaranhada de fios, não há dentro nem fora, só as relações. Tim Ingold (2012) 
coloca essa ideia abrangente da vida:

Assim concebida, a coisa tem o caráter não de uma entidade fechada 
para o exterior, que se situa no e contra o mundo, mas de um nó 
cujos fios constituintes, longe de estarem nele contidos, deixam 
rastros e são capturados por outros fios noutros nós. Numa palavra, as 
coisas vazam, sempre transbordando das superfícies que se formam 
temporariamente em torno delas. (INGOLD, 2012, 29)
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O habitar o planeta Terra é ser Gaia. As emergências transbordam a partir dos 
seus limites construídos e é nesse processo que o equilíbrio da vida se constitui. 
Essa é definição do termo autopoiese cunhado por Maturana e Varela: um sistema 
vivo que produz e mantêm seus próprios limites na intenção de sobrevivência. Na 
biologia o exemplo mais recorrente é o da membrana celular, mas são diversas as 
formas de determinar esses limites. Segundo o cientista russo Vladimir Vernandsky 
(1863-1945), precursor no pensamento ecológico, no caso do planeta Terra são dois 
limites claramente estabelecidos: o limite superior imposto pela radiação e o limite 
inferior determinado por temperaturas muito altas. Dentro destes dois limites a vida na 
biosfera abrange, mas não integralmente, tendo outras subcamadas que limitam de 
acordo com cada espécie. É a complexidade do sistema Gaia: o devir da própria vida.

Como (não) proteger um ser vivo das catástrofes ao redor
Maturana e Varela afirmam toda reflexão produz um mundo. Gaia é composta por 

incontáveis mundos que se interconectam, uma verdadeira galáxia interativa. Como 
já colocado anteriormente, os sistemas são sempre abertos, permeáveis. Existem os 
limites, mas sempre haverá um vazamento, um atravessamento. Embora todo ser vivo 
tenha como instinto a sua proteção e sobrevivência, dentro de uma bolha hermética 
isso não acontecerá. Peter Sloterdijk em seu primeiro volume da série “Esferas” 
(2016), o “Bolhas”, coloca: “todas as bolsas/bolhas fetais, modelos orgânicos de vasos 
autógenos, existem apenas para serem rompidas; com a ressaca do nascimento, 
cada vida é lançada à costa dos mais duros fatos” (SLOTERDIJK, 2016, 60). A vida é 
o romper. 

A partir do processo laboratorial de criação poética para a minha atual pesquisa 
de doutorado criei uma espécie de protótipo de EPI vegetal que chamei de Como 
proteger um ser vivo das catástrofes ao redor.  O projeto continha duas mudas de 
alfazema plantadas em dois vasos iguais e com os mesmos suprimentos nutricionais 
na terra. Em um dos vasos montei o protótipo constituído de estacas de acrílico e 
envolto com telas de sombreamento usadas em estufas. Na parte superior foi feito 
um suporte de arame onde se encaixava uma capa de plástico transparente. Entre 
a tela e a cúpula de plástico foi deixado um pedaço livre. Dentro do vaso também foi 
colocado um dispositivo para irrigação em gotejamento. Os dois vasos foram deixados 
em ambiente aberto sob sol e chuva. Após uma semana, examinei as plantas. A planta 
exposta (figura 1) se apresentou viva e forte. A planta imunizada e protegida (figura 2) 
apresentava uma das mudas já seca, mas a outra ainda seguia viva. Esse meu breve 
experimento demonstrou que as bolhas devem ser rompidas. Atravessar a redoma.
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Usando a mesma estrutura do protótipo realizei um ensaio fotográfico (figura 3) 
como uma simbologia desta tentativa de proteção extrema, desse danoso fechamento 
em si. A planta dentro dessa estrutura estranha é como se fosse nós dentro dos nossos 
próprios mundos que construímos (figura 4) e a tinta preta gotejando e explodindo 
no invólucro imunológico (figura 5) é o caos, as perturbações que emergem do 
desconhecido. Parece seguro e aconchegante, mas a vida não respira; o ar some. 

Em “A redoma de vidro” (1991), Sylvia Plath usa a metáfora da redoma de vidro 
para retratar a experiência de asfixia e aprisionamento de uma doença mental. No 
meio de sua crise, Esther Greenwood, alterego de Plath, diz estar presa por uma 
redoma de vidro, uma cúpula usada em experimentos científicos para simular sistemas 

Fonte: acervo pessoal

Fonte: acervo pessoal

Figura 1.  Planta exposta

Figura2. Planta protegida
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herméticos. A sensação é como se estivesse “mexendo no seu próprio ar azedo, 
incapaz de perceber claramente o mundo exterior” (PLATH, 1991, 185). A redoma é 
a estruturação de um mundo fechado em si. Um mundo selado e imerso no próprio 
controle. Um mundo só.

O termo autopoiese de Maturana e Varela (1995) já apresentado, sintetiza a 
capacidade de um sistema se auto organizar, produzindo a si mesma e especificando 
seus próprios limites. Entretanto, o sistema autopoiético de Maturana e Varela não é 
hermético: há uma permealidade homeostática entre interior e exterior. Aqui, o mundo 
ainda segue vedado em si, com medo das perturbações do exterior e obcecado por 
seu total controle. Seu ar começa a se tornar azedo. Estabilidade é algo desejável, mas 
para tudo “existe uma quantidade que tem seu valor ótimo. Acima dessa quantidade, 
a variável se torna tóxica. ” (BATESON, 1986, 61). O mundo inserido nesta bolha não 
consegue distinguir o dentro e fora. Só há o dentro.

Buscamos o controle, mas a potência emerge do estado caótico, sujo e perturbado, 
mesmo que em um gesto mínimo. É esse o lugar de existência, do vazamento, da 
criação.

Produções artísticas e científicas sempre conterão uma certa individuação daquele 
que as produz. Emanuele Coccia (2018) define essa percepção mediadora como ponto 
de vida, ou seja, uma construção de realidade a partir da subjetividade individual de 
cada mundo. Essa percepção singular da existência a partir do viver dentro dos limites 
de cada mundo é a definição do conceito de umwelt, conceito este desenvolvido pelo 
biólogo Jacob von Uexküll no início do século XX e que Coccia sintetiza como “uma 
espécie de bolha de sabão cheia de todas as características acessíveis ao sujeito” 
(COCCIA, 2018, p. 44). Arte e ciência são criações a partir do filtro da umwelt de 
cada existência e, portanto, é preciso ter discernimento para dar conta das variações 
perceptivas de cada mundo sabendo que jamais será possível estar fora de seu próprio. 
Como colocam Maturana e Varela (1995) toda experiência de certeza é um fenômeno 
individual, cego ao ato cognitivo do outro, em uma solidão que só é transcendida no 
mundo criado com o outro. É preciso atravessar a bolha.

Fonte: acervo pessoal

Figura 3. Como (não) proteger um ser vivo das catástrofes ao redor, 
série fotográfica, 2019
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Fonte: acervo pessoal

Fonte: acervo pessoal

Figura 4. Como (não) proteger um ser vivo das catástrofes ao redor, 
detalhe

Figura 5. Como (não) proteger um ser vivo das catástrofes ao redor, 
detalhe

Considerações finais
Gaia, Daisyworld, uma célula ou meu protótipo de EPI vegetal, todos esses sistemas 

são vivos porque autorregulam internamente. São permeáveis e se adaptam às 
perturbações e é dessa adaptação que emerge a potência vital. O seguro e previsível 
é algo, à primeira vista, desejável. Mas desse lugar nada vaza, nada é gerado. Nada 
emerge do homogêneo. 

Os sistemas dinâmicos não-lineares demonstram que ao liberar a potência de 
existência, seja artística, biológica, física ou o que for, se atinge o ponto de equilíbrio 
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máximo entre a ordem e o caos, o controlado e o desconhecido e é esse o ponto em 
que um sistema complexo entra em estado crítico: ele cria.  E essa criação se dá 
pela interação de seus componentes, seu dinamismo conjunto. Somos emaranhados, 
heterogêneos dentro de um mesmo processo de devir. É desse devir que o sopro flui. 
Rompe-se a bolha.
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RESUMO
Este texto evidencia o pioneirismo de Cici Pinheiro como a primeira 

mulher a se embrenhar a dirigir um longa-metragem de ficção em 
Goiás, em 1966. O ermitão de Muquém, filme baseado na obra 
homônima de Bernardo Guimarães, o primeiro romance regionalista 
do Brasil, retrata uma versão fictícia sobre a romaria de Nossa Senhora 
D’Abadia de Muquém em Goiás. Sabendo que, há silenciamentos e 
apagamentos sobre as narrativas das mulheres artistas e mulheres 
cineastas, o intuito deste texto é contribuir com a história das mulheres 
de cinema em Goiás que atuam na função diretora, trazendo à boca 
de cena o enredo do texto de Bernardo Guimarães que inspirou o 
filme de Cici Pinheiro. Para tanto, contextualiza-se com a história de 
vida de Cici Pinheiro diante o seu pioneirismo no teatro, no rádio, na 
TV e no cinema em Goiás. 

PALAVRAS-CHAVE
Cici Pinheiro; Cinema em Goiás; Cinema de Mulheres; Mulheres 

diretoras; Cinema goiano.

RESUMEN
Este texto destaca el papel pionero de Cici Pinheiro como la primera 

persona en ser asediada para dirigir un largometraje de ficción en 
Goiás en 1966. El ermitaño de Muquém, una película basada en la 
obra del mismo nombre del libro de Bernardo Guimarães, la primera 
novela regionalista de Brasil, retrata una versión ficticia sobre la 
peregrinación de Nossa Senhora D’Abadia de Muquém en Goiás. 
Sabiendo que hay silencios y pagos sobre las narrativas de mujeres 
artistas y mujeres cineastas, el propósito de este texto es contribuir 
a la historia de las mujeres del cine en Goiás que actúan en el papel 
de las directoras, llevando a la boca de la escena la trama del texto 
de Bernardo Guimarães que inspiró la película de Cici Pinheiro. Para 
ello, se contextualiza con la historia de vida de Cici Pinheiro antes de 
su pionero en teatro, radio, televisión y cine en Goiás. 

PALABRAS-CLAVE
Cici Pinheiro; Cine en Goiás; Cine de Mujeres; Mujeres directoras; 

Cine brasileño.
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Introdução
Para uma história das mulheres artistas e cineastas do Brasil e do estado de Goiás, 

há de se saber que Cici Pinheiro (Floraci Alves Pinheiro, 1929-2002) foi pioneira do 
audiovisual e do cinema e a primeira a iniciar a realização de um filme de ficção em 
formato de longa-metragem em Goiás. Há de se saber também que em Goiás, antes 
de chegarem a dirigir filmes, além de serem espectadoras, as mulheres começaram a 
se envolver com cinema por meio da música, tocando em pequenas orquestras para 
sonorizar os filmes silenciosos que eram exibidos nas salas de cinema da cidade de 
Goiás, a antiga capital do estado, no início do século XX. Uma vez que Mendonça 
(1981) e Lázaro Lima (2019) fazem referência às musicistas.

O apagamento é comum na História das Mulheres e nos feitos das Mulheres 
Cineastas. Todavia, no ramo do cinema, as mulheres autoras e feministas, e as que 
coordenam mostras e festivais sobre filmes realizados por mulheres vêm se esforçando 
para evidenciar a produção cinematográfica de mulheres e desfazer o ocultamento 
histórico ao que mulheres cineastas por tempos foram relegadas. Tais histórias ainda 
ficam às margens das histórias oficiais, por isso é importante que destaquemos as 
mulheres de cinema na História do Cinema escrita por homens (HOLANDA, 2016, 
2017).

A respeito das mulheres de cinema em Goiás, no meio acadêmico, este é um 
assunto que ainda carece de estudos mais aprofundados. Desse modo, como parte da 
pesquisa que está sendo desenvolvida no doutorado pela pesquisadora Naira Rosana 
Dias da Silva, Mulheres que dirigem filmes em Goiás e a criação de um documentário 
sobre ser mulher fazendo filme, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Rosa Maria Berardo, 
estão sendo entrevistadas algumas mulheres realizadoras de filmes em Goiás para 
um filme documentário sobre suas atuações na direção de filmes. E para este artigo, 
a história de Cici Pinheiro será suscitada. Portanto, ressalta-se que as reflexões deste 
texto são oriundas da tese que está em desenvolvimento desde 2018. 

Cici Pinheiro atuava como atriz no teatro, escrevia roteiros, produzia e dirigia 
radionovelas, telenovela ao vivo e espetáculos teatrais, era membro da Academia 
Feminina de Letras e Artes de Goiás, dublava filmes, atuou como assistente e iniciou a 
direção de um filme, tendo sido pioneira em Goiás em todos esses ramos. Durante 40 
anos, a multiartista Cici Pinheiro desbravou a cena artística em Goiás e em São Paulo, 
promovendo um intercâmbio cultural entre esses dois estados brasileiros.

Para a realização do filme, ela mesma fez a produção, escreveu o roteiro e começou 
a direção da obra que seria completamente rodada no estado de Goiás: “Eu sempre 
gostei de aproveitar o pessoal de Goiás […]. O elenco era todo de Goiás” (LEÃO; 
BENFICA, 1995, p. 150). 

A história de Cici Pinheiro vez ou outra é rememorada por jornais de Goiás que 
publicam suscintas matérias a respeito dela. De escritos não acadêmicos, as obras 
de Leão e Benfica (1995) e Leão (2010) são as mais conhecidas, já Zorzetti (2005) 
evidencia a ligação de Cici Pinheiro com o teatro, assim como Ferreira (2010). E, mais 
recentemente, houve o interesse sobre ela por acadêmicos que retomaram o seu feito 
ligado ao cinema e ao audiovisual, apontando-a como pioneira, dentre eles: Ramaldes 
(2018), Silva (2018), Silva e Berardo (2019), Martins e Castro (2020).

Cici Pinheiro não costuma ser validada como a primeira pessoa a realizar um longa-
metragem de ficção em Goiás, fato prejudicado pela não conclusão e desaparecimento 
da parte filmada da obra. Mas, recentemente, além da menção de Leão e Benfica 
(1995), a tentativa de Cici Pinheiro foi apontada por Cunha (2011) e Silva (2018) como 
o ponto que sinaliza o início do cinema de ficção no estado.
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Desse modo, a honra foi conferida a João Bennio (1927-1984), homem, branco, 
mineiro radicado em Goiás, apresentado à cena artística do teatro no estado por Cici 
Pinheiro. “Considerado o pioneiro do cinema de ficção em Goiás” (CUNHA, 2011, 
p. 37). No entanto, a própria Cici Pinheiro alegava: “em matéria de pioneirismo, fui 
a primeira a mexer com cinema em Goiás, depois veio o João Bennio. Aliás, quem 
lançou o Bennio em Goiânia, no teatro, fui eu” (LEÃO; BENFICA, 1995, p. 150). 

Entretanto, antes de Cici Pinheiro, havia em Goiás algumas experiências relativas 
à realização de filmes documentários e de cinejornais conduzidas por homens, 
conforme mencionam Leão e Benfica (1995) e Vale (2013). Sabendo que, os estudos 
acadêmicos sobre cinema em Goiás ainda são escassos, vezes os autores trazem 
diferentes datações para se delimitar o início da atividade cinematográfica no estado 
e elencar os primeiros realizadores.

Por isso, em relação às mulheres de cinema em Goiás, aponta-se para a necessidade 
de novas investigações sobre a realização de filmes com a condução de mulheres 
que, porventura, possam tê-lo feito antes de Cici Pinheiro. Até o momento, os registros 
validam-na como a primeira mulher a iniciar a realização de de um longa-metragem 
de ficção em Goiás.

Vejamos então, como se deu a história de Cici Pinheiro em relação ao seu filme O 
ermitão de Muquém, iniciado em 1966.

Cici Pinheiro em terra onde se valorizam mais os bois e a soja do que a arte
O ermitão de Muquém foi a obra que começou a ser rodada em 1966, inacabada 

e desaparecida, por “falta de apoio financeiro das autoridades governamentais e da 
iniciativa privada” (LEÃO; BENFICA, 1995, p. 97). Conforme notícia da quinta página 
do Correio Braziliense de 1966, possivelmente, o lançamento do filme aconteceria em 
junho de 1967 (SILVA, 2018).

Segundo Silva (2018, p. 38), o jornal Correio Braziliense (1966, p. 05) noticiou ainda 
que a obra pode ser considerada “o primeiro filme de longa-metragem genuinamente 
goiano, pois somente o trabalho de foto-sensível e alguns pouquíssimos retoques 
finais serão feitos em São Paulo, pela Rex Film”. Ainda segundo a reportagem, o filme 
também seria colorido em eastman color, um processo de impressão colorida ao filme, 
realizado pela Kodak (SILVA, 2018).

Cici Pinheiro realizou a produção, escreveu o roteiro e começou a direção do filme 
que tinha como objetivo ser todo realizado no estado de Goiás: “Eu sempre gostei de 
aproveitar o pessoal de Goiás […] O elenco era todo de Goiás” (LEÃO; BENFICA, 
1995, p. 150). O roteiro era baseado no texto que inaugurou o regionalismo brasileiro 
da Literatura, escrito por Bernardo Guimarães, de título homônimo¹. Assim como no 
livro, a película trataria sobre a fundação da romaria à Nossa Senhora da Abadia 
de Muquém, que acontece no mês de agosto no distrito de Muquém a 50 km de 
Niquelândia, fundado no século XVIII, situado às margens do Rio Tocantins, ao norte 
do estado de Goiás. 

¹Quanto ao título, há de se observar que na obra disponível no site Domínio Público, vinculado 
ao Governo Federal, no romance de Bernardo Guimarães é escrito: O ermitão do Muquém, mas nas 
obras de Leão e Benfica (1995) e Leão (2010) o título do filme de Cici Pinheiro aparece como O 
ermitão de Muquém, assim como se referem sobre tal obra cinematográfica outros pesquisadores 
que se basearam nos autores supracitados, como Ferreira (2010) e Silva (2018). Portanto, neste texto 
será preservada a escrita O ermitão de Muquém para citação do título do filme, considerando que a 
imprensa goiana também o redige dessa forma.
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Cici Pinheiro dividiu o roteiro em três partes, mas gravou somente a primeira. Numa 
entrevista para Leão e Benfica (1995, p. 150), Cici Pinheiro mencionou: “Chegamos 
a filmar 45 minutos de um total de duas horas. […]. Os negativos foram deixados na 
TV Anhanguera e perderam tudo”. Esse acontecimento não é inédito na história das 
mulheres artistas ou mulheres cineastas do mundo e do Brasil, não conservar as 
obras cinematográficas de mulheres é algo já ocorrido.

Dentre outras mulheres diretoras, o mesmo se passou com a mineira Adélia Sampaio, 
a primeira mulher negra a dirigir filmes no país, incluindo um longa-metragem. Todavia, 
o Museu de Arte Moderna (MAM), que armazenava os negativos dos seus curtas, não 
sabe deles (SOUZA, 2020). “Estão desaparecidos, impedindo assim não apenas sua 
divulgação, como também pesquisas aprofundadas sobre a sua relevância” (SOUZA, 
2020, p. 174). No entanto, há de se considerar que muitos filmes brasileiros realizados, 
no início do século XX, não foram preservados, por isso somente é possível constatar 
sua existência através de seus registros em catálogos e fotográficos. 

Cici Pinheiro foi motivada pelo escritor goiano Bernardo Élis a escrever o roteiro de 
O ermitão de Muquém e a fazer o filme. Ela narra também que teria o apoio de um 
amigo de São Paulo para a realização do longa-metragem: 

Certa vez, em São Paulo, falei sobre o filme com o diretor de teatro e 
cinema Alberto D’Aversa, italiano, que se prontificou a me ajudar. Ele 
me disse: “Cici, basta você me dar um quarto e comida na sua casa, 
que te ajudo no filme” (LEÃO; BENFICA, 1995, p. 150).

O filme contaria com o incentivo de Otávio Lage, governador de Goiás, que assumira 
o poder naquele ano, e também com ajuda da iniciativa privada e de comerciantes de 
Goiás:

a Madeira São Jorge iria colaborar com a elaboração das locações. 
Com o figurino, contaria também com o apoio das empresas Lojas 
Riachuelo, Decorama, Jaqueline Modas e Relojoaria Carvalho. As 
filmagens aconteceriam no Teatro da Universidade Católica – locação 
interna; em Vila Boa (antiga capital/ cidade de Goiás); Rio Araguaia; 
Niquelândia e Muquém – locações externas (SILVA, 2018, p. 38).

Os ensaios para O ermitão de Muquém estavam acontecendo no Teatro de 
Emergência, em Goiânia, fundado em 1960 por João Bennio, “um lugar alternativo 
para a realização de saraus, debates e discussões políticas” (NASCIMENTO, 2010, 
p.10). A cenografia seria de Prates de Oliveira e havia a “estimativa de que o filme iria 
custar 300 milhões de cruzeiros”, dados retirados por Silva (2018, p. 38) da segunda 
página do Correio Braziliense de 19 de outubro de 1966. No entanto, quanto ao valor 
recebido para a realização do filme, numa entrevista em que Cici Pinheiro concedeu a 
Leão e Benfica (1995), ela relatou que

o custo total estava orçado em 80 milhões de Cruzeiros Novos. O 
então governador, Otávio Lage, havia me arranjado 15 milhões 
de Cruzeiros Novos, foi só. Fiz a primeira parte, juntamente com 
o meu dinheiro e não pude continuar (LEÃO; BENFICA, 1995, 
p. 150).
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Quanto ao seu descontentamento em relação ao não recebimento do restante do 
dinheiro para continuar a produção do filme, Antenor Pinheiro, sobrinho de Cici Pinheiro, 
em entrevista ao jornal O Popular (2018), mencionou que a tia “teve muitos embates 
com o poder público ao longo da carreira. Tentava levar a arte para a população, como 
instrumento libertador” e “reclamava que em Goiás, as pessoas valorizavam muito 
mais os bois e a soja que a arte”. Isto pois, Cici Pinheiro ressentia-se com a pouca 
valorização da arte no estado naquela época.

Embora, O ermitão de Muquém fosse o primeiro filme que Cici Pinheiro estivesse 
produzindo e dirigindo, há de se considerar que ela não era uma inexperiente iniciante 
para lidar com a produção, com a direção de atores para a câmera, com a coordenação 
de arte ou com a orientação à fotografia do filme. Mesmo que a produção e a direção 
de cinema envolvam as suas particularidades, a divisão da equipe, e Cici Pinheiro não 
tivesse ainda tido a experiência de produzir e dirigir um filme, ela já trabalhava com 
produção voltada ao teatro e à programas de rádio e TV.

Em Goiás, a primeira voz feminina no rádio foi de Cici Pinheiro e, em Goiânia, ela 
apresentou o programa Magazine no ar, na Rádio Brasil Central (RBC), além disso 
escreveu a primeira radionovela goiana: Era uma mulher mais brilhante que o sol, 
inspirada na obra de João de Marchi. Isso, devido a passagem da imagem de Nossa 
Senhora de Fátima em Goiânia nos anos 1950. Ainda, no início dos anos 1950, mudou-
se para São Paulo onde continuou envolvendo-se com teatro e rádio, e, atuou na TV 
Tupi e na TV Paulista.

Em 1965, antes de iniciar a realização de O ermitão de Muquém, como contribuição 
ao audiovisual em Goiás, Cici Pinheiro ainda foi pioneira ao produzir e dirigir a primeira 
telenovela goiana: A família Brodie, estreada em Goiânia pela TV Anhanguera, afiliada 
à Rede Globo com sede em Goiânia-GO, pertencente ao grupo Jaime Câmara, a 
regional que distribui a TV Globo para o estado de Goiás e, atualmente, para três 
cidades do Tocantins, incluindo Palmas.

A família Brodie (1965) passava-se ao vivo, pois os recursos para gravação foram 
inexistentes naquele ano, a telenovela foi transmitida durante 6 semanas em 45 
capítulos: “A família Brodie baseava-se no livro O castelo do homem sem alma, de 
A.J. Cronin” (FERREIRA, 2010, p. 3). Por causa do sucesso dessa telenovela junto 
aos espectadores goianos, em 1966, ano em que Cici Pinheiro começaria a rodar O 
ermitão de Muquém, ela foi contemplada pelo governador Otávio Lage com o prêmio 
Melhor produtor do ano.

Para realizar A família Brodie (1965), Cici Pinheiro teve que começar a comprar 
os tecidos para os figurinos de época do próprio bolso, pois, não havia inicialmente 
conseguido patrocínio para tal. Ela conseguiu a colaboração de suas amigas para 
a costura do vestuário e, depois, ela foi atrás de uma loja de roupas oferecendo 
publicidade nos intervalos da telenovela em troca dos figurinos. Cici Pinheiro teve 
que pagar para que A Família Brodie fosse ao ar e isso somente foi possível porque 
o seu irmão contribuiu com dinheiro para financiar a TV Anhanguera por três meses 
(RAMALDES, 2018).

Tedesco (2012) evidencia que na América Latina, mulheres conseguiram adentrar 
à atividade cinematográfica através de um esforço enorme para mostrar a sua 
competência na direção cinematográfica. Tendo que burlar a dupla jornada, o trabalho 
doméstico, o cuidado com a família e o machismo. 

O primeiro capítulo da telenovela foi um sucesso e várias famílias goianas colocaram 
antenas de TV em suas casas para assisti-la, por isso, Cici Pinheiro proferiu que se 
ela tivesse sido remunerada por cada antena que foi instalada para assistir à sua 



811

telenovela, ela teria ganhado muito dinheiro. Devido ao sucesso do primeiro capítulo, 
a loja que a patrocinou resolveu pagar pelo horário da novela na TV Anhanguera para 
que a multiartista pudesse continuar exibindo-a. Assim, contou Cici Pinheiro para Vera 
Gomes numa entrevista concedida a ela, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura 
de Goiânia (RAMALDES, 2018).

Já na época da realização do filme O ermitão de Muquém, Cici Pinheiro também 
fazia dublagem para cinema: “Fiz dublagem no filme A Bahia de todos os santos, do 
Trigueirinho Neto. Eu fazia a voz do menino […]. Essas eram as minhas atividades, 
esperando ser artista de cinema” (LEÃO; BENFICA, 1995, p. 150).

Em relação ao elenco do filme, Gerson Arrais Neto, familiar de Cici Pinheiro em 
entrevista com as pesquisadoras, afirmou que:

Esse filme foi estrelado por Françoise Forton, ela tinha 12 anos 
apenas! E por um tio meu, o Júlio, que era sobrinho da Cici, ele é 
geólogo e mora em Cuiabá […] eu conversei com ela algumas vezes 
[sobre o filme] […] No filme, tinha a fase da infância do ermitão, a 
personagem criança era o meu tio quem fazia, e depois tinha a fase 
dele [do ermitão] mais adulto, uma fase dele mais religioso, uma coisa 
assim. [O lançamento do filme] fez um barulho na época na cidade [de 
Goiânia], não foi um negócio que passou em branco não, foi pesado! A 
Cici tinha acabado de fazer duas novelas: Drácula, o vampiro da meia-
noite e A Família Brodie na TV Anhanguera, novelas transmitidas ao 
vivo, no estilo antigo de telenovelas. (ARRAIS NETO, 2020).

Conhecendo a história do livro de Bernardo Guimarães é possível perceber 
indicativos do que poderia estar contido no roteiro e no enredo do filme de Cici Pinheiro. 
Assim, para se compreender um pouco mais sobre as personagens, passemos à 
história do livro que inspiraria o roteiro do filme.

Parte inicial de O ermitão do Muquém, a possível história que inspiraria o 
trecho filmado do roteiro do filme

Percebe-se que o texto de Bernardo Guimarães apresenta uma visão machista, 
racista e de superioridade branca do autor, à época da escrita do texto, em relação 
às mulheres, aos indígenas e aos afrobrasileiros e seus costumes. Mas, isso não 
será aprofundado neste artigo. Nem serão debatidos sobre os aspectos estilísticos 
inerentes à Literatura, segundo o livro. Será exposto, em linhas gerais, sobre o enredo 
que teria inspirado o roteiro de Cici Pinheiro e a apresentação das personagens que 
também poderia estar contida no mesmo. Desse modo, nos ateremos à primeira parte 
da obra.

Conforme expressou-se Silva (2018), Cici Pinheiro realizaria um filme de época. 
Vejamos: ela estava em 1966, no século XX. O texto da obra “O ermitão do Muquém 
[...] teve o prefácio assinado em 1858 e foi todo publicado primeiramente em folhetim 
em 1866 e posteriormente em livro, em 1869 pela editora Garnier” (LIMA, P. 2008, p. 
41). Portanto, a primeira publicação do texto de Bernardo Guimarães datava do século 
XIX, mas, o escritor delimitou o contexto temporal de seu romance no século XVIII, 
assim como ele anuncia no primeiro capítulo: “Na cidade de Goiás, antigamente Vila 
Boa, existia, há de haver mais de um século, um moço...” (GUIMARÃES, 1858, p. 5).

Ou seja, Bernardo Guimarães, no século XIX, descreveu um contexto fictício do 
século XVIII em sua história. E Cici Pinheiro iria fazer a transposição dessa história 
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literária a um filme, a partir de sua visão do século XX. Há várias versões sobre o 
início da romaria e do mito fundante dela, mas todas concordam que ela teve início 
no contexto de mineração e de escravização de africanos no Brasil, no século XVIII 
(MENDES, 2019). 

Segundo escreveu Bernardo Guimarães, sua história começa da cidade de Goiás 
onde Gonçalo, personagem principal, um valentão e exibicionista, vivia a procura de 
brigas que pudessem demonstrar sua força, valentia, macheza e virilidade. Embora 
Gonçalo seja apresentado como um hedonista, o autor tenta descrevê-lo como um 
homem violento de alma boa, como se fosse o bom selvagem ou o bom sertanejo, 
para justificar, ao final do texto, o fato de ele tornar-se um eremita. E numa forma 
machista de amenizar o aspecto de brutalidade contido na personagem, algo que o 
patriarcado vem ainda hoje fazendo em relação à figura dos homens, diante de suas 
atitudes de violência (contra mulheres):

esse moço não era mau por natureza; tinha no fundo excelentes 
qualidades e generosos instintos de coração, que teriam feito dele um 
homem precioso, se não fosse a sua má educação e a diabólica mania 
de querer passar pelo maior valentão do mundo (GUIMARÃES, 1858, 
p. 5 – grifos nossos).

Há de se ter em mente que o filme de Cici Pinheiro estava sendo realizado em 
plena ditadura militar nos anos de 1960 e devido ao apoio financeiro de Otávio Lage, 
governador de Goiás na época, seria provável que ela não adaptasse no filme alguma 
forma de crítica política que pudesse servir contra o governador. É provável que ela 
pudesse adotar uma temporalidade clássica e linear, tal como na história do livro de 
Bernardo Guimarães. Dado esse que Gerson Arrais Neto evidenciou, sendo que a 
atriz Françoise Fourton e o seu tio Júlio, que protagonizou o ermitão criança, haviam 
atuado na primeira parte do filme rodada.

Mesmo que num filme se possa gravar as sequências das cenas fora de ordem 
do que será demonstrado no espaço fílmico e reorganizá-las na finalização, durante 
a montagem, conforme escrito anteriormente, a própria Cici Pinheiro afirmou que o 
dividiu em três partes, sendo que foi realizada somente a primeira, a que é apresentada 
no início da história do livro, com as personagens crianças/ adolescentes. 

Para uma dedução mais apurada sobre o argumento do roteiro de O ermitão de 
Muquém haveria de se estudar a obra teatral e literária de Cici Pinheiro mais a fundo, 
algo para uma pesquisa futura, a fim de se tentar uma aproximação de como poderia 
ter sido o seu filme. No entanto, como não é possível analisar uma parte desconhecida 
de um filme, a seguir será apresentada a demonstração da parte inicial do enredo do 
livro (a que poderia ter inspirado a parte filmada) para conhecermos as características 
das personagens e imaginarmos como poderia terem sido as locações internas e 
externas, os figurinos, a atuação dos atores e outros aspectos da obra fílmica.

A história de Bernardo Guimarães continua num batuque numa noite de luar, na 
casa do amistoso velho Mestre Mateus, uma festa de aniversário de uma de suas 
filhas, que reunia pessoas da vila, a zona urbana, e da roça, dançando e tomando 
cachaça. Os rapazes da festa são descritos simplesmente vestindo roupas frescas 
por causa do calor excessivo de Goiás: “uns em mangas de camisa, outros descalços, 
porém todos de chapéu na cabeça, cigarros na boca ou na orelha, e uma comprida 
faca na cintura” (GUIMARÃES, 1858, p. 7).

No entanto, há de se atentar ao fato de o escritor evidenciar as moças detalhando 
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seus aspectos físicos e que pudessem ou não despertar o interesse sexual por parte 
dos homens da festa, havia “grande variedade de cores e de figuras”, dançando

ao par de uma branca de longos cabelos castanhos ou louros sapateava 
a crioula de trunfa encarapinhada; junto de uma Megera desgrenhada 
e titubeante linda mulata de olhos úmidos e lascivos se bambaleava 
airosamente enfunando as amplas saias de seu vestido branco ou cor-
de-rosa. Entre muitas papudas, feias e desenxabidas viam-se algumas 
bonitas e roliças caboclas, cor de rola, de cabelo negro e corrido, e de 
olhos brilhantes como carbúnculos (GUIMARÃES, 1858, p. 7 – grifos 
nossos).

Nesse batuque, Gonçalo chega amuado. Lá estava num canto o seu amigo Reinaldo 
com sua namorada Maria, de apelido Maroca, de uns 18 anos, é apresentada como 
a moça mais bonita da festa, mas também sedutora e leviana. E o olhar de Gonçalo 
para ela percebeu:

a alva camisa, que inundada em suor se lhe colava aos seios, deixando 
ver-lhe quase a nu as puras e voluptuosas formas, pois, como se 
sabe, por essas terras de Goiás, talvez por causa do excessivo calor, 
os corpos dos vestidos das senhoras não têm serventia alguma, e 
as mangas são verdadeiras mangas perdidas. Corpo e mangas elas 
os deixam cair sobre a saia em forma de aventais, ficando os seios 
a ondearem livres e desafogados, encobertos apenas por alva e 
transparente camisa, a qual ainda quase sempre é entremeada de 
crivos e rendas (GUIMARÃES, 1858, p. 7).

Não se sabe como Cici Pinheiro poderia apresentar tais cenas no filme, se ela 
mostraria as personagens da festa sob um outro ponto de vista, mais conservador ou 
se manteria a sensualidade quanto a exposição dos tecidos nos corpos das mulheres 
ou ao envolvimento amoroso das personagens. Pode ser que ela buscasse ser menos 
explícita nas imagens, claro que, esse pensamento se trata de uma dedução. Isto pois, 
Cici Pinheiro durante a ditadura militar, nos anos 1960, foi levada ao Departamento 
de Ordem Política e Social (DOPS) devido a uma ousadia sua como atriz no palco da 
conservadora sociedade goianiense dos anos 1950. 

Hugo Zorzetti (1947-2017), um dos pioneiros do teatro em Goiás, escritor e professor 
da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) narra 
a respeito da chegada de Cici Pinheiro a Goiânia em 1953, após uma temporada da 
atriz em São Paulo. Naquele ano, Cici Pinheiro havia criado em Goiânia um grupo 
de teatro, a Companhia Cici Pinheiro e, em 1954, a moderna e ousada Cici Pinheiro 
atuando em sua companhia inovou na peça Deslumbramento.

Pela primeira vez em Goiânia, o público assistia numa peça a primeira cena de 
beijo de um casal, encenada por Cici Pinheiro com o ator William Ayer. Certamente, 
Cici Pinheiro imaginava que aquilo seria comentado, mas não devia imaginar a 
dimensão do impacto que se sucederia em sua vida pessoal devido à reprovação dos 
goianienses, pois ela foi tachada como prostituta e acabou optando por voltar para 
São Paulo. 

As conservadoras famílias goianienses esperavam que uma moça católica, que 
tivesse estudado num tradicional colégio de freiras da capital, o Colégio Santo 
Agostinho, onde Cici Pinheiro frequentou, não tivesse esse tipo de comportamento 
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publicamente. Era esperado que ela encenasse sem se encostar fisicamente, do ponto 
de vista amoroso, num homem. Sobre a cena do beijo, Cici Pinheiro se expressou:

Eu me lembro que quando aconteceu no palco, o beijo, a plateia 
parece que subiu e eu ouvi aquele oh, oh, oh, oh... E aí começou o tititi 
[…] No outro dia, eu não tive mais acesso a nenhum lar em Goiânia. 
Fui tachada de prostituta. Eu não tinha mais ambiente. Num dia eu era 
atriz, no outro era rapariga, puta, na boca do povo. Eu nunca liguei pra 
isso, nunca dei bola mesmo, mas eu achava chato. Então voltei pra 
São Paulo (ZORZETTI, 2005, p. 150).

Continuando sobre a história do livro, ao perceber Maroca dançando daquela forma, 
Gonçalo é animalescamente levado por um desejo lascivo de possuí-la e tomá-la de 
Reinaldo, por isso a provoca sensualmente, como também provoca o amigo para criar 
uma encrenca e gerar uma briga, de modo que ele pudesse sair vitorioso, rebaixando-o. 
O que se segue é que se concretiza a briga entre Gonçalo e Reinaldo. Há uma gritaria 
dos convivas e após o término da briga, os mais prudentes vão embora e ficam na 
festa alguns grupos nos cantos comentando sobre o ocorrido. Mestre Mateus retoma 
a música e os casais a dança. Gonçalo age como se nada tivesse acontecido, Maroca 
volta a dançar sem dar importância para Reinaldo e este remói sua mágoa num canto. 
E Gonçalo volta a seduzir Maroca, quem se deixa levar pela lábia de Gonçalo. 

Às três horas da madrugada, Gonçalo despede-se de todos da festa e Maroca 
some. Reinaldo somente percebe quando resolve ir embora e a procura para partirem, 
de repente, escutam um cavalo e a voz de Gonçalo dizendo que Maroca estava com 
ele. Reinaldo grita de raiva e corre para a sua casa.

No outro dia, Mestre Mateus procura por notícias e descobre o assassinato de 
Reinaldo cometido por Gonçalo. O corpo de Reinaldo jazia no sangue, o rapaz todo 
rasgado e Maroca em estado de choque, olhando-o muda. Anos mais tarde, Maroca 
continua fora de si, é punida com a loucura e julgada pela velha senhora, companheira 
de Mestre Mateus, como a culpada pelo crime e morte entre os dois amigos. Dessa 
forma, finaliza-se a primeira parte da obra.

Considerações Finais
Há muito o que se escrever sobre o cinema feito em Goiás com reflexões variadas, 

seja em relação à História, aos processos de criação, produção, distribuição, à análise 
de filmes, às questões de gênero, identidade e étnico raciais, quanto à representação 
das personagens nas telas e outros.

Estamos ainda dentre as primeiras pesquisadoras a realizar um estudo 
acadêmico numa tese de doutorado, sobre as mulheres de cinema em Goiás. E 
para contribuirmos com tal discussão, percebemos a oportunidade de dialogar com 
algumas personalidades contemporâneas vivas e com conhecidos ou familiares que 
conviveram com as diretoras já falecidas. 

Sobre reconhecer Cici Pinheiro como a primeira mulher a se embrenhar a fazer 
um longa-metragem de ficção em Goiás, mesmo sem esse ter sido exibido ao público 
por não ter sido finalizado e a parte filmada ter sido desaparecida, é preciso elucidar 
a desconsideração que as mulheres cineastas vieram sofrendo ao longo da História. 
Por isso, é importante a escrita sobre as mulheres de cinema em Goiás, parte do 
cinema brasileiro. 

As autoras que escrevem a respeito das mulheres de cinema no Brasil reconhecem 
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como diretoras, mulheres que realizaram filmes, mesmo que não seja possível o 
acesso às obras fílmicas. Mas, que seja possível encontrar escritos sobre os filmes e 
suas referências.

Pela história de Cici Pinheiro, há de se notar que se tratava de uma mulher inteligente, 
bem relacionada, ousada, dedicada ao trabalho, sensível às transformações do seu 
tempo e à frente dele. Ela soube aproveitar o início da implantação do rádio e da TV 
no Brasil para trabalhar suas múltiplas potencialidades como artista e comunicadora. 
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo central refletir sobre o tambor de 

crioula e a performance da mulher em rodas de São Bendito, bem como 
as possibilidades pedagógicas a partir de visualidades que derivam-
se do popular. Nesse sentido, a discussão é pautada no tambor de 
crioula, performance tradicional negra de matriz africana, tipicamente 
maranhense, patrimônio cultural imaterial inscrita nos registros do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional(IPHAN) desde 
2007. Historicamente é uma manifestação que sobreviveu nas 
margens e cuja perseguição, constante, revela o preconceito racial e 
a intolerância religiosa. A abordagem metodológica é interdisciplinar, 
com atravessamentos da narrativa oral, visual e a poetnografia. 
Configura-se como resultante produções visuais e reflexões sobre 
possibilidades de pensar essas visualidades e a centralidade da 
mulher/coreira.
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Reflexões Iniciais
Neste artigo tenho como proposito refletir sobre o tambor de crioula e a performance 

da mulher, bem como as possibilidades pedagógicas a partir de visualidades que 
derivam-se do popular. Nesse sentido, é uma trama discursiva que se pauta no tambor 
de crioula, performance negra tradicional, tipicamente maranhense, que mescla 
sagrado e profano.

Apesar de haver diversos modos de olhar para a performance e para as imagens 
que derivam-se desta relação com a cultura popular maranhense opto por pensar a 
partir da mulher, que no tambor de crioula é denominada de coreira. Nesse sentido, 
destaco que as discussões que apresento nesta narrativa parte do diálogo com outras 
mulheres que são praticantes do tambor de crioula, bem como surge da relação que 
matenho com esta performance.

Ressalto que a opção por discutir o tambor de crioula a partir da perspectiva da 
mulher  e das coreiras é uma oportunidade de  possibilitar que estas relatem suas 
percepções, levando em consideração suas experiências com base na memória. Desse 
modo, as mulheres/coreiras relevam sua relação com esta performance tradicional e 
evidenciam a centralidade da mulher/coreira antes, durante e depois da instauração 
do ritual a partir da roda de tambor de crioula. Maria Lúcia Rocha-Coutinho (2006), que 
aborda a narrativa em uma perspectiva de compreensão da vida e refletindo sobre a 
importância da mulher narrar a si. E, também, de Ecléa Bosi (1994, p.90) que ressalta 
“a arte de narrar é uma relação alma, olho e mão: assim transforma o narrador sua 
matéria, a vida humana.”

A escolha por caminhar a partir de uma perspectiva interdisciplinar, lançando mão 
de mais de uma abordagem metodológica, configurou-se ao longo do campo de 
investigação que aconteceu de 2017 a 2019. As cidades escolhidas para tecer esse 
diálogo foram: Alcântara e São Luís, isto pela representativa que estes locais possuem 
para os e as praticantes de tambor de crioula.

As cidades de São Luís e Alcântara têm pontos de encontros e distanciamento. 
Nesse sentido, apesar de serem patrimônio histórico possuem uma dinâmica cultural, 
econômica, educacional, mas precisamente de ritmo de vida dos sujeitos, que são 
distintas. Todavia, ambas foram durante o longo período de colonização do Brasil 
portos e prisões de homens e mulheres que foram escravizadas, ambos vindos de 
diversas regiões da África.

Reconheco a complexidade da pesquisa interdisciplinar, contudo, esta foi a 
possibilidade que encontrei para caminhar em meio ao trânsito, tecendo uma narrativa 
dentro e fora da roda de tambor de crioula. As discussões e produções visuais são, 
desse modo, fruto do encontro, da relação de respeito e afetividade com outras mulheres 
que também praticam tambor de crioula. Assim, a narrativa oral contribui para que 
estas mulheres/coreiras narrassem a si, sem a necessidade que outros narrrem seus 
saberes e fazeres. A narrativa visual, dá-se pela relação que possuo com a imagens 
e como uma possibilidade de pensar visualmente essa performance tradicional negra. 
Já a poetnografia possibilita-me refletir sobre as imagens, as conversas, a experiência 
de entrar e sair da roda a partir de uma perspectiva artística. A poetnografia, por assim 
dizer, deriva-se “dos encontros e impulsos criativos, como o espaço/ tempo onde a 
pesquisa foi gerado. ” (SILVA & LIMA, 2015 p.70)

Desse modo, mescla-se a essa pesquisa e a essa narrativa o meu olhar como 
mulher, professora de artes visuais, pesqusiadora, praticante de tambor de crioula e 
devota de São Benedito. Reafirmo a importância dessa manifestação cultural e dos 
saberes que a envolve, bem como da relevância que essa assume na cena cultural e 
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artística maranhense.
Posto isto, destaco que essa discussão está estrurtura em duas partes: a primeira 

consiste em uma apresentação do tambor de crioula e da dinâmica que a atividade 
ritual assume, bem como suas simbologias em uma roda voltada para São Benedito; 
na segunda parte faço uma breve apresentação de visualidades poéticas derivadas 
dessa relação com o campo, a performance e as mulheres/coreiras e realizo reflexões 
acerca da perspectiva pedagógica desde as artes visuais para pensar os modos de ver 
estas imagens. Como eixo norteador da discussão uso como referência os seguintes 
questionamentos: como configura-se uma roda de tambor de crioula voltada para 
São Bendito? Será que é possível que surjam possibilidades educativas a partir de 
imagens que derivam do popular e de praticas tradicionais como o tambor de crioula?

Tambor de Crioula e a Centralidade da Mulher

Meu São Benedito/A vosso manto cheira/Cheira cravo e rosa/ Flor 
de laranjeira (Refrão). Que santo é aquele/Que vem lá de fora/É São 
Benedito/Com nossa senhora/ Que santo é aquele/ Que vem lá de 
dentro/ É São Benedito/ Que vai pro convento/ (Refrão). Que santo é 
aquele/Coberto de véu/É São Benedito/ Que vai para o céu/ Que santo 
é aquele/ Que vem no andor/ É São Benedito/ Com nosso senhor. 
(Refrão). Que santo é aquele/ Que vem da aurora/ É São Benedito/ 
Com nossa senhora/ Que santo é aquele/ Que vem de Belém/ Levai-
nos a Glória/Para sempre amém! (Refrão)

Salve São Benedito! Salve o padroeiro do tambor de crioula! Salve! Observo que 
o tambor de crioula é uma performance tradicional marcada por um conjunto de 
comportamentos acionados antes, durante e ao final de cada roda. É a instauração 
desses comportamentos das coreiras e coreiros que dá sentido ao ritual e possibilita à 
coreira compreender quais ações podem ser desenvolvidas mediante o que entende-
se como uma roda tradicional voltada para São Benedito. Esses sentidos remetem 
à diáspora africana e são criações históricas e culturais que ganham significados no 
decorrer da roda de tambor de crioula.

A história do tambor de crioula é marcada por um longo período de tentativa de 
silenciamento, de marginalização e preconceito com os e as praticantes. Historicamente, 
os registros realizados por Mário de Andrade em 1937/8, como diretor do Departamento 
Municipal de Cultura, durante a Missão de Pesquisas Folclóricas (MPF) nas regiões 
do Norte e Nordeste do Brasil, favorecem um levantamento em um documentário que 
reuniu diversas manifestações culturais e entre elas, conforme relata o Sérgio Ferretti 
(2006), o tambor de mina e o tambor de crioula que acontecem na cidade de São Luís. 
A publicação do relatório sobre esse documentário foi realizada em forma de relatório 
por Oneyda Alvarenga no ano de 1948. 

Segundo Manhães (2012) no que corresponde às danças de umbigadas é possível 
notar que, 

As danças de umbigada são consideradas movimentos que iniciaram 
no século XV no Brasil com a presença dos negros escravos, vindos 
de várias regiões da África. Semba em quimbundo é a expressão que 
veio de Angola para designar a umbigada ou embigada, que também 
se pode chamar samba ou o próprio umbigo. (p. 5)
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Nesse sentido, saliento que o tambor de crioula é uma dança de umbigada e que 
o período em que estas iniciam-se no Brasil diverge do período em que ocorreu o 
primeiro registro, visto que no Brasil, como bem aborda Manhães (2012), a presença 
dá-se com a chegada dos negros e negras escravizadas. As temporalidades, nesse 
sentido, são divergentes e isso é reflexo da incerteza do período em que essa atividade 
tradicional começa a ser praticada pelos negros e negras no período colonial. Além 
disso, a concepção de umbigada exposta por Manhães (2012) dialoga com Silva 
(2010) que a define como uma ação marcada pelo encontro de umbigos. 

As danças de umbigada acontecem também em outras cidades do Brasil, 
conforme estudo realizado por Carneiro (1961), todavia, cada manifestação assume 
características particulares que singulariza o tambor de crioula e outras. Com base em 
Carneiro (1961) as danças umbigadas são organizadas por zonas como samba, coco 
e jongo, e definida por regiões. Na zona do samba encontram-se estados como Bahia, 
Maranhão, Guanabara, São Paulo e há outros locais como Piauí e Minas Gerais. Já 
na zona do coco pode-se citar estados como Paraíba, Alagoas, Ceará, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco. Por fim, a zona do jongo define por estados como Rio de 
Janeiro, São Paulo e, talvez, por Goiás e Minas Gerais.

Os e as praticantes de tambor de crioula têm como referência de protetor São 
Benedito, a quem se volta a devoção e para quem se dedicam a maioria das rodas. 
Todavia, isso não impede que aconteçam, em momentos singulares, rodas de tambor 
de crioula voltadas para Santa Bárbara, Iemanjá, São Jorge, São Sebastião e outros 
santos e entidades afro como acontece com certa frequência no Maranhão. Além 
disso, observo também que acontecem rodas de tambor de crioula em terreiros e 
igrejas voltados para São Benedito, acredito que esse conjunto de ações demonstram, 
de certo modo, o processo de assimilação do tambor de crioula e o trânsito da 
manifestação nestes locais e em conformidade com o interesse que está em jogo.

As rodas de tambor de crioula podem acontecer como forma de divertimento e 
também com intenção religiosa, às vezes, o propósito religioso pode acentuar-se mais 
que o divertimento. Os interesses que estão em jogo são marcados por quem organiza 
a roda, quem oferece e convida as coreiras e os coreiros para participarem. Assim, 
uma roda pode ter finalidade de divertimento, todavia, em uma roda com finalidade 
religiosa não exclui o divertimento e a alegria, apesar do interesse ser a pagação de 
promessa e devoção a santos e entidades. É complexo fazer essa distinção de onde 
começa o profano e termina o sagrado. Acompanhando e participando de rodas de 
tambor de crioula como convidada percebi na pessoa que encomenda a roda um 
interesse que particulariza o ritual.

Todavia, mesmo o tambor de crioula sendo praticado somente como dança não 
deixou de ser perseguido e tratado como “pajelança”, que na ocasião era visto com 
preconceito e foi considerado um ritual marginalizado. Tinha-se uma fiscalização 
exacerbada por parte da classe social hegemônica, e era solicitado das autoridades 
que eles intervissem “contra ensaios de carnaval, grupos de Bumba-meu-boi, 
acusações de feitiçarias e pajelança, Tambor de Mina e reuniões de negros ou fugas de 
escravos” (FERRETTI, 2002, p. 22). Dessa forma, para além de uma dança, o tambor 
de crioula é uma manifestação símbolo da resistência, persistência e sobrevivência da 
religiosidade e cultura afro no Maranhão. 

Os apontamentos realizados por Ferretti (2002) vão ao encontro do relato da Dona 
Maria Izabel, colaboradora da pesquisa, que emocionada, com lágrimas que descem 
a face do seu rosto, revela: “papai apanhou muito na rua por causa do tambor. Batiam 
nele e ele e titio batiam de volta. Davam cacetada nele e ele também batia nos soldados, 
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aqui no centro de São Luís. Meu pai morreu e não viu o tambor ser reconhecido!”
O tambor de crioula, atualmente, apresenta-se em distintos espaços que vão do 

público ao privado, gratuitamente e/ou com pagamento de cachê. As apresentações 
acontecem ao longo de todo o ano, mas intensificam em São Luís e Alcântara durante 
o festejo de São Benedito, período do carnaval e festa junina. 

De acordo com Manhães (2012) no que se refere às apresentações,

O tambor de crioula pode acontecer durante o ano todo em um amplo 
território maranhense, mas principalmente durante os festejos do 
carnaval, do São João (em junho e julho) e no mês de agosto, onde 
podemos acompanhar grupos que se apresentam pela cidade de 
São Luís ou participar dos festejos em comemoração ao dia de São 
Benedito, santo negro considerado protetor dessa brincadeira e de 
muitas outras manifestações afro existentes no país. (2012, p. ?)

Assim, o que configura uma roda de tambor de crioula? Quais são os elementos 
essenciais para o desenvolvimento desta performance cultural tradicional? Esses 
questionamentos, no que se refere a uma roda tradicional, caracteriza-se pela 
presença da  mestra e do mestre de tambor de crioula que conduz os cânticos, da 
coreira, a mulher que atua como dançante e, o coreiro, que juntamente com o mestre 
de tambor de crioula entoa as músicas. Na cidade de Alcântara os coreiros que tocam 
tambores são chamados de tambozeiros. 

No que concerne ao tambor de crioula, ainda, esclareço que os tambores são 
denominados de parelha, que correspondem a: tambor grande, o meião e o crivador 
(figura 1). Tradicionalmente os tambores são confeccionados com faveira, angelim 
e outras madeiras, e coberto com couro de animal como bode, veado e boi, etc. O 
processo de afinamento é realizado na fogueira, a mesma é acesa antes de dar início 
à roda e permanece durante toda a noite, enquanto a roda estiver acontecendo, para 
que a parelha seja afinada constantemente e o som dos tambores continuem ecoando 
na mesma intensidade e com o afinamento almejado. Destaco, ainda, que o meião é 
considerado o coração e segundo Ramassote (2007, p. 54), “ o meião puxa o toque, 
seguido do som repicado do crivador e por último o rufar do tambor grande. ”
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No que concerne à vestimenta, Ferretti; Ramassote; Barros; Cordeiro; Costa; 
Mendonça; Mota (2006) destacam que: 

Descrever a indumentária dos praticantes de tambor de crioula poderia 
até ser um exercício simples. Para as mulheres, saia de chitão florido e 
bem rodada, “que é para dar aquele movimento”, anágua por baixo das 
saias, blusa branca de renda, com babado na gola, torso na cabeça, 
colares. Elas mesmas escolhem o tecido, cortam e fazem as roupas. 
Para os homens, itens que podem ser confeccionados ou comprados, 
como calça, camisa “de botão” e chapéu de couro ou de palha. Mas tal 
descrição não refletiria a complexidade de escolhas que está por trás 
de cada peça do figurino aparentemente simples. (2006, p. 41)

A complexidade em definir a indumentária utilizada no tambor de crioula, tanto pela 
coreira como pelo coreiro, dá-se precisamente pelas mudanças que têm acontecido 
ao longo do tempo, sobretudo, pelas questões turísticas que acarretam apresentações 
em espaços públicos. Nesse sentido, antigamente, conforme afirmam os mais idosos 
ao falar sobre o tambor de crioula, a vestimenta obrigatória era somente a saia da 
mulher no qual evitava-se mostrar a pele, para a saia utilizava-se a chita e chitão e 
outros tecidos, a saia tem que possibilitar o rodar da coreira. Além disso, a anágua era 
também relevante como parte da vestimenta que fica por baixo da saia da coreira para 
não permitir, durante os rodopios, mostrar mais do que é necessário na performance. 
Não havia uma padronização da blusa, mas sabia-se que esta não devia ser curta 
para evitar, assim, a exposição do corpo da mulher. O coreiro vestia calça, camisa de 
chita e/ou algodão, outros materiais. O chapéu, apesar de não ser uma regra é comum 
que alguns mestres utilizem o de couro e de palha, como descrito na citação acima.

Fonte: pesquisa de campo/Nayara Montels (2018)/Captura em Alcântara 
e São Luís.

Figura 1: parelha da Igreja de Nossa Senhora do Rosários dos 
Pretos em Alcântara.
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Em janeiro de 2020, foi realizado o processo de reavaliação do título de patrimônio 
imaterial pelo Iphan com abertura de consulta pública. Na análise foram levantados 
pontos necessários para salvaguarda do tambor de crioula, isto levando em 
consideração as transformações e de que modo estas têm afetado aos praticantes. 
Destacou-se: a multiplicação de oficinas para fortalecer o canto, o toque e a dança; 
incentivo aos jovens cantadores visto o falecimento de mestres e mestras de tambor 
de crioula; recente preocupação com a substituição do tambor de couro pelo de PVC 
(policloreto de vinila), pois isso impacta no desaparecimento do ofício; o reconhecimento 
da existência de 113 grupos em São Luís, bem como de 102 organizações localizadas 
em diversos municípios do interior, entre eles Pinheiro, Caxias, Rosário, Alcântara e 
outros. (IPHAN, 2020).

O tambor de crioula, desse modo, patrimônio desde 2007, evidencia ser uma atividade 
cultural dinâmica que tem sofrido transformações. O mesmo se reafirma no Maranhão 
como uma importante manifestação de matriz africana, que reflete a identidade local, 
memória coletiva e social, prática religiosa. Desse modo, os comportamentos também 
traduzem o ritual tradicional, bem como este difere-se de outras atividades culturais e 
o constitui como singular devido as especificidades.

Uma das particularidades da roda de tambor de crioula, após conformada, deve-se 
ao fato desta ser composta somente por mulheres como dançantes. Nesse sentido, 
é um espaço exclusicamente da mulher/coreira que define a dinâmica de como esta 
acontece. Todavia, cumpre-se o conjunto de gestualidade e a roda, local sagrado para 
os e as praticantes, é mantido pela coreira em meio ao comportamento e gestualidade 
instaurados ao definir o ritmo de participação ao entrar e sair da roda. A indumentária 
nas rodas de tambores tradicionais voltadas para São Benedito configura-se como um 
código e não somente como uma vestimenta. 

A mulher/coreira, ao meu ver, é um sujeito social e suas atribuições estendem-se 
para atividades que são desenvolvidas antes e depois da roda de tambor de crioula. 
Desse modo, as ações de manutenção do tambor de crioula envolvem: a disseminação 

Fonte: pesquisa de campo/Nayara Monteles (2019)/Capturado no Reviver 
em São Luís.

        Figura 2: vestimenta padronizada no tambor de crioula
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do saber por meio da oralidade, organização de vestimentas, distribuição de saias no 
decorrer da roda, organização e manutenção de seus altares para devoção a santos, 
entidades, etc. Nas rodas em período da festa de São Benedito, que acontece na 
primeira lua cheia do mês de agosto em Alcântara, as mulheres organizam-se, as 
vezes por meio de pagação de promessa para cozinhar desde as quatro da manhã 
até o anoitecer para doar comida à comunidade, vistantes e para os e as praticantes.

Observo que no tambor de crioula há algo maior que mantêm os praticantes: a 
fé. Há, nesse sentido, um elo que une os e as praticantes que é a remotada de sua  
ancestralidade por meio do ritual, a fé, a promessa e a certeza de que as lutas e embates 
travados para manutenção do tambor de crioula nao foram em vão. Assim, trata-se 
de um movimento de resistência e ao mesmo tempo de existência ao representar um 
modo de vida e de ser.

Ecossonâncias Visuais e as Possibilidades Educacionais a partir das Artes 
Visuais

A imagem como dispositivo que estimula a memória é, antes de tudo, uma 
possibilidade de ir e vir, partindo da experiência da poetnografia. As vozes das coreiras 
e as imagens fotográficas e fílmicas que realizei no decorrrer da pesquisa são uma 
porta de acesso à reflexão e ao retorno às rodas de tambor crioula, conforme relatado.  
Para Pereira (2016, p. 673) “é fundamental pensar a imagem: pensar com e a partir 
dela.” A imagem não pode ser encarada somente como um mero objeto ilustrativo, 
pois por meio desta é possível provocar um deslocamento intelectual e também 
emocional. Além disso, não fecho os olhos de quem sou e/ou de onde venho, para 
pensar as relações tecidas aqui com e sobre o tambor de crioula e a performance da 
coreira, visto que essa perspectiva sempre beneficiou os movimentos no campo e os 
momentos de conversação.

A performance da coreira no tambor de crioula se dá também a partir da construção 
de uma poética que tem como perspectiva a centralidade da mulher na performance. 
Todavia, ao pensar essa produção visual, constatei que não se trata somente de 
uma questão de reconhecer a mulher como parte da atividade cultural, mas sim do 
conhecimento das ações que esta realiza para que a roda aconteça, levando em 
consideração que a coreira, como um sujeito social, não é um personagem. 

Nesse sentido, trata-se de um alguém imbuída pela fé que a conecta com o tambor 
de crioula e São Benedito, como exposto pelas colaboradoras. Uma visualidade que 
leva em consideração a cultura popular e a figura da mulher é um espelho do tambor 
de crioula no Maranhão e, ainda, uma ponte ancestral que se conecta às primeiras 
mulheres negras coreiras, enfatizando mais uma vez a importância da memória. Nesse 
sentido é importante ressaltar a ancestralidade como um agente instaurador do ritual, 
que ao mesmo tempo que é promovido pela presença e corporeidade da coreira é 
também o que as constitui como tal.

Todas as reflexões postas até o momento contribuem para a construção de um 
imaginário que diz respeito à presença da mulher no tambor de crioula, sujeito social 
denominado de coreira. Entre as muitas narrativas que recaem sobre estas, observo 
que o tema “sensualidade” é frequentemente citado, mas, por vezes, pode ser uma 
perspectiva do olhar colonizador sobre a mulher negra que dança o tambor de crioula. 
Assim, é importante estar atenta e atento, pois no tambor de crioula há sim um 
jogo erótico que pode ser percebido no olhar e no movimento do corpo. Contudo, é 
importante observar, com relação ao movimento, que as danças das coreiras podem 
diferir, conforme já observou Manhães (2012, p.8): “É possível verificar as diferenças 
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da movimentação entre as mulheres mais novas das mais velhas. Enquanto a mais 
velha faz um movimento mais suave, mais “pé no chão”, às mais novas giram com 
velocidade e rebolam.”

Nesse sentido, ecossonâncias é um conceito que constitui-se da relação com o 
campo e do sentir para produzir representações visuais. Portanto, essas imagens não 
são cópias de acontecimentos e/ou tem como principio a representação fiel, mas sim 
o sentir para pensar poeticamente a coreira e sua centralidade no tambor de crioula. 
Conforme Monteles (2020),

Além disso, gostaria de ressaltar que as ecossonâncias visuais são 
um mergulho no eu, pois procurando compreender o tambor de crioula 
a partir das vozes das coreiras, encontrei a mim mesma. Já há algum 
tempo sentia que perdia algo importante de mim, esquecendo-me de 
onde vim, de como me constitui como mulher, nordestina, maranhense, 
professora de artes visuais. Com o passar do tempo, fui esquecendo 
de olhar para aquela que habita em mim e estava silenciada. (P. 182)

Ecossonâncias são imagens que habitam o imaginário e que ganham contornos 
a partir do fazer artísitico. Há, nestas imagens e no processo do fazer/pesquisar, 
potencialidade pedagógica que revelam a dinâmica do ritual, bem como as cicatrizes 
que envolvem as mulheres. A mulher/coreira representada ganha por meio do colorido 
um constraste em relação aos demais personagens que participam desta performance 
tradicional afromaranhense (figura 3).

Fonte: Nayara Monteles (2020)

Figura 3: Série Coreira em Chitas 1
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Trabalhar com estas imagens e pensar a pesquisa a partir delas e desde os campos 
das artes visuais e cultura visual é, sem dúvida, um exercício pedagógico que me 
mostra outras perspectivas de ensinar e aprender com estas ecossonância visuais. 
Essas materialidades despertam em mim sensações adormecidas e, hoje, sinto-as 
como se fossem parte de mim. 

Com o processo de criação, mesmo que o compromisso seja de um exercício 
experimental, permite-me brincar e também refletir sobre como as imagens são 
provocadoras e muitas vezes contam tanto quanto as palavras. As autocobranças e 
as angústias exigiram diversas vezes retomar a uma mesma imagem, até chegar a um 
resultado que me provocasse satisfação e prazer.

Nesta perspectiva, as imagens apresentadas são frutos de um laboratório de 
experimentação no qual expresso, por meio da arte digital, os atravessamentos 
derivados da imersão em campo, dentro e fora da roda de tambor de crioula. Por meio 
das imagens, as quais considero ecossonância, compreendo ter a oportunidade de 
expandir o pensamento sem necessariamente utilizar a escrita.

Percebo o laboratório como uma brecha para pensar o pedagógico  por meio da 
produção visual no qual as pessoas/pesquisadores(as)/estudantes/ e outros(as) 
realizam uma imersão no campo, com uma relação direrta com a performance e outras 
atividades culturais e artisticas. Essas imagens foram origindas de um mergulho na 
cultura popular, na experiência de ver, de sentir, dançar e ouvir.

Imagens que são derivadas da relação com o popular, do contato com a perofmance 
negra tradicional, com as práticas de matriz africana,  ainda são pouco discutidas 
nos âmbitos educacionais. Pensar os modos de ver e fazer a partir de performances 
como o tambor de crioula é um meio de ampliar o conhecimento e entender os traços 
históricos e a dinâmica dessas atividades, sejam elas patrimonializadas ou não. 
Infelizmente, a falta de discussão e reflexão com uso destas visualidades podem ser 
consideradas um dos fatores que ampliam a distância entre as pessoas e as práticas 
tradicionais. 

Saliento que as imagens provenientes desse processo, ecossonâncias, são 
reverberações do campo e do encontro comigo mesma. Finalmente, a palavra 
ecossonância significa, antes de tudo, eco – aquilo que ecoa e sonante – que fala sem 
a necessidade da voz, assim são construções visuais que repercutem, que ecoam 
e cujo sentido é dado a partir das sensações que estas representações provocam 
sensações e interpretações diversas. Desse modo, ecossonância significa o processo 
de entrar e sair de si, acolhendo as reverberações e transformando em poética. 
(MONTELES, 2020)

Entre as possibilidades educacionais, levando em consideração as artes visuais e 
o campo de estudos da cultura visual proponho: 

1. Trabalhar representações e atividades culturais não hegemônicas, mesmo que 
estas não sejam legitimadas pela área de artes visuais como uma imagem 
chancelada pelos críticos de arte;

2. Ampliar o repertórico artístico para além do que já está posto no campo das 
artes visuais;

3. Possibilitar processos de interpretações com intuito de estimular o surgimento 
de outras narrativas por meio das imagens;

4. Estimular a produção artística fazendo emergir os “novos produtores de cultura 
visual”;

5. Discutir as produções visuais dos e das estudantes, bem como a potencialidade 
discursiva que estas possuem.
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RESUMO
Percorrer os caminhos do ensino desde a perspectiva da arte e 

da cultura visual é um caminho sem retorno. Quando mergulhamos 
nos autores e começamos a entender o caráter desconstruídor e 
provocador que carregam as situações quotidianas não conseguimos 
mais ser expectadores passivos. Foi o que aconteceu comigo como 
professor, artista e pesquisador em Artes e Cultura Visual, este campo 
invadiu minha sala de aula trazendo novos olhares metodológicos 
teóricos e práticos que até hoje repercutem na minha carreira 
docente e nas práticas dos meus alunos. Apresento nesse artigo 
alguns desdobramentos teóricos e práticos aplicados na disciplina 
de Design Ambiental do curso de Design Gráfico da Universidade 
Federal de Goiás, trazendo luzes e sombras a provocações e práticas 
metodológicas quando pensamos as imagens desde um dos cursos 
onde elas são criadas.

PALAVRAS-CHAVE
Design, artes e cultura visual; Design ambiental; Práticas 

metodológicas

RESUMEN
Recorrer los caminos de la enseñanza desde la perspectiva 

del arte y la cultura visual es un camino sin retorno. Cuando nos 
sumergimos en los autores y comenzamos a comprender el carácter 
deconstructivo y provocador que conllevan las situaciones cotidianas, 
ya no podemos ser espectadores pasivos. Eso es lo que me pasó 
como docente, artista e investigadora en Artes y Cultura Visual, este 
campo invadió mi aula trayendo nuevas perspectivas metodológicas 
teóricas y prácticas que aún hoy repercuten en mi carrera docente y 
en las prácticas de mis alumnos. En este artículo presento algunos 
desarrollos teóricos y prácticos aplicados en la disciplina de Diseño 
Ambiental del curso de Diseño Gráfico de la Universidad Federal 
de Goiás, llevando luces y sombras a provocaciones y prácticas 
metodológicas cuando pensamos en imágenes desde sus orígenes.
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Diseño, artes y cultura visual; Diseño ambiental; Prácticas 

metodologicas
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Introdução

Diariamente narramos histórias, histórias que começam como resultado de 
lembranças emotivas que são muito significativas para nós (DEWEY, 1967). Da

mesma maneira, algumas pesquisas surgem a partir das experiências pessoais, 
em diversos campos do conhecimento, que nos marcam, inquietam e falam a respeito 
de nós porque “nossas formas são o conteúdo da nossa existência, assim como os 
discursos e realizações simbólicas que preferimos e promovemos cotidianamente dão 
a forma a nossas imagens” (VICTORIO FILHO; CORREIA, 2013, p.50).

Quando aproximamos os campos do design e da educação podemos começar a 
estabelecer algumas relações que, por momentos, aparentam ser superficiais, mas 
que internamente podem materializar-se em complexos processos de pensamento 
metodológico. Não devemos entender a relação do design com a educação 
simplesmente da própria prática de articular informações com recursos visuais para 
serem utilizadas na sala de aula. Isso seria uma maneira superficial de compreender 
como os estudos metodológicos do design podem se articular para desenvolver 
práticas educativas dentro da sala de aula. Pensar o processo de educação no 
ensino superior, como um problema de design, determina várias maneiras de chegar 
num mesmo objetivo: a mediação (LIB NEO, 1994). Isso, estabelecendo a melhor 
estratégia, recurso, linguagem e técnica, algo com o que os designers lidamos 
diariamente (ALVES, 2003).

Existem tantas metodologias e processos projetuais de design como número 
de profissionais e acadêmicos. Metodologias particulares para cada situação, com 
estilos e técnicas diversas, eficácia para diversas circunstâncias, “temperadas” por 
cada designer a partir das suas necessidades e da complexidade do problema. Da 
mesma maneira, os processos de mediação educativos já não são entendidos como 
únicos, gerais, isolados e particulares; senão como coletivos, de compartilhamento 
do conhecimento e abertos a desenvolver verdadeiras experiências de interação no 
espaço da sala de aula, seja físico, seja digital.

Quando iniciei o doutorado, passei num concurso como professor substituto na 
FAV/UFG na área de Design Gráfico, área que considero apaixonante e na qual 
exerço como profissional. Ao longo do meu percurso como professor substituto percebi 
uma carência de outros processos metodológicos e projetuais de ensino- educação 
superior em design que pudessem ser vinculados com os estudos da cultura visual. 
Assim, surgem as perguntas:

• Como a cultura visual contribui para pensar processos metodológicos projetuais 
de design para serem aplicados em sala de aula? Que experiências e práticas 
pessoais podem contribuir para fortalecer o campo do design e suas práticas 
educativas?

Para isso, ao longo da minha pesquisa doutoral desenvolvi e compartilhei, em 
sala de aula e com os estudantes, processos metodológicos de ensino de design 
da perspectiva da cultura visual e das práticas cotidianas de ensino; tentando 
contribuir com as experiências de ensino-aprendizagem dentro do campo de design, 
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particularmente no contexto da UFG no estado de Goiás. Atualmente, o curso de 
Design Gráfico convive no mesmo espaço com Arquitetura e Artes Visuais (bacharel 
e licenciatura), assim como com o Programa de Pós-Graduação em Artes e Cultura 
Visual. Assim sendo, desejam-se intensificar os intercâmbios entre as áreas na procura 
de vínculos e relações que permitam um fortalecimento como um grande campo das 
visualidades.

Conseguir e analisar os resultados do processo essa pesquisa utilizou metodologias 
construtivas, ativas e didáticas (COHEN, 2018), assim como também a etnografia 
como eixo principal. Apliquei técnicas como a observação participante (MARTINS, 
1996), entrevistas semiestruturadas, escrita densa e analise de processos para obter 
os resultados onde foram reconhecidos acertos e desacertos, repetições e ausências.

Entre mapas mentais e rizomas

O design de sinalização, ou de sinalética, é umas das áreas mais complexas do 
design gráfico, principalmente porque são projetos enormes que requerem muito 
tempo e equipes integradas de trabalho. Ao longo do meu percurso como professor 
substituto, estive encarregado de ministrar a disciplina Design Ambiental, que trabalha 
com metodologias para projetos de sinalização. Esse processo projetual é composto 
por diversas etapas: identificação e preparação da situação problemática, análises 
gráficas, estudo de fluxo e desenvolvimento formal, técnico e funcional dos painéis e 
das placas de sinalética.

A disciplina foi um desafio por possuir uma carga semanal de 6 horas e um total de
96 horas ao longo de 16 semanas. Portanto, me encontrei articulando aulas e 

conteúdos a tal ponto de sentir que, por momentos, só era professor dessa disciplina, 
sendo que ministrava outras duas em simultâneo. Por tratar-se de uma disciplina 
que trabalha a partir de instâncias projetuais quase na sua totalidade, a metodologia 
empregada me permitiu gerar dinâmicas e exercícios que conseguissem vincular alguns 
conceitos próprios dos estudos da cultura visual. Uma das mudanças propostas foi 
permitir que os alunos trabalhassem com mais imagens e perceber como conseguiam 
lidar com tamanho fluxo de informação imagética.

Como já foi comentado, existem inúmeras metodologias para desenvolver projetos 
de design. Muitos variam segundo o tipo de projeto ou arte final. Para a criação de 
um sistema de sinalética, compartilhei com meus alunos uma metodologia que venho 
pesquisando e analisando desde a minha graduação. Ela tem a base metodológica 
que Bruno Munari (1981) propõe e que foi apresentada no referencial teórico, só que 
possui variações e fases projetuais acrescentadas para o fortalecimento do processo 
criativo. Tais mudanças foram colocadas pela professora Andréia Bordini de Brito, 
que me antecedeu na disciplina de sinalética. A partir das minhas interações com o 
programa de Arte e Cultura Visual, decidi reformar algumas das instâncias e propor 
análises ou fortalecer o processo a partir de experiências visuais. A metodologia 
reformulada por mim conta com as seguintes etapas: Delimitação do projeto, Recoleção 
de informações, Problematização, Análise, Preparação, Criação e Finalização. Cada 
uma destas categorias conta com diversas etapas internas que ajudam a organizar, 
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gerenciar, problematizar e proporcionar momentos de desenvolvimento criativo.

Para dar início à disciplina e apresentar o trabalho a ser desenvolvido ao 
longo das aulas, convidei os alunos para percorrermos juntos o espaço no qual 
seria implementado o sistema de sinalética. Depois de conversar com o órgão de 
gerenciamento dos prédios da universidade, foi disponibilizado para trabalharmos o 
novo prédio de Ciências Humanas, que encontra-se a três quarteirões da FAV/UFG. 
Essa proximidade permitiu visitas recorrentes dos alunos. Na nossa primeira visita, 
motivei os alunos a navegarem pelo espaço, interagirem e se posicionarem como 
usuários. Eles registraram fotográficamente, desenharam a planta do local, fizeram

perguntas para os funcionários que trabalham lá, realizaram o estudo no prédio e 
observaram as imagens que já estavam presentes no prédio.

Fonte: O autor

Figura 1: Os alunos da disciplina Design Ambiental percorrem os 
espaços de intervenção.

Em segundo lugar, propus para os alunos que, ao invés de pesquisar e descrever 
de maneira escrita a respeito dos objetos, ambientes e pessoas que frequentam os 
espaços a serem sinalizados, desenvolvessem Painéis Semânticos. Esses apresentam 
o usuário, ambiente e objetos a partir do uso de imagens. Os alunos recolheram 
imagens que, além de proporcionar referências visuais, permitem referenciar estruturas 
morfológicas e cromáticas que se repetiam e que permitiram tomar decisões de 
design em etapas posteriores. Cada grupo, a partir dos seus objetivos na construção 
da sinalética, obteve painéis e referências diferentes, o que acredito ter sido muito 
enriquecedor para os projetos.
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Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Figura 2: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental. 
Painel de Usuário construído a partir de imagens. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.

Figura 3: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental. 
Painel de Ambiente construído a partir de imagens. Dinâmica 
metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.
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Nesse artigo só são apresentados os painéis acima, mas ao longo do processo 
foram desenvolvidos aproximadamente 5 painéis por equipes o que proporcionou um 
grande número de imagens e reflexões a respeito do nosso público, dos produtos 
e espaços que frequenta. Devemos considerar como a Cultura Visual é específica 
e caracteriza cada cultura. Se desenvolvêssemos essa atividade em outro contexto 
cultural, teríamos, sem dúvida, resultados ainda mais diversos dos obtidos entre os 
próprios grupos da mesma sala.

Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Figura 4: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental. 
Painel de Produto construído a partir de imagens. Dinâmica 
metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.

Figura 5: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental.
Considerações visuais desenvolvidas a partir da construção dos 

painéis.
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Outras fases incorporadas ao processo foram os chamados Mapas Mentais, onde, 
após os alunos passarem por etapas de análise, pesquisa de referências, análise 
de painéis semânticos e organização de informações do projeto, dispuseram-se a 
desenvolver de maneira gráfica uma solução para o problema de sinalética. Para isso, 
eles começaram a criar estruturas rizomáticas de relações de conceitos e imagens 
que permitem relacionar formas e estruturas para obter diversos tipos de soluções 
para o mesmo projeto.

Essas imagens, além de aparecerem mentalmente por causa do processo projetual, 
também formam parte das construções culturais que eles carregam, não existindo um 
mapa mental igual ao outro. Pode parecer uma fase isolada e arbitrária, mas o aluno 
vem pensando, pesquisando e refletindo sobre o problema de design e suas possíveis 
soluções há longo tempo. Por esta razão, na hora de se sentar e produzir relações 
imagéticas, ele está carregando consigo uma mochila conceitual muito trabalhada. 
A instância de mapas mentais funciona principalmente como desencadeante ou 
ferramenta criativa. Os resultados são muito interessantes e os avanços posteriores 
mais importantes ainda.

Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Figura 6: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental.
Mapa mental construído a partir de conceitos visuais. Dinâmica 
metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.



836

Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Figura 7: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental.
Instância de geração de conceito após o mapa mental.

Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Figura 8: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental.
Proposta avançada. 
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Depois de finalizarmos as primeiras fases do projeto, propus uma dinâmica de 
sala diferente da que tinha apresentado até o momento para distender os alunos do 
processo metodológico, pois havia percebido que estava sendo desgastante para eles. 
Levei para a sala de aula umas imagens com sinaléticas empregadas em diversos 
espaços, mas que carregavam valores emotivos. Não eram os padrões que estamos 
acostumados a visualizar nas ruas. Tais sinaléticas utilizavam elementos culturais, 
carregavam com questões ideológicas estereotipadas e presentes no imaginário 
coletivo para passar uma mensagem de uma forma particular.

Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Figura 9: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental.
Proposta final.

Fonte: trabalho disponibilizado e autorizado pelos alunos.

Figura 10: Trabalho de alunos da disciplina de Design Ambiental.
Proposta final.



838

Minha proposta para os alunos foi que desenvolvessem duas sinalizações para a 
FAV/UFG, podendo ser para espaços de ócio, banheiros, locais que tivessem uma 
carga afetiva ou emocional para eles. As duas sinalizações deveriam funcionar como 
um sistema. No design gráfico, quando sugerimos que as peças gráficas pertençam 
a um sistema, estamos indicando que compartilham características de similaridade 
como gama cromática ou questões morfológicas, sistemas iconográficos, tipográficos 
ou de dimensão.

Como foi o módulo curto da semana, os alunos tiveram 40 minutos para trabalhar 
em equipes a partir dos materiais que já tinham analisado, os recursos culturais e 
ideológicos que utilizariam na sinalização. Percorri o espaço da sala de aula auxiliando 
os alunos e realizando sugestões. Finalmente, indiquei a cada equipe que teriam que 
colocar as sinalizações em posição no espaço escolhido, para depois

explicar como foram elaboradas e perceber como o público que a diariamente 
transita pelo local reagia ao visualizar a sinalização. A dinâmica se transformou em 
uma sorte de intervenção espacial, o que intensificou a experiência dos alunos e 
provocou um momento de descontração da turma.

Fonte: O autor

Figura 11: Apresentação de exemplos de sinalética emotiva na 
disciplina de Design Ambiental.
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Novamente, fico refletindo a respeito da utilização da cultura visual como um todo, 
como os alunos apropriam-se de memes, parâmetros culturais ou linguagens visuais 
de determinados setores ou grupos sociais para construir mensagens. Essas se 
articulam com o contexto e só servem para esse determinado local porque todos 
que estão neste espaço conhecem essa linguagem ou possuem as ferramentas para 
decifrá-la. Por exemplo, “Pipipi, popopo” foi uma dos memes escolhidos pelos alunos 
para identificar um espaço de fala e bate papo dentro da faculdade. Esse meme foi 
criado a partir da viralização de um vídeo de uma entrevista com a fala do ex-candidato 
a presidente Ciro Gomes, no ano de 2018. Os alunos conseguiram construir sistemas 
iconográficos que carregam significações culturais e ideológicas, e essa é a verdadeira 
capacidade do designer gráfico, articular uma série de significações em um sistema 
imagético simples, de fácil leitura e compreensão para um contexto determinado.

Considerações finais

Como parte da experiência, formou parte avaliar o processo percorrido, no final da 
disciplina, após conversar com os alunos e alunas, compreendi que a metodologia 
que tinha sido utilizada para desenvolver a íntegra do projeto tinha sido exaustiva para 
eles. Percebi o esgotamento e a insatisfação deles por causa disso. Ao mesmo tempo 
em que compreendo que eles precisam ter uma metodologia mais rígida para ajudar 
na construção da noção metodológica projetual mental no período do curso em que se 
encontram, compreendi que a metodologia tinha se tornado muito rígida e uma parte 
da turma não tinha gostado muito. Compartilho o resultado de uma das perguntas que 
do questionário final apresentado aos alunos da disciplina. Quando você participa de 
uma disciplina, prefere uma metodologia de trabalho...

Fonte: O Autor

Figura 13: Os alunos da disciplina de Design Ambiental 
desenvolvendo sinaléticas emotivas no contexto da sala.
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Os alunos tiveram as aulas de Design Ambiental e História do Design simultaneamente 
no mesmo período. Eles tinham um posicionamento claro. Segundo Bruno, aluno 
do terceiro período: “uma metodologia flexível dá a sensação de um maior grau de 
desenvolvimento e experimentação criativa nos projetos”. Segundo o gráfico, uma 
parte dos participantes prefere uma metodologia mais liberal e outros, mais rígida. 
Faço-me as seguintes perguntas: Será que eles consideram que uma metodologia 
mais rígida determina um resultado mais satisfatório? Será que eles preferem uma 
metodologia mais rígida por ter uma sensação de confusão no meio do processo? 
Solicitar uma metodologia mais flexível

ou liberal traz sensação de liberdade ao processo projetual? Por que eles procuram 
essa sensação no meio do processo criativo? Se o processo metodológico projetual 
forma parte de uma escolha, onde eles se sentem encurralados ao ponto de solicitar 
maior flexibilidade ou liberalismo nesse processo? Terá a ver com as estruturas sociais 
do cotidiano que atravessam o estudante? Será a estrutura curricular estabelecida 
pelo curso o que determina essa sensação no aluno? Essas perguntas não eram os 
questionamentos iniciais dessa pesquisa, mas surgem durante minha experiência e 
continuaram a me atravessar e provocar mesmo no final dessa escrita.

No final, torna-se uma via de mão dupla: Os alunos precisam passar por essas 
experiências para definir um posicionamento metodológico, mas, para isso, precisam 
vivenciar a maior quantidade possível.
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RESUMO
Nesse trabalho propomos uma reflexão sobre uma estética da 

humilhação que não é incomum entre jovens internautas. A prática 
implica em impor violência ou vergonha a outrem e compartilhar 
as imagens humilhantes em redes sociais caracterizando-se como 
cyberbulling. O objetivo é alcançar popularidade entre os pares, na 
expressão utilizada por estes jovens, “mitar”. Para tanto debateremos 
sobre a contemporânea cultura da vaidade quando as identidades 
têm sido construídas por meio de postagens em redes sociais com 
o intuito de se fazer ver por meio do olhar alheio. Tomaremos como 
exemplos a serem discutidos um caso de happy slapping e ataques 
racistas e sexistas de gangues virtuais.
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Cyberbullying, estética da humilhação; cultura da vaidade.

ABSTRACT 
In this paper we propose a reflection on the humiliate aesthetics, 

something that isn’t unusual among young internet users. This 
practice implies in impose violence or embarressement to someone 
else sharing humiliate images on the social network with the use of 
digital technologies. This practice characterizes the phenomenon 
of cyberbullying. We observe that one of the main objectives of 
cyberbullying is to reach popularity among pairs, as this young people 
like to say: to become a myth, or as the say in portuguese “mitar”. For 
this propose we’ll debate on thoday’s vanity culture when identities 
have been built by the visibility of posts on social media. We discuss 
a case of “happy slapping” and a case of a racial and sexist virtual 
gang’s attack.
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Em 2015 uma matéria do Jornal Anhanguera (SILVA, 2015), transmitido pela 
afiliada da rede Globo em Goiânia, reportava uma situação tão surpreendente quanto 
inexplicável à primeira vista. Eram ataques de violência gratuita partindo de grupos de 
jovens a outros adolescentes escolhidos aleatoriamente em locais públicos e até em 
shoppings da cidade. A reportagem mostrava vídeos dos ataques registrados por um dos 
integrantes do grupo enquanto a agressão ocorria. É chocante ver o quanto as vítimas 
que caminhavam tranquilamente por calçadas de bairros relativamente abastados 
da cidade de Goiânia se veem atônitas diante de violência totalmente gratuita, cuja 
razão não podem imaginar qual seja. Ponto central deste fenômeno é o fato de que 
a violência se estendia para além daquele momento. As imagens filmadas por celular 
eram em seguida compartilhadas em aplicativos de mensagens com o objetivo de que 
o grupo de valentões ganhasse fama entre amigos e colegas. A princípio estranha-
se o fato de que os criminosos não só produziram com os vídeos provas contra eles 
mesmos, como compartilharam essas provas por meio da internet, demonstrando 
talvez pouca preocupação com acusações de culpa. Com o compartilhamento das 
imagens consequentemente estendia-se a humilhação das vítimas, ampliava-se o 
crime. Por isso, decidimos por não expor nenhuma imagem do vídeo neste artigo. 
A prática daqueles jovens agressores replicou o que ficou conhecido como happy 
slapping quando, em 2005, o jornal britânico The Times publicou uma matéria sobre 
casos registrados em Londres e os caracterizou como uma espécie de bullying. 

No ano seguinte, identificamos uma situação de violência distinta, mas com algumas 
características semelhantes ao caso do happy slapping de Goiânia. A apresentadora 
Maria Júlia Coutinho recebeu, em seu perfil nas redes sociais, uma sequência de 
ofensas racistas (RIBEIRO & FERRARI, 2016). O caso tomou as mídias nacionais e 
vários veículos expressaram o apoio à jornalista. Por fim, o caso resultou na operação 
Tempo Fechado da Polícia Federal. Os investigadores executaram pelo menos 25 
mandatos de busca e apreensão em 8 estados contra os suspeitos da ação. Os números 
demonstram a quantidade de envolvidos no assédio. Celulares e computadores destes 
jovens de classe média foram aprendidos e, juntos ao depoimento dos envolvidos, 
serviram de provas para entender melhor suas intensões escusas. Da forma crua, 
depoimento após depoimento, percebeu-se que o objetivo daqueles internautas era 
fundamentalmente obter fama e popularidade, mesmo cientes de estarem cometendo 
crimes. A estratégia da “trolagem” com mensagens homofóbicas ou racistas foi por 
estes vista como bem-sucedida porque provoca a comoção pública e ganha espaço 
na mídia. Foi esse o motivo que originou também as ameaças de estupro a Nana 
Queiroz, criadora da campanha “Eu não mereço ser estuprada”. Organizados em 
gangues virtuais, os jovens disputam entre si por atenção nas redes. Quanto mais 
visualizações e curtidas mais se veem, conforme suas palavras, como mito. 

Esses exemplos de violência física e/ou virtual em nome da fama, da atenção que 
traria reconhecimento entre os pares nos levam a refletir sobre em que medida estes 
fenômenos dizem algo mais amplo sobre a cultura e a sociedade de hoje. Em palestra 
sobre bullying, Paula Sibilia (2014) identifica a importância que o termo ganhou na 
atualidade, sobretudo no espaço virtual. Cyberbullying é palavra que vem sendo 
bastante utilizada para identificar novos modos de assédio no ambiente online, hoje 
principalmente nas redes virtual. Ferreira e Deslandes (2018, p.3370) conceituam-na 
da seguinte forma:



844

As distintas configurações do Cyberbullying podem ser reconhecidas 
como atos de violência psicológica e sistemática contra crianças e 
adolescentes perpetrados nas ambiências das redes de sociabilidade 
digital, podendo ocorrer a qualquer momento e sem um espaço 
circunscrito e demarcado fisicamente. Essa forma de agressão é 
perpetrada por meios eletrônicos, sejam estes, mensagens de textos, 
fotos, áudios, ou vídeos, expressos nas redes sociais ou em jogos em 
rede, transmitidas por telefones celulares, tablets ou computadores 
e cujo teor tem a intencionalidade de causar dano à outra pessoa de 
modo repetitivo e hostil (...)

Trata-se de um conceito que levanta muitas discordâncias e por isso mantém-
se em debate. Tem o valor de apontar e identificar modos de violência que se 
estruturam no espaço das redes. Por outro lado, pode-se questionar, considerando a 
intrincada relação que hoje se dá entre a sociabilidade nas e fora das redes sociais, 
se a delimitação deste espaço trazida por este conceito é tão pertinente assim. Por 
outro lado, segundo Ferreira e Deslandes (2018), se há os autores que ressaltam a 
proximidade entre o fenômeno do bullying e o cyberbullying – aqui o segundo seria 
apenas uma nova forma do primeiro –, outros apontam para as diferenças, destacando 
que o cyberbullying seria um fenômeno de natureza mais específica. Este segundo 
grupo ressalta, em especial, a não necessidade da presença física; a possibilidade do 
anonimato na violência online; o desnecessário caráter repetitivo, como dificilmente 
a agressão é excluído da rede basta que aconteça uma única vez e sempre pode 
voltar a ser usada contra o agredido. Por fim, a maior audiência, as testemunhas, ao 
compartilhar mensagens, vídeos, tornam-se elas próprias agentes da violência.

Considerando a argumentação sobre a natureza inédita do fenômeno, 
aponta-se o papel da audiência no contexto da perpetração. A 
audiência do cyberbullying é concedida em larga escala pelas 
plataformas digitais, propagando esse conteúdo depreciativo para 
milhares de pessoas, tanto no ato da transmissão da mensagem, 
vídeo ao vivo ou em outro momento, além da possibilidade de baixar 
o conteúdo para acesso off-line. Logo, a capacidade exponencial de 
compartilhamento desse conteúdo não pode ser dimensionada pelo 
perpetrador, e, mesmo que a intenção de propagação do conteúdo 
seja para um grupo menor de pessoas, o intimidador passa a não 
ter mais domínio sobre esse conteúdo. Quanto mais visualizado e/
ou compartilhado a audiência aumenta significativamente, diferente 
do bullying, cuja audiência é limitada ao público que estava presente 
no momento do ataque. No caso bullying, mesmo que a cada novo 
ataque o grupo de espectadores cresça, não se compara ao número 
de pessoas que terão acesso a um conteúdo hostil na internet. 
(FERREIRA & DESLANDES, 2018, p.3373)

A principal preocupação de Paula Sibilia, contudo, não é diferenciar o bullying do 
cyberbullying. A seu ver, o fundamental em relação a este fenômeno é compreender 
por que palavras como bullying passaram nas últimas décadas a ter tamanho uso e 
valor nos debates de nossa sociedade. Aqui esperamos partir desta reflexão para 
encontrarmos então a proposta de La Taille (2009) de que vivemos em uma cultura 
da vaidade. Desta forma, esperamos analisar os dois casos apresentados acima. Por 
fim, propomos partir do campo de estudos em Cultura Visual para pensarmos estes e 
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outros fenômenos semelhantes.

Da culpa à vergonha
Embora a violência entre os jovens não seja uma novidade, a filósofa defende 

que bullying e os discursos sobre bullying ganham força devido a uma mudança na 
constituição das subjetividades atuais. Seu argumento desenvolve-se identificando 
a queda da culpa como marcador subjetivo e a proporcional ascensão de outro 
sentimento que estaria tomando o seu lugar: a vergonha.

Como destacado por Foucault (OKSALA, 2011; SILVA, 2006), a subjetividade 
moderna, aquela do capitalismo de produção, foi pautada na disciplina efetivada 
e estimulada por instituições como família, religião, escola, dentre outras. Essas 
instituições compreendiam que a boa gestão das subjetividades dependia de que os 
sujeitos fossem agentes de sua própria disciplina, para isso foi fundamental o estímulo 
à introjeção do sentimento de culpa. A culpa, como explica Fernanda Bruno (2004, 
p. 114-115), foi fundamental para a disciplina e efeito potencializado pela técnica da 
vigilância panóptica descrita por Foucault como uma das principais estratégias do 
poder disciplinar.

E o próprio sofrimento também deve encontrar sua sede não mais no 
corpo e sim na alma: a culpa. Fazer sofrer a alma, e não o corpo – eis a 
lógica de um poder que em vez de negar e reprimir uma individualidade 
ou subjetividade constituídas constitui uma subjetividade que julga e 
condena a si mesma. Ora, o sofrimento da alma é menos o de uma 
consciência reprimida do que o de uma consciência culpada, de uma 
má-consciência, cuja dor só é efetiva e corretiva enquanto derivar de 
uma falha, um mal atribuído a si mesmo e não ao outro. É também 
nesta medida que se deve entender a célebre frase que condensa o 
funcionamento e o efeito desejados pelo panóptico – dar “ao espírito 
poder sobre o espírito” (idem, p. 182). Ou a referência que Foucault 
faz a Julius em sua descrição do panóptico - “bem mais que um talento 
arquitetural: um acontecimento na ‘história do espírito humano’” 
(idem, 190). Acontecimento que marca, como vimos, a gênese da 
subjetividade moderna, que pode também ser entendida como a 
gênese da má-consciência moderna.

O poder disciplinar, portanto, age sobre o corpo para consolidar uma subjetividade. 
Mas consolida uma subjetividade caracterizada pela capacidade cognitiva de 
autoanálise, capacidade esta necessária para que o sujeito discipline a si próprio, 
para que se vigie e permanentemente avalie sua conformidade à normalidade. 
Para disciplinar, individualiza, destaca a autonomia e a liberdade entendidas como 
capacidades necessárias para que o indivíduo se responsabilize por si próprio, por 
seus atos e pensamentos.

Se esta foi a descrição de Foucault sobre a episteme moderna e seu processo 
de subjetivação, como a culpa pode perder então sua centralidade como marcador 
subjetivo? Sibilia afirma que em seu lugar cada vez mais sobrepõe-se a vergonha. 
Qual lógica possibilita, estimula, hoje esta mudança?

Primeiro lembremos que a lógica do molde disciplinar explicou a produção de 
subjetividades dóceis e produtivas, fundamentais para as sociedades capitalistas 
de produção que surgiram com a revolução industrial. Naquele ponto, como revelou 
a análise de Foucault, através de movimentos repetitivos, corpos eram tornados 
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eficientes ao tempo das máquinas; através da introjeção da vigilância moral e do 
condicionamento a uma identificação com um tipo na sociedade, mentes eram 
domesticadas. É possível argumentar que Debord (1997) se dedicou a construir uma 
teoria que contemplava o ambiente externo às instituições (escola, fábrica, prisão), o 
ambiente do lazer, do entretenimento. Com a teoria da sociedade do espetáculo, ele 
quis destacar que também nestes espaços subjetividades estavam sendo construídas, 
não só para garantir a docilidade, mas para maximizar/multiplicar o consumo em era 
de excedente de produção.

Como destaca Crary (2012), apesar da insatisfação de Foucault com as ideias do 
contemporâneo Debord, as teorias da sociedade do espetáculo e da vigilância não 
são mutuamente excludentes, elas se complementam. Segundo Crary, com Debord, 
concluímos que, para além de sermos vistos (vigiados) importa, também, o modo 
como somos treinados a ver, orientados para o consumo visual. Esta sociedade nos 
molda não apenas nos vigiando, como diria Foucault, mas, regulando o que e como 
vemos, esta foi o grande trunfo de Debord.

Por outro lado, como destacou Deleuze (2005), a sociedade de consumo não se 
reproduz simplesmente pela conformação, como sugeriu Debord. Deleuze, ao revisar 
a teoria de Foucault sobre a sociedade disciplinar, descreve que vivemos não mais no 
tempo do molde, ou não simplesmente nisso, mas (também) no tempo da modulação. 
O que isso significa? 

Cada vez mais a permissividade de certa flexibilidade de ação para os indivíduos é 
componente que alimenta o sistema. Neste momento de intensa flexibilidade, as massas 
tornam-se amostras, dados, mercados que precisam ser rastreados, cartografados 
e analisados para que padrões de comportamento possam ser percebidos. Hoje, 
vigiar não significa apenas confinar, regular, mas interceptar, ver, ouvir e interpretar. 
Da posse desses dados, por meio de estudos qualitativos e quantitativos, empresas 
buscam constantemente criar estratégias para sobreviver em mercado extremamente 
competitivo e gerir um crescimento econômico com regularidade. Como afirmam 
Sturken e Cartright (2001), é fundamental inserir-se com eficiência no intenso jogo de 
bricolagem e contra-bricolagem entre empresas e consumidores. Ao mesmo tempo 
em que as pessoas no momento do consumo frequentemente subvertem das mais 
diversas formas os significados originais para os quais os bens foram produzidos, o 
mercado por sua vez aproveita-se desta criatividade estudando-a para realimentar 
sua linha de produção. 

Perceber que não há uma conformação total é imprescindível para que seja possível 
contemplar as avaliações de crescente insegurança e a epidemia de ansiedade diante 
da profusão de escolhas (ROCHA, 2005). Preza-se mais os sujeitos flexíveis, dispostos 
a novas experiências, sujeitos que não tem formato certo, predeterminado, mas um 
conjunto infinito de formas e expansões possíveis. Este sujeito não está em um molde 
fixo, é mais algo modulável e modulante de si, que deve escolher possibilidades e 
arcar com as consequências. Menos estável e mais a mercê das flutuações da moda. 
As lamentações sobre um mal estar subjetivo e de uma ansiedade e angústia são 
justamente uma consequência da crise do sujeito diante da “liberdade”, do vazio, em 
que é deixado (BAUMAM, 1997). 

Mais do que falar sobre angústias e inseguranças é também preciso abrir-se à 
avaliação sobre os prazeres experimentados nesta sociedade através desta relativa 
liberdade mediada pelo consumo. Se há uma norma, esta não é a da conformação às 
regras morais, como nas sociedades predecessoras. O imperativo é o gozo, a busca 
por prazer contínuo, pelo bem estar eufórico. Menos repressão e mais a exigência 
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de se afirmar como feliz (BUCCI e KEHL, 2004). É preciso considerar a ressalva de 
Lipovetsky (2007) de que esta liberdade proposta pelo capitalismo de consumo está 
associada a um hedonismo e um individualismo. 

Para La Taille (2009), esta ausência de bases sólidas nos leva a um contexto de 
tédio, de falta de sentido, e faz do hedonismo e consumismo os únicos suportes ao 
processo de construção da identidade em nossos tempos. Uma série de características 
de nosso tempo implicam no que chama de cultura do tédio, termo com o qual 
quer destacar o sentimento mordaz de falta de sentido para a vida (sentimento que 
quando extremo manifesta-se na depressão e no suicídio, fenômenos crescentes na 
contemporaneidade e que atingem os jovens como nunca). La Taille descreve uma 
vida marcada pela fragmentação da experiência do tempo. Desde que a modernidade 
abdicou da referência ao passado, das instituições ligadas à tradição pré-moderna, 
e a pós-modernidade leva-nos à descrença no progresso, ao colapso das utopias, 
encontramo-nos presos em um eterno presente, saltando de uma a outra pequena 
urgência. Não há clareza sobre hierarquias e valores que são constantemente 
questionados, relativizados, tornando-se oscilantes. É contexto de mudanças velozes, 
de instabilidade, daí porque a capacidade de esquecer torna-se uma qualidade 
adaptativa. Logo, a identidade flexível dotada da capacidade de não pertencer a nada 
ou ninguém, de não se fixar, é privilegiada. A sociabilidade ganha a forma de enxames 
efêmeros, fragmentados, sem grandes compromissos. A facilidade de conexão 
acompanha a de desconexão. Este contexto hedônico, de pouca memória e utopias, 
de efemeridade e fragmentação, do vazio, do vão, é fundamental, em especial para 
compreendermos a queda da culpa e o apelo da vaidade e, logo, da vergonha.

As mudanças econômicas e sociais que impuseram o fim da era moderna 
enfraqueceram as instituições que baseavam as identidades fixas e a culpa se diluiu 
a medida em que os discursos moralizadores dessas instituições deixaram de ser 
considerados certezas inquestionáveis. Na pós-modernidade, a identidade se relaciona 
com a lógica do mercado, ou seja, é modulada por meio de relações hedônicas de 
consumo. Sem os moldes, o sujeito precisa criar e gerir sua autoimagem, daí a ascensão 
do medo da vergonha que pode manchar a imagem criada. Sibilia (2014) destaca que 
os jovens de hoje são muito mais afetados pelo medo de expor-se a vergonha do que 
pelo peso da culpa. E justifica sua análise descrevendo que nossas subjetividades 
são cada vez menos pautadas por uma relação interior de si para consigo e cada vez 
mais exteriorizadas em imagens dispostas e dependentes do olhar do outro. Neste 
ponto, o fato de que crescem em relações sociais que se estabelecem através das 
redes sociais é uma variável que também deve ser analisada. 

Ver e ser visto na rede: a construção de uma auto imagem
A internet, especialmente a partir da web 2.0, também tem reconfigurado significativos 

aspectos de nosso cotidiano, como o trabalho, o consumo e os relacionamentos 
(HEIM in MARTINO, 2015). A web 2.0 fez surgir geração que é conhecida como 
screenagers, nativos digitais, millenials ou netizens. São jovens que não conheceram 
o mundo antes dos computadores: “(...) nasceu na década de oitenta, que interage 
com os controles remotos, joysticks, mouse, Internet, pensam e aprendem de forma 
diferenciada. Aprendem com a descontinuidade, aceitam que as coisas continuem 
mudando sem se preocupar com um final determinístico” (RUSHKOFF, 1999 in 
ALVES, 2007). Essa geração se constitui em notável medida por meio de tecnologias 
digitais e sua sociabilidade se dá em grande parte pelo envio de conteúdos, curtidas, 
compartilhamentos e outros recursos on line, que Levy (in MARTINO, 2015) definiu 
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como cybercultura. 
Desde que se tornaram fundamentais na arquitetura de nossas relações sociais, as 

redes sociais tornaram-se fundamentais para esta subjetividade. Turkle (2012) aponta 
a crescente dificuldade de ficarmos sós, pois nos tornamos ansiosos e inquietos, 
entramos em pânico. Estar sozinho parece ser um problema que precisa ser resolvido 
e que tentamos resolver com conexão. Para La Taille (2009, p. 74), a angústia por 
conexão indica que estamos a todo momento sujeitos a nos confrontar com o vazio de 
sentido, de direção e significado, que nossa forma de sociabilidade falha em prover. 
Por outro lado, segundo Turkle, percebe-se a necessidade constante deste sujeito 
de reafirmar para si, através da visão da imagem de si, de que sim existe. Como diz 
Sibilia (2012, p. 169):

As redes sociais, assim como os reality shows, por exemplo, ensinam e 
permitem consumar o anseio de ser vigiado ou, em termos mais exatos, 
visualmente consumido. Por isso, se a subjetividade contemporânea 
se torna “controlada”, isso não se dá como efeito de um panóptico 
externo que vigia e normaliza todos os cidadãos sob o peso moral da 
lei, mas pela ameaça de exclusão – ou até de inexistência – que pode 
ser provocada pela falta de alguém que (me) olhe. Volta à tona aqui o 
já citado pavor de “virar um nada”, que pode ser particularmente atroz 
quando o que se é não se baseia na própria interioridade, mas se 
constrói na visibilidade dos corpos e das telas.

Para Turkle, constante conexão está transformando a forma como as pessoas 
pensam a si mesmas, se não temos conexão não nos sentimos nós mesmos. A 
vantagem da rede, como um espelho que confirma nossa existência, é que melhor 
permite-nos apresentar o self como queríamos ser, editamos, deletamos, retocamos. 
Torna-se assim fundamental compreendermos que interesses nos movem na 
construção desta auto-imagem.

Ao contrário da lógica da arquitetura panóptica em que poucos viam muitos e esses 
muitos não podiam ver-se, com a rede ocorre o contrário, a central de vigilância também 
está acessível, ou, pelo menos, muito mais acessível, ampliando as possibilidades 
do que se podia ver nas sociedades analisadas por Foucault. A vigilância se torna 
espetacularizada na medida em que se aproxima da lógica comercial das companhias 
de televisão, assim como analisou Debord. Agora não apenas aquele pequeno 
número de corporações, nós mesmos usuários da rede criamos o que Sibília (2008) 
descreve como o ‘show do eu’, passamos também a exibir uma intimidade editada 
como espetáculo. Assim, a vigilância torna-se espetacularizada também na medida em 
que se espia não somente a vida pública nas escolas, hospitais e presídios. Cinema, 
tevê e rádio, os meios de comunicação paradigmáticos da sociedade do espetáculo 
analisada por Debord, já exploravam a exibição da intimidade de figuras públicas, 
celebridades. Tal situação de exposição da intimidade passa a ser vivenciada por 
muitos mais. 

Como afirma Bruno (2004, p. 119), “os dispositivos de visibilidade atuais oferecem o 
olhar do outro e uma cena pública numa realidade social onde o indivíduo só existe se 
ele é capaz de fazer saber que ele existe”. Neste sentido, a ampliação da visibilidade 
torna-se até mesmo “condição almejada de existência e de reconhecimento” (idem). 
Assim, há disputa por atenção. Bruno identifica nesse processo ainda o anseio por 
auxílio na atribuição de sentido para nossa identidade e existência. Ou seja, esse 
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fenômeno envolve mais do que se fazer ver para o ‘outro’, aqui importa, também, ver 
a si e construir uma autoimagem. Trata-se de uma nova concepção de espetáculo 
na qual à maioria não cabe mais simplesmente a posição de espectadores, como 
identificara Debord. 

Como vimos, uma sociedade baseada no consumo enfraquece moldes identitários 
da sociedade disciplinar, o estanque dá lugar ao flexível, a restrição neurótica dá 
lugar ao hedonismo, e a culpa como técnica de auto-controle e restrição, perde sua 
centralidade estratégica. Neste novo cenário a identidade ao invés de pressuposta, 
deve ser constantemente construída e afirmada. Mas esta construção se dá menos 
na relação interna de autovigilância, intrasubjetiva, do sujeito para consigo. A imagem 
de si é cada vez mais algo que se constrói externamente, nas imagens que postamos 
nas redes. É nas redes que vemos ao outro, e é lá que somos vistos e vemos a nós 
mesmos. Como as redes ganham cada vez mais a centralidade de arena da vida 
social, precisamos realizar lá nossa existência. Mas que imagens são valoradas nesta 
arena marcada pela competição por atenção?

Segundo La Taille (2009), a sociedade atual sobrevaloriza o “vencedor”. Quem é 
este? Em primeiro lugar, “o vencedor não é apenas quem se dá bem na vida, mas quem 
se dá melhor que os outros” (p. 172). Como baseia-se na vaidade, exige, portanto, 
o estabelecimento de superioridade. Não bastaria uma relação de reconhecimento 
recíproco, alguém deve estar por baixo. Nem tão pouco pode funcionar com o simples 
autojuízo positivo. Há o desejo do olhar do seu outro, o perdedor. Em uma cultura da 
vaidade, presume-se a necessidade da admiração alheia, como se fosse o fim em si 
de nossas ações. Assim a sensação de invisibilidade torna-se um martírio. Mais que 
respeito, o sujeito quer admiração, para tanto procura se destacar e impressionar. O 
vencedor será aquele que tem algumas marcas e uma visibilidade aos olhos de todos. 

A análise de La Taille (2009) parece-nos bastante pertinente na medida em que 
ressalta que em uma cultura da vaidade, as identidades devem ser divididas entre 
aqueles que representam o vencedor e aquelas que representam o perdedor. O auto 
apreço demanda olhares de admiração e a marcação de um outro desprezível. A lógica 
da vaidade exige que a admiração para uns, acompanhe a vergonha para outros. 

Nas redes a cultura da vaidade se consolida na busca por atenção e admiração. 
Esta subjetividade exteriorizada, digital, “virtualizada” nas redes, nos dados que eu 
mesmo produzo sobre mim deve ser visualizada, deve ter “views”, e mais do que isso 
deve ser admirada, deve ganhar “likes” que confirmem para mim mesmo meu status 
de vencedor. Nas redes a cultura da vaidade também se consolida no medo de não ser 
visto ou mesmo de ser visto como um perdedor, de ser lá envergonhado, humilhado. 

Conclusões e provocações
O que acontece quando esta auto-imagem é, ao invés de admirada, vilipendiada? 

Quais as consequências para quem sofre o cyberbullying? Por outro lado, diante 
deste jogo social pautado na vaidade e na vergonha, o que busca aquele que pratica 
o cyberbullying?

Tanto na violência do happy slapping de Goiânia, quanto nos ataques racistas e 
sexistas promovidos pelas gangues virtuais do Facebook, identificamos a presença 
do desejo de se fazer ver, de obter visibilidade e sentir-se vencedor ao transformar 
um outro em perdedor. “Mitar” no Whatsapp, no Facebook e até mesmo na mídia 
nacional parece ser o grande objetivo. O fato de que a humilhação de um outro é 
o meio encontrado para tal auto engrandecimento corrobora a análise de La Taille 
sobre a cultura da vaidade depender da demarcação de um vencedor e de um 
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perdedor. Não é que o crime é justificável na busca pela admiração, nos dois casos 
o crime é visto pelos jovens como fundamental pois somente pela humilhação de um 
outro, conseguem auto afirmar-se com admiráveis. O sentimento de culpa parece 
ter pouquíssima presença aqui. Publicar e fazer circular as imagens do crime, como 
fizeram os jovens de Goiânia, torna-se aqui central, desde que a estética da humilhação 
se torna fundamental em seus jogos sociais. Não há culpa em violentar fisicamente 
ou em assediar moralmente. Para estes jovens, o olhar dos outros sobre si e o olhar 
de si sobre si não representam o olhar moralizante que nos faz sentir culpa. Estes 
olhares cumprem primordialmente a função de marcar, confirmar, suas existências 
nesta sociedade do espetáculo, da visibilidade. Sendo eles aqueles que humilham e 
violentam, entendem, portanto, que se confirma assim que são eles os vencedores, 
os merecedores da admiração. Não há dúvidas, de que o estético, aqui é amplamente 
mais importante para estes jovens do que o ético. Como diz La Taille (2009, p. 29), 
“o homem pós-moderno trocou a avaliação ética do mundo pela avaliação estética”. 
Assim, a opção pela mais sensacionalista violência parece para alguns jovens 
perfeitamente cabível, infelizmente, como um modo perverso de autoafirmação e de 
relação com o olhar dos outros.

O cyberbullying é uma manifestação explícita da cultura da vaidade por vários 
motivos. Demonstra o quanto o sentimento de realização pessoal típico deste momento, 
ser “mito”, já não se consolida na relação intrasubjetiva, do indivíduo consigo mesmo. 
Ao contrário só parece poder se consolidar com os olhares de admiração dos outros, 
com quantidade de visualizações, de likes e de seguidores. Mas é o fato de que esta 
realização pessoal demanda a marcação de um outro como perdedor, aquele que 
deve ser humilhado, o que é mais lamentável neste fenômeno. Ser mito é ser capaz 
de humilhar, de infringir no outro este que é o marcador subjetivo maior de nossos 
tempos: a vergonha. 

A cultura visual é um campo de estudos com objetivos diversos.

A Cultura Visual é um campo interdisciplinar que investiga como se 
interligam cultura e experiências visuais (MITCHELL, 2002). Por um 
lado, discute o modo como nossa dimensão cultural influencia como 
vivenciamos as experiências visuais e como predispõe certas formas 
de organizações da vida social através da consolidação e regulação 
dos eventos visuais. Por outro lado, põe em questão o papel destas 
experiências visuais enquanto práticas que por sua vez produzem 
significado e modos de subjetivação. (SÉRVIO, 2017, p.154)

Sendo assim, podemos vislumbrar maiores estudos sobre como uma cultura da 
vaidade implica na estruturação de experiências visuais e como estas experiências 
visuais são recebidas por meio desta cultura da vaidade. Investigar o lugar das 
imagens na socialização em rede pede que se considere em vários contextos a lógica 
da cultura da vaidade. No Happy Slapping em Goiânia é por meio das imagens que 
se consolida a prática de produção de significados que pautam esta cultura, ou seja, 
nestas imagens se estabelece quem é vencedor e quem é perdedor. Fazer circulá-las 
é então necessário. Nos ataques racistas de gangues virtuais a perfis de celebridades 
como a jornalista Maju Coutinho observamos a tentativa de subverter os sentidos 
almejados por este perfil, trazendo a este a marca da vergonha, da humilhação. 
Lembramos que como diz Mitchell (2005), as mídias nunca são exclusivamente 
visuais. Uma fotografia no instagram, não é apenas uma informação visual. Nas redes 
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sociais, imagens se entranham às sessões de comentários e aos ícones de aprovação 
(likes), por exemplo. Ao promover uma enxurrada de comentários depreciativos, estas 
gangues buscam também alternar nossa percepção sobre as imagens destes perfis 
online.

Esperamos assim estimular a avaliação sobre o quanto a cultura da vaidade, 
especialmente através das práticas de cyberbullying, vem construindo ou influenciando 
como vivemos experiência visuais. Afinal, sendo a vergonha de fato o marcador 
subjetivo de nossa episteme, em que outras esferas do dia a dia de jovens ela se 
efetiva em práticas do olhar e na construção de experiências visuais?
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RESUMO
Este trabalho resulta de pesquisa desenvolvida junto a grupo 

de pesquisa no programa de pós-graduação em educação de 
uma universidade federal desde março de 2020. Nele, buscamos 
compreender as periferias urbanas através de suas manifestações 
imagéticas nas redes sociais, especificamente no Instagram. Nesse 
texto trago as perspectivas teóricas nos campos da globalização, 
cultura digital e cultura visual, buscando diálogos entre autores 
da atualidade. Com curadoria de imagens iniciada em junho de 
2020, buscamos entender as dinâmicas da globalização e suas 
tensões, vendo como se manifestam no imaginário e na produção 
de visualidades das/sobre as periferias urbanas, em busca de uma 
reflexão sobre a natureza evocativa das visualidades, suas potências, 
ressonâncias e repercussões.
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ABSTRACT 
This work results from a research developed in a research 

groupunder a post graduation program in Education in a federal 
university since march, 2021. Here, we try to understand the urban 
peripheries by its social media imagery manifestations, in special 
Instagram. This articlçe brings theoretical thoughts on globalization, 
digital culture and visual culture, seeking possible dialogs beetwin 
contemporany authors. The image curatorship, started at juny, 2020, 
intend to seize globalizations dynamics and tensions, studing how 
they appear on the production of visualizations on/about urban 
peripheries, to develop a reflexion about the evocative nature of these 
images, their powers, echoes and reverberations.
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Globalização: palco de disputas que amplia as desigualdades
entre os atores.
Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento, iniciada em março de 2020 

como parte de um programa de pós-graduação em educação em uma universidade 
federal no Rio de Janeiro. Aqui, apresentamos algumas das conclusões preliminares da 
curadoria de imagens feita (e igualmente ainda em andamento) a partir de publicações 
que se utilizaram das hashtags #periferia e #favela entre junho de 2020 e setembro 
de 2021 na plataforma digital Instagram; pretendemos modestamente contribuir para 
o registro da produção de visualidades periféricas durante a pandemia de COVID-19 
e compreender como as dinâmicas do processo de globalização se fazem presentes 
no ambiente virtual.

Marcada por um processo de globalização que esgarça as feridas da desigualdade, 
nossa época enfrenta desafios tão titânicos quanto urgentes. Um mundo com fronteiras 
frágeis, aumento da desigualdade, turbulências políticas, crise climática causada 
pelo aquecimento global, confrontos políticos e econômicos e a recente pandemia de 
COVID-19 são apenas alguns fatores que contribuem para o aumento das incertezas 
em todas as áreas. As seguras referências de tempo e espaço que estabilizavam a 
vida dos nossos pais e davam a eles a sensação de que seus filhos viveriam em um 
lugar que era possível supor... já não nos guiam nem confortam. Na ordem social 
contemporânea, este é o progresso que veio parar em nossas mãos!

Entre a afirmação de que rumamos inexoravelmente para um mundo unificado e 
portador de uma cultura universal, e a luta pela preservação de tradições ancestrais 
de comunidades isoladas, muitas opiniões são matizadas e buscam clarificar as 
possibilidades que estão postas para o nosso futuro. Mas a própria definição de 
globalização fica à deriva entre tantas visões diferentes sobre o mesmo tema: existe a 
globalização financeira que dilui fronteiras para o capital internacional correr o mundo 
na inebriante velocidade do digital; na busca por um passado puro que só existe em 
delírios saudosistas; há a globalização da homogeneização cultural que se pretende 
a partir dos centros simbólicos e a globalização democratizante e diversa sonhada 
por grupos dos mais diversos. Afinal, o que é então essa globalização? CANCLINI 
promove este questionamento ao observar que “Curioso é que essa disputa de todos 
contra todos, em que fábricas vão falindo, empregos são destruídos e explodem a 
migração em massa e os conflitos étnicos e regionais, receba o nome de globalização. 
” (2003, p. 36).

Em termos prospectivos, estudiosos que assumem posição mais sombria em relação 
aos efeitos perversos da globalização sugerem que a velocidade e intensidade das 
mudanças possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico promove um processo de 
transformações culturais que em algum tempo levará a que sejamos todos unificados 
em uma mesma cultura global (não resisto a mencionar a marca da TV Globo 
para ilustrar o mundo cabendo na tela, assim como a tela contida no mundo). No 
entanto, outros estudos buscam esquadrinhar a complexidade e multideterminação 
do fenômeno e suas consequências, sugerindo que o poder não tem - tanto quanto 
desejaria e aparenta ter - um domínio tão absoluto sobre tudo o que acontece e que a 
globalização não é um dado, “não é um paradigma científico” (CANCLINI, 2003), mas 
uma interpretação do que ocorre no mundo, podendo adquirir diferentes sentidos.

O ímpeto de afirmação identitária presente nas manifestações culturais das 
periferias (funk, charm, rap e literatura por exemplo) parece mostrar que há mesmo 
uma dinâmica mais rica nos processos sociais e culturais do mundo globalizado do 
que o simplismo de uma atuação hegemônica de “mão única” impondo padrões de 
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comportamento, valores e tendências de um certo centro global homogeneizante.
Ainda analisando o fenômeno, SANTOS (2003) identifica dois diferentes modos 

de produção da globalização que, de forma muito provisória e simplificada, poderiam 
ser descritos assim: O primeiro, globalização de cima para baixo, representaria um 
movimento de pressão do global sobre o local no sentido de promover a universalização 
de uma cultura oriunda dos países centrais com o intuito de eliminar as expressões 
locais.  O segundo, globalização de baixo para cima, se expressa pelas influências 
que as culturas locais exercem sobre a global no âmbito mesmo dessa inter-relação 
promovida pelas forças que supostamente pretenderiam “apagá-las”.

Tal cenário pode ser visto como o embate caótico de ondas que se atiram em todas 
as direções durante a tempestade que agita o oceano. Nele, estão pavimentadas as 
vias da comunicação digital para a transferência vertiginosa de dados por todo o mundo 
e se veem multiplicados como bens de consumo os artefatos de acesso, produção, 
edição e publicação de conteúdo. E é aqui que entra a imagem, esta entidade que se 
projeta nas paisagens do hoje, atravessa o cotidiano, narra o mundo que se narra, rola 
para baixo e para os lados nas telas dos dispositivos móveis, dança diante dos olhos 
carregada de discursos.

MIRZOEFF percebe que algo mudou nos meios, vaticinando sobre a internet que 
“este não é só mais uma forma de mass media, mas o primeiro meio universal” (2005). 
E demonstra com uma simples comparação como a imagem tem sido largamente 
gerada e disseminada neste meio, mostrando a partir de um estudo que

“Em 1930, um total estimado de 1 bilhão de fotografias eram tiradas 
por ano no mundo. Cinquenta anos depois, por volta de 25 bilhões 
por ano, ainda tiradas em filme. Em 2012, nós estávamos tirando 380 
bilhões de fotografias por ano, quase todas digitais.”

Portanto parece que a imagem é muito mais do que o resultado da interpretação de 
um estímulo visual que passa uma informação; não. As energias que ela mobiliza vão 
além de impressionar os olhos: são capazes de sensibilizar subjetividades, mobilizar 
valores, suscitar reações, estabelecer modos de ver cruciais

Outro autor contemporâneo de ativa produção que pensa essa intrincada relação 
imagem-redes-globalização, estando bem situado no campo da Cultura Visual, é 
Ricardo Campos que pensa inclusive nossa relação cognitiva com a imagem, relação 
essa moldada pelas transformações do ambiente tecnológico e social. O autor observa 
que depois de uma fase mais táctil da experiência da criança,

“com o decorrer dos anos a audição e especialmente a visão vão 
adquirindo outra primazia. Tal deve-se às crescentes exigências 
cognitivas de uma realidade que vai complexificando os mecanismos 
de comunicação, recorrendo a imbricadas gramáticas e redes 
semânticas que exigem cada vez mais destreza” (2013, P.1)

Essa constatação pode ser um detalhe no campo de conhecimento em questão, 
mas tem sua relevância: somos seres cada vez mais visuais, e como tal não espanta 
que nossas relações passem pelo visual e tenham nele um registro profundo e cheio 
de sentidos a serem apreendidos e compreendidos. MIRZOEFF parece concordar, ao 
afirmar categoricamente a respeito da tão abundante produção de imagens nos dias 
atuais:
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“Gostemos ou não, a emergente sociedade global é visual. Todas 
essas fotografias e vídeos são nosso jeito de tentar ver o mundo. Nos 
sentimos compelidos a fazer imagens dele e compartilhá-las com os 
outros, como uma parte-chave de nossos esforços para entender o 
mundo em mutação em volta de nós, e nosso lugar nele” (2005). 

CAMPOS ainda contribui para desenhar o cenário com sua análise clara do 
ambiente predominantemente tecnológico em que a imagem se espalha e espraia 
seus sentidos, tomando o devido cuidado de reconhecer que ela, a imagem, não é a 
mais importante hoje, mas que há hoje algo novo – e define esse novo nos termos de 
uma

“multiplicação de aparatos técnicos que, particularmente desde o 
aparecimento da fotografia e mais tarde do cinema, no século XIX, 
vieram transfigurar definitivamente não apenas a ontologia da imagem 
mas igualmente a nossa vivência visual do mundo” (2013, P. 2).

Com a cultura visual vamos além: vemos que ela, a imagem, vai além de si mesma 
-  tanto ilustra como insinua, tanto revela quanto ensina o que se passa ao seu redor, 
antes, durante e depois de sua produção.

Buscamos perceber o que pulsa nesses ambientes em termos dos discursos que 
surgem nesse difícil contexto, das experiências que são confidenciadas ao pé do 
ouvido de todo o mundo através da “grande rede mundial” que hoje se configura como 
um imenso campo luminoso de imagens velozes, fragmentado em tantos e tantos 
ecrâs que nos trazem o mundo e nos levam até ele.

Cultura Digital, periferias e redes sociais na Internet
A escolha do recorte das periferias e a iminência do campo da cultura digital impõe 

uma abertura do referencial teórico para esses dois âmbitos. Aqui a Cultura Visual 
se mostra, mais uma vez, um campo de estudos vivo e transversal, uma vez que 
nos leva a dialogar com as discussões da sociologia sobre a definição de periferia e 
sua diferenciação do termo subúrbio, assim como com a Cultura Digital que também 
atravessa outros campos. Esse aspecto da pesquisa tem se mostrado instigante e 
desafiador.

Buscamos pensar em periferia como algo que extrapola limites geográficos; que 
marca um espaço igualmente cultural e estético, um “de baixo” ou “de fora” não 
apenas georreferenciado, mas potente campo de expressões, corpos, ideias, dramas 
e resistências – visão que coaduna com as colocações de SANTOS (2019, 2020), que 
se apropria do ponto cardinal sul para designar tais localidades, culturas e valores à 
margem do mundo. D’ANDREA (2020) contribui para a visão da periferia ao traçar 
um curso histórico não só do uso do termo no Brasil mas também do que identificou 
como um esforço ativo e permanente de auto definição das periferias, uma tentativa 
dos moradores de periferias de “estabelecer uma narrativa própria sem a necessidade 
de mediadores” (p. 22). E é muito curioso como o pensamento da autora encaixa no 
de SANTOS, quando esta conclui que esta narrativa própria lança bases para uma 
epistemologia periférica (p. 22) e aquele guia seu trabalho (2019) rumo à legitimação 
das epistemologias do sul.

De certo já eram notórias as transformações sociais e os acalorados debates sobre 
a presença generalizada de dispositivos eletrônicos de comunicação (inclusive nas 
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periferias mundiais), bem como a influência e popularidade das assim chamadas 
redes sociais¹. E não podemos esquecer que este novo meio revelou capacidade 
para englobar outros (todos?) Dos serviços de conteúdo por demanda como Netflix 
e Amazon Prime, passando pela adaptação dos jornais tradicionais nas plataformas 
digitais ou o aparecimento de novos veículos exclusivamente digitais como blogs, 
sites e canais do Youtube... nada passou incólume depois que os primeiros esforços 
da ARPANET² deram corpo à rede mundial de computadores.

RECUERO observa poder de impacto das redes digitais quando aponta como 
importante mudança a “possibilidade de expressão e sociabilização através das 
ferramentas de comunicação mediada pelo computador (CMC)” (2009, P. 24) ou faz 
uma reflexão mais aprofundada sobre o ganho de capital social em redes sociais 
na internet. Em uma reflexão mais atualizada, CANCLINI (2019) observa como a 
comunicação mediada por computador tem modificado dramaticamente as estruturas 
sociais. Vejamos que é possível encontrar um ponto de tangência com as análises de 
RECUERO (2009), quando percebemos que o autor afirma que

“os GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon), ao reformarem o 
poder econômico político, redefinem o sentido de social: os hábitos, 
o significado de trabalho e o consumo, a comunicação e o isolamento 
dos indivíduos. Não são apenas os maiores complexos empresariais 
e inovadores tecno-lógicos, também reconfiguram o significado das 
convivências e das interações. “ (p. 17)

À parte o COVID-19, o mundo vinha sentindo solavancos digitais – mas o advento da 
pandemia acelerou as mudanças já velozes no sentido de mediarmos cada vez mais, 
pelo computador, nossas relações. O vírus, com sua “cruel pedagogia” (SANTOS, 
2020), jogou luz sobre nossas iniquidades, esgarçou a urgência de mudanças 
estruturais no modelo civilizatório, afetando as periferias e seus moradores, trazendo 
para o palco das dinâmicas sociais novos e antigos questionamentos, tensionamentos 
e disputas. As sujeitas e sujeitos periféricos (D’ANDREA, 2020) com os quais o projeto 
sonhava encontrar, trocar e aprender ao alcance de um aperto de mãos, mais do que 
ninguém estão sob o jugo da peste do século XXI.

Isto quer dizer, e eis o ponto a que se pretende chegar, que os profundos impactos 
sofridos por esta população, uma vez que acontecem nesses grupos sociais no mundo 
off-line, de alguma forma devem reverberar e desdobrarem-se no mundo on-line, uma 
vez que o on-line nada mais é, conforme RECUERO (2009) aponta, uma extensão 
da sociedade off-line. A autora deixa esse pensamento claro ao afirmar que “Estudar 
redes sociais, portanto, é estudar os padrões de conexões no ciberespaço. É explorar 
uma metáfora estrutural para compreender elementos dinâmicos e de composição 
dos grupos sociais”. (p. 21).

¹Sigla para Advanced Research Projects Agency (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, em 
tradução livre), um órgão do Departamento de defesa dos EUA que gestou a ideia de uma rede de 
computadores não centralizada.

²Disponível no Youtube. Acessada em https://www.youtube.com/watch?v=vfbujF5sXOM, em 06 de 
junho de 2021.
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Periferia e populações “ao sul do centro”. 
Tão preciso quanto abrangente, o termo periferia evoca claramente lugares e 

condições de vida familiares – mas também deixa em aberto um enorme campo de 
interpretações. E foi na busca de uma definição, um conceito, que encontramos bem 
mais do que isso: O trabalho de D’ANDREA (2020) até parece, de início, também 
buscar um conceito de periferias, mas em sua análise histórica do surgimento, uso e 
apropriações do termo (em especial no Brasil) ao longo da segunda metade do século 
XX e início do XXI, nota-se a intenção de não apresentar ou cunhar uma definição 
puramente teórica, mas de buscar a definição que é feita da palavra pelos sujeitos 
e sujeitas das próprias periferias, reconhecendo que “em determinado momento 
histórico os próprios moradores da periferia passaram a sistematizar os significados 
do referido conceito.” (p. 20). Esta compreensão é importante na medida em que não 
só situa como legitima a compreensão do termo que usaremos neste trabalho. Com o 
auxílio deste autor compreendemos que o termo se metaforizou a partir da segunda 
metade do século XX, trazido para as discussões a respeito da geopolítica urbana do 
capitalismo. Como diz o autor,

“em sua acepção urbana, termo periferia, que originou-se de debates 
econômicos ocorridos nas décadas de 1950 e 1960 que versavam 
sobre a relação dos países da periferia do capitalismo com as 
economias centrais.” (p. 20)

A partir deste ponto, palavra transitou entre sentidos, tendo a preponderância de seu 
uso também trocado de mãos ao longo das décadas até ser apropriada pelos próprios 
moradores e atores sociais originários das (hoje) assim ditas periferias. Mais comum no 
meio acadêmico e no urbanismo até os anos 80, o termo periferia fora então utilizado 
pontualmente por alguns atores sociais como o movimento punk. Nesta década, em 
que o autor identifica como sendo de “ascenso de movimentos de massa e mobilização 
popular”, o termo periferia tinha sua preponderância do uso pelo meio acadêmico. 
Mas foi na década de 90, com a implantação do neoliberalismo e crescimento da 
pobreza e da violência, que “a periferia reivindicou a palavra periferia” (p. 21), tendo 
como principais artífices desse processo as expressões culturais, principalmente os 
movimentos funk, hip-hop e RAP. Em sua análise das manifestações culturais da 
época o autor reconhece intenções comuns nas manifestações das periferias, quais 
sejam: denunciar, unir e pacificar.

Nos anos 90, parece ter havido um esforço em comum no sentido de pôr um 
holofote sobre a violência policial, a sujeição de moradores aos senhores de territórios 
conflagrados e às vicissitudes de moradores de áreas esquecidas pelo poder público 
(denúncia); tal explanação de condições, ao conter e expor uma comovente realidade, 
apresentava e promovia uma identidade em comum (união); finalmente, ao conter e 
negar a violência, tais expressões clamavam por uma ressignificação desses territórios 
em termos que não só o risco de vida (pacificação). O resultado deste movimento teve 
consequências para a visibilidade tanto do termo como dos territórios a que ele se 
refere, abrindo caminho para este algo em comum que nos permite identificar do que 
falamos ao dizer, hoje, periferia. Como conclui o autor:

“Assim, periferia alcançou uma abrangência e uma visibilidade inédita 
por ser o termo mais adequado naquele momento para a finalidade 
pretendida de pacificação, fundamentalmente por sua capacidade de 
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aceitação por grande parte da população que se identificava com os 
atributos que o conceito expressava: local de violência e pobreza, mas 
com solidariedade e potências.” (p. 23) 

Por sua vez CANCLINI (2003), citando outros estudos, também atenta para 
o movimento segregador no desenvolvimento das grandes cidades, o que pode 
possibilitar uma visão mais ampla do fenômeno que D’ANDREA esmiúça no Brasil.

 “Estudos como os de Miguel Angel Aguilar, no México, e Teresa 
P.R. Caldeira, em São Paulo, mostram como os imaginários dessas 
megalópoles vêm sendo modificados pelas novas formas de 
segregação e violência. Nas cidades latino-americanas, a segregação 
se organizou, durante o desenvolvimento modernizador, separando os 
grupos sociais em diferentes bairros. Depois, para ordenar a expansão 
urbana provocada pelas migrações e a industrialização desde meados 
do século, a população foi dividida sob a oposição centro-periferia: 
as classes médias e altas nas zonas centrais mais bem equipadas, 
enquanto os pobres se aglomeravam em subúrbios desfavorecidos. 
(p. 191)

Notemos que o termo periferia é colocado aqui sob o aspecto tradicional do urbanismo, 
referindo-se a áreas centrais e periféricas; mas também, na própria definição, o termo 
“desfavorecidos” já denota que há algo mais na periferia (ou algo menos) que a separa 
dos “centros” também em termos de qualidade de vida, favorecimento.

Outro autor de nosso interesse que também aborda a questão dessas áreas 
populacionais desfavorecidas é SANTOS. Lembremos por um instante nossa 
preocupação já enunciada de entender o contexto global para nos situarmos nos 
estudos do que vimos chamando periferias; tal linha de pensamento encontra 
ressonância nas reflexões do autor que em inúmeras oportunidades, refere-se a 
localidades e condições de vida adversas. 

“São os grupos que têm em comum padecerem de uma especial 
vulnerabilidade que precede a quarentena e se agrava com ela. Tais 
grupos compõem aquilo a que chamo de Sul. Na minha concepção, 
o Sul não designa um espaço geográfico. Designa um espaço-tempo 
político, social e cultural.” (p. 15)

Ainda em sua análise da pandemia, SANTOS (2020) parece ficar à vontade com o 
termo periferia quando se refere aos espaços e gentes “à margem” da globalização, 
do sistema financeiro e de condições básicas de vida e dignidade: “Deve salientar-se 
que para os moradores das periferias pobres do mundo, a atual emergência sanitária 
vem juntar-se a muitas outras emergências. ” (p. 19).
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Esta análise da pandemia não é um caso isolado na obra do autor em que ele 
se refere a estas circunstâncias adversas, vividas inclusive pelas “sujeitas e sujeitos 
periféricos” (D’ANDREA, 2020); cremos que sua referência às “epistemologias do 
sul ” (2019) e ao próprio sul como sendo o já citado “espaço-tempo político” (2020) 
encontrado na América Latina, África e tantos outros países e continentes, também 
diz respeito à nossa “perifa”, às nossas “quebradas”, à nossa “favela” (como vimos, 
aliás, já citado pelo autor).

Os “de baixo”, os “de fora”, os “à margem”, os “sem” (sem teto, sem casa, água, 
educação, segurança...). Os subtraídos do mundo que soma e multiplica sem dividir. 
É com alegria e gratidão que percebemos ao longo da pesquisa como esses autores, 
trazidos para entendimento do contexto geral, assim como nós buscam perceber os 
fenômenos que analisam sob a ótica de como eles afetam povos já tão afetados. 
Tal contribuição enriquece a pesquisa, mas também nos enche o coração com a 
consoladora certeza de que os excluídos não estão esquecidos.

FONTE: perfil @gdazoera

FONTE: perfil @afotogracria

FONTE: perfil @artistaslatinas

FONTE: perfil @avante_brasil

Figura 1. Denúncia de abuso policial

Figura 3. Verdadeira estética brasileira

Figura 2. Uso da tag paar divulgação 
de live

Figura 4. Apropriação e desinformação
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Conclusões preliminares
A curadoria selecionou um total e 140 imagens registradas sob as hashtags 

#periferia e #favela no Instagram, entre 20 de junho de 2020 e 22 de agosto de 
2021. Uma vez avaliado o conjunto delas, pudemos notar que há predominância de 
certos elementos que podem identificar as periferias de que tratam: a motocicleta 
esteve presente em boa parte das postagens, como símbolo de juventude e ousadia 
na prática recorrente do “grau” (manobras em apenas uma roda). O tema do grau 
mostrou-se potente na geração de engajamento (comentários, curtidas, emojis de 
apoio e compartilhamentos).

De modo geral, a exposição imagética das publicações nas hashtags pesquisadas 
traziam como tema principal a)- estética das periferias (sem entrarmos em questões 
teóricas, tomemos por estética o conjunto de elementos, atitudes, vestimentas, objetos, 
condições de vida e urbanidade que caracterizam as regiões periféricas); b)- cotidiano 
das periferias (hábitos, jogos, lugares, trabalhadores etc); c)- divulgação de eventos, 
cursos, palestras, projetos sociais, perfis e canais de vídeos e conteúdo sobre as 
periferias); d)- informação, na forma de notícias repercutidas da grande mídia ou 
produzida e direcionada especificamente por e para sujeitos e sujeitas periféricas; e)- 
denúncia/pacificação, conforme definido por D’ANDREA  (2020) – tais publicações 
costumam repercutir denúncias de abuso policial ou trazer reflexões sobre a violência 
vivida pelos sujeitos e sujeitas em montagens com imagens de operações policiais ou 
montagens visuais com versos de RAP (muitos dos Racionais MC’s); e finalmente f)- 
apropriação, o que é preciso contextualizar relatando duas descoberta da pesquisa:

Para os fins da pesquisa, foi preciso começar a seguir as hashtags escolhidas, 
assim começamos a “receber” material publicado por inúmeros perfis que haviam 
marcado suas publicações com #favela e/ou #periferia. A recorrência de policiais 
militares em algumas publicações chamou atenção nos mosaicos de visualidades 
da rede social; uma observação mais atenta nos revelou publicações enaltecendo 
as PMs ao trazer fotos e vídeos de oficiais em praças nas comunidades interagindo 
amistosamente com moradores, jogando bola com adolescentes e segurando crianças 
no colo; ao seguirmos a trilha dessas publicações, descobrimos perfis de policiais 
militares que relatam suas rotinas nas quebradas através de fotos e vídeos, como 
os @paes_jhunioroficial e @dgojuan. Além disso também percebemos a ocorrência 
de vídeos e memes de perfis de extrema direita e bolsonaristas, não pertencentes a 
uma pessoa, com grande número de seguidores e conteúdos negacionistas e do tipo 
que hoje chamamos “fake-news”, como @zepovinho_indignado, @avante_brasil_ e 
@bolsonaro_mitoo0.

De início, tendemos a considerar como “apropriação” tanto as postagens dos 
policiais militares como as dos perfis de direita, um tanto impactados que estávamos 
or encontrar materiais como o vídeo que exibia um ladrão sendo perseguido por uma 
vítima e sendo tratado por “lixo” chamada em letras garrafais, em clima satírico que 
insinuava vantagens dos cidadãos andarem armados. Mas foi preciso uma autocritica 
para entender que as postagens dos policiais militares não traziam contextualizações 
forçadas ou mensagens de ódio explícito ou implícito – são, afinal e antes de tudo, 
relatos. Assim foi preciso nos despirmos do preconceito para entender que tais 
postagens também são retratos e narrativas do cotidiano das periferias, sob o ponto 
de vista de um dos atores sociais que definitivamente faz parte deste cotidiano. 
Independentemente da ausência de reflexão crítica nas postagens ou comentários, 
assim como da presença de outros conteúdos mais “engajados” nos perfis dos PMs, 
as postagens trazem um recorte do dia-a-dia nas quebradas que complementa 
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o entendimento de seu complexo dia-a-dia. Portanto não nos pareceu adequado 
compreender o uso das tags #favela e #periferia pelos policias militares, no relato de 
seus dias de serviço, como uma apropriação dessas tags; por último, e não menos 
importante, é preciso lembrar que muitos, se não a maioria dos policiais militares que 
atuam nas periferias, são moradores das mesmas periferias.

Por outro lado, perfis tipicamente reacionários criados para disseminação de 
notícias falsas e discurso de ódio, ao se utilizarem de tags das periferias para apontar 
ladrões pobres como “lixo” ou desinformar a respeito da Cloroquina, esses sim 
parecem estar se apropriando das tags, seja para alcançar público com conteúdo 
não relacionado à tag ou para disseminar visualidades hostis aos seus moradores. 
Tais descobertas também nos revelam um cenário geral em que atores se empenham 
na criação de visualidades, modos de verem(-se) e serem vistos (MIRZOEFF); esse 
cruzamento de emissões e repercussões desnuda as tensões inerentes às dinâmicas 
da globalização “que temos”, parafraseando CANCLINI (2003), ou às globalizações 
em fluxos cruzados de disputas hegemônicas, como observado por SANTOS (2003). 
Encontrar em campo, vivas, as bases teóricas do estudo, é naturalmente gratificante, 
e nos possibilita vislumbrar nuances particulares do que nossos autores falam.

Há contravisualidade sendo criada e reafirmada, na forma de uma globalização “de 
baixo para cima”, na postagem do perfil @afotogracria que pergunta se “você conhece 
a verdadeira estética brasileira?” diante do olhar direto e cativante de uma menina de 
pele morena e cabelos cacheados, traços e atitude de uma seguidora das periferias. 
Observemos que o nome do perfil explicita a origem periférica das visualidades com o 
trocadilho “fotogracria”, uma vez que “cria” é o morador nativo da favela, da quebrada; 
Há inequívoca denúncia da violência vivida em manifestações como as do perfil @
gdazuera, que em junho de 2020 compartilhou o vídeo de uma abordagem policial a 
um entregador de aplicativo, com evidente uso excessivo de força, legendado com os 
dizeres “Para o sistema, o favelado não tem valor”.

A produção das principais hashtags ligadas à periferia (as cinco com maior número 
de publicações – mais de 100 mil) chega a mais de 2,8milhões de postagens. A soma 
das duas tags estudadas (#favela e #periferia) conta 1,9 milhões de postagens; Há 
utilização dessas tags por parte de moradoras e moradores das periferias, ONGs, 
governos, coletivos, policiais militares e movimentos culturais; O engajamento 
nas publicações é intenso, frequente e gera reações e repercussões na forma de 
comentários, compartilhamentos e reações; também há perfis de sujeitos e sujeitas 
periféricos que tornaram-se influenciadores com conteúdo das e sobre as periferias, 
os algumas vezes chamados “influencers das periferias”; perfis não relacionados 
diretamente às periferias, como os de cunho reacionário e alguns outros promoção 
cultural, usam as hashtags para conseguir alcance nas suas publicações. O que se 
nota, no conjunto das imagens e perfis estudados, é a relevância do tema periferia, 
numa mostra de que no cenário virtual, o “global” não é totalmente hegemônico frente 
ao “local”, havendo construção de sentido “de baixo para cima” como prevê SANTOS, 
e também uma tentativa constante de propagação e valorização de epistemologias 
do sul (SANTOS), ou epistemologias periféricas (D’ANDREA) na forma de chamadas 
para debates sobre questões periféricas como as lives convocadas pelo perfil @
artistaslatinas, certamente potencializadas pelo uso das hashtags. Horizontes de 
tijolos crus e lajes, encimados por céus imponentes, também são comumente vistos 
nas publicações, apresentando e reafirmando uma cidade familiar para todos e 
esquecida por muitos. De modo geral, podemos identificar o esforço por “estabelecer 
uma narrativa própria sem a necessidade de mediadores” por parte das periferias, 
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como já identificado por D’ANDREA desde o final dos anos 90.
A paisagem de nossa rede social se transformou completamente a partir do 

momento em que começamos a “seguir” as hashtags da pesquisa: à medida que as 
postagens eram salvas e que dedicávamos tempo de tela para elas, passamos a ver 
sujeitos com bonés, óculos Juliete e bermudas tactel, paredes sem emboço crivadas 
de bala, jovens aventureiros no grau e o “fluxo” dos bailes funks. Esse desfile de 
visualidades se mostrou (e ainda mostra) uma fonte potente para estudo das dinâmicas 
da globalização, tendo nos levado a estas conclusões preliminares e nos inspirado 
a continuar nossos esforços de buscar entender parte da turbulência de nossos 
tempos, enquanto ela ainda nos sacode. Seja como for, já nos parece evidente que os 
esforços de autodeterminação do termo periferia, vislumbrados por D’ANDREA, não 
só deram resultado como permanecem com força. As periferias seguem se definindo, 
se mostrando e defendendo com as ferramentas das plataformas digitais – e suas 
visualidades ganham o mundo pelos meios digitais, multiplicando-se e repercutindo 
não a globalização imaginada pelos esforços hegemônicos do “norte” do mundo, mas 
aquela que temos nas mãos e, mais do que nunca, diante dos olhos.

FONTE: perfil @lojas_felp_surf FONTE: perfil @marcelomaria

Figura 5. Acessórios da moda 
periférica Figura 6. Horizontes de tijolos crus
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RESUMO
Este artigo é parte da pesquisa de doutorado intitulada “Labirintos 

da Lembrança: Corpo e memória como recursos investigativos”, trata-
se de uma breve apresentação de questões relacionadas às imagens 
e imaginários coloniais que orbitam e habitam tanto a Cultura Visual 
quanto a educação, e de algumas ferramentas e imagens utilizadas 
para desenhar tais questões. Ferramentas que foram tomadas 
emprestadas, em sua maioria, de companheiras e companheires, 
pessoas negras e indígenas, profes, estudantes, parcerias de vida, 
em diálogo com as teorias feministas e decoloniais que propõem a 
ressignificação da produção de epistemologias como campos amplos 
de invenção e diversidade, e não como verdades que nos aprisionem. 

PALAVRAS-CHAVE
Ensino da Arte; Cultura visual; Pesquisas com os cotidianos; 

Decolonialidades

ABSTRACT 
This article is part of the doctoral research entitled “Labyrinths 

of Remembrance: Body and memory as investigative resources”, 
it is a brief presentation of issues related to colonial images and 
imaginaries that orbit and inhabit both Visual Culture and education, 
and some tools and images used to draw such issues. Tools that were 
borrowed, mostly, from female companions, black and indigenous 
people, teachers, students, life partnerships, in dialogue with feminist 
production and decolonial theories that propose a re-signification of 
epistemologies as broad fields of invention and diversity, and not as 
imprisoning truths.

KEYWORDS
Teaching of Art; Visual culture; Research with the quotidian; 

Decolonialities
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¹A imagem do peixe-dragão foi tomada emprestada do poema Pós-imagens, de 
Audre Lorde. Na página 4 está a citação de um trecho deste poema, que destaco 
como uma tentativa de oferecer a quem lê esse texto mais algumas camadas do 
que vem em meu corpo e no corpo do texto quando penso peixe-dragão, cultura 
visual e educação. 

²Ao longo do texto utilizo a palavra profes como um exercício de flexibilizar as 
normas de gênero. 
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Sou um ser humano. Sou uma mulher negra, uma poeta, mãe, amante, 
professora, amiga, gorda, tímida, generosa, leal, irritável. Se eu não 
trouxer tudo o que sou ao que estiver fazendo, então não trago nada, 
ou nada de valor duradouro, pois omiti minha essência. Se não trago 
tudo o que sou para vocês, aqui, esta noite, falando sobre o que sinto, 
sobre o que sei, então cometo uma injustiça. O que puderem usar, 
levem com vocês; O que não puderem, deixem para lá. (LORDE, 
2020, p. 104)

Audre Lorde escreve sobre ser professora, no texto “A poeta como professora – A 
humana como poeta – A professora como humana”, e coloca o aprendizado como 
uma experiência de troca íntima na qual é preciso entender quem somos, perceber 
as nossas reações e sentimento em relação a outros seres, o que ela chama de 
exercício humano do nosso tempo, como algo fundamental para abrir espaço para 
que o aprendizado e o ato de ensinar aconteçam. Para ela, estarmos inteiras é um ato 
político. É preciso saber quem somos, de onde falamos, para que as oportunidades de 
trocas aconteçam e possamos oferecer substratos que sejam úteis a vida de nossos 
coletivos. 

Em contraposição à universalidade proposta pelas abordagens positivistas, 
mulheres e pessoas negras, indígenas e demais minorias defendem a parcialidade 
como potência epistemológica. Orientada por essa sabedoria, apresento neste artigo 
uma parte da pesquisa de doutorado intitulada “Labirintos da Lembrança: Corpo e 
memória como recursos investigativos”, uma breve apresentação de questões que 
orbitam em torno da Cultura Visual e educação, e de algumas ferramentas e imagens 
utilizadas para desenhar tais questões. Ferramentas que foram tomadas emprestadas, 
em sua maioria, de companheiras e companheires, pessoas negras e indígenas, profes, 
estudantes, parcerias de vida, em diálogo com as teorias feministas e decoloniais 
que propõem a ressignificação da produção de epistemologias como campos amplos 
de invenção e diversidade, e não como verdades que nos aprisionem. Autorias que 
falam o que por muito tempo foi impedido de ser partilhado; propostas, leituras de 
mundo, problematizações diversas fundamentais à fertilização do entendimento 
historicamente árido a respeito das realidades dos muitos grupos e instituições, e 
que fazem um convite à invenção de mundos outros. A fala e o ato, como escreve 
Conceição Evaristo. 

Notas Escolares
 

Nota escolar 
Audre Lorde³

Minhas crias brincam com caveiras
Pois suas salas de aula
São vigiadas por bruxos

Que berram pelas paredes desabando
Como banheiros de papel

Bruxas roliças lançam antigas maldições
Em uma língua não ensinada

³LORDE, 2020, p. 127 e 129
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Testam crianças sobre seus significados
Dando notas

Em um holocausto
Que varia 

Da fúria ao desprezo

Minhas crias brincam com caveiras
Na escola

Elas já aprenderam 
A sonhar com a morte

Seus parquinhos 
Eram cemitérios

Onde pesadelos do não
Montavam guarda na terra alugada

Cheia de ossos do amanhã

Minhas crias brincam com caveiras
E se recordam

Que para quem luta
Não há lugar 

Que não possa ser 
Lar

Nem que seja.

A perspectiva da Cultura Visual se dá pelo interesse nas construções culturais 
que partem e são permeadas pela experiência visual nas mídias, nas produções e 
representações imagéticas cotidianas, redes sociais, comportamentos, artes visuais, 
etc. Referindo-se à problemática decorrente das imagens visuais, seu volume, peso, 
produção e usos na atualidade e ao decorrente esforço à leitura, influências e demais 
jogos sociais das imagens e das construções imagéticas na realização da vida 
humana, é um desafio entender e construir práticas cotidianas que nos fortaleçam e 
nos possibilitem viver para além dos estereótipos que tentam nos aprisionar. 

A Cultura Visual é uma dimensão epistemológica que envolve tanto os 
acontecimentos quanto a criação de meios para compreendê-los. Mitchell recorre à 
expressão “pictorial turn” para se referir à discussão teórica à ‘virada’ da imagem, 
devido à importância que passa a ter para a compreensão da cultura contemporânea 
a partir das suas relações com as imagens visuais. A partir do reconhecimento de que 
vivemos radicalmente envolvidos pela iconoesfera, camada densa e movimentada de 
imagens, que articulam e criam práticas cotidianas no intercâmbio entre produção e 
consumo, precisamos nos perguntar e questionar a respeito do que preenche essas 
camadas e os regimes de verdade que a constroem. 
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A compreensão da Cultura Visual como um campo de batalha, nos exige, como 
profes, reflexões éticas sobre os repertórios de imagens que compartilhamos com 
estudantes e os usos que delas fazemos em nossos cotidianos. O entendimento de 
que este campo abarca e compreende o mundo das imagens, das representações 
visuais, e consequentemente os modelos e padrões de visualidade, nos colocam 
frente a frente com dois desafios; o da História da Arte e o do assédio das imagens 
nas redes e demais veículos. É preciso encarar cada um em suas especificidades e 
complexidades e ao fazê-lo, o que vemos, no caso da Arte outorgada, são infinitas 
imagens que foram, e são, usadas para reforçar a invenção de um mundo centrado 
na humanidade, nos paradigmas da modernidade, na imposição cultural aliada ao 
roubo e apagamento de nações inteiras. Os regimes de verdade difundidos por esses 
paradigmas, reduzem as maravilhosidades do mundo, das formas de vida e de viver, 
ao homem cis hetero branco cristão europeu e centraliza nessa figura a referência do 
que é humano, e, portanto, pode habitar, ocupar e transformar todos os outros seres 
como recursos para a manutenção dessa única forma de vida, são os que possuem 
o direito ser⁴.  

No poema “Pós-imagens” Audre Lorde escreve sobre um episódio muito chocante 
do assassinato e tortura de um jovem negro por supostamente assoviar para uma 
mulher branca. O que ela chama de pós-imagens são imagens de dor e violência, 
que chegam através da mídia, que esmiúça em detalhes, analisa e expõe cada talho 
causado pela crueldade da supremacia branca, e que permanecem gravadas nas 
memórias de pessoas negras. Elas sempre voltam como fantasmas do verão, avisos 
diretos e ameaças de morte, cujo propósito é imobilizar e aniquilar todos aqueles que 
são considerados Outros da sociedade. Esse é um poema de 1981, mas poderia ser 
sobre um jornal de hoje, as pós-imagens estão agora mesmo entrando por nossas 
“cavernas rochosas” e permeando nossos imaginários de medo e violência. 

2018 – Fonte: Acervo pessoal

Figura 1

⁴No livro Pele negra, máscaras brancas, Fanon fala da existência de uma zona do não-ser, “uma 
região estéril e árida” habitada pelo negro. O olhar imperial do branco o fixou nesta zona. Em virtude 
deste olhar fixador, “mesmo me expondo ao ressentimento de meus irmãos de cor”, Fanon afirma, “o 
negro não é um homem” (Fanon, 2020), portanto, não é um ser.
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Seja como for que a imagem entre
sua força permanece dentro
dos meus olhos
cavernas rochosas onde evolui o peixe-dragão
selvagem pela vida, incansável e ávido
aprendendo a viver
onde não há comida
meus olhos estão sempre famintos
e lembrando-se 
seja como for que a imagem entre
sua força permanece.
Uma mulher branca se posta arrasada e oca
um menino negro devorado numa lição assassina
relembrados em mim para sempre
como um susto de queda na beira do sono
gravado em minhas visões
comida ao peixe-dragão que aprende
a viver do que quer que possa comer
imagens fundidas sob minha dor. (...)

Há tempos compreendemos como parte fundamental do trabalho nas escolas escolher 
cuidadosamente as imagens que serão invocadas nas salas de aula. Esse cuidado é 
uma escolha política, mas também ética e estética (HERMANN, 2010) a medida em 
que levamos em consideração a inteireza de nossas relações e complexidades, e a 
conexão com o que cocriaremos juntes. Torna-se então parte importante do trabalho 
romper com imagens e estereótipos que sustentam os paradigmas e violências da 
sociedade capitalista. A pesquisadora Winnie Bueno apresenta o conceito de imagens 
de controle de Patrícia Hill Collins e como essas funcionam como invenções que tentam 
imobilizar mulheres negras em papéis estabelecidos em benefício da supremacia 
branca, e as retrata em lugares servis e de objetificação, criando um imaginário que 
coloca seus corpos a serviço da colonialidade. 

As imagens de controle atribuem significados às vidas de mulheres 
negras que solidificam a matriz de dominação. Essas figuras, cuja 
gênese é o período escravocrata, continuam a ser reformuladas com 
o intuito de disseminar na sociedade contemporânea as justificativas 
que estruturam o sistema de vigilância e violência que atravessam 
o cotidiano das mulheres negras. Patrícia Hill Collins evidencia que 
a ideologia dominante durante o período escravocrata fomentou 
a criação de imagens de controle, interconectadas socialmente e 
relacionadas à feminilidade negra, cada uma refletindo o interesse 
do grupo dominante em manter a subordinação dessas mulheres. As 
imagens de controle mascaram as contradições das relações sociais, 
afetando não apenas as mulheres negras, como também as brancas. 
(BUENO, 2020, p. 73)

 
“Mate o jesuíta dentro de você!”⁵
Essa frase dita pela pesquisadora e professora Geisa Giraldez poderia ser tomada 

como uma prescrição, talvez a única, para todes que atuamos em escolas. As pesquisas 

⁵GIRALDEZ, 2020
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que desenvolvemos, aliadas a uma prática docente com estudantes e as comunidades 
nas quais as escolas estão inseridas, nos levam ao privilégio de enxergar as belezas 
do cotidiano, e a não perder de vista que estamos na barriga da besta. A oficialidade 
da instituição Escola, assim como da instituição Arte, aponta para o norte e ocupa um 
lugar importante nesse projeto de mundo alicerçado na imposição e no aviltamento 
dos corpos que circulam por esses territórios. Linda Tuhiwai Smith, pesquisadora e 
professora Maori escreve sobre as pesquisas realizadas com povos indígenas e os 
danos causados pela educação formal a essas populações e, infelizmente, sabemos 
como essas estratégias ainda são perpetuadas.

Para muitos povos indígenas, a principal agência responsável por impor 
essa superioridade posicional sobre conhecimento, língua e cultura foi a 
educação colonial. A educação colonial ocorreu de duas formas básicas: 
escolarização missionária ou religiosa, seguida posteriormente pela 
escola pública e secular. Numerosas histórias contadas por diversas 
nações hoje atestam o papel crítico desempenhado pelas escolas na 
assimilação dos povos colonizados, e as formas brutais, frequentes 
e sistemáticas de negação da linguagem, dos conhecimentos e da 
cultura indígena. (SMITH, 2018, p. 82)

As pós-imagens continuarão entrando por nossas cavernas rochosas por muitas 
vidas a frente e é preciso nomear as feridas para tratá-las, e alimentar a alegria que 
nos impulsione a criar imagens que nos libertem constantemente.

(...) Dentro dos meus olhos
as pós-imagens vacilantes de uma chuva de pesadelo
uma mulher contorce as mãos
sob o peso de agonias rememoradas
e vagueio por entre fantasmas do verão
traída pela visão
dela e minha própria
tornar-se peixe-dragão para sobreviver
com pulmões torturados
adaptando-se a respirar sangue. (LORDE, 2020, p.177)
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Os danos que foram e são causados pela violência da colonialidade, em nossos 
corpos, imaginários e ao planeta, são irreparáveis. Romper com essas práticas é uma 
urgência e um trabalho coletivo de criação. A artista Iki Yos Piña Narváez escreve no 
texto “A fantasia de assaltar o museu” sobre algumas intervenções realizadas pelo 
Coletivo Ayllu em museus europeus e como essas instituições são encarregadas de 
monumentalizar a supremacia branca, construir relatos e ficções sobre a história do 
mundo “ocidental” a partir da estetização do saque, da dor e da fetichização dos Outros. 
A ideia de acumular, colecionar e catalogar vidas e conhecimentos, que é tão cara a 
modernidade, e serve apenas aos interesses dos que vivem e se enquadram dentro da 
humanidade inventada por ela mesma. Iki se refere ao museu como repositório racial 
da memória, o lugar onde a memória viva se faz pele. Destaco o trecho abaixo pela 
beleza e perspicácia com as quais ela descreve e nomeia essa ferida, e apresenta 
estratégias de transformação da dor. 

Beyonce assalta o museu. Cria uma coreografia de corpos negros 
frente a peças de arte icónicas. Se posiciona no Louvre frente ao quadro 
da consagração de Napoleão de 1804. Mesmo ano da independência 
do Haiti, a partir da revolução negra e de resistência ao massacre que 
fizeram os franceses em terras do Caribe. Essa consagração não é 
nada consagrada pelas narrativas coloniais. Assaltar o museu significa 
invadir os espaços que produzem serializadamente a estética do ‘belo’ 
a partir dos corpos brancos, esculpidos, representados desde, por e 
para a supremacia branca.

2019 – Fonte: Acervo pessoal

Figura 2
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Quando xs negrxs e xs corpxs bandidxs, corpos ilegalizadxs pela 
supremacia branca, ocupamos o museu, são ações de desobediência 
estética, são ações políticas de imaginação, de viagem ao passado, 
de efervescência das recordações e desejos de recuperação.

Entrar no museu e nos espaços de arte implica submetemo-nos a um 
aparato de disciplinamento estético de nossos olhares. Esta maquinaria 
foi construída pela supremacia branca para produzir subjetividad(es), 
“sensações diante do belo”, desejabilidade diante “do branco” como 
corpo político universal. Esta imagem do vídeo de Beyonce revive 
meus rechaços aos museus, mas, ao mesmo tempo, me convida a 
invadir o museu para reelaborar a história, para que a raiva brote e que 
as sensibilidades múltiplas da diáspora se multipliquem e manchem a 
branquitude. (NARVÁEZ, 2020)

 
As performances apresentadas por Narváez nos remete ao conceito de 

conhecimento de oposição de Patrícia Hill Collins, estratégias de enfrentamento e 
resistência às Imagens de controle. Produzir saberes que, não apenas denunciam a 
violência colonial, mas sirvam ao fortalecimento dos coletivos que às produzem e as 
necessidades diversas desses grupos.

Uma das estratégias mais centrais nas políticas de resistência 
empreendidas pelas mulheres negras é a construção do chamado 
conhecimento de oposição. O conceito de conhecimento de oposição 
pressupõe que, para haver mudanças nos discursos dominantes, é 
preciso que os grupos subalternizados organizem de forma corriqueira 
e sistemática novas formas de expressão da fala e da escrita, as quais 
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combinam a crítica ao pensamento convencional com alternativas de 
produção de conhecimento que deem sentido aos fatos sociais e ao 
comportamento humano. A crítica social ligada aos pontos de vista 
distintos desses grupos é que forma o conhecimento de oposição. 
Esse é um dos argumentos a partir dos quais é possível compreender 
o pensamento feminista negro enquanto uma teoria social. Além disso, 
esse artifício é fundamental na resistência às imagens de controle. 
(BUENO, 2020, p. 127)

 
A memória da vida como experiência coletiva persiste e produz em nossos 

imaginários condições para a travessia da realidade que nos violenta. É na escola 
dos estudantes, espaço de invenção, que as experiências estéticas e poéticas - do 
cuidado de si às formulações identitárias, agregam intenções cujo conhecimento é 
importante à atualização das escolas e de suas ações, tais intenções reconfiguram 
modos de alcançar sua autonomia frente às práticas de poder que a institucionalidade 
escolar afirma. 

Estudantes nos ensinam o valor epistêmico e a relevância dos aspectos poéticos 
das práticas cotidianas e no que toca especificamente a educação, e centralmente ao 
ensino da arte, nos levam a repensar as tradições e as contradições dos percursos 
e percalços dos currículos, comprometimentos e aspirações das Artes na educação 
básica. Grada Kilomba descreve a partir da própria experiência escolar em Portugal a 
matriz do que vivemos e enfrentamos nas colônias, tentativas de edição e apagamento 
das memórias de muitos povos cujo cruel objetivo é a sustentação da chamada 
“civilização ocidental”. 

Na escola, lembro de crianças brancas sentadas na frente da sala 
de aula, enquanto as crianças negras se sentavam atrás. De nós, 
dos fundos da sala, era exigido que escrevêssemos com as mesmas 
palavras das crianças da frente “porque somos todos iguais”, dizia a 
professora. Nos pediam para ler sobre a época dos “descobrimentos 
portugueses”, embora não nos lembrássemos de termos sido 
descobertas/os. Pediam que escrevêssemos sobre o grande legado 
da colonização, embora só pudéssemos lembrar do roubo e da 
humilhação. E nos pediam que não perguntássemos sobre nossos 
heróis e heroínas de África, porque elas/eles eram terroristas e 
rebeldes. Que ótima maneira de colonizar, isto é, ensinar colonizadas/
os a falar e escrever a partir da perspectiva do colonizador. (KILOMBA, 
2019, p. 65)
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Considerando que “A treta é sobre o território”, como canta Brisa Flow⁶, e território 
significa, também, o mundo das Imagens, das Artes, da Cultura Visual. Territórios que 
disputamos através de produções poéticas individuais e coletivas. Imagens de toda 
sorte, favoráveis ou não aos processos de ensino e aprendizagem, e que permeiam 
nossos cotidianos. Imagens do pensamento, dos desejos e afirmações diversas que 
emergem nos corpos, nas falas e gestos, vencendo os limites das normas e das 
uniformizações. 

A medida em que observamos por outros pontos de vista as estruturas que sustentam 
as verdades da civilização planetária-cêntrica (GROSFOGUEL, 2020), torna-se 
necessário considerar os jesuítas que nos habitam para decidir que rumos dar a eles. 
No trânsito entre as tantas escolas que habitam a escola, escolher por nossas vidas, 
alunes, profes, funcionáries e comunidade, pode significar assumir a responsabilidade 
pela transformação como processo pedagógico e a felicidade de acolher no cotidiano 
produções estéticas que emergem inseparáveis das movimentações emancipatórias, 
geradas em consonância com impulsos ou intentos libertadores como toda criação 
e ação poética o é, se torna possível experimentar as aproximações e participar 
da elaboração coletiva de estratégias de enfrentamentos ao assédio das imagens 
visuais e pensar novos sentidos éticos, estéticos e políticos da beleza como produção 
e exercício da autonomia diante das práticas de poder que nos atravessam e, sob 
muitos aspectos, estão presentes no cotidiano escolar. 

No poema “Vozes-mulheres”, Conceição Evaristo faz uma costura de tempos e 
espaços, constrói imagens que atravessam os mares, chegam ao hoje, e se fazem 
conjuro à vida-liberdade. Do eco das memórias, a sabedoria de ancestrais, a fala e 
o ato. Ela nos conduz pelo passado imposto até o presente, com a responsabilidade 
de não nos silenciarmos e reiterando que há muito trabalho a ser feito, mas, que não 
estamos sós.  

 

2019 – Fonte: Acervo pessoal

Figura 3

⁶https://www.youtube.com/watch?v=yDbO3dQgbAI&ab_channel=BrisaFlow
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Vozes-Mulheres⁷
A voz de minha bisavó
ecoou criança
nos porões do navio.
ecoou lamentos
de uma infância perdida.
A voz de minha avó
ecoou obediência
aos brancos-donos de tudo.
A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta
no fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos
pelo caminho empoeirado
rumo à favela
A minha voz ainda
ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
        e
        fome.
 
A voz de minha filha
recolhe todas as nossas vozes
recolhe em si
as vozes mudas caladas
engasgadas nas gargantas.
A voz de minha filha
recolhe em si
a fala e o ato.
O ontem – o hoje – o agora.
Na voz de minha filha
se fará ouvir a ressonância
O eco da vida-liberdade.
 

 
 
 
 
 
 

⁷Evaristo, 2008.
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=aeVqz0ncmik&ab_
channel=P%C3%A2melaSouzaP%C3%A2melaSouza

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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RESUMEN
El trabajo es un avance parcial de la Tesis de Maestría en Arte 

y Cultura Visual, Montevideo, god bless you, visualidades de la 
cotidianeidad, investigación híbrida en artes aún en proceso. La 
misma plantea un estudio de caso, exploratorio, sobre la forma en que 
habitamos las ciudades, las representaciones e imaginarios desde 
las visualidades urbanas cotidianas y la construcción de memoria 
en tanto elemento que conforma identidad/es. Se aborda desde una 
perspectiva transdisciplinaria, adoptando una metodología cualitativa, 
etnografía urbana y se vale de la Cultura Visual cómo recurso táctico 
para el análisis e interpretación de las imágenes producidas y de 
archivo. Con espíritu prospectivo se propone plantear escenarios 
posibles como insumos conceptuales y/o visuales, para la acción 
crítica con horizonte en futuros posibles hacia una construcción 
colectiva de la ciudad deseada.
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Cultura Visual; Visualidades; Montevideo; Habitar; Ciudades.

ABSTRACT
The work is a partial advance of a Thesis for a Master´s in Art and 

Visual Culture,
Montevideo, god bless you, visualities of everyday life, hybrid 

research in arts still in
progress. It rases a case study, exploratory, on the way we 

inhabit cities, representations and imaginaries from everyday urban 
visualities and the construction of memory as elements that shape 
up an identity. Is approached from a transdisciplinary perspective, 
adopting a qualitative methodology, urban ethnography, and uses 
Visual Culture as a tactical resource for the analysis and interpretation 
of the images produced and the archive. With a prospective spirit, it 
is proposed to pose possible scenarios as conceptual and/or visual 
inputs, for the critical action with horizon in possible futures to a 
collective construction of the desired city.

KEYWORDS
Visual Culture; Visualities; Montevideo; Inhabit; Cities.

MONTEVIDEO ERRABUNDA
VISUALIDADES DE LA COTIDIANEIDAD

MONTEVIDEO WANDERING VISUALITIES OF EVERYDAY LIFE

Eje temático F:
Estudios de la cultura visual y condiciones de creación y 

producción artística contemporánea Instituto Escuela 
Nacional de Bellas 
Artes, UdelaR, 
Uruguay

rauldeleon773@
gmail.com

Raúl A. De 
León Pereira



879

Introducción
Momentos globales inesperados, confinamiento, cuarentena permiten distancia 

sobre acciones y procesos realizados. La visualización de espacios urbanos vacíos, en 
suspenso, transporta resonancias, la ciudad sin gente es arqueología, parafraseando 
al Arq. Mariano Arana, urbanista y ex Intendente de Montevideo. Desde ese 
posicionamiento me permito ensamblar y reflexionar sobre el imaginario y la memoria 
en función del tiempo, de producción y recepción de imágenes. Este complejo contexto 
(pandemia, economía, cambio climático, gestión del riesgo) la forma que habitamos el 
planeta y la acelerada adopción tecnológica atraviesa la sociedad, exigen la urgencia 
de otras miradas frente a la incertidumbre y fragilidad y nos convoca a la acción. En 
este sentido, la investigación en arte desde la Cultura Visual, interpelando situaciones 
cotidianas y la materialidad que nos envuelve, resinificando contenidos puede 
colaborar a construir otros relatos y narraciones. Subyace como hipótesis general 
la oportunidad de buscar caminos hacia futuros posibles apuntando al desarrollo 
sostenible desde el cruce Ciencia, Arte, Tecnología, en función de lo ambiental. En 
Uruguay, el proceso sostenido de intervención inmobiliaria en la zona costera de 
la capital, demoliendo edificaciones con valor estético arquitectónico evidencia un 
proceso de re significación del territorio, manifestando tensiones en el habitar/construir. 
Este fenómeno pone en cuestión conceptos de ciudad, urbanismo, estética, espacio 
público y derecho a visualidad exhibiendo una visión del mundo inserta en un proceso 
cultural de transformaciones, fase del capitalismo donde emerge otra tensión global/
local. De modo que, poniendo foco en la rambla, éstas intervenciones comportan 
derivaciones en la continua construcción de identidad/es a partir del valor simbólico 
que representa para los montevideanos. Este proceso conlleva transformación del 
skyline, desmantelando el eclecticismo arquitectónico diferencial. Como decisión 
operativa anclo en el artefacto-letras m o n t e v i d e o, volumen urbano emplazado 
en espacio público que inaugura y determina un punto de vista, materializando y 
conformando un acontecimiento visual relevante. El encuadre enmarca una imagen 
postal, punto kodak, con presencia in crescendo en internet, fotografías de turistas, 
presentaciones oficiales y publicidad. Pareciera establecerse como escenografía 
para selfies, un fondo soporte de pantallas. Este fenómeno lleva a preguntar: ¿qué 
devuelve esta vista al espectador?. Desde esta imagen socialmente situada, que 
determina el acto de mirar, con componentes ideológicos, entiendo necesario un 
proceso de deconstrucción buceando imágenes del paisaje-espacio más allá de la 
materialidad presente indagando conexiones entre fotografías actuales y pasadas, 
¿Que devuelven las imágenes de archivo?. Persiguiendo futuros creando vínculos 
con otras realidades, conectando visualidades que conforman imaginarios, imágenes 
archivo, patrimonio cultural y condimentos nostálgicos que pueden más que olvido, 
desde escenarios que transito y habito, Sociología, Artes Visuales, Gestión Cultural, 
Publicidad, Tics, desarrollo la investigación híbrida con horizonte en transdisciplina.

Problema de investigación
La intervención inmobiliaria a gran escala que se desarrolla en la ciudad en general 

y en la rambla en particular, lugar emblemático, evidencia afectación del campo visual 
de los habitantes. Identificar este fenómeno motiva abordar la complejidad delo urbano, 
la forma de habitar en relación con la construcción de identidad/es desde elementos 
simbólicos cotidianos que la conforman. La contemporaneidad frágil y discontinua, en 
tensión local/global provoca ensayar acciones, discursos visuales y conceptuales -en 
tanto actores culturales- que permitan visualizar futuros posibles, que también serán 
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interpelados. Sobrevuela la construcción social de la realidad a partir del concepto 
visualidades “que enfatiza el sentido cultural de toda mirada, al tiempo que subjetiviza 
la operación cultural de mirar” (Hernández, F., 2015:76). Sumado a ello, la intervención 
al paisaje urbano artefacto-letras m o n t e v i d e o, (Figura 1), en espacio público, 
frente a la rambla y playa Pocitos, convoca una creciente concentración de personas 
lo cual despierta curiosidad y provoca detener la mirada como acontecimiento visual.

Fuente: propia

Figura 1. Artefacto-letras m o n t e v i d e o

Éstos volúmenes de cemento (letras), construyen significación inaugurando una 
ordenación espacial que determina un punto de vista desde donde mirar -en tanto 
imagen postal-  dibujando un skyline de ciudad, también llamado punto Kodak. La 
dimensión visual es constructora de lo social, “el acto de mirar está inherentemente 
encuadrado (framed); encuadra, interpreta” (Bal, M., 2016:31). Ésta intervención es 
devenida espectáculo para mirar y para mirarse, “todo lo que antes era vivido se 
ha desplazado hasta convertirse en una representación” (Deborg, G., 2008). Por su 
parte, recientemente el Cdf (IM) abre, dispone y circula archivos fotográficos históricos 
poniéndolos a disposición de la población. En este contexto de Pandemia comienzan 
a circular aceleradamente imágenes del pasado de la ciudad. Desde este horizonte: 
¿qué imágenes registra ese punto de vista?, ¿cuáles elementos componen ésta 
imagen?, ¿qué relaciones establecer con imágenes del pasado?, ¿cómo se relaciona 
con la memoria del lugar?, ¿qué  conexiones e interrelaciones emergen?. El espacio 
de emplazamiento, si bien público, podría conceptualizarse como un no-lugar (Augé, 
M., 2000), como un gran balcón con vista a un fragmento de la rambla y playa en 
primer plano y parte de la ciudad edificada hacia el fondo del plano. Así,  m o n t e v i 
d e o  errabunda propone explorar y vincular el flujo actualidad/pasado, partiendo de 
la imagen visual que encuadra el artefacto-letras y el fondo dibuja el skyline de este 
fragmento de la ciudad, (rambla, playa, edificios, cielo) produciendo un contrapunto 
con imágenes de archivo en tanto visualidades, rastreando e interpretando supuestos 
subyacentes, conexiones  y significados.

 
Si el mundo como pintura (la frase es de Heidegger) constriñe la 
realidad a un marco y de tal modo le otorga su sentido, el mundo como 
imagen toma la intencionalidad del objeto como su trazo material e 
indexical. La imagen es tomada; el trabajo artístico es hecho. (Buck-
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Morss, S.,  2009: 29).

Por la complejidad que presenta este fenómeno, enmarcado en contextos locales 
y globales, atravesado por dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales 
la temática trasciende una mirada disciplinar, demanda un abordaje transdisciplinar 
para el análisis. Desde el espacio situado, terreno de investigación cabe preguntarse 
¿cómo trascender la materialidad -en tanto acontecimiento visual- para des ocultar 
elementos simbólicos que refieren a habitar, espacio público, derecho a la visión y 
construcción de identidad/es?. Para ello formalicé un diseño de investigación flexible, 
donde, parafraseando a Sautu R., et al., (2005:78) las preguntas se van modificando 
a partir del campo y la recolección de datos. El concepto hibridez (García Canclini, N., 
1990) articula y atraviesa la propuesta y el análisis e implica construir realidad desde 
la experimentación e interpretación, mediante fotografías, habitando el mundo desde 
el mundo, reflexionando desde la subjetividad. Con actitud prospectiva propongo 
desenterrar huellas des ocultando capas del palimpsesto, donde el flujo presente-
pasado posibilite construir colectivamente (como eje y derecho) otros habitares, 
futuros posibles desde el hoy. Para ello la intención es circular repertorios visuales, 
relatos como conocimiento, para provocar acciones, insumos para la ciudad deseada, 
polinizando el cambio desde la práctica artística. Pensando y actuando Montevideo, 
rescatando el pasado, desde motivaciones personales, teóricas y estéticas. Derivas 
como práctica y técnica de  investigación me fueron envolviendo en la sensualidad 
de formas, colores, afectos presentes y ausentes, el placer de mirar y la conexión 
con historias familiares que no admite dejar de lado, recuerdos, relatos, visualidades. 
Entre estados de ensoñación y extrañamiento no oculto mi ser y cuerpo que éstos 
lugares me provocan.

Objetivos de la investigación 
Objetivo general: Contribuir a la producción de conocimiento contextual y situado 

sobre fenómenos sociales, culturales y urbanos referidos a la ciudad, el habitar y las 
identidades, desde un abordaje interdisciplinario de estudio de las visualidades.

Objetivos específicos:
1) Favorecer la producción de saberes sobre la ciudad de Montevideo a través del 

estudio de las visualidades, desde un punto de vista determinado y determinante.
2) Contribuir al conocimiento de las características e interrelaciones de los 

concurrentes a los espacios públicos urbanos, mediante un estudio de caso.
3) Colaborar en la construcción de escenarios posibles de la ciudad futura, 

interpretando las relaciones sociales y simbólicas a partir de aportaciones teóricas 
interdisciplinarias.

Estrategia Metodológica
El diseño constituye un enfoque cualitativo, una perspectiva etnográfica utilizando 

técnicas clásicas y experimentales a modo de laboratorio atendiendo al abordaje 
transdisciplinar, utilizando como herramienta táctica de análisis la Cultura Visual. En 
este sentido las derivas en territorio fueron y son determinantes en el proceso de 
preguntas y desarrollo. También observación participante y no participante junto a 
entrevistas en profundidad a habitantes. El diseño contempla un mix entre fuentes 
primarias y secundarias: a) Estado del arte, implicó un relevamiento bibliográfico 
conceptual/teórico de diferentes disciplinas en bibliotecas e internet: sociología, 
antropología, comunicación, psicología social, arte, cultura visual, estudios culturales, 
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urbanismo, arquitectura, semiótica, b) Auditoría visual, un corpus de imágenes 
construido a partir de archivos múltiples públicos y privados, 1) producción de 
documentos fotográficos 2) entrevistas, narraciones 3) mapas y dibujos, 4) imágenes 
visuales de archivo del Centro documentación y fotografía, Cdf, de la Intendencia de 
Montevideo, IM, archivos privados y prensa. El relevamiento teórico plantea ¿cómo 
sería una investigación en arte?. Conectando con Hernández, F., (2019), este caso 
no contempla un resultado expositivo como sería una investigación en arte creativa 
y tampoco se buscará visibilizar procesos de creación para sistematizarlos, aunque 
sí considera el relato del proceso de investigación para evidenciar formas de trabajo 
sui generis, híbridas. Se persigue encontrar puntos de fuga, visibilizar interrelaciones 
entre actores sociales, visualidades y significantes. La investigación implica la 
creación de situaciones y experimentaciones urbanas para visibilizar, des ocultar 
tensiones permitiendo la emergencia de reflexiones y acciones que  cuestionen el 
claim “modernidad, confort, desarrollo” apelaciones explícitas en discursos de venta 
de construcciones inmobiliarias. Las reflexiones transitan impactos visuales y sociales 
que comporta la actividad humana en la ciudad.

Desarrollo
El estudio de caso m o n t e v i d e o  errabunda, como avance o capítulo de Tesis 

está conformado por reflexiones conceptuales y visuales a partir de una selección de 
fotografías de archivo y propias, conformando una narración móvil, un repertorio visual 
que permite cambiar los elementos provocando otras significaciones. La intención es 
ampliar el análisis con otras visualidades, más allá de disciplinas y el campo del arte. 
Se bucea hoy, para visibilizar elementos del imaginario que construyen identidad/es 
de los montevideanos. La tradición como invención, no es la única verdad, en palabras 
del Profesor, es necesario un análisis crítico que permita conservarla, mantenerla viva, 
pues con ella hemos llegado hasta aquí, pero debemos seguir la caminada. (Martins, 
R., 2019).  Las fotografías de archivo del Cdf, IM, responsable de la producción y 
circulación en gran formato en la Galería a Cielo Abierto y en internet (cdf.montevideo.
gub.uy) por un lado y las actuales por otro, viajan como metadatos por diferentes medios 
y soportes, ampliando el acceso, permitiendo caracterizarlas imágenes “en suspenso”. 
Inspirados por el concepto postproducción (Miranda, F., 2015) libremente conformo 
un relato visual urbano. Desde la Cultura Visual como recurso táctico, establezco 
relaciones y conexiones con imágenes visuales en la contemporaneidad, desde su 
multitemporalidad y los tiempos de recepción que permiten otras interpretaciones. 
(Martins, R. 2019).
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 Esto posibilita tiempo y espacio vivos en el presente, crea actualidad, tiempo para 
la memoria en el ahora, los antecedentes se hacen presente, (Bal, M., 2016:43). Éstas 
fotografías descontextualizadas, (Figura 2), son recorte de espacio y tiempo, al poner 
foco en algunos aspectos desenfoca otros dislocando el tiempo como postales, un 
guiño a la contemporaneidad. Provoca el desafío de penetrar diferentes capas con 
carácter provisional pues dependerá de quiénes y cómo miremos el sentido a construir. 
La intención es visibilizar detalles y situaciones impresas en segundo plano, para 
crear una nueva situación que permita conexiones imprevistas re contextualizando y 
editando. Al interpretar éstas situaciones creadas, reflexionando críticamente sobre 
lo que vemos como dado emergen en el análisis posibles perspectivas de coloniales, 
subalternidades, de género, clase y étnico-raciales. También desde las imágenes 
se descubren otras dimensiones mirando la transformación del espacio, diversidad, 
visualidades de fragmentos urbanos playa y rambla, resistiendo la homogeneidad de 
las tecnologías. Desde la multitemporalidad de las imágenes y referido a temporalidad 

Figura 2, Playa y rambla Pocitos 1924  Figura 3. Playa y rambla Pocitos 2019

Fuente: Cdf, IM                                                  Fuente: propia
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contextual de producción, las mismas devuelve diferencias sociales y culturales en 
la cotidianeidad de las personas, actitudes, costumbres, gestos, comportamientos, 
vestuario, usos de espacios público, privado y formas de habitar.

¿Qué devuelve la imagen desde el artefacto-letras m o n t e v i d e o?
¿Qué visualidades emergen desde ese espacio?.

Desde este balcón visual, se devuelve una casi infinita fila de edificios bordeando 
la rambla que enmarca la playa, (Figura 3). Una franja de cemento, construcciones 
materiales que podría significar una muralla, un paralelismo con la ciudad amurallada 
de la fundación. Este obstáculo visual que presenta escasa luz entre volúmenes, 
se percibe como un artefacto unitario desde su forma, donde casi no se ven 
espacios vacíos entre edificios. Las construcciones urbanas ocupan el espacio en 
altura, aplanan vertical y horizontalmente ocultando el paisaje y geografía natural 
(arroyos, cañadas, médanos). No permiten ver más allá, se interpretan aquí como 
interferencia visual, ocultamiento y un cambio radical de escala en referencia a las 
personas. Permite la interpretación la conexión de este gran muro-vivienda vertical 
con el panóptico de Bentham, recogido por Foucault, dispositivos de control visual 
permanente, para ver y ser visto, desde posiciones de poder y acceso. La imagen de 
éstas formas arquitectónicas actualiza la sociedad disciplinaria, evidencia relaciones 
de poder diferenciadas en el espacio público, privado entre propietarios y usuarios 
de rambla y playa. La rambla es considerada el espacio público más democrático 
de los montevideanos desde discursos oficiales (IM) y también aunque con un 
área decreciente evidencia la apropiación de los habitantes para su esparcimiento,  
actividades deportivas y socialización. Este elemento identitario es posible visualizarlo 
en la cotidianeidad, donde se ve personas ocupándola generalmente acompañadas 
del mate, la infusión bebible oficial. Desde esta imagen actual tan contundente en el 
acto de mirar, socialmente situada, con componentes ideológicos, entiendo necesario 
un proceso de deconstrucción buceando otras imágenes que muestren el espacio 
más allá. ¿Qué nos devuelven las imágenes de archivo?, ¿Cómo dialogan imágenes 
actuales y pasadas?
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El acto de mirar la cotidianeidad en playa y rambla a través de imágenes de 
archivo evidencia el proceso diferencial en cuanto a tamaño y áreas destinada a 
actividades, ocupación del espacio, ordenamiento y también formas de arquitectura, 
ornamentales y equipamiento público y transporte. (Figuras 4 y 5). La interpretación 
posibilita convergencias y divergencias en espacios habitados. Inspira la oportunidad  
de “ampliar los sentidos posibles y enriquecer la experiencia estética a partir de los 
diversos repertorios visuales y de lo que acontece en torno a éstos”, que los estudios 
visuales posibilitan (Miranda, F., 2015:44). La Cultura Visual permite atravesar fronteras 
disciplinares y desde la transdisciplina abordar la complejidad y espectacularización 
de la sociedad trascendiendo la dicotomía analítica posibilitando otras interpretaciones 
y conexiones. La decisión de investigar la ciudad desde imágenes de archivo y 
actuales permite visibilizar relaciones, puntos de fuga, hibridaciones, movimientos, 
desviaciones, tensiones. Éstas imágenes visuales flotan, navegan más allá del 
origen (no determinadas por autor y condiciones de producción), dislocando tiempo 

Figura 4. Playa y rambla Pocitos 1936  Figura 5. Playa y rambla Pocitos 1958

Fuente: Cdf, IM
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y espacio, accesibles desde diferentes medios y soportes que conlleva interpretar lo 
que el espectador recibe y cómo lo hace desde el tiempo de recepción y consumo con 
la posibilidad de re significación permanente (Martins, R., 2019). Así:

 
Las líneas de percepción que se mueven sobre la superficie de múltiples 
imágenes atraviesan el mundo en direcciones y variantes infinitas. 
Atraviesan el espacio, no lo ocupan como un objeto con extensiones; 
las líneas-imagen son conexiones rizomáticas, son transversalidades 
y no tanto totalidades. Estas líneas-imagen producen el mundo-
como-imagen, que en nuestra era de globalización es la forma de la 
cognición colectiva (la forma-imagen reemplaza la forma-mercancía) 
(Buck Morss, 2009:35).

La metodología del bricolaje, composiciones collage de imágenes visuales 
posibilita la trasposición de tiempo y espacio, por sobre la autoría de la fotografía. 
Ésta deconstrucción establece la importancia de los objetos en la imagen, son 
los que hablan y culturalmente son interpretados. Mirando diferentes escenas de 
habitantes, comportamientos, materialidades (arquitecturas y mobiliario urbano), se 
yuxtaponen generando otras narraciones que se alejan de la realidad del origen. La 
imagen más el componente social al hacerse pública deviene visualidad. El repertorio 
visual, situación creada que circula libremente y conforma imaginarios a través de 
la fijación de representaciones evidencia convergencias y divergencias en el mix 
de imágenes contemporáneas y pasadas, permitiendo conexiones para la acción 
creación y cambio. Emerge así la visualidad de época, en sentido de construcción 
visual de la mirada desde la relación cotidiana con el entorno. La interpretación habla 
del hoy, con imágenes que construyen el imaginario de montevideanos a través de 
figuras retóricas, signos, símbolos, mapas conceptuales compartidos (rambla, playa, 
espacio público democrático, etc.). De este modo,  m o n t e v i d e o errabunda 
cuestiona valorar archivos como documento único de la realidad, recortando, des 
localizando y descontextualizando. Esto posibilita sustituir el valor de culto, pasado 
ilustre de discursos institucionales hegemónicos, por valor de uso, una imagen viva 
capaz de modificar, transformar e inspirar hoy, mediante la apropiación y experiencia 
estética de los habitantes. Más que contemplar archivos, provoca rescatarlos, traerlos, 
interpelarlos, preguntando críticamente sobre usos, afectos, relaciones de poder, 
materia, contexto, para hacer hoy y contribuir a la construcción de memoria cultural 
de los montevideanos. Subyacente está reflexionar sobre cómo medimos distancias 
y tiempos, problematizar las formas, temporalidades y materialidades del espacio 
territorial rambla y playa, de lo que  fue y de lo que no fue. Interpelar éstas imágenes 
trascendiendo lo que vemos como natural y dado convoca a detenernos y hurgar en 
otras dimensiones espacio temporales, focalizando en ausencias y permanencias del 
espacio que conforma un palimpsesto a des ocultar.
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La imágenes actuales muestran un espacio dado, sin pasado ni ruinas materiales, 
tabula rasa, sin huellas ni registro de otras construcciones, presentes en imágenes de 
archivo, (Figura 6). La intervención al espacio visual - territorial casi total presenta hoy 
un campo visual modificado. Desde una interpretación pictórica en el plano, se percibe 
una ampliación del espacio desde la figura (arquitectura, construcciones) en detrimento 
del fondo (aire, cielo), llenar vacío, cada vez mayor que evidencia la ocupación in 
crescendo. Ensayando posibles explicaciones desde perspectivas de la subalternidad 
esta comprobación se adjudicaría a los procesos de urbanización y modernización 
llenando vacíos, desterrando huellas de un pasado heterogéneo, desviado, disperso y 
multicultural, con la intención de unificar hacia una nación. Es posible ver diferencias 
entre habitar y transitar la rambla y playa, una reducción del espacio público con 
respecto al privado en área y tamaño ocupado. Esta situación refiere al espacio material 
pero también al campo visual. El espacio público decreciente cede terreno al privado, 
en el plano horizontal, (tierra, suelo) y en el plano vertical (altura), un corrimiento de 
bordes, de límites. Florece así otra dimensión que refiere al panorama visual cotidiano 
que construye visualidades. Conlleva esto a cuestionar los pasajes abiertos de aire 
cercados por bloques que acotan o inhiben el campo visual, (Figura 7). Las prácticas 
y comportamientos muestran la importancia del Río de la Plata como lugar apropiado, 
escenario de actividades y socialización. Este espacio, rambla y playa se constituye 
en el imaginario colectivo como lugar donde los habitantes pasean, caminan, realizan 
deportes, donde ver y ser visto.

Figura 6. Pocitos aérea 1930

Fuente: Cdf, IM
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Las situaciones creadas podría conformar elementos del complejo proceso de 
construcción de identidad/es de los montevideanos. Estos hechos en imágenes 
interpretados aquí como un relato del pasado que desde discursos hegemónicos 
intentan posicionarse como la verdad, donde verse reflejado, ocultan en su narración 
la heterogeneidad social, visual y cultural de una época diversa. Éstos fragmentos, 
fueron constituyendo las visualidades de los montevideanos. Es posible interpretar 
que participaron de la construcción visual de lo nacional, legitimación y pensamiento, 
principio y acción de los estados nacionales embebidos de euforia modernista y 
creencia en el progreso lineal, emancipación y bienestar. Por ello buscar el genius 
loci, buceando el espíritu de época, construyendo espíritu del tiempo interpretando 
imágenes de código abierto permite no fosilizarlas, traerlas al hoy, reutilizarlas, 
actualizarlas y re significarlas. Este proceso de análisis interpelando lo que vemos, 
visibiliza discontinuidades cotidianas, hibridaciones, diversidades con la cual está 
constituida la sociedad. Las prácticas cotidianas de habitantes (ordenamiento, 
vestimenta, ocupación del espacio, etc.) por un lado y mobiliario urbano, arquitectura 
por otro (grandes propiedades, jardines, ornamentación, alumbrado), refuerzan el 
espíritu hegemónico, homogeneizando y ocultando divergencias que conviven aún 
hoy en la sociedad y que en esa disputa construyeron el imaginario urbano.

Figura 7. Playa y  rambla Pocitos, skyline 2019

Fuente: propia
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Siguiendo a Buck Morss, S., (2009) la imagen no representa objetos, éstos están 
en ella como trazos, generando significado, no transmitiéndolo como percepciones 
congeladas. El consumo contemporáneo de imágenes instantáneo y líquido desde 
diversos medios, se presenta tan cotidiano como abrumador. Motiva intentar subvertir 
convocando a la experiencia e interpretar, aumentando el tiempo de recepción, de mirar. 
Las tecnologías amplían el acceso a imágenes presentes y pasadas, posibilitando 
producción de contenidos transformando usuarios en pro sumidores. Las imágenes 
hoy circulan traspasando fronteras nacionales, tensionando aún más la territorialidad y 
los principios del estado nación que fue conformando identidad/es. Las constelaciones 
contemporáneas ponen en discusión éstos paradigmas, donde imagen, medio de 
transmisión de la realidad material, evidencia la intencionalidad del mundo, pudiendo 
ser llave para comprenderlo. (Buck Morss, S., 2009). ¿Qué muestran y qué ocultan 
las imágenes?.

 En este contexto, los valores que se asocian con formas distintas 
de identidad se construyen con imaginación y, en consecuencia, por 
el modo en que se cruzan y se relacionan los distintos imaginarios 
entre sí. Se produce una negociación continua entre los valores de la 
tradición, la estructura del canon heredado, y las fuerzas de innovación 
y cambio”. (Moxey, K., 2005:37).

Apuntes finales
En la contemporaneidad las prácticas artísticas persiguen el compromiso del 

encuentro sobre el espectáculo y la exhibición, parafraseando a Ladagga, R., (2011) 
hoy en día el artista no puede aspirar a ser la conciencia de la especie. En éstos estudios 
visuales situados emergen conocimientos, certezas provisorias, saberes, siempre al 
borde, en los márgenes, para ser debatidas y puestas a prueba. La propuesta ubicada 
en los intersticios con metodologías híbridas irrumpe como herramienta para conformar 
otras miradas que puedan transformarse en instrumento de cambio. Desde la Cultura 
visual es posible colaborar al acercamiento, relacional y contextual, la creación de 
conocimientos facilitando ecosistemas creativos que permitan la construcción colectiva 
de futuros tan posibles como deseados. Este umbral signado por precariedad, 
dispersión y provisoriedad, provoca intentar acuerdos para la coexistencia y reivindicar 

Fuente: Cdf, IM

Figuras 8 Rambla 1923-35 Figura 9.  Rambla 1917
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el rol de los artistas a través de prácticas y herramientas como ensayo, laboratorios de 
conexión exigiendo su participación en procesos de conversación, explorando otras 
formas de vida, de habitar, en busca de un lugar, en el sentido de Augé (2000). La 
experiencia compartida fortalece los lazos de relacionamiento con y en la sociedad. 
Los repertorios visuales habitan y construyen espacialidad generando otras miradas 
desde la interpretación crítica, no linealidad, contexto y simultaneidad intertextual. 
Parafraseando a Mieke Bal (2016:43) rescato los conceptos viajeros, la multiplicidad 
temporal, discontinuidad histórica y contemporaneidad del pasado. Se analiza en 
el presente, estableciendo producciones de sentido y relaciones desde repertorios 
visuales construidos aquí y ahora. Se propone experimentación inaugurando un acto 
de ver, situación visual para ser experimentada hoy, exploración interdisciplinaria donde 
la relación pasado y presente está trastornada, un evento de visión donde el propio ver 
es un acto de interpretación. La autora citada finaliza planteando que deberíamos leer 
de nuevo, pensar de nuevo y sobre todo actuar aquí y ahora, componiendo un final 
abierto. Para finalizar, proyectando líneas a investigar no debiéramos solo focalizar 
en zonas excluidas, periféricas y preguntarnos qué hacer, sino mirar el epicentro de 
ciudad del s. XX, identificar errores y fracasos, qué y a quiénes se excluyó en su 
construcción. No debiéramos aceptar la transformación urbana si no imprime memoria, 
deseos e imaginarios colectivos. No debiéramos excluir la imaginación, deseos 
y sueños ya que podrían acuñar mejor y más inclusivo habitar. El acontecimiento, 
la creación de situaciones, los gestos artísticos (prácticas y teorías como un todo), 
las temáticas de la cotidianeidad con abordaje crítico socavan fronteras exponiendo 
convergencias y divergencias lo cual posibilitará visibilizar otras formas, ensayando, 
creando, cambiando, pues la utopía nos permite caminar...caminar...caminar...
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RESUMO
Este estudo é uma reflexão sobre a atualidade da produção 

artística no contexto da Cibersociedade, diante dos avanços e 
modernização das tecnologias, assim como desenvolvimento da 
informática e dos meios de comunicação, que mudaram os hábitos 
da humanidade, seus modos de produção de bens e serviços, suas 
interações sociais, influenciaram também a produção artística. 
Sendo assim, o presente estudo tem como base teórica publicações 
de Vanzin e Palazzo (2018), Lemos (1997), Venturelli (2003), Arantes 
(2005) entre outros, caracterizando-se como uma pesquisa de 
cunho bibliográfico descritivo. O resultado aponta que a inserção 
de diferentes tecnologias digitais no cotidiano humano traz novos 
ares para criação artística, desencadeando diversas mudanças no 
fazer artístico, além das novas relações entre obra-público a partir da 
interatividade.

PALAVRAS-CHAVE
Arte. Cibersociedade. Tecnologias. Interatividade. Ciberarte.

ABSTRACT
This study is a reflection on the actuality of artistic production in 

the context of Cybersociety, given the advances and modernization 
of technologies, as well as the development of information technology 
and the means of communication, which changed the habits of 
humanity, its modes of production of goods and services, their social 
interactions also influenced artistic production. Thus, this study is 
theoretically based on publications by Vanzin and Palazzo (2018), 
Lemos (1997), Venturelli (2003), Arantes (2005) among others, 
characterizing itself as a descriptive bibliographic research. The 
result points out that the insertion of different digital technologies in 
human daily life brings new airs to artistic  creation, triggering several 
changes in artistic making, in addition to new relationships between 
work-public based on interactivity.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento e as constantes atualizações nas tecnologias da informação 
e meios de comunicação têm promovido grandes transformações da sociedade 
contemporânea, pois alteraram não apenas o sistema econômico, político e geográfico, 
mas também a vida em uma sociedade globalizada. Nessa Cibersociedade, como 
menciona Vanzin e Palazzo (2018), o fluxo dinâmico de informações se propagam 
muito rapidamente nos dispositivos e aparatos tecnológicos através de conexões e 
compartilhamentos de dados. As relações sociais, o comércio, a educação, a produção 
artística vem ao longo dos anos se apropriando e dialogando com essas novas mídias 
e tecnologias.

Para Lemos (1997), a arte contemporânea exprime o imaginário de sua época, 
ela é revolucionária, preparando a construção do futuro, superando o passado. As 
novas atualizações tecnológicas viabilizam a criação de uma arte aberta, rizomática 
e interatividade, onde autor e público se misturam de forma simbiótica. Assim, a 
Ciberarte emerge da civilização virtual, do diálogo de diferentes linguagens e mídias 
acompanhando as questões da atualidade (LEMOS, 1997). Diante disso, questiona- 
se como a Cibersociedade influencia a produção artística da atualidade?

Pretende-se através deste estudo, apresentar o conceito de Cibersociedade, 
descrever suas influências na Arte dos dias atuais. Além de refletir sobre a interatividade 
e participação do público como agente mobilizador da Ciberarte, com base em estudos 
teóricos e fatos, acontecimentos históricos das relações entre arte e tecnologia no 
mundo cercado e constituído por intervenções científicas, tecnológicas e digitais que 
mudaram os hábitos da humanidade.

Nessa perspectiva se busca entender de que forma a tecnologia proporciona 
ampliação da linguagem no campo da criação artística. Isto é, como se dão as relações 
entre arte e tecnologia no mundo repleto de intervenções tecnológicas. Sendo assim, 
será destacado a produção artística da atualidade a partir da  influência da sociedade 
vigente, destacando fatos e intersecções entre arte e tecnologia, além das novas 
relações entre obra-público a partir da interação humana.

A Cibersociedade

O ponto de partida para as discussões sobre a Cibersociedade são os novos modelos 
de relacionamento entre o ser humano e máquina, as suas interações cotidianas, seja 
na educação, arte e entre outros campos, na produção e compartilhamento de dados, 
informações e conhecimentos. Para Vanzin e Palazzo (2018) o termo Cibersociedade 
deriva da conceituação de Cibernética proposta por Wiener (1970-1984), moldada 
pela sua observação das possibilidades de transformação social a partir da inserção 
da tecnologia, em especial e de processamento de informações. Sua percepção, no 
entanto, não conseguiu prever as diferentes mudanças na realidade atual.
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A cibersociedade, assim tão permeável, tornou-se inexorável. Todos 
estão permanentemente em rede de alguma forma compartilhando 
conhecimentos. Mesmo quando não conectadas diretamente à Internet, 
as pessoas são atingidas por seus efeitos (...) Esta nova configuração 
das conexões, permite expandir extraordinariamente os horizontes e 
tornar o cibercidadão tão visível e presente quanto a própria realidade 
externa constituída de objetos, técnicas e tecnologias (...) Tanto o 
indivíduo tem acesso a um volume de informações sem precedentes, 
que cresce incessantemente, quanto suas informações pessoais e 
privadas, sua produção e conteúdo digital, suas ideias e pensamentos 
em rede estão ao alcance de governos, bancos, corporações e de 
qualquer um, sem a limitação de barreiras físicas, culturais e muito 
menos éticas (VANZIN; PALAZZO, 2018, p. 15).

Para Lemos (1997) as transformações espaço-temporais contemporâneas 
impulsionadas pelo advento das novas tecnologias na modernidade, faz surgir um 
novo paradigma digital, formando essa nova civilização chamada de civilização 
virtual, cercada por celulares, próteses, implantes, microcomputadores etc. E pode- se 
observar os efeitos de tais transformações através do espaço digital com a circulação 
de mercadorias e informações. O paradigma digital e a circulação de informação em 
rede parecem constituir a espinha dorsal da contemporaneidade (LEMOS, 1997, p. 
22).

Lemos (1997) ainda diz que com a virtualização de diversos campos, cultura, indústria 
do entretenimento, comunicação, por exemplo, ocorre a tradução através de redes e 
meios digitais. E esse processo é fruto de uma desconstrução e desmaterialização do 
mundo, desenvolvimento do ciberespaço, aliado à figura humana, corpo biológico e 
cyborg, rodeado por mídias e próteses.

Nessa atual conjuntura, o ser humano está rodeado por dispositivos, smartphones, 
tablets, com grande capacidade de processamento, e que facilitam as conexões com o 
universo virtual. Nesse ambiente são múltiplas as opções de produtos, entretenimento, 
troca de informações e conhecimento, numa rede de conexões que ultrapassa a barreira 
física. É possível conhecer pessoas e lugares sem necessidades de deslocamentos 
físicos. A Internet se consolidou como espaço de estudos, pesquisas, divulgação 
científica e também de acesso à cidadania, possibilitando novas formas de pensar o 
seu papel como cidadãos e as contribuições na construção de sujeitos pertencentes 
a grupos ou sociedade. E tem sido explorada também como espaço de expressão, de 
discussões, debates e de organização de grupos sociais. Além disso, é possível ter 
acesso às informações públicas disponibilizadas pelo Estado, acontecendo no Brasil 
oficialmente a partir da Lei de Acesso à Informação Pública (Lei nº 12.527 de 18 de 
novembro de 2011) que tem como objetivo principal garantir o total acesso do cidadão 
à informação por meio do Portal da Transparência do Governo Federal, criado e 
administrado pela Controladoria-Geral da União (CGU). É aplicável aos três poderes 
da União, estados, municípios e Distrito Federal. Esta Lei representou um importante 
passo para o fortalecimento das políticas de transparência pública.

A interação entre indivíduos é fundamental para Lemos (2004), autor que defende a 
troca de conhecimentos e experiências como elementos constituintes dos sujeitos na 
atualidade, muito mais que os ambientes e espaços de subjetivação, dentre os quais
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a escola e a família fazem parte. Esse pensamento é evidenciado em contextos 
no qual o autor faz uma análise da vida em sociedade e afirma que “somos o que se 
forma nas associações a não humanos e a outros humanos. Retire as redes e não 
encontrarás o indivíduo” (LEMOS, 2004).

Castells (2003) reforça esse pensamento ao dizer que a Internet fornece meios 
que possibilita a interação social, construindo para uma nova sociedade civil com a 
ampliação do contato entre diferentes indivíduos, se configurando como uma espécie 
de ágora pública para a democracia dos cidadãos no ciberespaço. Além disso, é um 
campo de expressão e compartilhamento de valores e organização social. Talvez a 
marca dessa sociedade vigente seja o compartilhamento em crescente velocidade 
e em volumosa quantidade, seguindo uma necessidade humana de interação, de 
estabelecer conexões com o meio e com os outros indivíduos de sua espécie. E as 
tecnologias influenciam nessas conexões, seja nos hábitos das pessoas, produtos, 
cidades, grupos sociais, possibilitando uma malha de múltiplas de ligações.

Diante de tais dinâmicas, as cidades se tornaram digitais e caminham para 
uma integração com as cidades físicas, tornaram-se plataformas de circulação de 
automóveis, imagens, informações e corpos. São compostas e rodeadas por novas 
redes telemáticas, Internet, wireless, celular, satélites etc, que se somam às redes de 
transporte, de energia, de saneamento, de iluminação e de comunicação. É nessa 
perspectiva que é possível observar cada vez mais a presença das tecnologias digitais 
de comunicação e informação na vida das cidades.

O homem só existe na cultura e a cidade é um dos seus principais 
artefatos, morada dos agrupamentos sociais, palco da cultura 
humanista e berço das artes e espetáculos. A cidade sempre foi uma 
estrutura híbrida e complexa, mas é a partir da década de 1970, com a 
convergência entre as novas tecnologias e a informática, que podemos 
situar a emergência de uma cidade-ciborgue, fusão, complexificação e 
transformação da estrutura urbana clássica pelas tecnologias digitais 
de comunicação e informação. O processo está em andamento e 
em complexificação crescente nos obrigando a investigar essa nova 
relação (LEMOS, 2004, p. 131).

Assim compreende-se a cidade-ciborgue como uma estrutura complexa, cuja 
dinâmica está atrelada às novas tecnologias da cibercultura. Importante destacar que 
as cidades dos dias atuais são frutos de um de urbanização iniciada no século XIX, que 
amadurece na modernização do século XX e se estabelece período pós- industrial. 
O processo de globalização está fortemente ligado às novas dinâmicas incorporadas 
pelas cidades, transformando a população que habita nela em testemunhas e agentes 
das mudanças econômicas, sociais e geográficas no cenário urbano.

No entanto, tais transformações se restringem a poucos centros urbanos, por 
exemplo, Londres, Nova Iorque ou Tóquio. As redes telemáticas estariam favorecendo 
a penetração de regiões periféricas criando um novo sistema de troca inter-regional 
de bens, de informações e de serviços, mas também mais desigual entre cidades e 
regiões (LEMOS, 2004). Face a isso, emergem questões como desigualdade social, 
cibercidadania, exclusão e inclusão digital, acessibilidade, entre outras.
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Nesse sentido, pode-se refletir sobre como o planejamento urbano aliado às 
tecnologias podem criar instrumentos que melhorem a qualidade de vida nas cidades 
contemporâneas, tornando os espaços menos desiguais e mais acessíveis  a seus 
habitantes e visitantes. Lévy (1999) sugere que o desenvolvimento do ciberespaço 
poderá contribuir para novas formas de distribuição econômica, colocando ciberespaço 
a serviço do desenvolvimento de regiões desfavorecidas. Explorando ao máximo 
seu potencial de inteligência coletiva: valorização das competências locais, troca de 
saberes e experiências, ajuda mútua e maior participação da população nas decisões, 
abertura planetária para diversas formas de especialidades e parcerias (LÉVY, 1999, 
p. 187).

Hoje não se pode mais pensar e planejar o espaço urbano sem levar em consideração 
as complexas relações entre as tecnologias de comunicação e informação e os 
serviços públicos como o de transporte, saneamento, infraestrutura e sistema de 
segurança das cidades. Nesse sentido, torna-se necessário que os centros urbanos se 
desenvolvam de forma sustentável, promovendo acesso a esses serviços igualmente 
entre as regiões centrais e periféricas.

Intersecções entre Arte e Tecnologia

Kandinsky (1996) destaca que toda obra de arte é filha de seu tempo (...) cada 
época de uma civilização cria uma arte que lhe é própria que jamais se verá renascer 
(KANDINSKY, 1996, p. 27). A produção artística acompanha as mudanças de sua 
época, assumindo formas peculiares e características particulares que lhes são, em 
certo modo, demandadas do momento histórico, assim como se utiliza de materiais e 
técnicas disponíveis na sociedade na qual se insere.

Nos estudos sobre o percurso histórico-cultural da sociedade humana são 
identificadas as evidências da continuada associação entre arte, tecnologia, ciência, 
conhecimento e sociedade. Um exemplo amplamente reconhecido que, de maneira 
paradigmática, ilustra o relacionamento estreito e preditivo da produção artística 
com outras instâncias do conhecimento é proposto na vida e obra do artista italiano 
Leonardo da Vinci (1452-1519). No contexto de emergência da ciência moderna 
ocidental, os desenhos de Leonardo representam estudos diversos de seres humanos 
ou naturais e projetos de máquinas factíveis em sua época. Todavia, as representações 
desenhadas também anteciparam ideias e soluções que só mais tarde puderam ser 
tecnologicamente realizadas ou socialmente aproveitadas.

Para Lemos (1997) a arte pós-moderna vai se distanciar dos movimentos do 
alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas e fragmentada, 
exprimindo o imaginário da pós-modernidade, o digital vai trazer possibilidades novas 
e radicais para essa mistura e reapropriação de estilos. Assim, a inserção de diferentes 
tecnologias digitais no dia a dia dessa sociedade, traz novos ares para criação artística 
e desencadeou marcantes mudanças na maneira de fazer e consumir arte, desde a 
linguagem fotográfica à exposição de obras em ambientes virtuais.

A versatilidade dessas diversas tecnologias despertou o interesse de vários artistas, 
fazendo surgir, assim, vários experimentos e propostas que manipularam digitalmente 
imagens de pinturas clássicas, utilizando de meios analógicos e/ou digitais, a 
telepresença, videoarte, reconfigurando as imagens analógicas, agora representadas 
por cálculos computacionais em diferentes telas.
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Segundo Arantes (2005), o primeiro trabalho no cenário brasileiro se concretiza 
através da iniciativa do artista Waldemar Cordeiro, no ano de 1968, em colaboração 
com físico e engenheiro Giorgi Moscato, onde realizaram-se os primeiros experimentos 
com a “computer art”. O trabalho desenvolvido pela dupla deu os primeiros passos 
às primeiras experiências e pesquisas na produção de imagens tendo o computador 
como ferramenta. Assim como Waldemar Cordeiro, outros artistas daquele período, 
do final dos anos 1960 e início dos anos 1980, também utilizavam os meios de 
comunicação disponíveis na época para fazer arte de cunho social e político. Esses 
experimentos foram pioneiros no Brasil e ampliaram saberes na criação de obras de 
arte que envolviam tecnologias.

Sobre essa relação entre arte, ciência e tecnologia, Venturelli (2003) diz que não é de 
hoje que esses campos se inter-relacionam, mas que atualmente toma uma dimensão 
extraordinária em razão da própria evolução científica no qual a humanidade está 
inserida. Essa evolução obrigou diferentes artistas a estudarem e se aprofundarem 
em assuntos de diferentes áreas do conhecimento e aplicá-los em suas obras.

No contexto da arte e tecnologia no Brasil e no mundo, há alguns grupos de artistas 
que envolveram um determinado processo de produção colaborativa e que fizeram 
importantes contribuições para um desenvolvimento histórico deste tipo de trabalho. Em 
arte e tecnologia, o trabalho em equipe é concretizado por meio de colaborações entre 
diferentes indivíduos. Segundo Arantes (2005), os processos de hibridação artística se 
fizeram mais evidentes no decorrer do século XX, quando vários artistas escolheram 
como foco a mistura, a interdisciplinaridade, e a sobreposição de suportes e linguagens 
antes separados. De modo efetivo, a obra de arte e tecnologia é essencialmente uma 
obra híbrida, fruto da colaboração de diversos tipos de conhecimentos.

Domingues (2003) chega a destacar que desenvolvimento de pesquisas em 
criações artísticas com diálogos de diferentes áreas forçam o os limites normalmente 
encontrados pela ciência e arte, caracterizando as práticas criativas da atualidade 
em constante contato as tecnologias genéticas, a nanotecnologia e as tecnologias 
espaciais, entre outras. A adesão de cientistas e artistas em práticas colaborativas, 
confirmam a natureza do conhecimento transdisciplinar.

Michael Rush (2006) observa a grande influência de Marcel Duchamp no circuito 
da arte, no início do século XX, o que influencia a arte contemporânea. “A radical 
mudança de ênfase de Duchamp, de objeto para conceito, permitiu a introdução de 
vários métodos em um empreendimento artístico redefinido” (RUSH, 2006, p. 15). 
Hoje a arte ganhou as ruas, está nas mídias, redes de comunicação, no ciberespaço. 
Desde Duchamp em que a arte extrapola os museus e galerias e com  o impulso da 
Internet, é possível acessar páginas virtuais de artistas com trabalhos desenvolvidos 
para a rede, possibilitando situações de interatividade a distância.

Já Lévy (1999) considera que as obras de arte da cibercultura não possuem 
limites nítidos, são obras abertas não só porque admitem uma multiplicidade de 
interpretações, mas sobretudo porque são fisicamente acolhedoras para a imersão 
ativa do explorador e materialmente interpenetradas nas outras obras da rede (LÉVY, 
1999, p. 147). Seguindo esse pensamento, os(as) artistas exploram os avanços 
tecnológicos, evidenciam o nascimento de um novo sistema artístico, permeado pela 
comunicação, por múltiplas características e tendências, com possibilidades infinitas.
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Nesse cenário, a arte também se transforma ao buscar interfaces 
com a tecnologia, produzindo obras em processo,  ao redimensionar a 
relação do público com a obra, bem como todo o sistema de arte que 
inclui, curadoria, os locais da arte e a própria noção de autoria artística. 
Assim, o papel do artista não deve ser o de exaltar ou condenar a 
tecnologia, mas buscar ligações, explorando novas possibilidades dos 
sentidos agora prolongados pela tecnologia  digital, gerando novas 
experiências estéticas. Dessa forma a arte contribui para uma melhor 
compreensão do mundo atual, em mudar nossas percepções desse 
mundo e em “promover uma reorganização cultural” (GASPARETTO, 
2014, p. 58).

Sendo assim, os(as) artistas contemporâneos têm como desafio apropriar-se das 
tecnologias eletrônicas, digitais, audiovisuais de forma inovadora e  criativa, utilizados 
esses recursos a favor de suas ideias estéticas, justamente em uma época em que a 
cultura se comporta muito mais dinâmica.

O que faz, portanto, um verdadeiro criador, em vez de simplesmente 
submeter-se às determinações do aparato técnico, é subverter 
continuamente a função da máquina ou do programa que ele utiliza, é 
manejá-los no sentido contrário ao de sua produtividade programada. 
Talvez até se possa dizer que um dos papéis mais importantes da arte 
numa sociedade tecnocrática seja justamente a recusa sistemática 
de submeter-se à lógica dos instrumentos de trabalho, ou de cumprir 
o projeto indústria das máquinas semióticas, reinventando, em 
contrapartida, suas funções e finalidades (MACHADO, 2008, p. 14).

O(A) artista interfere ativamente nos dispositivos dos quais se apodera, indo ao 
contrário do usuário normal, explorando questões culturais, estéticas etc. Dessa 
maneira, apropriam-se do aparato tecnológico de uma forma diferente da qual fazem 
uso outras áreas como o marketing, a museologia, a medicina, a ciência, a indústria de 
entretenimento e produtos. O mundo da arte ao tomar emprestado materiais e técnicas 
do mundo cotidiano e industrial, possibilita novos diálogos e vários experimentos em 
diferentes áreas do conhecimento. Com a popularização das tecnologias digitais na 
atividade artística, pode-se observar a passagem do material sólido para o imaterial, 
com ênfase nos dispositivos e interfaces computacionais que possibilitam a imersão 
do espectador no ambiente computacional. Em arte, os conhecimentos visuais 
não mais se limitam ao “objeto”. Eles precisam abranger o universo fluido, sempre 
mutável, que existe dentro do computador e o novo mundo que o computador facilita: 
um mundo artístico interativo que pode ser virtual em sua realidade e radicalmente 
interdependente em sua incorporação do “espectador” à finalização da obra de arte 
(RUSH, 2006, p. 165).

Uma possível análise detalhada sobre as novas mídias na arte contemporânea 
poderá indicar que a tendência das práticas artísticas contemporâneas tem sido 
cada vez mais a incorporação dos conhecimentos da informática. As máquinas 
computacionais tornam-se ferramentas de novas formas de criação artística, além de 
influenciar nas novas formas de produzir arte. E dentro dessa variedade de propostas 
percebe alguns pontos em comum entre elas, seja na preocupação dos artistas em 
provocar a participação do espectador, nasce daí uma arte para ser vivida em tempo 
real por sujeitos-agentes que recebem e transformam o que foi
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proposto pelo artista, provocando eventos em fluxo e metamorfose (SANTAELLA, 
2003).

Conforme é possível observar, a produção artística contemporânea assessorada 
pelos aparatos técnicos assumiu diferentes linguagens e características peculiares, 
seja na hibridização de técnicas, a interatividade com público, a imersão em ambientes 
virtuais e subversão dos aparatos tecnológicos. Assim, é relevante tratar de forma 
mais direta a relação interatividade entre obra e público.

A interatividade da Ciberarte

Pode-se dizer que o movimento que deu início à Ciberarte iniciou nos anos 60, 
com experimentos que exploraram a expressividade das tecnologias de informação 
e comunicação. Com o aparecimento da Internet e do ciberespaço, houve o 
desenvolvimento da Ciberarte (Teles e Venturelli, 2008). Vários estudos e pesquisas 
foram desenvolvidos, por exemplo, de Suzete Venturelli (2004), Priscila Arantes 
(2005), Arlindo Machado (2008), entre outros. O que há de comum neles é o intuito 
de apresentar o conceito da estética digital nos diferentes ambientes e ferramentas. 
Existem instalações e experimentos que apenas podem ser acessados em galerias 
de arte físicas, presenciais, ou galerias de trabalhos em Ciberarte que são acessíveis 
no ciberespaço.

No tocante à interatividade da arte, a partir dos anos 1960 é possível encontrar, de 
forma mais explícita, trabalhos que procuram colocar em debate a visão contemplativa 
do observador em relação ao objeto estético e ao espaço ilusionista. Minimalismo, arte 
cinética, grupo Fluxus e instalações são alguns dos nomes que poderíamos citar como 
referência a essa arte mais participativa que, “ao romper com o mutismo contemplativo 
preconizado pela arte tradicional, muitas vezes chama o público a explorar a obra de 
arte com a utilização de outros sentidos além do olhar” (ARANTES, 2005, p. 36).

A interatividade se torna presente na nova paisagem da arte contemporânea, 
trazendo consigo novas formas de comunicação e recepção da obra, que difere da 
proposta contemplativa da arte moderna. Com a possibilidade de participação nas 
obras tecnológicas surge o conceito de “interator” que é aquele que segundo  Sobage 
(2008), que participa da obra não só através de sua interpretação ou reflexão mental, 
mas também a partir de sua atuação corporal.

A arte na era eletrônica vai abusar da interatividade, das 
possibilidades hipertextuais, das colagens (“sampling”) de informações 
(bits), dos processos fractais e complexos, da não- linearidade do 
discurso. A ideia de rede, aliada a possibilidade de recombinações 
sucessivas de informações e uma comunicação interativa, tornam-se 
promotores principais dessa “cibearte”. A arte eletrônica é uma arte da 
comunicação (LEMOS, 1997, p. 22).

Assim, a Ciberarte nasce da civilização do virtual, da desmaterialização do mundo 
pelas tecnologias, da interação e da circulação de informações planetárias. Ela tenta 
transitar por essa cultura do híbrido: do espaço físico e do ciberespaço, do tempo 
individual e do tempo real, do orgânico e do inorgânico (LEMOS, 1997, p. 28).
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As obras produzidas a partir do uso de tecnologias digitais combinam diversas 
linguagens em um só projeto, de modo que as classificações das linguagens 
artísticas se expandem. Esta hibridização é uma das principais características da arte 
contemporânea e modifica o papel do público diante, em torno ou sentindo-se imerso 
nas obras ou nas imagens.

Essa aproximação entre público e obra é abordado por Sogabe (2008) que quando 
diz que o público das instalações interativas mediadas pela tecnologia digital relaciona-
se com um tipo de obra que se opõe ao “proibido tocar” e solicita uma aproximação 
com a obra, através de um contato físico, numa relação sensório- motora e cognitiva, 
pois o entendimento só não basta, ou melhor, o entendimento acontece na vivência 
da obra.

A possibilidade de interatividade estabelecida entre os projetos artísticos digitais 
e o público redimensiona o modo de portar-se diante das obras. Da observação à 
participação, o espectador passa de uma posição estática diante da obra a manipulação 
de objetos ou movimentação por ambientes expositivos. A interatividade permite ainda 
outra relação, a de estar dentro da obra, sentindo-se imerso em ambientes virtuais, 
também manipulando objetos e movimentando-se, mas neste caso, em ambientes 
criados computacionalmente (SILVEIRA, 2011, p. 53).

A interação com o público é um dos focos da obra do artista e teórico Eduardo 
Kac, que explora inúmeras linguagens, como instalações, fotografia, performances 
poemas holográficos, telepresença, linguagens que se utilizam da robótica, recursos 
multimídia e até conceitos das ciências biológicas, utilizando arte e tecnologia. Em 
umas de suas obras, “Quando?” (1987-1988), idealizada em parceria com Ormeo 
Botelho, o movimento do espectador que lê o “holopoema” digital permite combinar 
de várias formas as palavras, projetadas dentro de cilindro. A cada nova interação do 
público, um novo significado é criado.

Os trabalhos artísticos de Eduardo Kac possuem ampla repercussão internacional, 
com sua produção tecnologicamente pioneira, o artista propôs a revisão criativa da 
potencialidade poéticas ou produtiva dos recursos informativos e interativos tecno- 
digitais e comunicacionais nas exposições em espaços materiais ou na comunicação 
em rede online. Além disso, os aspectos crítico-provocativos de suas experiências 
genéticas em bioarte incitaram o debate sobre bioética. Ao mesmo tempo, de maneira 
criativa ou poética, é igualmente antevista e divulgada a potencialidade dos estudos 
genético-científicos. Depois do convencimento que a experiência genética não foi 
prejudicial à saúde e ao bem-estar da coelha Alba, é possível vivenciar a experiência 
surpreendente e encantadora ocasionada pela existência artificial de um pequeno 
animal mamífero estar ao mesmo tempo vivo e fluorescente. De maneira mais 
lúdica e interativa e curiosa, é possível vivenciar outra experiência encantadora e 
surpreendente de alterar o arranjo de palavras holográfico-luminosas formando novos 
versos apenas com o direcionamento do olhar.

Em várias obras a intenção do(a) artista é proporcionar novas sensações ao público, 
propostas que buscam mobilizar e provocar os diferentes sentidos como visão, 
audição, paladar, olfato ou até uma sinestesia de sentidos. E dentro desse contexto

Domingues (2003) nos revela que nessa produção artística uma das características 
é gerar um evento comunicacional a partir de um sistema interativo para o qual 
artistas e cientistas programam uma obra-dispositivo que desencadeia uma relação 
de simbiose do sistema biológico e do sistema artificial. Nesse cenário, o ser humano 
experimenta o fenômeno da comunicação, interagindo e recebendo respostas em 
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tempo real a partir de máquinas, em fluxos que processam novas sínteses sensoriais 
(DOMINGUES, 2003, p. 96).

Para Lemos (1997) há um grande potencial do ciberespaço em abrigar as artes 
eletrônicas, permitindo que seja um espaço de excelência para a arte, com uma 
participação simultânea, plural e interativa. Assim, as primeiras experiências nessa 
perspectiva enfatizam esse espaço eletrônico, como a interatividade em tempo real. 
Trabalhos como o do artista Douglas Davis, que criou a performance “Sevon Thoughts”, 
e dos artistas Paik, Bewys e Davois que apresentaram a Performance “ Television”, via 
satélite, na Alemanha.

Por meio dessas e outras experiências interativas, tanto o artista quanto o público 
percebem que estão diante de uma produção em que a característica mais importante 
não é o resultado final, mas sim seu permanente processo. De fato, este processo só 
acontece pela interatividade humana, a obra pode surgir em um espaço de trocas, 
uma relação de espaço-tempo partilhada, que expõe explicitamente a interação a 
partir das tecnologias digitais.

Considerações Finais

A produção artística da atualidade é fruto da sociedade contemporânea, regida por 
fios e redes, mídias digitais e tecnologias interativas, a influência da Cibersociedade 
faz a arte assumir a sua cara, a cara de sua cultura, de suas dinâmicas sociais, do 
momento histórico e questões atuais.

O estabelecimento de uma relação transdisciplinar das artes com outros campos 
de conhecimento passa a ser recorrente nos trabalhos artísticos atuais, sendo comum 
a criação através de parcerias, o artista na era digital estabelece contatos com outros 
campos da ciência, informática, computação, biológica, genética etc, agregando 
conhecimentos de diferentes profissionais, com o intuito de ajudá-lo nas suas propostas 
artísticas, caracterizando-se assim como um trabalho colaborativo o fazer artístico 
contemporâneo. Procuram utilizar-se dos recursos tecnológicos disponíveis de forma 
criativa, explorando a interatividade, as interfaces computacionais. Ao subverter 
os meios tecnológicos propõe novos questionamentos a respeito da sociedade 
interconectada. O que existe a sua disposição é uma nova realidade, um contexto 
plural e diverso que difere da arte tradicional que vigorou em décadas posteriores.

A arte da Cibersociedade é dinâmica, aberta, interativa, faz do ciberespaço seu 
meio de circulação e conexão com o ser humano. Desta maneira, as tecnologias 
digitais ampliam as possibilidades de expressividade do indivíduo através da Ciberarte, 
gerando novas expressões artísticas que acompanham seu tempo. Em síntese, 
entre muitas outras experimentações e produções, os dois tipos de experiências 
identificadas na produção artística de Eduardo Kac antecipam e divulgam realizações 
e experiências do atual estágio do conhecimento tecno-científico. Em

grande parte, a interatividade e a hibridização, que caracterizam a arte contemporânea 
e em especial a Ciberarte, são decorrentes da estruturação dinâmica e tecno-digital 
da Cibersociedade. Além de se apropriarem e serem beneficiadas pelo conhecimento 
filosófico e científico ou por recursos tecnológicos as realizações artísticas revisam 
suas possibilidades, ampliam sua potencialidade e divulgam poeticamente seus 
feitos. Acredita-se que, além da curiosidade, o interesse por esse frutuoso diálogo 
também viabiliza as parcerias entre artistas e cientistas, filósofos, técnicos e outros 
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profissionais.
Assim, foi possível descrever em linhas gerais o suporte e a influência da 

Cibersociedade vigente para a construção, a consolidação e o desenvolvimento 
da Ciberarte. Considerando-se que a palavra “arte” indica um campo privilegiado 
de inovação sociocultural e produção crítica do conhecimento, justificando assim 
os amplos e diversificados os interesses no estudo do fenômeno artístico. Isso 
porque as manifestações de Ciberarte interagem na dinâmica social e influenciam 
os comportamentos humanos e, assim como outras manifestações artísticas de 
vanguarda, também expressam antecipadamente aspectos característicos da 
realidade socioeconômica e político-cultural. Por diferentes razões, isso amplia e 
diversifica o público interessado no fenômeno artístico, além de tratar diretamente da 
inovação artística e sociocultural suportada na mídia eletrônico-digital, considerando 
o panorama de inovação e conhecimento no contexto cultural, social e organizacional 
da arte em geral.
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RESUMO
A complexidade narrativa abriga estratégias híbridas de 

comunicação e arte por meio de processos de criação que inovam 
a técnica pelo trabalho criativo no uso da tecnologia no cinema 
expandido. Articulo a Teoria dos Mundos Possíveis de Marie-Laurie 
Ryan (2019) e a Estrutura de Obra Aberta de Umberto Eco (2015) 
com a Tradução Intersemiótica e a Abertura em Terceiro Grau de 
Júlio Plaza (1987, 2003), dialogando poéticas do pós-modernismo 
aos sentidos do pós-humano na era da convergência (JENKINS, 
2013) e da cibercultura (SANTAELLA, 2010), como os esquemas 
de representações mentais (BORDWELL, 2019), e os de agência, 
imersão e transformação (MURRAY, 2006); especialmente o processo 
de criação hipertextual em multitrama de O cubo de Metatron: na 
semiosfera do tesserato¹, um roteiro seriado de minha autoria em 
fase de finalização. 

Palavras-chave: Obra Aberta. Mundos Possíveis. Narrativa 
Complexa. Narrativa Interativa.

ABSTRACT
The narrative complexity encapsulates hybrid art and communication 

strategies in creative processes that innovate technique through the 
creative work of applying technology in expanded cinema. I will be 
articulating Marie-Laurie Ryan’s Theory of Possible Worlds (2019) 
and Umberto Eco’s Structure of Open Work (2015) with Julio Plaza’s 
Intersemiotic Translation and Opening in Third Grade (1987, 2003), 
dialoguing poetic from postmodernism to the meanings of the post-

OS MUNDOS POSSÍVEIS NA SEMIOSFERA 
DO TESSERATO

POSSIBLE WORLDS IN THE SEMIOSPHERE OF THE TESSERACT

UNESPAR (campus 
de Curitiba II/FAP), 
Brasil

rodrigoestorillio@
gmail.com

Rodrigo 
dos Santos 
EstorillioEixo temático B:

Poéticas artísticas e processos de criação

¹Metatron é um personagem alegórico da tradição mítica judaico-cristã, vinculado 
ao misticismo da Kabbalah como o escriba da vida e do mundo e descrito ora como 
um demiurgo ou um demônio, ora uma série de anjos e homens proféticos, com 
poderes de estar em qualquer lugar e a qualquer tempo. Na geometria sagrada, o 
arcanjo Metatron é o representante de Deus na Terra e regula o fluxo de energia, 
simbolizado pela forma de um hipercubo dinâmico de quatro dimensões, chamado 
de tesserato, que supostamente contém em si todas as formas geométricas da 
criação em movimento e que representam as padronizações da vida e do mundo 
em leis universais. A semiosfera é o campo da semiose na qual os processos de 
signos operam no conjunto de todos os ambientes interconectados. Na trama, o 
cubo é um portal do tempo no espaço que pode servir de bomba ou espaçonave, 
e uma máquina que espelha a humanidade registrando sua atividade no planeta 
Terra.
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human in the era of convergence (JENKINS, 2013) and cyberculture (SANTAELLA, 
2010), such as mental representation schemes (BORDWELL, 2019), and those of 
agency, immersion and transformation (MURRAY , 2006); especially the multi-plot 
hypertextual creation process of Metatron’s Cube: In the Semiosphere of the Tesseract, 
a serial script of my authorship in the process of being finalized.

KEYWORDS
Open Work. Possible Worlds. Complex Narrative. Interactive Narrative.

Introdução

Identidades, representações e imaginários se diversificaram pela tradição oral em 
conteúdos narrativos em verso e prosa, reformatados interculturalmente e depois 
traduzidos intersemioticamente à luz do tempo no espaço dimensional da vida em 
permanente adaptação, convergindo contemporaneamente por meio de sons e 
imagens em rede de comunicação e arte compartilhada na cibercultura. 

Na era digital, essa convergência midiática comporta regimes estéticos de interação 
que transformam a linguagem audiovisual em uma malha multidimensional de 
lógica complexa e signagem poética. O estudo das relações entre literatura e outras 
linguagens, como a audiovisual, por exemplo, tem demonstrado o potencial criativo 
que a tradução intersemiótica — na estruturação de narrativas complexas — pode 
atingir, quando aplicam-se às teorias da ficção literária conceitos transdisciplinares.

A transdisciplinariedade advém de campos como a antropologia evolutiva, a filosofia 
da mente e as ciências cognitivas, que mediam formas de articulação da narrativa em 
discurso (no meio e na mensagem) com a capacidade da mente criativa e responsiva de 
interatuar proativamente na interface da alteridade em redes de criação colaborativa, 
performando virtualmente na semiosfera da cibercultura simulacros de realidade por 
meio dos corpos ciborgues. 

Nesse contexto, ferramentas, interfaces e fluxogramas auxiliam no planejamento 
midiático e na roteirização de mapas narrativos que objetivam ao usuário-interator 
acessibilidade (affordance) e ubiquidade na fruição dos percursos não lineares em 
filmes de narrativa complexa e interativa. Com a roteirização de O cubo de Metatron: 
na semiosfera do tesserato, de minha autoria, ficou clara a necessidade de formatação 
também de um mapa narrativo tanto para mim quanto para o receptor. Esse mapa 
se desdobra em percursos não lineares a serem descobertos pelo interator e 
hipercontextualidade, característica da multitrama que perspectiva pontos de vista 
conflitantes típicos dos puzzle films e dos mind-games por meio da interatividade dos 
efeitos no dispositivo e recursos no aparato. 

Investigo no presente artigo alguns conceitos de cunho teórico-prático que 
embasaram processos de criação e suas técnicas, plataformas, materiais e suportes 
de produtos audiovisuais que versam conteúdos ontológicos em conflito com o 
tratamento epistemológico via efeitos de sentido no dispositivo-aparato. 

Estudos de produção, circulação e recepção dentro de processos comunicativos 
e suas interfaces com a cultura, consumo e educação revelam-se metodologias 
importantes, embora ainda escassas, nessa área em que a estrutura de obra aberta 
em terceiro grau propõe a autoria compartilhada como um espaço lúdico-narratológico 
a explorar a semiosfera dos mundos possíveis, dialogando significantes e significados 
em significação. Atualmente, o corpo, visto por uma perspectiva informacional, 
apresenta-se como um objeto portador de significação nas interações humanas 
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mediadas por dispositivos tecnológicos.
A estrutura de obra aberta pode ser dimensionada por diversos fatores como efeitos 

e recursos que potencializam a narrativa complexa em dinâmicas interacionistas na 
tricotomia da relação sujeito-objeto entre autoria-obra-recepção: diversos pontos de 
vista conflitantes apresentados em sequências concorrentes que perspectivam a 
multitrama através dos ʽnósʼ que convergem/divergem as linhas da história narrada 
em significação, provocando além do entendimento multiverso (versões virtuais que 
fragmentam a realidade) do receptor, intertextualidades. O sentido mais profundo da 
obra aberta emerge da compreensão desse entrecruzamento multisequencial.

Desenvolvimento

As dimensões da narrativa têm adquirido contornos cada vez mais estruturados 
em sistemas complexos inspirados nos processos inovadores de interação homem-
máquina, propiciados pelo uso de ferramentas tecnológicas que manipulam interfaces 
de aplicativos hipermidiáticos e modelam conceitos éticos, poéticos e estéticos aos 
usuários em redes de comunicação. O constructo cognitivo constitutivo de narratividade 
é moldado de maneira crucial pelas possibilidades e limitações da mídia em que são 
realizadas as histórias e seus mundos, segundo Marie-Laurie Ryan (2014, p. 2), no 
sentido de que histórias moldam nossa visão de mundo e afetam nosso comportamento, 
“em uma inter-relação muito mais direta entre a representação narrativa ‘ficcional’ e 
interação social ‘real’”. A manipulação dos elementos da narrativa desnuda o aspecto 
multidimensional da obra complexa, que opera a complexidade dos filmes em níveis 
mimético e diegético — um sistema multitrama com características de não linearidade, 
forking path plots e multiplicidade de pontos de vista; ou, segundo Warren Buckland 
(2009), um jogo mental de perspectiva teórico-narratológica, que estabelece crises de 
identidade das personagens, problemas epistemológicos (como saber o que saber) e 
dúvidas ontológicas (sobre outros mundos e outras mentes), que obrigam o espectador 
(receptor ou interator) a escolher, na tríade de autoria-obra-recepção, entre universos 
aparentemente válidos; mas que, ao final, são incompatíveis.

Étienne Souriau (1993) destaca que toda obra artística supõe um universo, onde 
a sistematização narrativa é como um recorte que irrompe o microcosmo da cena 
em tensão de forças nucleares, catárticas e miméticas perante o macrocosmo da 
vida, contrastando as realizações físicas do microcosmo cênico com a espiritualidade 
do macrocosmo performático. A este fenômeno, Souriau (1993, passim) nominou 
de pequeno cubo de realidade, onde encontrei diversos elementos reais em uma 
categoria ficcional (dimensão simbólica), produzindo vários significantes para um 
mesmo significado ou significados em um significante (dimensão convergente-
divergente), que pode vir a ser uma experiência marcada pela frustração (dimensão 
ilusória), ou um aprendizado (dimensão construtiva). Analisando a teoria dos filmes 
em retrospectiva, encontrei alguns efeitos que devem sobreviver ao meio digital e 
continuar compondo, sintética e plasticamente, o futuro do audiovisual.

Para Paul Ricouer (2000), a narrativa é a síntese da vida que concorda com o 
heterogêneo. Associando narração com significação, a narrativa dimensional 
apresenta diferentes versões de uma mesma história por meio da manipulação do 
enredo pela sua formatação, incidindo diferentes perspectivas por meio de vários 
pontos de vista — todos parciais; mas, que compõem, em sua sucessão, um mosaico, 
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dialogando polissemicamente a tricotomia da linguagem signo-objeto-interpretante em 
processo cognitivo (de percepção) na tríade de autoria-obra-recepção. Transformando 
a logosfera da obra fílmica em semiosfera³, e vice-versa (em espelhamento e 
duplicidade), faz vir à linguagem semiótica a experiência originária e o sentido oculto 
do mundo, segundo Arlindo Machado (1997, p. 103), que nos sugere considerarmos a 
imagem como ocupação de um espaço, o tempo correndo como uma força geradora 
de anamorfoses, “liquefazendo os corpos para ‘derramá-los’ num outro topos — em 
um cronotopos, portanto, num espaço-tempo”. 

Materializado no espaço, o tempo se mostra como um efeito de superposição 
ou de percurso de corpos no espaço, conforme Machado (1997, p. 59), “onde os 
momentos sucessivos se tornam co-presentes em uma única percepção, que faz 
desses momentos sucessivos uma paisagem de acontecimentos”. Para Pollyana 
Ferrari (2014, p. 211), em uma discussão sobre a força da mídia social e o poder 
dos feedbacks dos usuários em rede, especula que “a mudança de estado (ou 
perturbação) de um componente de um sistema que produz uma interação, reduzindo 
ou aumentando a resposta do sistema ao qual ele está inserido, pode ser incorporado 
ao conceito de cronotopo”. A teoria foi desenvolvida por Mikhail Bakhtin (2014) em 
um compêndio de escritos que compõe o livro Questões de literatura e de estética. 
Segundo Ferrari (2014, ibidem), para Bakhtin, a relação espaço-tempo é indissociável, 
não existe interação sem dialogismo, pois em cada conteúdo ressoam sempre duas 
vozes: a do eu e a do outro, promovendo a “interligação fundamental das relações 
temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em literatura”, e por extensão, em 
qualquer forma de linguagem, hipoteticamente falando.

Puzzle Film X Mind Game

Na lógica desses acontecimentos, encadeados em anamorfoses (puzzle film⁴, 
mind game⁵ e forking path plot⁶), a mimesis da história (fabula) é apresentada ao 
receptor na forma da diegesis do syuzhet (enredo) que a liga ao estilo (processual), 
provocando o surgimento de mapas mentais (schemata) ao receptor, que organiza 
perceptivamente o conteúdo em processo cognitivo em rede de testes das hipóteses 
sugeridas até a satisfação pessoal e a depender do grau de conhecimento (crítico-
poético) e do nível de texturas apresentado (crítico-estético). As ligações dos fios 
narrativo-temporais e causais são guiadas pelas deixas e dicas do syuzhet sobre 
causalidade e tempo e espaço, na manipulação da informação e amarrados pelo 
receptor no curso do desenvolvimento das ações em blocos idealizadas pelo autor, 
encorajando o espectador a fazer inferências sobre essas ligações, que, por sua 
vez, criam brechas, falhas ou lacunas (gaps) que podem ou não ser preenchidas. 
Para Bordwell (1986), “quanto mais as brechas são preenchidas, mais coerente fica 

²A fotografia é normalmente encarada como um sistema significante de suspensão do tempo. Para 
Arlindo Machado (1997), o tempo é como um desenrolar de eventos, e a imagem fotográfica se fixa 
como um intervalo neste instante inscrito no tempo. O movimento em registro ‘distorcido’ da figura em 
foco é a quarta dimensão (Eisenstein) da imagem, deslocando corpos no espaço-tempo.

³ A semiosfera é o campo da semiose na qual os processos de signos operam no conjunto de todos 
os ambientes interconectados.

⁴Filmes ‘quebra-cabeça’. Tramas com enredo tipo ‘jogo de encaixe’. Warren Buckland propõe o 
uso do termo como 3ª linha de causalidade: 1) simples / mimética clássica ação contínua baseada 
em probalidade e necessidade; 2) complexa / 2ª linha entrelaçada na 1ª através de reversão e 
reconhecimento; 3) puzzle plot / trama entrelaçada nas outras, subvertendo a lógica ‘espaço-tempo’.

⁵Jogos mentais. Janet Murray (2006) propõe ver um jogo e jogar um filme, mexendo com a percepção 
da realidade do público (e dos personagens). Essas obras, Segundo ela, os obrigariam a escolher entre 
multiversos aparentemente válidos, mas ao final incompatíveis.

⁶Roteiro com trama bifurcada. Linha narrativa emaranhada por vias complicadas e desconcertantes.
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a fábula”. Por isso, a unidade do diverso é o raciocínio da lógica modal como mundos 
possíveis em que se aplica o método probabilístico de se raciocinar e compreender 
pela via das inferências, extraindo hipóteses e unificando o pensamento. A dedução 
extrai a inferência contida nas premissas. A indução confirma as inferências pela 
experimentação. A abdução prova que alguma coisa pode ser real, verdadeira. Em 
um filme com narrativa complexa dimensionada, pressuponho que haja supressão da 
síntese na conclusão da obra; ou seja, aquela perspectiva clássica de estruturação 
do arco dramático em três atos, com começo, meio e fim — o método de exposição 
da história através de introdução, desenvolvimento e conclusão — se apresenta como 
hipótese ao longo da exposição narrativa diversas vezes no curso do processo de 
significação, cabendo ao receptor estrategicamente a tarefa da conclusão per se. 
Essa conclusão normalmente é provisória porque trata de um raciocínio dedutivo por 
parte do receptor. 

Ela se dá por indução conforme o andamento da obra e é determinada 
estrategicamente pela relação de autoria por etapas, onde um argumento diferente 
muda a proposição interligada, revelando novo curso do processo de assunção. Esse 
silogismo é inicialmente oferecido com indução ao erro e de forma temerária. Com 
o desenrolar das ações, o enredo provoca ‘nós’ que amarram a trama. O receptor 
deduz diferentes versões da história apresentada através das visões das personagens 
por caminhos alternativos ao primeiro sugerido. Finalmente, o receptor preenche as 
lacunas da narração pela lógica abdutiva (tirando conclusões). A lógica abdutiva é 
uma inferência hipotética, uma ideia ou imposição que provoca reações ao conteúdo 
exposto e que prova que algo pode ser verdadeiro. Esse método cria hipóteses 
explicativas não contidas nas premissas.

Mundos Possíveis

A teoria dos mundos possíveis tem sua base fundamentada na ideia de que a 
realidade é um universo composto de uma pluralidade de mundos distintos. Essa 
ideia concebe a dualidade da realidade e da virtualidade, como a soma daquilo que 
existe como uma verdade em si ou per se, como uma existência isolada, e dos graus 
de consciência daquilo que só existe como uma realidade perceptiva através da 
imaginação. Este universo é hierarquicamente elaborado pela cooperação/oposição 
de um elemento, que funciona como o centro do sistema, a todos os outros membros 
do conjunto. O elemento central é conhecido como ‘mundo real’, onde orbitam no seu 
entorno todos os ‘mundos possíveis’ alternativos a ele.

Nessa realidade perceptiva, estão todas as possibilidades aventadas pelo 
sujeito quando em análise temporal dos objetos, imbricando o passado e o futuro 
no presente exprimível pelo raciocínio como linguagem. A análise espacial pode se 
integrar neste raciocínio contextualizando o pensamento que levam os argumentos 
a uma conclusão (falsa ou verdadeira). Portanto, a lógica dos fatos é alterada por 
um estado de consciência, que pode ser válido ou não dentro da lógica modal (na 
modularidade da mente na rede conexionista da informação) e além da soma do que 
existe fisicamente. Isso quer dizer que o ser humano constrói sua realidade a partir 
dos elementos predispostos e de toda a carga que eles carregam no momento de sua 
percepção mais ou menos consciente. 

Marie-Laurie Ryan (2019, p. 2) esclarece que “as aplicações da teoria PW⁷ à 

⁷PW: Possible Worlds em inglês, ou Mundos Possíveis.



909narrativa se enquadram em duas categorias principais: a teoria da ficção e a descrição 
semântica de mundos de histórias (ou melhor, universos narrativos), sejam fictícios ou 
não”. Já em uma segunda onda de desenvolvimento, o conceito de PW gradualmente 
se emancipa de suas origens na lógica e na filosofia analítica e passa a designar mais 
amplamente o imaginário, o virtual, o mental e o potencial.

Se o mundo real difere em status ontológico dos meramente possíveis é porque 
somente este mundo apresenta uma existência autônoma, onde todos os outros 
mundos são produto de uma atividade mental, encapsulando o AW⁸. A noção de 
realidade proposta por Lewis, conforme Ryan (2019), considera o sujeito (eu, você, 
nós, eles) e o objeto (de desejo, crença e obrigação) em uma relação no tempo (ontem, 
agora, amanhã) e no espaço (aqui, lá) como uma noção indexical com referência 
variável. Por exemplo, se o meu AW é onde estou, todos os PW são autônomos, mas 
apenas um mundo pode ser real de um determinado ponto de vista.

David Lewis (1978) define ficção como histórias “contadas como verdadeiras” de 
um mundo diferente daquele que é considerado como real. As histórias de ficção são 
diferentes das declarações contrafactuais porque são contadas pelo ponto de vista 
de um APW⁹, na perspectiva de que o receptor considera o mundo real dentro do 
mundo do faz-de-conta, enquanto os contrafactuais descrevem um APW (como se a 
hidroxicloroquina fosse eficaz no tratamento preventivo da covid-19 ou quem acredita 
na fake news também acreditasse que a Terra é plana) do ponto de vista do AW, 
admitindo a alternativa pelos marcadores de irrealidade (se, então) como operadores 
ou de modo condicional.

Ryan (2019, p. 3) relata que “apesar dessa diferença, no entanto, Lewis adapta seu 
relato das condições de verdade dos contrafactuais ao caso da ficção”. Segundo ele, 
uma afirmação na forma de ‘se p então q’ é verdadeira para um avaliador se o APW 
onde p e q são verdadeiros estiver mais próximo, no balanço, de AW do que o mundo 
onde p é verdadeiro e q é falso. Este critério, para narratologistas como Ryan e Lewis, 
também pode ser aplicado a declarações sobre mundos fictícios. Segue, abaixo, um 
resumo desse pensamento e suas conclusões:

(1) considera as afirmações sobre a ficção como capazes de verdade 
e falsidade, contra as visões anteriormente prevalentes entre os 
filósofos de que são falsas (por falta de referente) ou indeterminadas; 
(2) assume que o mundo real serve de modelo para a construção 
mental de mundos de histórias ficcionais; mas (3) não limita o texto 
ficcional a uma imitação da realidade, sustentando, ao contrário, que 
os textos são livres para construir mundos ficcionais diferentes de AW 
(os leitores imaginam mundos fictícios como o mais próximo possível 
de AW, e eles apenas fazem alterações que são exigidas pelo texto); 
(4) o valor de verdade de uma proposição pode ser avaliado em relação 
a mundos diferentes; (5) o texto literário estabelece para o leitor um 
novo mundo real que impõe suas próprias leis ao sistema circundante, 
definindo assim seu próprio horizonte de possibilidades; (6) o leitor 
deve adotar uma nova perspectiva ontológica, o que implica um novo 
modelo do que existe e do que não existe; (7) mundos literários são 
autônomos, mas logicamente secundários à perspectiva ontológica 
única postulada pela obra; (8) os mundos possíveis imaginados 
e afirmados pelo autor (esses mundos correspondem a todos os 
estados da fabula); (9) os submundos possíveis que são imaginados, 
acreditados, desejados e assim por diante pelos personagens da 

⁸AW: Actual World em inglês, ou Mundo Atual (o mundo concreto, real).
⁹Actual Possible Worlds (Mundos Possíveis Alternativos ou não reais).
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fabula; (10) os mundos possíveis que a cada disjunção de probabilidade 
o leitor modelo imagina, acredita, deseja e assim por diante, e que 
outros estados da fabula devem aprovar ou desaprovar.

O mundo 8 descreve a fabula como uma sucessão de estados distintos mediados 
por eventos. Eco (2011) acredita que esses estados correspondem a estados físicos 
que ocorrem objetivamente e podem ser considerados como o mundo real do sistema 
narrativo. O mundo 9 corresponde à atividade mental das personagens, uma atividade 
mental por meio da qual eles reagem às mudanças de estado que ocorrem no mundo 
físico ou à sua ideia do que acontece na mente de outros personagens. O mundo 10 
descreve o desdobramento dinâmico da história na mente do leitor. Não é um mundo 
expresso pela fabula, ele se desdobra a partir dela como um apêndice do universo 
narrativo, permanecendo como ‘capítulos fantasmas’ em um domínio semântico 
mais amplo que abrange não apenas os eventos narrados como fatos, mas todas as 
histórias virtuais trazidas à mente pelo texto. 

Ryan (2019, p. 6-7) escreve sobre a teoria da recepção, dizendo que “ao monitorar 
a construção de mundos possíveis pelo leitor, o texto narrativo cria efeitos como 
suspense, curiosidade e surpresa, ou pode levar o leitor a falsas suposições”. Para 
Eco, um texto conta pelo menos três histórias: (a) a história do que acontece com a 
dramatis personae; (b) a história do que acontece ao leitor ingênuo; e (c) a história 
do que acontece a si mesmo como texto (esta terceira história sendo potencialmente 
a mesma que o que acontece ao leitor crítico). A possível diferenciação de (b) e (c) é 
demonstrada por textos enganosos que levam o leitor a suposições falsas.

Ocorre que Ryan utiliza modelos usados em inteligência artificial inspirada pela 
visão de Eco acerca do texto narrativo “como uma máquina para descrever mundos 
possíveis” para descrever universos narrativos como PW ou mundos da história, 
sejam fictícios ou não, onde os fatos (externos, físicos) afirmados pelo narrador 
desempenham o papel de TAW¹⁰ — os fatos internalizados pelo narrador e percebidos 
pela personagem principal como AW, as inferências deles como PW ou mundos 
privados, assim como os mundos possíveis dos personagens secundários, e as 
inferências cognitivas projetadas na direção do receptor pela fábula através do roteiro 
conduzindo-o ao mapa mental ou schemata como sistemas modais.

Importa que o universo narrativo da história seja constituído pelo centro ontológico do 
sistema dinâmico como um fator de verdade relativa dos fatos narrados, dimensionado 
pelos fatores de exposição dos mundos privados das personagens que alteram a 
realidade posta e orbitam em torno desse universo através de mundos epistêmicos (o 
mundo em conhecimento), a serem desencadeados pelos fios condutores da trama 
(que contém a representação da personagem de todo o sistema) que convergem, 
divergem ou desviam por meio de tessituras agora em multitrama (tanto do AW quanto 
dos mundos privados das outras personagens). Ryan (2019, p. 7) diz que esses 
universos narrativos (TAW+AW+PW+APWs):

... contêm imagens dos mundos privados do personagem sob 
consideração em um processo de espelhamento que levaria a uma 
recursão infinita se não fosse pelas limitações da mente humana. Do 
ponto de vista do leitor, o mundo K [de conhecimento] dos personagens 
contém uma imagem potencialmente imprecisa do mundo real 
do universo narrativo, mas do ponto de vista do personagem, 

¹⁰TAW: Textual Actual World em inglês, ou Mundo Real Textual.
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essa imagem é o próprio mundo real. Os universos privados dos 
personagens também incluem mundos modelo, como desejos (mundo 
W) e obrigações (mundo O), que capturam como o personagem 
gostaria que o mundo real fosse: metas e planos ativos, que capturam 
cursos de ação projetados levando à realização dos mundos modelo; 
e mundos de fantasia, como sonhos, alucinações e histórias dentro 
de histórias que incorporam, recursivamente, novos sistemas modais. 
(RYAN, 2019, p. 7).

É importante destacar que na poética da trama, assim como destaquei a dinâmica 
do movimento das tessituras, o aspecto dimensional da obra em si ou per se (como 
informação) e em devir ou tornar-se (como conhecimento) pela autoria à recepção, 
uma narrativa “não pode ser reduzida a um instantâneo estático de um certo estado 
de um sistema modal”, como bem corrobora o pensamento de Ryan (2019, p. 7):

No decorrer da história, a distância entre os vários mundos do sistema 
sofre constantes flutuações. Sempre que uma proposição em um mundo 
modelo não é satisfeita na palavra real, o universo narrativo entra em 
um estado de conflito. O motor que opera a máquina narrativa é a 
tentativa dos personagens de eliminar o conflito, reduzindo a distância 
entre seus mundos modelo e o mundo real. O conflito também pode 
existir entre os mundos modelo de personagens diferentes. (RYAN, 
2019, p. 7, tradução nossa).

O enredo é tradicionalmente concebido como uma sequência de eventos físicos 
que ocorrem em um determinado mundo. O conceito de PW expande essa visão ao 
considerar o enredo uma complexa rede de relações entre o factual e o não factual, o 
real e o virtual. Enquanto a coincidência amarra os destinos das personagens e cria 
redes de relações interpessoais, a contrafactualidade é um princípio de divergência 
que torna visível um vasto horizonte de histórias alternativas. 

Na narrativa realista, aparece como o raciocínio “e se”, por meio do qual o narrador 
ou os próprios personagens avaliam as situações ou ponderam o futuro. Na história 
alternativa (ou seja, a narrativa atribuindo uma vida diferente às figuras históricas), a 
contrafactualidade convida o leitor a fazer uma comparação entre o mundo ficcional e 
o mundo real que impede a imersão total no mundo ficcional, já que o leitor deve ficar 
de olho na história real. Na literatura do século vinte, o modelo ontológico clássico 
subjacente ao realismo dá lugar a uma ontologia que questiona seu princípio central: a 
relação hierárquica que coloca um único mundo real no centro do sistema e subordina 
mundos meramente possíveis a esse mundo real. 

A teoria dos mundos possíveis, portanto, modela a dinâmica narrativa como 
o movimento de mundos individuais dentro do universo narrativo global. Essa é a 
conclusão de Ryan (ibidem, p. 8, tradução nossa), que diz que: 

Tentar estabelecer o que é verdade no domínio real do universo 
narrativo, distinguir o factual e físico do possível e virtual localizado 
nas representações mentais dos personagens, e construir uma 
imagem dessas representações mentais como forma de apreender o 
significado humano de eventos físicos e ações são algumas das mais 
fundamentais das operações cognitivas que levam à construção do 
significado narrativo. (RYAN, ibidem, p. 8, tradução nossa).
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Alguns textos de ficção científica constroem uma ontologia inspirada na chamada 
interpretação de ‘muitos mundos’ da mecânica quântica. Nessa ontologia, que se 
baseia na ideia de universos paralelos, todas as possibilidades são realizadas em 
algum mundo, e a distinção entre o factual e o contrafactual desaparece. 

Essa distinção também é questionada quando uma narrativa pós-moderna apresenta 
muitas versões incompatíveis de certos eventos sem destacar uma dessas versões 
como correspondendo ao mundo real, como O cubo de Metatron: na semiosfera do 
tesserato. O recorte do artigo partiu da tese cognitivista de recepção dos puzzle films 
mind games, como estruturas de obra aberta, da teoria literária dos mundos possíveis 
na autoria poética artística, e agora finaliza com o resumo do processo de criação 
hipertextual em multitrama em plataformas interativas.

O cubo de Metatron

O tesserato funcionará como um labirinto para a mente das pessoas que ousarem 
adentrar ao mundo das ideias e do segredo da vida, contido por Metatron - este anjo 
supremo e escriba Divino, um ser superior ou em outra interpretação um robô, uma 
imagem da perfeição da criação humana. A analogia com o labirinto vem acompanhando 
a hipermídia desde o seu nascimento. Sobre esse pano de fundo, pretendo realizar 
a proeza de fazer a passagem da metáfora do labirinto ao ato de construir uma 
possível leitura da história da vida, ou da história da manipulação dela pelo homem. A 
construção labiríntica do texto, exibindo as diferentes formas da produção de sentido 
por meio da criação mítica através dos tempos, em uma revelação da polifonia, 
dialogismo e intertextualidade de diversos autores ao longo da história, capturam o 
receptor magnetizado dentro de um gigantesco movimento vivo em corpo e alma. De 
fato, o que se pretende demonstrar é a força manipulatória do discurso através da 
fabulação e enredamento por meio da narrativa poética, em que interativo é o sistema 
que se abre e nos recebe a todos, sem exceção.

Os personagens encontraram o cubo de Metatron assim como os receptores, 
abrindo a hipermídia e se deparando dentro de um labirinto que, entre surpresas e 
segredos a serem descobertos, está repleto de enigmas, jogos e desafios. Interagindo 
entre si e através do tesserato, os diferentes sujeitos da história, que se completam 
entre os personagens fictícios e os interatores, devem realizar tarefas que dão 
sentido ao percurso através da história, metas que se encadeiam à trama, perfazendo 
a trajetória evolutiva da vida do homem no mundo, em analogia às próprias vidas 
tanto dos interagentes ou interatores, assim como dos sujeitos avatares da ficção. 
O usuário-interator deve adentrar no interior de um labirinto que, entre surpresas e 
segredos a serem descobertos, estará repleto de desafios. Interagindo com esses 
objetivos, a trama progride, enreda e desenlaça. 

O receptor imerge na obra ao mesmo tempo em que as fases do jogo da vida 
emergem do cubo, causando desafios ainda maiores para a humanidade na Terra. 
São como telas, que conduzem para camadas de imersão, como filmes que se 
desdobra em narrativas para fora do labirinto, de onde se parte para uma navegação 
em hipertexto. O receptor, destronado de seu exclusivo recurso de leitura, ao assumir 
a missão de criador de rotas e picadas, pode saltar a qualquer momento através 
de um dos atalhos possíveis, para navegação e o mapa do próprio labirinto nesse 
mapa, ou imagem magna, modelo e design, o interator imersivo depara-se com a 
chave mestras para entrada nos fluidos corredores do labirinto. Serão 78 corredores 
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ou lugares interativos, dentre os quais se encontram os doze conceitos de base que 
remetem aos textos analíticos. O sistema conceitual interligando esses conceitos é 
modular e inclusivo. Conceito de interpretação, arte, cultura, inconsciente, história, 
sem vírgula sem que cada um perca a identidade que a própria vão esteticamente se 
fundindo nas infinitas camadas, avenidas, rotas e atalhos do fluido e multidirecional 
labirinto hipermidiático. 

Assim como a hipermídia como técnica permite a integração sem suturas das 
diferentes mídias e linguagens, o que se quer é integrar o conceitual através dessas 
mesmas suturas que revelam os signos que engajam os sentidos, as superfícies de 
textos que revelam a moral e a ética das personagens através de imagens e sons 
captados pela descrição dos diferentes cenários das múltiplas histórias que permeiam 
o texto principal, em cruzamentos e sobreposições, estradas e sinalizações, ícones e 
pistas de navegação. 

Conclusão

A navegação não linear em uma orquestração do olhar da reação, do toque, de 
uma visão que é, nas suas vísceras, muscular; a modelagem que se constituem um 
recurso poderoso para a representação de ideias e conceitos, especialmente no caso 
dos objetivos das personagens centrais da trama, que são as cientistas que deverão 
solucionar o enigma do tesserato, e por tal empreitada, deslindar a terceira guerra 
mundial e, por consequência, o fim da humanidade e o holocausto nuclear. 

Estratégia muito singular deste projeto de hipermídia ou hipertrama, a verdadeira 
marca de autoria, é a realização da construção do texto em parceria com outros 
textos realizados por diversos autores ao longo da história, perfazendo 78 contos que 
representam a 78 linhas que formam o tesserato, como um passado pregresso da 
humanidade; juntamente com a realização do texto principal, passado nos dias atuais, 
que mostra o caminho percorrido pelas doze cientistas e o cineasta na tentativa de 
decifrar o código da vida; e a realização do texto secundário, que é o potencial futuro de 
cada uma das personagens durante a viagem no tempo dentro do cubo de Metatron. 
As imagens com texturas conceituais, superfícies de imagens sobre imagens que se 
densificam em camadas de alusões histórico-culturais tão reverberantes quantos os 
ecos do sons que faz redemoinhos pelos ambientes como restos auditivos e claramente 
acumulados, a serem reveladas dentro do jogo de adivinhação passado-presente-
futuro do tesserato dentro dos 78 conceitos básicos, abre-se ao interator receptor a tela 
deu uma imagem que se acasala o conceito através de uma interrupção de telas dentro 
de telas, produzindo intercâmbios e mesclas entre imagens e em textura similares aos 
deslocamentos e condensações do sonho. O encontro da personagem com o interator 
no interior do tesserato faz dos objetivos do filme-jogo, uma ressignificação do sentido 
da vida: porque... sentido é aquilo que surge quando menos se espera. 

A descrição das paredes do labirinto, os conceitos se desdobram em imagens de 
texturizadores que saltam com vida em circunvoluções e sobre impressões através 
das transparências e mistérios dos símbolos. O que tais procedimentos revelam, acima 
de tudo, é que todo conhecimento tem algo de onírico. Imantado nessas camadas 
imersivas, o pensamento é jogo, coreografia de uma dança intelectual e sensível, na 
qual, graças à reticularidade multilinear da hipermídia, o argumento estético-topológico 
se identifica com o conhecimento científico-filosófico. 

A forma com que a verdade é revelada pela obra de arte deve ser apreendida pelo 
modo de ser da utilização das novas mídias em sua versão hipermidiática, posto que 
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nesta expressividade encontra-se todo o potencial para se consagrar a imortalidade 
do inacabado, a infinitude da falta, a perfeição Divina da imperfeição da natureza ou, 
ao contrário, a imperfeição Divina da perfeição da natureza. Quem é o criador e quem 
é a criatura é uma resposta que somente ao interator caberá a resposta, se criador é 
Deus e a criatura o homem, ou vice-versa, ou ambos. A realização deste projeto de 
pesquisa se revela como um desafio não apenas para a produção deste ensaio como 
da obra artística em si. Antes de tudo, ela se revela como a incompletude da reflexão 
ao sonho de completude do ético, poético, e estético da crítica da razão histórica e do 
sinestésico do lúdico e da narrativa mítica.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é apresentar reflexões sobre o potencial 

dos registros da memória na materialização da dimensão social de 
histórias de vida para a formação de arte/educadores. Trata-se de 
uma pesquisa, quanto à natureza, qualitativa e bibliográfica. Quanto 
aos fins, exploratória, como base para a construção de um projeto 
com ênfase na biografia da bordadeira sergipana Marielze Cardoso. 
A narrativa é construída pela sua neta, Ramiciely Silva, a partir de 
fotos, objetos, documentos, construções, entre outros elementos 
relevantes. A metodologia utilizada para a construção da biografia é 
baseada em publicação da Abravideo em parceria com a Fundação 
Banco do Brasil, intitulada “Tecnologia Social da Memória”. A narrativa 
resultou no destaque de diversos tópicos para reflexão envolvendo 
educação, arte e cultura visual. Concluiu-se que a pesquisa poderá 
ser relevante na formação de docentes dos cursos de Licenciatura 
em Artes Visuais.

PALAVRAS-CHAVE
Memória; Biografias; Histórias de vida; Arte/educação; Cultura 

Visual.

RESUMEN
El objetivo de este estudio es presentar reflexiones sobre el potencial 

de los registros de memoria para materializar la dimensión social de 
las historias de vida para la formación de arte / educadores. Es una 
investigación, en términos de naturaleza, cualitativa y bibliográfica. En 
cuanto a los propósitos, exploratorio, como base para la construcción 
de un proyecto con énfasis en la biografía del bordadora de Sergipe 
Marielze Cardoso. La narrativa la construye su nieta, Ramiciely Silva, 
a partir de fotografías, objetos, documentos, construcciones, entre 
otros elementos relevantes. La metodología utilizada para construir 
la biografía se basa en una publicación de Abravideo en alianza 
con la Fundación Banco do Brasil, titulada “Tecnología social de la 
memoria”. La narrativa resultó en el resaltado de varios temas de 
reflexión relacionados con la educación, el arte y la cultura visual. Se 
concluyó que la investigación podría ser relevante en la formación de 
docentes de los cursos de Licenciatura en Artes Visuales.

REGISTROS DA MEMÓRIA E OS SEUS 
DESDOBRAMENTOS NA FORMAÇÃO DO ARTE/
EDUCADOR

REGISTROS DE MEMORIA Y SUS DESARROLLOS PARA LA 
FORMACIÓN DE ARTE / EDUCADORES
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PALABRAS CLAVE
Memoria; Biografías; Historias de vida; Educación artística; Cultura Visual.

Sabemos que a educação tradicional era marcada pela transmissão de conteúdos 
fixos pelo professor, reunindo no processo de ensino/aprendizagem uma grande 
quantidade de informações. O aluno recebia e deveria devolver as mesmas 
informações; nesse processo, a memorização era particularmente valorizada. 
Entretanto, vivemos hoje num cenário bastante diferente, composto por constantes 
e profundas transformações. Nesse contexto, como auxiliar o aluno a enfrentar o 
amanhã?

O sociólogo Zygmunt Bauman, no livro “Modernidade Líquida” (2001), comenta 
sobre a mudança de uma sociedade “sólida” para “líquida”. A característica dos novos 
tempos seria aquela em que a sociedade, “líquida”, não permaneceria fixa a um espaço 
ou tempo, e estaria sempre disposta a mudanças. Assim, as pessoas encarariam 
moldes variados e valores invertidos na atualidade.

Entre a segunda metade do século XX e as primeiras décadas do século XXI novas 
demandas foram observadas, tornando-se necessária, portanto, uma revisão nas 
abordagens curriculares e nos métodos pedagógicos utilizados. Nesse aspecto, é 
interessante observar que o currículo não seria um elemento neutro de transmissão de 
conteúdos, mas envolveria relações de poder, refletindo estruturas sociais. Deveria, 
portanto, ocupar lugares de questionamento constante diante de um cenário em 
mutação.  

Comentamos sobre possíveis transformações no universo da educação; neste 
estudo, destacamos mais especificamente o cenário da arte/educação. Que mudanças 
seriam relevantes na formação de futuros professores de Artes Visuais? 

Entre as várias transformações, um novo ângulo de visão, muito discutido no meio 
acadêmico nos últimos anos, refere-se a hegemonia eurocêntrica como fonte de 
conhecimento, a qual pouco contribuiria para o reconhecimento das realidades vividas 
pelos discentes brasileiros, sejam elas sociais, culturais, artísticas ou políticas. Nas 
artes, mesmo o estudo de artistas brasileiros parecia privilegiar uma ótica eurocêntrica. 
Entretanto, vários seminários, colóquios e palestras organizados por universidades 
analisam criticamente os diversos desdobramentos desse quadro, tornando-se 
clara, portanto, a necessidade de uma outra forma de educação que não elimine o 
conhecimento europeu ou mesmo estadunidense, mas que também legitime outras 
epistemologias.

Assim, por que não analisarmos as artes marginais com a mesma atenção dada 
às artes dos grandes centros europeus? Nesse universo, os estudos da cultura visual 
envolvem pesquisas que se expandem além das visualidades artísticas, analisando-
se inclusive imagens provenientes da vida cotidiana e da mídia (SOUZA, 2016), o que 
aproxima os discentes do reconhecimento das suas e de outras realidades. 

Assim, nossos estudos estão centrados em artistas ausentes dos livros e da grande 
mídia. Privilegiamos ultimamente pesquisas focadas na arte produzida dentro dos 
lares. E valorizamos a memória, analisando a construção de biografias, autobiografias 
e histórias de vida como meios para estudos da cultura. Consideramos, então, a 
possibilidade de desenvolvimento de uma narrativa reflexiva biográfica/autobiográfica/
de história de vida na formação de professores. 

Trata-se de uma pesquisa, quanto à natureza, qualitativa e bibliográfica. Quanto 
aos fins, exploratória, como base para a construção de um projeto no qual procuramos 
construir uma narrativa em torno da trajetória de vida da bordadeira sergipana Marielze 
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Cardoso, a partir dos relatos de sua neta, Ramiciely Silva. No estudo relacionamos a 
educação, a arte e a cultura visual, como apresentamos a seguir. 

 
1.REGISTROS DA MEMÓRIA NA EDUCAÇÃO 
 
Observa-se atualmente um interesse por pesquisas biográficas, especialmente nos 

cursos de História; trata-se de um campo não muito explorado no mundo acadêmico. 
Entretanto, a produção de pesquisas no gênero biográfico histórico pode se tornar 
uma tarefa complexa, exigindo do pesquisador o entendimento da historicidade do (a) 
biografado(a), nos diversos ângulos do contexto.

As pesquisas biográficas ou mesmo as autobiográficas permitem a proximidade 
com a vida cotidiana. Segundo Chizzotti (2006, p. 102), biografia “[...] é a narrativa de 
vida de uma pessoa, feita por outrem, que, com base em documentos, hipóteses e 
orientações teóricas, reconstrói a vida do biografado [...]”. Quanto à autobiografia, de 
acordo com o autor, refere-se aos registros informativos da história de vida de uma 
pessoa feita por ela própria ou por outra pessoa que narra fielmente as experiências 
acontecidas e vividas com outrem. 

Já a história de vida, seria uma narrativa construída segundo o que cada um retém 
seletivamente em sua memória e depende de como a organizamos e traduzimos para 
o outro. Considera-se que a história de vida não discorre apenas sobre o ‘passado’ de 
alguém, mas revela muito sobre seu presente e mesmo sobre o futuro (ABRAVIDEO, 
2009) .

Estudos para o desenvolvimento de histórias de vida seguem procedimentos 
metodológicos similares aos que são utilizados na pesquisa histórica. O mesmo 
percurso investigativo pode ser usado na área educacional, estimulando docentes e 
discentes a encararem o tempo como um processo em cuja dinâmica se intercalam 
passado, presente e futuro.

Há diversos modos de compreender o que é memória, de acordo com a área 
do conhecimento, da época e da cultura que considerarmos. Verena Alberti (2005) 
acredita que a memória é proveniente de um trabalho de organização e de seleção 
do que seria realmente relevante para o sentimento de unidade, de continuidade e de 
experiência. 

Segundo Ecléa Bosi (1987, p. 333), “Por muito que deva à memória coletiva, é o 
indivíduo que recorda. Ele é o memorizador e, das camadas do passado a que tem 
acesso, pode reter objetos que são, para ele, só para ele, significativos dentro de um 
tesouro comum.”  Entretanto, considera-se que as histórias individuais se relacionam 
com as histórias de outros indivíduos e gerações, unindo a memória individual à 
memória coletiva. Todos os indivíduos têm uma história pessoal, a qual possui um 
grande valor sociológico. (CAVALCANTE, 2008, p. 26).

 Esse tipo de abordagem tem início com a crise do estruturalismo histórico, 
especialmente a partir das últimas quatro ou cinco décadas do século XX que, 
afastando-se de um discurso histórico linear, mecanizado e composto por uma 
“[...] história quantitativa e serial [...]” (VASCONCELOS, 2006, p. 25), abre caminho 
aos estudos biográficos com a aplicação de novos objetos de investigação, novas 
metodologias e abordagens de estudo para a produção historiográfica, considerando 
os indivíduos e as suas subjetividades. Tal procedimento torna possível a inclusão 
de “anônimos” e “invisíveis”.

E, se considerarmos a questão inicial sobre como auxiliar o aluno a enfrentar o 
amanhã, observa-se aqui a possibilidade de inovação nas pesquisas por meio 
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da aproximação da educação com outras áreas do conhecimento. O registro de 
histórias de vida possibilita pesquisas interdisciplinares envolvendo educadores e 
também psicólogos, jornalistas, museólogos, cientistas sociais e artistas, tornando-
se particularmente interessante para arte-educadores em formação. É importante 
destacar que a arte pode proporcionar a materialização da dimensão social de histórias 
de vida, o que torna-se relevante em projetos de extensão com grupos específicos e 
em salas de aula, no processo de ensino/aprendizagem.  

As ações tornam-se possíveis com a criação de estratégias de utilização das 
tecnologias de registro das histórias de vida, resultando em uma política de memória 
que implica na valorização da identidade social e cultural de grupos. A seguir, podemos 
conferir a etapa de construção e prática do projeto. 

 
2.HISTÓRIAS DE VIDA E A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
 
Começamos os estudos apresentando aos discentes do curso de Licenciatura em 

Artes Visuais da Universidade Federal de Sergipe a publicação “Tecnologia Social da 
Memória” (2009), desenvolvida pelo ABRAVIDEO em parceria com a Fundação Banco 
do Brasil. Esse seria o marco inicial para a criação de um projeto de ação com o 
objetivo de realizar atividades de registro de narrativas. Visitamos também as páginas 
do Museu da Pessoa, que é um museu virtual de histórias de vida. O objetivo do museu 
é garantir a oportunidade de todos os indivíduos registrarem as suas trajetórias, para 
posterior compartilhamento, com base nas técnicas de história oral. 

Sugerimos três etapas para a realização do projeto: construir, organizar e socializar 
histórias. Logo de início observamos a complexidade da conexão entre identidade e 
projeto de memória. Os alunos estabeleceram diálogos críticos com as suas próprias 
histórias para darem sentido e significado aos projetos. Nesse aspecto, gostaríamos 
de comentar aqui sobre um dos trabalhos desenvolvidos, como meio de destacar a 
importância dessa abordagem para a formação do professor de artes visuais. 

A aluna Ramiciely Silva desenvolveu estudos em torno da trajetória artística de 
sua falecida avó, Marielze Cardoso, para a construção de uma narrativa reflexiva. O 
estudo apresentou profunda importância pessoal, pois a aluna procurou, num primeiro 
momento, compreender um pouco mais sobre si mesma, afirmando carregar muito de 
sua avó Marielze, a qual a criou, em cada um de seus atos e modos de ver a vida. A 
avó faleceu aos 57 anos de idade, repentinamente, no ano de 2016. 

De acordo com Fernando Hernández (2000), é importante ampliar o conhecimento 
dos discentes por meio de abordagens como: “Favorecer a compreensão da cultura 
visual mediante a aprendizagem de estratégias de interpretação diante dos ‘objetos’ 
(físicos ou midiáticos) que configuram a cultura visual” (p. 49).

O trabalho justifica-se, então, por possibilitar uma pesquisa sobre a história de vida 
de uma bordadeira sergipana como um passo inicial para o estudo da cultura, visando 
a educação de professores. A pesquisa também apresenta relevância social, pois os 
futuros professores poderão encorajar os seus alunos do ensino fundamental e médio 
a valorizarem as manifestações culturais/artísticas produzidas no seu entorno, a partir 
das histórias de vida, buscando a elevação da autoestima e o autoconhecimento. 

4- D. MARIELZE : UMA TRAJETÓRIA DE VIDA

A aluna Ramiciely Silva procurou de início coletar fotos, objetos, documentos, 
identificar espaços e construções para a produção de narrativas que considerava 
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parte da história de sua avó. 
D. Marielze nasceu no mês de fevereiro de 1959 no município de Aquidabã (SE). 

A aluna procurou compreender um pouco mais sobre o lugar onde a avó nasceu por 
meio da observação da imersão (física/corporal) naquela paisagem. Buscou também 
dados como a área, a população, a economia, a produção agrícola, entre outros dados 
(Fig.1). 

Fig.1 : Imagem do Município de Aquidabã.

Fonte: http://www.sergipeturismo.com/aquidaba-sergipe/. Acessado em 
20 de janeiro de 2020

Ramiciely não procurava, assim, retomar o passado apenas, mas criar um encontro 
entre o passado e o presente. De acordo com Benjamin, “o narrador retira da experiência 
o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as 
coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (1987, p. 201). Portanto, Ramiciely 
restituía o passado através da lembrança de fatos narrados para criar uma montagem 
ficcional, construindo a sua própria história. 

D. Marielze aprendeu a bordar, mais especificamente o ponto cruz, aos 5 anos 
de idade (Fig.2). Logo a pesquisadora buscou maiores informações: o primeiro tipo 
de bordado conhecido foi o ponto cruz; seus primeiros registros remontam à pré-
história. O bordado é uma arte cultivada há milhares de anos e os nossos ancestrais 
começaram a utilizar a técnica do ponto cruz na costura das vestes, usando a pele 
dos animais como fonte de matéria prima.  Os ossos dos animais eram aproveitados 
como agulhas; já as tripas e as fibras das plantas eram improvisadas como linhas 
(SANTOS, 2018).
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Fig.2: Bordado ponto cruz realizado por D. Marielze.

Fonte: Arquivo de Ramiciely Silva 

A arte de bordar foi introduzida no Brasil através das mulheres dos colonizadores 
portugueses nos primórdios do século XVII e XVIII. A atividade era praticada, a 
princípio, como forma de entretenimento para essas mulheres, que trouxeram consigo, 
no período colonial, a arte da Ilha da Madeira/Portugal e repassaram como uma forma 
de herança para as mulheres do Brasil.

Temos, portanto, uma ideia dos caminhos iniciais percorridos pela aluna em sua 
pesquisa. Para Hernández, o entendimento da cultura através de objetos artísticos 
se dá por meio de “uma interpretação que não é só verbal ou visual, mas sim une e 
vincula esses dois processos [...] e a compreensão de cada pessoa” (HERNÁNDEZ, 
2000, p. 49).  O autor acredita numa mediação, a partir da sensibilidade de cada 
um, pela linguagem (verbal e visual), a capacidade de estabelecer comparações e 
interpretações de significados em ambientes visuais.

Num segundo momento, Ramiciely procurou organizar a história produzida, 
relacionando os conteúdos e estabelecendo novas conexões. Na construção da 
narrativa, as significações foram analisadas em sua dimensão social, destacando-
se a cultura visual como contribuição importante para a fixação de representações 
sobre o eu e sobre o mundo. Assim, a cultura visual apresenta-se como mediadora na 
forma como olhamos o outro e como nos encaramos. Contribui, dessa forma, para a 
construção de mundos, isto é, “para que os seres humanos saibam muito mais do que 
experimentaram pessoalmente”.  (HERNÁNDEZ, 2000, p.52).

D. Marielze utilizava apenas as mãos, linhas, agulhas e bastidores para bordar. Uma 
antiga máquina de costura Singer era usada nas costuras de babados e acabamentos. 
Hoje essa máquina apresenta um significado especial para a família, afastando-se 
muito de seu aspecto apenas funcional. Acreditamos na importância da afetividade  
preservada na memória, para despertar  sentimentos e emoções que permitam uma  
relação  mais  sincera  e  duradora  entre  pessoas  e  artefatos. Talvez  a  durabilidade  
ocorra  apenas  pelo  valor  afetivo  do artefato. A aluna Ramiciely logo se interessou 
em saber mais sobre a história da máquina ( Fig. 3 ). 
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As duas primeiras máquinas de costura foram trazidas pelo Imperador D. Pedro 
II,  que as comprou em uma Feira Internacional da Filadélfia, em 1876. E, em 1888, 
a Princesa Isabel assinou a autorização para a Singer funcionar no Brasil. A partir 
de 1894, a máquina de costura Singer passa a ser um importante objeto nos lares 
brasileiros. No início dos anos 60 foi lançada a primeira máquina de costura fabricada 
no Brasil, a Singer 15C, com algumas peças importadas, e mais tarde  com produção 
completamente nacional.

É interessante notar a influência que a máquina de bordar exercia sobre a vida de uma 
mulher no século passado: o bordado possuía, inicialmente, um caráter estritamente 
familiar, entre os membros femininos da família, tais como primas, sobrinhas e netas. 
Por volta do século XVIII, falava-se das qualidades da mulher “prendada”, onde o 
sucesso para conseguir um bom casamento estaria ligado à ideia de que a ela deveria 
ter conhecimento e habilidade para desenvolver a costura e o bordado (SANTOS, 
2018 ).

Se considerarmos os modos de olhar e as interpretações do que se observa pela 
lente da cultura, o trabalho com arte e com a cultura visual determina um caráter 
ideológico para além de uma dimensão estética. De acordo com Martins (2016, p. 11): 
“Obras de arte, assim como imagens, são ideológicas e estão socialmente situadas”. 

Sobre casamento, Dona Marielze contraiu matrimônio muito cedo, aos 15 anos e 
aos 16 teve a sua primeira filha. Ela começou a trabalhar bem nova, na roça, com seus 
pais e logo iniciou seu aprendizado de bordados. É compreensível que o matrimônio 
tenha ocorrido tão prematuramente, pois, para se casar, não era necessário estudo, 
então as mulheres deviam se apressar, uma vez que a solidão feminina não era vista 
com bons olhos. Pouco espaço era reservado às mulheres que não cumpriam seu 
destino “natural”: casar. Afinal, fora do matrimônio e de uma vida dedicada ao lar, 
parecia não haver salvação. Desonrada era a mulher transgressora que desse livre 
curso à sexualidade ou tivesse comportamento em desacordo com a moral cristã. 
Para a missão materna, as meninas deviam ser preparadas desde a mais tenra idade 
(SANTANA, 2011). 

Fig. 3 : Máquina de costura de D. Marielze.

Fonte: Arquivo de Ramiciely Silva.
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Além do matrimônio, a mulher deveria estar preparada para ser mãe. Mulher e 
maternidade confundiam-se, principalmente nos discursos defendidos em periódicos, 
como as revistas femininas. A defesa de que a maternidade era a verdadeira missão 
feminina era abraçada e defendida em muitos campos da sociedade, como sagrada 
missão. Dessa maneira, muitas mulheres se viram atreladas a essa concepção, de tal 
modo que o casamento passava a ser um objetivo de vida.

Entretanto, o matrimônio de D. Marielze não foi bem-sucedido; passou por momentos 
muito difíceis: o marido não a ajudava nas despesas com a criança. Assim, ela bordava 
dia e noite para sustentar a sua filha. Para desligar-se dos problemas, D. Marielze 
frequentava a “Casa das Bordadeiras” em Aquidabã, um ambiente de trabalho e de 
espaço reservado exclusivamente para expor o artesanato. Participava também de 
uma ONG, a qual ajudava as mulheres da cidade a revender seus trabalhos. Por meio 
dessa ONG, participou de algumas feiras de Sergipe. 

 Ao se analisar a dinâmica econômica e socioespacial das cidades nordestinas, 
não se pode negligenciar a importância que as feiras livres possuem, não só para 
os pequenos núcleos urbanos, mas, também, para os principais centros regionais. 
Apesar dos equipamentos contemporâneos de comércio e de consumo pelas cidades, 
as feiras permanecem como um dos elementos que marcam a paisagem das cidades 
em todo o Nordeste, influenciando sobremaneira a dinâmica socioespacial desses 
núcleos urbanos ( DANTAS, 2008).

Mesmo sendo uma expressão da “tradição” num mundo em mudança, é na feira 
que se realizam uma complexidade de relações socioeconômicas que representam 
fatores para sua própria permanência. Elas centralizam uma grande diversidade de 
produtos que são comercializados nas barracas, no próprio chão ou por meio dos 
vendedores ambulantes. D. Marielze comercializava seus produtos especialmente na 
Feira de Sergipe, em Aracaju ( Fig. 4 ).             

Fig. 4 : Feira de Sergipe.

Fonte: https://www.google.com/foto da feira de Sergipe. Acessado em 20 
de janeiro de 2020.
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Não seria possível, aqui, reproduzir todos os desdobramentos da pesquisa. 
Entretanto, a breve mostra dos rumos dos estudos e de seus possíveis desdobramentos 
demonstram como as análises sobre as histórias de vida podem estimular a curiosidade 
e o interesse dos discentes, por meio da memória. Os dados coletados tornam também 
possível a materialização da memória por meio da arte, o que será demonstrado em 
outro trabalho.

Enfim, a pesquisa de Ramiciely foi concluída com a divulgação, por meio da 
construção de um trabalho de final de curso de graduação em Artes Visuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que o tema do artigo apresente relevância no contexto das narrativas 
de histórias de vida em consonância com a memória afetiva, pautada nos estudos da 
cultura e da educação.  

Estudos de histórias de vida apresentam-se como caminhos para dar voz aos 
sujeitos sociais anônimos, inclusive de docentes, discentes, seus familiares, além de 
elementos da comunidade. Trata-se portanto de uma possibilidade de estudo que 
poderá ser desenvolvida em cursos de graduação e de pós-graduação não apenas 
em Artes Visuais, mas também em outras áreas de formação. Investiga-se a realidade 
social do contexto e a cultura, destacando-se, assim, a relevância social e artística 
dos sujeitos, até então invisíveis. 

Assim, as pesquisas de cunho biográfico, autobiográfico e as histórias de vida, no 
âmbito histórico em geral ou relacionado a uma temática específica, como a educação, 
volta-se para fatores que influenciaram e foram influenciados pelo entorno. Nas histórias 
de vida os protagonistas são reais e representam uma realidade social verificada num 
contexto ligado a realidades anteriores e posteriores. Observa-se então a possibilidade 
de estudos no sentido decolonial, implicando, como exposto, no pensar a partir das 
categorias invisíveis, não incluídas nos fundamentos do pensamento ocidental; 
aproxima-se assim a Educação de outras áreas do conhecimento, encontrando-se 
maior amplitude de visões sobre a arte e sobre a cultura. 

Acompanhamos uma breve apresentação de uma pesquisa desenvolvida a partir 
do afeto que impulsionou a análise da trajetória de vida de uma avó. Outros estudos 
foram relacionados, nas áreas de geografia, história, sociologia, entre outros. Podemos 
observar, portanto, um rico universo na formação de uma futura professora de arte/
educação.  
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RESUMO
Esse artigo apresenta reflexões sobre práticas educativas em 

projetos formativos criativos com o audiovisual na educação básica. 
Apresentamos como elas têm contribuído para a pesquisa acadêmica, 
em andamento, em nível de Doutorado, na qual temos por objetivo 
estudar os processos de produção de imagens e de visualidades 
de jovens estudantes. Nos interessa analisar as produções e 
as relações culturais, sociais, ética-estéticas envolvidas nesses 
processos. Abordamos como temos combinado a metodologia 
artística de pesquisa - a/r/tografia, às conversas com a Cultura Visual 
e à perspectiva decolonial. Estabelecemos diálogos teóricos com 
autores como Mirzoeff (2016), Campos (2013), Porres Pla (2013), 
Dias & Irwin (2013). Por fim, apontamos como as interações na 
educação audiovisual, de modo remoto, trouxeram novos desafios e 
questionamentos para a pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE
Conversas culturais; Visualidades juvenis; Audiovisual; Formação 

artística e cultural.

ABSTRACT 
The study examines audio-visual arts instruction in secondary 

schools, which forms the basis of my doctoral thesis. I investigate 
the production of images and visualities by high school students. 
Furthermore, I examine the cultural, social, ethical, and aesthetic basis 
of such production. I describe a methodology for research in the arts 
termed a/r/tography that incorporates elements of Visual Culture and 
a Post-colonialism. I also explain how the theory underlying my study 
draws upon the work of authors including Mirzoeff (2016), Campos 
(2013), Porres Pla (2013), Dias & Irwin (2013). Finally, I examine how 
distance learning has given rise to new challenges in audio-visual 
education and new questions for arts research.

KEYWORDS
Cultural conversations; Youth visualities; Audio-visual; Cultural and 

artistic education.
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Um ano antes daquele que se tornaria o ano mais desafiante, em escala mundial, 
para a humanidade, iniciamos um projeto formativo criativo na escola, visando oferecer 
formação artística e cultural com o audiovisual e a fotografia a estudantes do Ensino 
Médio. Esse projeto se tornaria o primeiro propulsor de mudanças significativas 
para a pesquisa de Doutorado, em curso, que aborda os processos de produção 
de imagens e de visualidades por jovens estudantes, combinando a metodologia de 
pesquisa a/r/tográfica à perspectiva da Cultura Visual, com as conversas culturais e 
artísticas e tendo por objetivo estudar as relações entre o ensino do audiovisual e a 
arte/educação com a Cultura Visual. Essas duas trajetórias, que unem o escolar ao 
acadêmico, o ensinar ao pesquisar, também evocam o fazer artístico, desenhando 
um caminho investigativo com a a/r/tografia, metodologia artística de pesquisa e de 
prática pedagógica, pesquisa educacional baseada em Arte (DIAS; IRWIN, 2013). 
Foi desse modo que escolhemos en/caminhar. E nesse caminhar de descobertas, 
o projeto, que se estendeu até durante a pandemia de COVID-19¹, revelou desvios 
e descaminhos, trazendo também para nossa reflexão pedagógica, investigativa e 
artística, a perspectiva de estudo decolonial². 

Ao escolhermos desenhar itinerários em que o projeto educativo tem o ritmo e 
a forma que os sujeitos participantes lhe imprimem, podemos trilhá-los e construí-
los coletivamente, com experiências, processos e práticas que ocorrem de modos 
diferentes a cada ano escolar. Nesse aspecto, identificamos semelhanças com as 
práticas desenvolvidas pelo professor Alfred Porres Pla, que diz que o trajeto do 
curso que desenvolve com seus estudantes do Ensino Médio “nunca é único nem 
traçado de antemão, mas construído de forma compartilhada, como parte de uma 
história que escrevemos juntos, cada dia, através de nossos encontros” (2013, p. 
137). O termo “encontro” é muito oportuno para pensar projetos e práticas abertas ao 
desenvolvimento do sensível nos estudantes, mas, toda aula pode ser pensada como 
um encontro. 

A visualidade é uma questão central nos estudos de Cultura Visual e de suma 
importância de ser problematizada no ensino das Artes Visuais. A problematização 
necessita ser feita desde a sua compreensão. Entendida como uma construção social 
e cultural (MITCHELL, 2002, 2015; DUSSEL, 2009), ela tem o sentido dos modos de 
ver, cuja referência basilar vem de Berger (1972), seguido por vários estudiosos da 
Cultura Visual, como Mirzoeff.   O modo como vemos o mundo indica o modo como 
nos relacionamos com ele; o que vemos, como vemos, como nos vemos e, atendendo 
à provocação de Mirzoeff (2016), perguntarmo-nos o que podemos fazer com o que 
vemos, ou seja, como podemos criar mudanças, por exemplo, na lógica do ativismo 
visual, que é, segundo o autor, uma forma de retroalimentação entre pixels (palavra, 
imagem, som, vídeo)  e ações (dirigir, performar, conversar, produzir material), nesse 
sentido, a Cultura Visual é um caminho epistemológico e prático, uma maneira de 
criarmos formas de mudança nos modos de ver e de sermos vistos em coletividade.  
Isso fundamenta formas de entendimento das imagens visuais, as produções dessas 

¹COVID-19, doença infeciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, 
SARS-CoV-2.

² A perspectiva decolonial, que se refere ao conceito de decolonialidade, tem como referência um 
conjunto de autores pesquisadores da “rede modernidade/colonialidade”, que, dentre outros, reúne 
Enrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Ramón Grosfoguel, Santiago 
Castro-Gómez. Mas, não é exclusiva dos intelectuais, é também inspirada pelos movimentos sociais 
de resistência em todo o mundo, especialmente no Sul global, como explica Mota Neto, 2016, p. 17 e 
p.19, 2016.
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e as construções das imagens imaginárias, a percepção do simbólico e dos padrões 
hierárquicos de poder e da ética-estética (Rancière, 2015) em tempos e espaços. 

A visualidade é uma questão conectada à visibilidade. Campos (2013, 2016) trata a 
visibilidade como uma esfera central no relacionamento com o mundo e com os outros. 
O que está visível ou tende a ser visibilizado nas produções audiovisuais estudantis? 
Como a participação em projetos escolares de formação audiovisual pode impactar na 
produção de outras visualidades juvenis? O que esses jovens estudantes constroem e 
reconstroem nos seus modos de ver? Como as conversas culturais e artísticas podem 
contribuir para a educação estética do olhar/ do sentir e do criar quando se parte 
de uma perspectiva decolonial? Essas são questões não apenas relacionadas ao 
problema de pesquisa, mas que o avivam, deixando-o sujeito às aberturas. As duas 
últimas questões são partes fundamentais, elas se juntam em lugares e entrelugares, 
nas perspectivas cultural e a/r/t/ográfica. As aberturas são convites para os encontros 
entre artista/pesquisador/professor e para experiências envolventes entre leitor/
espectador. Elas têm sentido na lógica relacional da a/r/tografia, que é vista como 
método de pesquisa viva, ideia que advém do reconhecimento da pesquisa-ação 
como prática viva (CARSON; SUMARA, 1997). Rita Irwin, uma das teóricas da a/r/
tografia, explica essa natureza da seguinte maneira:

É uma pesquisa viva pois se trata de estar atento à vida ao longo do 
tempo, relacionando o que não parecer estar relacionado, sabendo 
que sempre haverá ligações a serem exploradas. (IRWIN, 2013a, p. 
29).

Sinner e outros autores, como Rita Irwin, resumem a a/r/tografia como um híbrido 
que é uma metodologia baseada na prática. Dessa forma, há o reconhecimento de 
que a “necessidade de uma metodologia ser prática, processo e produto é a principal 
chave da pesquisa educacional baseada em artes” (SINNER et al., p. 1225-1226, 
2006). Irwin (2013b) a apresenta como questionamento vivo, que combina teoria/
pesquisa, ensino/aprendizado e arte/produção, ela defende a a/r/tografia como teoria 
da mestiçagem, numa perspectiva sociocultural, definida como uma “linguagem da 
fronteira”, que tem a intenção de apagar as fronteiras e barreiras sustentadas entre 
o colonizador e o colonizado. Assim, a a/r/tografia já se abre para a decolonialidade, 
possibilitando investigar os entrelugares, que são igualmente importantes nos 
conhecimentos gerados com a Cultua Visual:

Em vez de mover do ponto A ao ponto B, exploramos o contexto do 
entre-lugar e, assim, apreciamos a complexidade e particularidade 
desse espaço. Esta é uma interpretação metafórica da natureza 
rizomática de uma a/r/tografia. (IRWIN, 2013a, p. 30).

A a/r/tografia usa arte e texto, prática e teoria, estabelecendo uma forma de 
conversação relacional. Nela, os processos: visual, escrito e performático são 
desempenhados como uma prática viva de fazer arte, pesquisar e ensinar.  Enquanto 
pesquisa viva, é um encontro estético, no qual o processo de produção de significado 
e de ser estão indissociavelmente ligados à consciência e à compreensão de arte 
(Rose, 2001).

Analisando à luz das ideias da a/r/tografia e da Cultura Visual, começamos a perceber 
como as produções audiovisuais estudantis e as reverberações dos processos de 
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formação artística e cultural com o audiovisual estavam já apontando caminhos para a 
proposta metodológica híbrida, posteriormente estabelecida, desta pesquisa. Quando, 
por exemplo, paramos para analisar os planos fílmicos, realizados pelos estudantes, 
no referido projeto, percebemos que eles, além de apresentarem os processos de 
interferência artística em uma sala, destinada aos estudos afro-brasileiros e indígenas, 
e o entorno da sala, mostravam ainda, a espontaneidade da juventude produtora, a 
colaboração e o corpo experimentando os lugares conhecidos e desconhecidos da 
escola. Mesmo que o projeto tenha sido realizado dentro da escola, espaço habitual 
dos estudantes, houve muito de desconhecido. Os estudantes estiveram naquela 
sala, depois de suas aulas regulares, se apropriando criativamente de um espaço 
que não haviam acessado antes. E essa experiência provocou a produção de outras 
visualidades escolares para aquele grupo. 

Traços das visualidades podem ser percebidas nas falas dos estudantes, é válido 
lembrar que a conversa também pode ser um modo de investigação. Porres (2013) 
explica que sua prática se estabelece como um “um encontro conversacional em 
torno da cultura visual” dos seus estudantes, ancorado no posicionamento docente 
pedagógico de que “aprender está relacionado com a elaboração de uma conversa 
cultural” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 62 apud PORRES PLA, 2013, p. 137). Para um dos 
estudantes do grupo, a sala em que interferiram artisticamente, realizando pinturas 
grafites e produzindo filmagens do processo, é uma sala cultural, pois, foi como ele 
se sentiu quando a adentrou pela primeira vez: sentiu que estava entrando em um 
ambiente cultural, que se refere às culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras. 
Complementando a sua explicação, ele disse que aquela área, onde a sala se 
encontra, tem uma grande importância para os estudantes, tanto pelo reconhecimento 
cultural dos ambientes que existem ali, principalmente, as salas de uso comum mais 
antigas, quanto por ser um dos lugares preferidos para eles conversarem, estudarem, 
namorarem, mas, que nem sempre está acessível. Ou seja, nesse breve relato fica 
evidente que aquele espaço, um corredor, é também o lugar de diálogo/encontro das 
culturas jovens, que convivem com a memória histórica (presente nos espaços físicos, 
móveis e imagens) e que cotidianamente escrevem uma memória contemporânea e 
produzem suas visualidades. Porres (2013) afirma que a cultura visual dos jovens é 
ainda mais mestiça, porosa e mutável.

A conversa cultural também foi importante para a produção das imagens pintadas 
e grafitadas nas paredes (figura 1), quando foi realizada com uma das professoras, 
ligada à coordenação das atividades dos estudos afro-brasileiros e indígenas 
na escola. Dessa conversa, surgiu o rol de referências visuais e culturais para as 
imagens que seriam grafitadas. O conjunto de imagens produzidas tem referências 
que simbolizam a afirmação de valores que se ligam, por exemplo, aos símbolos 
adinkras³, à arte egípcia, a escritores e intelectuais negros e negras. Foram também 
buscadas referências visuais nas redes digitais e feitas consultas a outros professores 
integrantes daquele núcleo de estudos. Tomamos o cuidado em não hierarquizar as 
imagens nas paredes, a fim de visibilizar com a mesma importância tanto as referências 
negras quanto as referências dos povos originários.

³ Conjunto de símbolos/ideogramas, dos povos acã da África ocidental, que representam ideias 
expressas em provérbios, é um dos sistemas de escrita africanos. Os símbolos adinkra são também 
estampados em tecidos e adereços, esculpidos em madeira, peças de ferro, e nas visualidades 
diaspóricas estão também em tatuagens.



930

As entrevistas foram feitas com perguntas pré-definidas, mas, algumas surgiram 
durante a fala dos entrevistados. Nas entrevistas, os assuntos recorrentes foram: 
implementação das leis 10.639/03⁴ e 10.645/08 nas práticas escolares; importância 
do núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas (NEABI) para a escola; interação do 
núcleo com os estudantes; memórias da educação escolar dos entrevistados sobre a 
presença ou ausência de referências de matrizes africanas e referências dos povos 
originários nas suas formações escolares. 

Impactado pelas restrições com o afastamento social, necessário para controlar a 
disseminação da COVID-19, aquele projeto de formação audiovisual precisou, então, 
ser adaptado à nova realidade. As duas últimas entrevistas aconteceram de modo on-
line, durante o período mais restrito de afastamento social. O processo de captação 
de imagem passou a ser outro; enquanto antes as estudantes escolhiam o ângulo e o 
plano, o programa Zoom passou a determinar um único plano de vista.  Com o intuito 
de buscar alguma flexibilização para a criação de um plano diferente, por sugestão, 
uma das estudantes acomodou sua câmera em um tripé e escolheu um plano médio 
(ou close up), de costas e oblíquo, para filmar a entrevista.

Finalizada a fase de produção do documentário, alguns meses se passaram, 
antes de ser iniciado um outro projeto de formação audiovisual, desta vez, já visando 
trabalhar a perspectiva decolonial na formação cultural e social das visualidades. O 
pensamento decolonial, noção contida na ideia de decolonialidade, é considerado 
por Mota Neto (2016) como “um conjunto de práticas epistêmicas de reconhecimento 
da opressão, mas, sobretudo, com um paradigma outro de compreensão de mundo, 
interessado em revelar, e não esconder, as contradições geradas pelas modernidade/
colonialidade”, dialoga criticamente com as teorias europeias, é “uma perspectiva não 

Figura 1. Frame da filmagem do processo de pintura em uma das 
paredes; filmagem realizada por estudante e pintura realizada por 

outra estudante.

Fonte: Projeto Investigações Visuais e Poéticas, 2019.

⁴Lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do estudo de história e cultura afro-brasileira e história 
e cultura africana no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A lei 11.645/08 expande a lei e inclui a 
obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena nos Ensinos Fundamental e Médio, e, segundo 
texto da lei, em especial nas áreas de artes, de literatura e história brasileiras.
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eurocêntrica de mundo, atenta às realidades vividas pelas populações periféricas e 
aos seus conhecimentos, às suas culturas e às suas estratégias de lutas”(p. 19). 

Como se tratava de uma experiência em um contexto bem diferente do usual, e 
na qual buscaríamos novas formas de trabalho colaborativo, que se adaptassem 
ao formato on-line, pensamos que o projeto poderia ter um outro nome, diferente 
daquele que teve por três edições. Então, depois de criada uma pequena lista, o nome 
escolhido - RetomArte, parte sugestão de uma das alunas participantes, se referiu à 
retomada, no sentido de retomada das atividades escolares. A palavra retomada é 
constantemente aplicada para falar sobre a reocupação de territórios originários de 
determinados povos, faz parte do vocabulário e ações referentes às lutas dos povos 
indígenas brasileiros, por resgatar territorialidades ancestrais, o que não significa 
apenas ocupar um espaço físico, significa também retomar relações simbólicas com a 
natureza, a religiosidade, a cosmologia, ou seja, se refere ao modo de ver, ser e viver 
das diferentes etnias indígenas brasileiras⁵. 

Ainda que o nome escolhido não tenha sido pensado nesse sentido por aquela 
estudante, aconteceu uma abertura, pois, a proposta visava que falássemos sobre 
relações étnico-raciais e culturais, e a dinâmica das produções acabou ficando centrada 
nas memórias afetivas e familiares. Há ainda um outro acaso importante para essa 
abertura, no caso, a estudante, que sugeriu o nome, participou do projeto anterior, 
citado aqui, e tem ascendência indígena. Mesmo que ela tenha pouca informação 
sobre essa identificação cultural e social familiar, ela a expressa em algumas de suas 
criações artísticas e vem tomando mais consciência sobre ela.

Nesse novo projeto, se inscreveram 17 estudantes. A maioria (11) estava 
matriculada no terceiro ano, três no primeiro ano e três no segundo ano. Efetivamente, 
só participaram oito estudantes, até o final seis.  Por mais um acaso, o grupo foi 
exclusivamente formado por meninas.

As reuniões aconteceram quinzenalmente, para seguir a periodicidade das aulas 
síncronas na educação básica. Foram seis encontros on-line, de outubro a dezembro 
de 2020. Como a proposta de pesquisa acadêmica é construir itinerários investigativos 
criativos artísticos e de aprendizagem, com aquela experiência pretendíamos 
ensaiar promover visualidades diferenciadas, com perspectiva decolonial; para isso, 
começamos com as conversas culturais. Nesses encontros, foram estabelecidas, então, 
rodas de conversas on-line. A ideia de o grupo conversar com pessoas convidadas 
não pôde ser realizada neste projeto. Antes de iniciá-lo, víamos o desenvolvimento 
da prática artística em ateliê remoto como um desafio. A criação audiovisual no 
convívio presencial em grupo, no ambiente escolar, no espaço físico e presencial, traz 
significados que influenciam sensivelmente as relações, os afetos, criando memórias 
de experiências e pertencimentos. 

A curadoria das produções audiovisuais que seriam assistidas pelo grupo, 
inicialmente, se deu aproveitando filmes referenciados no material Cinema Negro na 
Escola, do projeto Educação Audiovisual⁶. Desse material, foram escolhidos: Cores 
e Botas (2010), de Juliana Vicente, Travessia (2017) e Nascente (2020), de Safira 
Moreira. Travessia havia sido exibido na escola anteriormente, em uma sessão da 17ª 

⁵Retomada indígena In Amigos da terra brasil, 24 julho de 2018. Acesso em 2 jul. 2021. Disponível 
em: http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/tag/retomada-indigena/

⁶Projeto Cinema Negro na Escola, realizado pela equipe do Programa de Alfabetização Audiovisual, 
da Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS), Porto Alegre, Inverno de 2020. Saiba mais em 
@alfabetizacaoaudiovisual
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Mostra do Filme Livre⁷. Ainda na categoria filme, foram escolhidos dois documentários 
indígenas. Em outras linguagens audiovisuais, foram escolhidos a videoarte Santa 
Tolerância (2020), de Lucas Ururah, e o videoclipe Mãe (2016), de Emicida, do Álbum 
“Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa”. Junto a essa curadoria de 
produções audiovisuais, foi assistido um vídeo com a fala de Rosana Paulino⁸ (A 
Costura da Memória), e outro com a fala de Conceição Evaristo⁹ (Escrevivência) 
e ainda um texto do livro Guerreiras, de Aline Pachamama (2020). São materiais 
diversos, majoritariamente vídeos, o texto e as falas foram escolhidos pensando nas 
visualidades produzidas a partir dos produtos audiovisuais e no principal assunto 
percebido neles e outros que deste desdobraram, que era a memória, assunto que 
se fez presente no primeiro encontro e que as estudantes votaram em continuar com 
ele. A curadoria foi sendo realizada ao longo dos encontros, ou seja, apenas os dois 
primeiros filmes foram escolhidos antes, todos os demais foram escolhidos de acordo 
com o que acontecia, os critérios de escolha foram: relacionarem-se com a questão 
da memória (identificada nos dois primeiros filmes exibidos e elo de ligação simbólica 
com o projeto anterior) e apresentarem diversidade de imagens e de visualidades de 
produtores e produtoras, engajados/as em mostrar olhares e vivências com diferentes 
referenciais sociais, culturais e estéticos.

As conversas culturais que sucederam a exibição dos filmes, videoarte e outros 
vídeos, compreenderam algumas observações sobre o fazer e o modo de visibilizar, 
representar e trabalhar com o simbólico, a ancestralidade, as identidades, dentre 
outras questões. Na produção estudantil, posterior às exibições audiovisuais e às 
conversas, algumas das estudantes produziram vídeos de curta duração, apesar 
dessas produções não abordarem relações étnico-raciais, nem serem baseados numa 
perspectiva decolonial, eles falam sobre o universo particular daquelas, evidenciam 
um pouco das suas subjetividades.  Experimentamos, nessas curtas produções, 
produzir imagens como expressões de memórias, as estudantes, então, buscaram 
objetos significativos dessas em suas casas, assim apareceram: uma máquina 
fotográfica (figura 2), um livro de histórias infantis, um cavalete de pintura (figura 3) e 
a própria casa. Ainda houve o que foi lembrado, mas, não foi filmado, como uma caixa 
de fotografias antigas da família. Cada um desses objetos relacionava-se com as 
histórias familiares de cada uma daquelas meninas. Os exercícios de filmá-los em um 
minuto e de depois deslocá-los dos seus espaços cotidianos para outros produziram 
olhares e visualidades que foram compartilhadas no grupo, trouxe informações das 
vidas privadas, provocou, em alguns momentos, sentimentos de nostalgia e de 
comoção, pois, são visualidades atravessadas por memórias e afetos. 

⁷Mostra do Filme Livre é um festival de cinema brasileiro, realizado anualmente desde 2002. O 
festival tem como princípio a exibição e divulgação do Cinema Livre e democrático, exibe filmes 
independentes de vários formatos e gêneros.

⁸https://www.youtube.com/watch?v=uNEIJArBdKw
⁹https://www.youtube.com/watch?v=QXopKuvxevY
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Trabalhar os laços afetivos na educação tornou-se um dos principais desafios 
durante esse período de educação de modo remoto, síncrono ou assíncrono. Sendo 
uma preocupação mais visibilizada e debatida na educação infantil, no entanto, é um 
problema que perpassa todos os níveis da educação. Talvez, na trajetória mais recente 
da educação brasileira, esse tenha sido o momento em que mais nos perguntamos 
em como trabalhar os afetos na educação.

As experiências com esse projeto e o projeto anterior se apresentaram como um 
ensaio no campo de pesquisa, pois, esclareceram a necessidade e as possibilidades 
de como trazer à tona as metáforas e as metonímias, que formam as representações 
na prática/pesquisa a/r/tográfica, nos preparando não só para identificá-las, mas, 

Figura 2. Frame de vídeo realizado por uma estudante. Objeto no seu 
lugar regular.

Figura 3. Frame de vídeo realizado por uma estudante. Objeto 
deslocado.

Fonte: Projeto RetomArte, 2020.

Fonte: Projeto RetomArte, 2020.
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também para criá-las no sentido de significar nossas conversas culturais e artísticas 
para promover a produção audiovisual estudantil. Os processos relacionais de 
educação e produção audiovisual estudantil, nessa perspectiva, podem fazer o que 
sentimos compreensível e acessível a outros, através do uso da metonímia, que 
consiste na relação entre palavra a palavra, imagem a palavra ou imagem a imagem, 
enfatizando os deslocamentos na relação sujeito/objeto, tornando-se parte de todo o 
processo de encontro. Os deslocamentos são movimentos importantes não só para 
revelar significados, eventos e objetos como também para sugestionar, antecipar 
ou provocar significados. No significado metonímico não há a intenção de fechar o 
entendimento em interpretações únicas, mas em vez disso, permitir a ambiguidade 
dos significados, que mudam com o tempo e o espaço, o entendimento é que a tensão 
provocada pela duplicação entre o i/limitado é o que mantém a possibilidade de 
significar as coisas. E a metáfora na a/r/tografia tem também um significado especial, 
compreendendo que ela substitui significantes, mas que estes não são iguais e que 
um não anula nem absorve o outro, mas, aumenta e provoca a reconsideração do 
outro. Metáfora e metonímia estão entrelaçadas de modo que o significado se des/
faz a si mesmo. Elas são diferentes entre si, na aparência e na aplicação, mas ambas 
podem nos ajudar a ver e revelar atributos de uma nova maneira, atravessar fronteiras 
e desenhar relações intersubjetivas. As reverberações, por sua vez, herdadas pelo 
primeiro projeto desenvolvido, um ano antes, foram ocasionadas pelas variações, 
descontinuidades e complexidades provocadas pelo tempo vivido em pandemia. 
Reverberações, aberturas, metáforas, metonímias e pesquisa viva são alguns dos 
princípios-porta de entrada para uma interpretação de dados ou análise de processos 
artísticos na pesquisa educacional a/r/tográfica.  

Como declaramos, no início, essa pesquisa está em andamento, nos dedicamos 
aqui a mostrar, de forma breve, como esses itinerários, anteriormente realizados, 
foram importantes para pensar questões para os futuros itinerários. Dentre essas, 
duas questões destacam-se: como produzir experiências sensíveis colaborativas/
comunitárias na educação audiovisual on-line?; que outras metáforas e metonímias 
surgirão para a produção de imagens e visualidades decoloniais? São questionamentos 
que encontram eco nos métodos de pesquisa baseados na Arte, nos quais fazem parte 
das tarefas investigativas: compor, tecer, orquestrar, criar tapeçarias de significados e 
produzir conhecimentos (LEAVY, 2020). Com essas questões em mente, buscaremos 
mediar visualidades perpassadas por metáforas, metonímias e aberturas, que tenham 
sentido na prática-teoria da pesquisa viva, nas experiências sensíveis e inteligíveis 
com diferentes linguagens e com as imagens. Compreendendo que a Cultura Visual é 
caminho de entendimento e problematização das relações dos sujeitos participantes, 
espectadores ativos/emancipados (Rancière, 2010), afirmamos que a formação das 
visualidades e das imagens é assunto importante para pensar a educação audiovisual, 
pois, os processos formativos criativos podem trazer novas referências para formação 
cultural e artística desses jovens estudantes, que interpretam e produzem cultura 
visual na escola e fora dessa.
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RESUMO
Este texto apresenta uma aula ensaio. Intencionalmente pelo viés 

antropológico, a ação educativa foi realizada na cidade de Macapá/
AP com acadêmicos da Licenciatura em Artes visuais da Universidade 
Federal do Amapá. Provocar discussões sobre a docência teve como 
orientação metodológica a etnografia como ato ritualizado entre 
caminhar e observar intentei promover aprendizados vivenciados, 
expressos em sensibilidades e sensorialidades experimentados nas 
ruas da cidade atelier. A performance, intitulada: “Sou ex-professor”, 
proporcionou aos acadêmicos uma ambiência, paisagem e atmosfera 
diferente do espaço/sala de aula na universidade, de modo que, 
a sala de aula passou a ser palco de diálogos diferentes entre os 
transeuntes e acadêmicos. O destaque foram acontecimentos 
diversos impulsionadores de reflexões, percepções e imaginários 
ampliados sobre a docência. Através desse processo, aprofundamos 
e expandimos ideias e sentimentos sobre como nos enxergamos 
e como é possível nos constituir como profissionais da educação 
em artes visuais. Ter no horizonte educativo a compreensão ritual 
é acessar subjetividades e visualidades, intervindo nos imaginários 
e na compreensão da ação docente. Assim, o espaço de formação 
como lugar possível da experimentação sensorial de aprendizados 
enseja redimensionamento aprendizados em fluxos contínuos de 
compreender-se, viver e inventar a ação docente. 

PALAVRAS-CHAVE
Performance. Pesquisa. Cidade Atelier. Formação de Professores 

em Artes Visuais.

ABSTRACTO
Este texto presenta una clase de ensayo. Intencionalmente desde 

una perspectiva antropológica, la acción educativa se llevó a cabo 
en la ciudad de Macapá/AP con estudiantes de la Licenciatura en 
Artes Visuales de la Universidad Federal de Amapá. La provocación 
de discusiones sobre la enseñanza fue guiada metodológicamente 
por la etnografía como un acto ritualizado entre caminar y observar, 
con la intención de promover el aprendizaje vivido, expresado en 
sensibilidades y sensorialidades vividas en las calles de la ciudad 
estudio. La actuación, titulada: “Soy un ex profesor”, brindó a los 
estudiantes un ambiente, paisaje y atmósfera diferente al espacio / 
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aula de la universidad, de modo que el aula se convirtió en escenario de diferentes 
diálogos entre transeúntes y académicos. Lo más destacado fueron varios eventos 
que estimularon reflexiones, percepciones y expandieron la imaginación sobre la 
enseñanza. A través de este proceso, profundizamos y ampliamos ideas y sentimientos 
sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo es posible constituirnos como 
profesionales en la educación de las artes visuales. Tener la comprensión ritual en 
el horizonte educativo es acceder a subjetividades y visualidades, intervenir en la 
imaginación y comprensión de la acción docente. Así, el espacio de formación como 
posible lugar para la experimentación sensorial del aprendizaje implica redimensionar 
el aprendizaje en flujos continuos de comprensión, vivencia e invención de la acción 
docente.

PALABRAS CLAVE
Rendimiento. Buscar. Atelier de la ciudad. Formación de Profesores en Artes 

Visuales.

O que pretendo nesse texto vem acompanhado de desafios intimistas para a 
formação de professores de artes visuais. Pensar, sistematizar e executar uma 
performance cultural na cidade que se faz atelier, foi o ambiente de aprendizagens. 
Assim a performance cultural intitulada: ex-professor foi intencionalmente qualificada 
aliada a uma ação educativa, guiada pelos estudos visuais e da performance com 
desejos de reconfigurar significados e reflexões sobre a docência.

Com pouco mais de vinte acadêmicos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amapá CLAV-
UNIFAP, propus uma ação educativa nas ruas da cidade para juntos, pensarmos quais 
os sentidos que atribuímos a educação, mas também tomarmos ‘certa’ consciência ou 
‘sustos’ de como nós e os outros, se referem à docência. A partir de trocas iniciais na 
sala de aula na universidade, sinalizei para os acadêmicos a dimensão da produção 
de visualidades que contorna a percepção sobre a docência e o docente de maneira 
geral. Visualidades como construção social do olhar. 

Assim, apostar na compreensão sobre as visualidades e destacar seus processos 
foi um processo que buscou reconfigurar entendimentos e modos de enxergar a própria 
formação. Ter em questão os modos como somos estimulados a ver, foi portanto a 
condição primeira para pensarmos acerca das condições que a educação se conecta 
com o perfil desejado de docência e como as ações educativas correspondem aos 
modos de ver e se pensar docente em artes visuais.

Não posso desconsiderar que essa perspectiva pode reconfigurar a apreensão, 
percepção e reinvenção do espaço de atuação docente a médio e longo prazo, pois a 
dinâmica contínua e, nunca entanque do aprender, intenta perceber como os saberes 
que nos acompanham e nos constituem, estão implicados em como sabemos. Essas 
reflexões breves foram as expectativas para sistematizar uma aula ensaio e como 
ponto nevrálgico, servir de ponto  mobilizador o encontro de formação considerando 
uma performance no espaço urbano da cidade de Macapá/AP.

A aula ensaio nesses moldes, acolheu noções de rituais em performances para 
reconhecer aprendizados a partir da interação e troca vinculados ao corpo e suas 
formas dos sentidos e as sensorialidades. Isso quer dizer apostar e não priorizar 
idealismos ou prescrições do ser professor/a. O ritual é uma forma de educar, de 
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aprender e de falar. 
O start para que as aulas se orientassem nessas condições, aconteceu quando 

em sala de aula, realizando uma conversa de levantamento do que os acadêmicos 
almejam ou esperam da docência. Para eles, a orientação comumente atribuída ao 
professor como aquela que de mediador, tem a solução para transformar a sociedade 
como um dispositivo crítico e criativo ou especialista em tal assunto, faz com que 
perfis se forjem, exigindo do professor atributos idealizados, por vezes prescritivos. Por 
considerar esses atributos não muito concreto, atrelado quase sempre a imaginários, 
tais como: O professor iluminado, critico o sabedor de certezas, autoridade etc... 
me fez pensar como produzir, reconfigurar e criar outros modos de se enxergar 
docente. Os acadêmicos foram enfáticos ao considerar o caráter limitado dessas 
orientações imagéticas, pois além de indicar, aprisiona o imaginário e, assombra a 
ação do futuro professor. Na nossa conversa, concluímos na ocasião que, medo e 
frustação são sentimentos que reverberam nas aulas práticas quando efetivam o 
Estágio Supervisionado, sentimentos nutridos por essa prescrição ambivalente de 
professor. Penso que o medo em não corresponder toda uma expetativa do que vem 
a ser docente ou mesmo entender-se docente, vinculado aos imaginários prescritivos 
que sustenta visualidades e subjetividades de futuros professores frusta ou mesmo 
coloca obstáculos na atuação educativa desse futuro professor. Essa conclusão veio 
ao encontro ainda da fala de outra acadêmica: “antes de ser professor já desistimos. 
Foi a partir dessa interação amistosa e reflexiva nas sala de aula do CLAV-UNIFAP 
que intitulei a performance cultural: EX: professor¹ e, realizamos no primeiro semestre 
de 2018 a aula ensaio.

Primeiras Orientações

De intenção etnográfica a ação educativa, pretendeu orientar formas mais fluidas de 
acionar aprendizados na licenciatura em artes visuais, dinamizando acontecimentos 
situados vislumbrando a produção de dados e o sentir/pensar reflexivamente sobre 
o universo educacional, perfil docente em artes visuais. Sem pretenciosismos, 
ainda reivindico que tais circunstâncias, possam colaborar e ativar agenciamentos 
autônomos intensificando maneiras de inventar processos educativos com arte.

A cidade foi o lugar escolhido para essa dinâmica de troca de aprendizados mais 
fluidos, pois penso que a dinâmica da rua, por seu caráter diverso proporcionaria 
múltiplos posicionamentos e pensamentos sobre a docência. A rua é um espaço 
que pode nos surpreender e de fato, proporcionou amplos sentimentos, sejam 
ambivalentes ou ambíguos sobre o universo educativo. Além de que, esses encontros 
nos auxiliaram para desestabilizar certas certezas de como referendamos o profissional 
de educação e seus vínculos com a ação pedagógica e o universo da arte. Apostei 
nas trocas com os transeuntes para desfribilizar e reconfigurar nossas percepções e 
a deia de aprendizados par além das teorias e conceitos racionalizados no espaço da 
universidade. A proposta foi equalizar aprendizados cognitivamente engendrados na 
apreensão sensorial.

Gosto de ressaltar que esse processo possui uma potência explícita de interação 
e a provocar deslocamentos. A oportunidade de encontro com posicionamentos mais 
corriqueiros do sujeito ordinário, aqueles da vida cotidiana na cidade de modo que 

¹Pequeno vídeo da ação performática: ex-professor 2019.  https://www.youtube.com/
watch?v=cWyczoAPRZM
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é possível termos o outro como aliado, especialmente quando temo no horizonte 
metodológico a noção de ritual. Ou seja,  ritual são ações circunstanciados por 
aspectos não necessariamente mensuráveis ou visíveis, mas interativos e subjetivos. 
O ritual se coloca como aprendizados politicamente geradores e agenciadores em 
outras maneiras de existir individualmente e coletivamente (SCHECHNER,2012). 

Aprendizados com a rua na cidade que se faz atelier

A mobilização de pensar, fazer aula e saber docência com a performance cultural 
no espaço da cidade, evocou outras experiências e novas questões sobre ensino de 
arte, especificamente viver a docência em artes visuais. Sendo a rua o lugar da festa, 
do improviso, da manifestação política, artística e das afetações e, acima de tudo, 
lugar da possibilidade da experimentação exigiu a presença dos acadêmicos em sua 
potência participativa, onde eles não só ocupam ou usam a cidade, mas que a seu 
modo, a fazem em criação expressiva. Ou seja, o lugar da cidade se faz a partir de 
traçados e esboços de vida com características próprias e que levam em consideração 
a memória, sentimentos e sensações do vivido. (DOREEN MASSEY, 2008).

Nesse sentido a justificativa dada por Massey (2008) sobre o lugar, me auxiliou 
na possibilidade de encontros de mundos: Cidade, rua e para articular aprendizados 
partilhados na prática educativa/comunicativa do vivido na licenciatura. A noção de 
lugar para autora é mais que espaço “são emaranhados, a reunião de diferentes 
histórias muitas delas sem qualquer ligação anterior com as outras. (pg. 39)”. Isso faz 
como que ideias, comportamentos e encontros sejam surpreendentes e assolapem 
ideias marcadas sobre esse universo ‘caro’ aos professores.

Assim a combinação de lugar com a cidade atelier, estimulou aprendizados a partir 
das tensões e negociações que se fazem em vozes, olhares e opiniões cotidianas de 
quem frequenta a rua. Isso desafiou a nossa atuação, seja aluno ou professor, nos 
colocando tanto como partícipe quanto agente autônomo de invenção argumentativa. 
Acredito que essa posição, fez com que nossos olhares se entusiasmassem para 
pensar, falar e sentir outros modos de enxergar a ação docente, considerando 
sobretudo uma crítica sensual², não encapsulada, mas efervescente e inventiva, ou 
seja, visualidades criadoramente sedutoras.

Estimular sensações e percepções como processos educativos foi o entendimento 
de que andar, olhar, escutar são dimensões corpóreas/sensoriais que acionam e 
desestabilizam modos de apreender, talvez pouco experimentado, ou experimentado 
inconscientemente por muitos de nós no universo acadêmico. Especialmente na 
formação de professores.

O exercício da qual a performance cultural Ex-professor foi pensada na disciplina de 
Estágio Supervisionado, buscou investigar o olhar interventivo à cena antropológica 
urbana, e a ciência de um corpo que pensa. Foi um exercício de reflexão, ação e, 
juntos alunos e professora, procuramos repensar e rearticular ideias, percepções e 
sentimentos em relação a educação e docência no Brasil. Sobretudo pensarmos as 
implicações ou convergências dessas percepções imagéticas sobre a ação e o ensino 
de arte. 

²Ao discutir esse termo; crítica sensual, tenho no horizonte as percepções de Paul Stoller quando 
sugere que os etnógrafos devem se tornar aprendizes daqueles que estudam. Ou seja, prestar 
atenção mais nas interações que estamos dispostos a ariscar quando estamos no campo de pesquisa 
aproximando a nossa compreensão segundo o autor “o segredo dos grandes estudiosos, pintores, 
poetas e cineastas cujas imagens e palavras nos ressensualizam”.  SCHECHNER 2013.
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A dinâmica foi considerar olhares, vozes e gestos que configuram relações 
entre imaginação e visão social, uma vez que a performance teve como propósito 
a dimensão empírica dos saberes em fluxos onde as intensidades do vivido e das 
trocas sociabilizadas contribuísse para ampliar nossas reflexões sobre o universo 
educacional. 

Considerar a política do cotidiano, das interações na cidade, vislumbrou 
entendimento de fazer pesquisa em campo, respeitando o lugar do outro e de si, 
assumindo cada vez mais a dimensão intersubjetiva nesses processos. Nesse sentido 
o esclarecimento de Rocha e Eckert, 2016 contribui para o envolvimento das trocas 
sensoriais como aprendizados.

Formas descontinuas na cidade, em seus fluxos efêmeros, promovem, 
nas margens e dobras, formas intensas de sociabilidades em suas 
críticas, nos encontros para trocas de afetos e interesses comuns de 
ousar, criar e praticar a arte ritmada por sistemas de solidariedade e 
confiança no método, muitas vezes ilegítimo. (p. 29) 

Essa foi a intensidade de saber/ensinar/aprender e operar lógicas de aprendizados 
com o sensível. Aprendizados sensoriais como processos de investigação e 
sobretudo de reflexão. Sendo assim, o que pretendi com o exercício performático foi 
compor espaços intersticiais que entusiasmasse a todos e, provocasse aprendizados 
horizontalizados entre os que realizavam a performance, o professor formador, 
citadinos e acadêmicos.

A performance 

Performers e citadinos não estavam hierarquizados nem tampouco em destaques 
em detrimento do outro, nem como artistas, apreciadores ou contempladores. Todos 
eram parte dessa movimentação. Possivelmente todos aprendem, certamente todos 
ensinam. Nunca neutros, invasivos e muito menos imparciais. De modo a nutrir 
reflexões, percepções e opiniões, a performance cultural instigou reflexões, ampliaram 
posicionamentos e expuseram analiticamente argumentos e justificativa para expressar 
o que sabemos. Sem se preocupar com testagens ou certezas. Aprendemos a partir 
do que emerge das sensorialidades no ato do acontecimento em interação sensível.

Assim, a proposição dos estudos da performance e a compreensão do lugar da 
cidade como ambiente de trocas de saberes, me pareceu argumento potente para 
estabelecer aprendizados reflexivos a partir de tensões entre indivíduo com o coletivo, 
teoria com prática, razão com sensação. Nessa dinâmica, penso que são os fluxos 
narrativos e as ressonâncias da ação performática que colaboram ou se apresentam 
com imprescindíveis processos argumentativos que se reorganizam a produção de 
saberes com outros rituais de sala de aula. Repensando visualidades, questionamentos 
sobre a vida docente e a dinâmica da pesquisa educativa enfrentada atualmente no 
país, especialmente na Amazônia. 

A performance: Ex-professor aliou-se a disposição de quem se propõem estar no 
envolvimento com os citadinos, com os lugares, em conversas intangíveis, olhares e 
silêncios que se conectam a um estado coletivo de aprender com o outro, processos 
ritualizados, deflagrando a coletividade, igualmente a ideia de Communitas:
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Em um estado liminar, as pessoas estão livres das demandas da vida 
diária. Elas sentem o outro como um dos seus camaradas e toda a 
diferença social é apagada. Pessoas são elevadas, as pessoas são 
arrastadas para fora de si. Turner chamou a liberação das pressões 
da vida ordinária de “antiestrutura” e a experiência de camaradagem 
ritual de communitas³. (SCHECHNER,2012, p. 68)

Esse entendimento em que pese as ações educativas através de performances ou 
encontros de alunos e professores para uma possível experiência em communitas 
fez/faz com que os exercícios e processos de aprendizados na universidade, leve em 
conta perspectivas de descolamento de percepções sobre si, sobre o outro e sobre o 
universo acadêmico e a produção de sabres cientifico. 

Acredito que combinar aula na universidade com pesquisa antropológica e 
a dimensão sensível da arte, favorece meios de aprendizados e produção de 
visualidades. Essa dinâmica se constitui não só pela dimensão racional, mas sobretudo 
pela movimentação tátil/sensorial/experiencial visual, intensificando subjetividades e 
reposicionando imaginários. Sendo indivíduos reflexivamente sensíveis, os acadêmicos 
do curso de licenciatura em artes visuais seguiram esse proposito em diálogos com 
suas percepções e as interações com os citadinos. Por fim os acadêmicos podiam 
falar, tomar a voz a partir do que sentiram, viram e perceberam, compondo argumentos 
articulado pelas sensações e opiniões sobre vida educacional e um devir docente.

Assim, fazer uma performance nas ruas da cidade foi além de exercitar a reflexão 
sobre como pensamos ou como damos significações à docência e a educação. 
Na realidade rearticulamos sentidos sobre a vida docente com a vida social, pois 
ao usarmos e ocuparmos a cidade, a construímos em sua feitura participativa, ou 
seja, um lugar de percepções e opiniões extremas que coexistem e cada vez mais se 
apresenta fluídas e intensas. 

Nesse sentido a participação na experiência de aprendizados com a performance 
promoveu interpretações sobre o contexto educacional atual, de modo que, levando 
em consideração os acontecimentos ocorridos no dia da vivência, foi possível provocar 
aprendizados menos prescritivos e teoricamente orientados, mas sim implicações 
sensoriais e imaginativas que nos surpreendem ao aprender.

³Conforme destaca Schechner em nota de nota de roda pé e aqui transfiro igualmente no livro para 
explicar o termo Communitas. Communitas: um sentimento de solidariedade de grupo, normalmente 
de curta duração, gerada durante o ritual. Conforme Victor Turner, communitas está envolvida em 
diversidades várias. Communitas normativa é a apresentação seca e insensível de solidariedade do 
grupo. Communitas espontânea é uma sincera transmissão de calor humano para outros no grupo.



943

Ocupando as ruas da cidade em 25/02/2018, 23 acadêmicos com placas penduradas 
em seus corpos com a inscrição SOU EX-PROFESSOR tomaram as ruas da cidade. 
Em fila única, silenciosamente caminhavam e, aos poucos já não eram despercebidos. 
Alguns citadinos que estavam na rua observavam e outros, estranham aquele volume 
de pessoas. Sem dúvida suas presenças já não eram invisíveis, eles os viam, 
mas também os sentiam e, sentidas exerciam fascínio aos olhares dos passantes 
e frequentadores da cidade. Muitos olhavam e paravam a sua caminhada para 
prestar mais atenção naquela movimentação incomum nas ruas da cidade em plena 
quinze horas e com um calor peculiar das cidades amazônicas. Alguns timidamente 
perguntam: O que é isso? Quem são essas pessoas? O que estão fazendo? O que 
está escrito nas placas? Outros mais entusiasmados liam em voz alta: o que querem 
dizer com sou ex-professor? Já estão desistindo? Nessa altura da performance onde 
os performers/alunos já cruzavam o sinal da avenida são José, algumas pessoas já 
acompanhavam o grupo dos acadêmicos. Com seus celulares na mão, capturavam 
imagens e eternizavam a cena ou talvez, lhe conferiam testemunho. Carros buzinavam 
e o trânsito praticamente parou. Por sua vez, os acadêmicos/performers pareciam 
não se incomodar com aquele alvoroço ocasionado pela intervenção. Surpreendendo 
os citadinos, a fila se desfez no mesmo silêncio, cada um dos performers procurou 
seu itinerário e caminharam sozinhos, outros em grupos menores, posicionam-se 
em semáforos, frente de lojas, paradas de ônibus, canais, escadarias, em baixo de 
árvores, próximo ao rio, em barcos, bancos de praças ou simplesmente ganharam as 
ruas. 

Figura 1

Fonte: acervo pessoal
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Similar a estátuas, porém extremamente atentos a todos e a tudo que lhe 
chamasse atenção, os performers reposicionavam seus corpos no espaço da cidade 
e aguardavam os dizeres ou os questionamentos das pessoas que se deparavam 
com seus corpos disponíveis ao toque ou uma possível conversa. Aquela placa 
que não se sabe bem se questionava, afirmava, negava ou simplesmente servia de 
lembrete, incomodo e convocação, certamente incomodava e persuadia os citadinos. 
E alguns passantes paravam e perguntavam com mais firmeza: Porque desistiu de 
ser professor? É uma profissão tão linda! E outro que está do lado retruca: Linda, 
mas desrespeitada. Mais um que se aproxima vai logo dizendo: verdade, na parede 
do meu estabelecimento comercial tem uns diplomas, mas não serve para nada o 
melhor é ser empreendedor. O debate se ampliava: Eu sou uma ex-professora, jamais 
volto para sala de aula, me bateram, alunos me bateram - a moça já estava com voz 
alterada - e ninguém fez nada, a voz embargada um pouco rouca ela continua: até 
hoje tomo remédios. Outros do lado da rua gritam: Vão trabalhar, só querem fazer 
greve, vagabundos! Um senhor se aproxima bem perto da placa para ler melhor, pede 
ajuda a criança que está ao seu lado para ler para ele. Após a menina ler: Sou ex-
professor. O senhor olha profundamente para os olhos do performer, bate suavemente 
em seus ombros e o deseja sorte. A tarde abafa acolheu os corpos que se ofereciam 
a cidade para pensar o lugar da docência, o espaço da educação em nossas vidas. 
Embora estáticos os corpos pareciam brincar no espaço e abrigavam intimamente 
os pensamentos, expectativas, sonhos e imaginários de ser professor. Escutavam, 
esperavam, olhavam, sentiam, viam e recebiam o que as pessoas tinham a dizer ou 
pensar sobre a placa pendurada no pescoço: SOU EX-PROFESSOR.  

Figura 2

Fonte: acervo pessoal
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Conclusões

O exercício da qual a performance cultural Ex-professor foi pensada na disciplina 
de Estágio Supervisionado foi um exercício de reflexão, e juntos alunos e professora 
procuraram repensar e rearticular ideias, percepções e sentimentos em relação 
a educação e a docência no Brasil. Sobretudo pensarmos as implicações ou 
convergências dessas percepções sobre a ação e o ensino de arte.

A ação educativa “sou ex-professor(a)” aliada ao exercício de pesquisa qualitativa, 
buscou o olhar interventivo à cena antropológica urbana nas ruas da cidade com 
intenção etnográfica, deflagrou debates, sendo seus interlocutores; a cidade e os 
citadinos em esquecer dos aprendizados pensados com o próprio corpo. A dinâmica 
metodológica de apreensão sensorial e aprendizados foi considerar olhares, vozes e 
gestos configurados por relações entre imaginação e visão social. 

A performance teve como propósito a dimensão empírica onde as intensidades 
do vivido e da experiencia ritual contornasse aprendizados via as sociabilidades, 
mas também reflexivamente contribuísse para ampliar nossas percepções sobre o 
universo educacional. Nesse feito consideramos a política do cotidiano, das interações 
na cidade, vislumbrando o entendimento de fazer pesquisa em campo, respeitando 
o lugar do outro e de si, assumindo cada vez mais a dimensão intersubjetiva nesses 
processos. 

Nesse sentido o esclarecimento Rocha e Eckert, 2016 contribui para acreditarmos 
nesse envolvimento em se tratando de aprendizados com a rua, onde formas 
descontinuas na cidade, em seus fluxos efêmeros, promovem, nas margens e dobras, 

Fonte: acervo pessoal

Figura 3
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formas intensas de sociabilidades. São, portanto, nos encontros com a cidade para 
trocas de afetos e interesses comuns de ousar, criar e praticar a arte ritmada por 
sistemas de solidariedade e confiança no método, muitas vezes ilegítimo, que ressurge 
processos dinâmicos, fluidos de aprendizados. 

Essa foi a intensidade de saber/pesquisa e operar lógicas de aprendizados com o 
sensível. Aprendizados sensoriais como processos de investigação e sobretudo de 
reflexão. A performance vem ao encontro do que Gilberto Velho (2013) insinua quando 
fala do trabalho do antropólogo urbano que não implica em reducionismos e sim: (...) 
perceber que a vida sociocultural não pode ser estudada apenas a partir de fenômenos 
de ‘certo tamanho’, mas que ela está presente em todo e qualquer comportamento 
humano (pág. 48).  Nesse sentido há uma correspondência teórica entre a dimensão 
antropológica e a performance, sendo a última um território conceitual de fronteira 
movediça e encharcado de ambiguidades, igualmente as investigações ocorridas no 
espaço urbano.

Sem sombra de dúvidas o que se organizou foi alimentar a prática com a teoria 
pelo viés da performance. Esse desejo vem me acompanhando a algum tempo, 
especialmente quando penso e sistematizo minhas aulas.  A preocupação primeira 
tem como foco aprendizados que levem em conta vivência e convivência com a 
diversidade e depois as circunstâncias experimentais entre o entretenimento e eficácia 
para aprendizados na formação de professores de artes visuais constituídas através 
da performance arte. 

Assim, a proposição dos estudos da performance e a compreensão do lugar da cidade 
como ambiente de trocas de saberes, me pareceu argumento potente para estabelecer 
aprendizados reflexivos a partir de tensões entre indivíduo e o coletivo. Nessa 
dinâmica, penso que são os fluxos narrativos e as ressonâncias da ação performática 
que colaboram ou se apresentam com imprescindíveis processos argumentativos que 
se reorganizam a produção de outras visualidades, questionamentos sobre a vida 
docente e a dinâmica da pesquisa educativa. 

A expectativa de aprendizados, considerando atividades de performance nas ruas 
da cidade teve a prerrogativa para a abertura, levando em consideração a escuta, o 
corpo vibrátil, o olho que traspassa o visível. Ativar resistência de afetação sensível 
que opera como táticas que se atreve, inclusive a incomodar as maneiras clássicas do 
saber acadêmico.  Ou seja, a invenção de outros rituais articulando outros modos de 
fazer aprender mediante a dimensão corpórea cognitiva que se vincula as sensações 
cotidianas mediante aos repertórios, acervos estéticos situados e composições entre 
empiria e teoria mais inventivas.

Assim a performance ex-professor, teve a intenção de que as informações, 
referências e sensações oriundas desse processo bem como opiniões contraditórias 
e conflituosas sobre a docência, pudessem inquietar nossos modos de compreender 
a educação. Nesse sentido, ouvir uma diversidade de percepções com os colegas 
de classe e os citadinos ‘desconhecidos’, resinificaríamos e nos enxergaríamos 
nesse emaranhado de pensamentos, qualificando outras visualidades sobre como 
aprendemos, o que aprendemos e como vamos enfrentar o ensino de arte no país.  

Nessa interseção de aprendizados com a rua e com os citadinos, a performance 
ex-professor se mostrou como ação educativa amplificada em objetividades e 
subjetividades, assegurando que a sala de aula ao encontrar a cidade atelier como 
lugar possível de experimentar a vida, fazer ciência e aprender a pensar/sentir a 
docência.  Uma brincadeira, um ensaio de aula que instigou a produção de percepções 
e experimentos performáticos aliados a Educação das Visualidades.
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Nesse sentido a performance: ex-professor fez com aprendizados fossem 
articulados pela experiência ritual no sentindo de promover interpretações sobre o 
contexto educacional atual. Assim obter ou reconfigurar padrões que sustentaram 
um panorama geral da ação educativa docente foi redimensionar as reflexões e 
posicionamentos, sobretudo interagindo e excitando percepções no cotidiano das 
pessoas. A perspectiva foi compreender que as performances culturais além de 
métodos de produção de dados também provocaram participação inventiva na vida 
sócio cultural de aprendizados.

Considerei que a performance seria um exercício impulsionador da reflexão 
educativa com a movimentação da cidade para pensar o acesso e a possibilidade 
de novas aprendizagens na universidade. Intuindo sobre a vida docente e o universo 
educacional, inclusive, enfrentando dissabores, críticas e percalços de estar em um 
lugar não formal nem tampouco controlável como o espaço da cidade. Isso implicou 
toda uma mudança de ângulo, posicionamentos e lentes para se falar e compreender 
as questões da educação. 

Estar nas ruas da cidade a partir dessas provocações resultou em expectativas na 
construção e constituição de outros traçados para novas trajetórias docentes, outros 
caminhos para outros caminhantes que se dispõem em infinitas possibilidades de 
descobertas, participação e fabricação de significados. Significados que se diluem, 
agregam e consideram as sensações do corpo como convocatória para a produção 
de conhecimento/saberes através das experimentações.

Insisto que as imbricações teóricas e empíricas se articulam para pensamentos 
autônomos e autorais da docência, sobretudo moldados e modelados em ideias sobre 
o que é educação e o que pode ser a docência, ativados a partir do envolvimento 
com corpo e mente atinente as novas circunstâncias de produções de subjetividades 
que a formação de professores tem se preocupar atualmente. Sem prescrições e 
fantasias transcendentais que costumeiramente são cheias de valorações idealizadas 
da educação e da docência em artes visuais. 

Figura 4

Fonte: acervo pessoal
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RESUMO
O artigo se aventura a visitar virtualmente o processo criativo 

da artista plástica e visual brasileira Clarice Gonçalves em seu 
ateliê. Para tanto, serão tocadas a  distância sua produção 
com representações pictóricas e plásticas, com temas atuais e 
passados com previsões artísticas realizadas antes da pandemia 
no conjunto de  sua obra. Tal investigação será oxigenada 
com análises de seu processo de criação nas estratégias de 
resistência e de vida na arte contemporânea em tempos de 
isolamento.

Palavras-chaves: Arte feminina, processo criativo, arte 
contemporânea, isolamento, ateliê.

Abstract: The article ventures to visit virtually the creative 
process of Brazilian visual and visual artist Clarice Gonçalves 
in her studio. For this purpose, his production with pictorial 
and plastic representations will be played at a distance, being 
current and past themes with artistic predictions made before 
the pandemic in his work as a whole. Such investigation will be 
oxygenated with analyzes of its creation process in the strategies 
of resistance and life in contemporary art in times of isolation.

Keywords: Feminine art; creative process; contemporary art; 
isolation; studio.
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Vacilo da vocação

Precisaria trabalhar - afundar -
- como você - saudades loucas -

 nesta arte - ininterrupta -
de pintar -

 A poesia não - telegráfica -
 ocasional

me deixa sola - solta -
 à mercê do impossível -

- do real.” 

Ana Cristina Cesar (1970).

Introdução

O artigo se aventura a visitar virtualmente o processo criativo no isolamento 
da artista plástico-visual brasileira Clarice Gonçalves (1985-) em seu ateliê em 
Brasilia, capital federal do Brasil. Ateliê-casa, local de criação, trabalho e isolamento 
constantes da artista onde a sua produção artística é impulso de vida incessante. A 
par das representações com a presença de temas ligados ao feminino que dominam 
o conjunto de sua obra, sendo fio condutor de seu processo criativo.

Para tanto, toquei a distância parte de suas representações pictóricas com temas
atuais, passados e previsões artísticas - surgidas antes da pandemia que estão 

no conjunto de sua obra. O artigo ainda dialoga com as reflexões da artista - leia-se 
impulso de vida contínuo - sobre isolamento social, questões femininas, maternidade, 
situação atual do país e a busca pela ancestralidade em sua profícua produção 
artística.

Por fim, o intuito deste trabalho é de respirar mediante análises crítica e reflexiva o 
seu processo de criação, atravessado por contextos que necessitam de estratégias de 
vida, afeto, resistência e protesto na produção de arte contemporânea.

Previsões no universo particular da arte

O percurso se inicia, anos antes, quando a artista previu nosso futuro com menos 
oxigênio e uso de máscaras em uma de suas pinturas, quando tínhamos tanta vida, 
ar e lutas a travar. A primeira intuição da pandemia representa o oxigênio limitado nas 
narinas e na pele, provocado pelo uso das máscaras e de capacetes usados de forma 
tão natural pelas mulheres na pintura “Se assim não fosse” (figura 1) de 2011. Tal 
obra não seria explicada ou justificada com o mesmo peso reflexivo e assustador que 
perpassa esta análise atravessada pelo momento global em que vivemos. Confessa 
a artista que foi um enigma na época da realização da obra, sem imaginar que seria 
uma premonição artística, como poucas vezes vimos na história da arte. Agora a 
representação pictórica desta obra apresenta-se para a humanidade sufocante e 
limitador cotidiano presente.
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Para a artista plástica brasileira Maria Martins (1894-1973) a intuição do/da artista 
compõe a produção artística, assim, orientando o processo criativo na produção 
plástica que surgirá. Martins expressa opinião artística de que “(…) o artista forja seu 
universo. Sua pintura é um sonho, uma ideia, ou talvez um enigma. A forma visível 
não é assim um fim, unicamente, um modo de expressão. O assunto não contava 
demasiado, e a intuição pessoal dominava o todo.” (MARTINS apud STIGGER, 2010, 
pág. 270).

Essa mística da intuição domina algumas obras de Clarice Gonçalves nas quais
notamos suas viagens astrais constantes na visita ao futuro, perpassando pela 

observação atenta ao presente e constantes expedições ao passado na busca pela 
ancestralidade feminina – bem comprovado nas obras que serão apresentadas no 
decorrer deste trabalho. A seguir, daremos um salto para o tempo presente para 
visitar as obras realizadas durante o isolamento que tem como fim a análise das obras 
selecionadas.

Visita virtual ao atêlie da artista

No   Instagram   do   coletivo   de   artistas   “40   Antenas   e   algumas  parabólicas”
encontramos a live “Clarice Gonçalves em quarentena no ateliê”²  (2020), a qual
conta com as palavras da artista que iluminaram esta investigação sobre o impacto 

e a (re) existência do processo de criação em artes visuais durante o isolamento na 
pandemia. Nesta live, Clarice reflete sobre o seu processo de criação artística na 
representação do feminino, discute sobre o permanente não acolhimento de artistas 
mães e discorre sobre a temática da maternidade nas artes visuais; prossegue 
demostrando sua consciência artística que repercute em sua produção acerca desse 
longo isolamento social brasileiro.

O ateliê sempre foi o refúgio para muitos artistas que vivem, comumente, seu 
processo de isolamento voluntário para a criação de obras, mas também pontuo 

Figura 1. Se assim não fosse - Clarice Gonçalves. Acrílico s/ cartão. 
Brasilia, Distrito Federal, Brasil. 2011.

Fonte: Arquivo da artista.

²Transmissão completa no Instagram do grupo 40 Antenas e algumas parabólicas. Para assistir a 
live da artista, acessar o link https://www.instagram.com/p/CEc6QNKlV9Q/
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que foi lugar cerceador e limitador da produção artística feminina até o início da Arte 
Moderna. Proibia-se a saída de mulheres artistas para observarem a vida cotidiana, 
pesquisar temas e adquirir referências visuais fora do recinto doméstico. Entretanto, 
com a liberdade conquistada pelas mulheres artistas, o espaço do atêlie agora é o 
movimento de fuga para um lugar seguro, segundo Clarice Gonçalves. Criar é, para 
ela, estar próxima da natureza representada em seus quadros, como uma “paisagem 
interior”, e sem pressa de chegar ao final da produção da obra que a deixa imersa em 
seu processo de prazer criativo.

Durante o percurso do olhar na live, a artista mostra a sua produção antiga e atual, 
inicialmente trabalha na pintura “Animal humano”, depois navegando por mais pinturas 
em processo em seu ateliê e galeria pessoal. Pinta, fala e caminha apresentando 
outras produções inspiradas nos isolamento, sufocamento e sentimento de pesar 
sobre o rumo incerto tomado pelo país - muito bem expressado em suas palavras ao 
longo da live na rede social. Repousa nas obras realizadas em 2020, expõe que foram 
baseadas no momento instável, de profunda destruição e incertezas sobre a vida no 
planeta.

O fogo entre pulsões de morte e de vida

Uma das obras finalizadas durante a pandemia foi “Nas proximidades do lugar de 
reunião das pulsões de vida” (figura 2). Comenta a artista:

essa pintura é parte de uma pesquisa de queima controlada 
sobre pintura, que comecei meados do ano passado. A alquimia 
transformadora e surpreendente do fogo e seus escombros a transpor 
a bidimensionalidade quase sacralidade da entidade pintura. Uma 
oferenda impotente a um Brasil em chamas (GONÇALVES, 2020, 
online).

Conhecemos o simbolismo da representação do fogo em suas apresentações na 
natureza, destruindo, renovando e recriando vida nova em cima de cinzas. Não escrevo 
sobre o fogo renovador-criador, mas do fogo-fim, daquele que extingue a vida, a fé no 
porvir, a existência de tudo o que ele toca. Do fogo que promulga a vida nos ciclos de 
morte e nascimento naturais, para o fogo criminoso que destrói matando tudo e todos 
sem piedade, a eterna falta de compaixão de criminosos incendiários - muitos livres - 
no Brasil - um país em cinzas. Portanto, a representação de vida ordinária não basta, 
por isso necessitamos tanto da arte  como resistência, saída e oxigênio.

No quadro (figura 2) surge o útero da tela desenhado pelo fogo que abre nova 
dimensão no espaço pictórico construído com poucos elementos, mas com contraste 
claro-escuro que cria a tensão espacial e direciona o olhar do/a observador/a na tela. 
Deste modo, a artista orna o espaço pictórico com uma incisão no suporte e no espaço 
pictórico. Provoca, a partir desse ato, mais expressão dramática na composição e 
na mensagem. Resulta, por fim, em sua trajetória de exploração criativa na qual se 
expande para fora da tela e apresenta as potências da criação artística contemporânea.
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Nosso olhar se fixa no centro da tela, o Útero do quadro, o espaço expressivo 
mais ativo da composição, queimado e rogando pela vida como maior representante 
da entrada e da saída da mesma. Gonçalves vive, nas obras queimadas desta série 
pictórica, a experiência singular da/o artista na construção do espaço pictórico. A 
artista plástica brasileira Fayga Ostrower (1920-2001) elucida magistralmente esse 
espaço pictórico:

descobrir o espaço e descobrir-se nele representa para cada indivíduo 
uma experiência a um só tempo pessoal e particular (…) o espaço 
constitui o único mediador que temos entre a nossa experiência 
subjetiva e a conscientização dessa experiência. Tudo aquilo que nos 
afeta intimamente em termos de vida precisa assumir uma imagem 
espacial para pode chegar ao nosso consciente (OSTROWER, 2013, 
pág. 39).

Clarice, pintora, escreve mensagens em suas pinturas, mas também nasce e renasce 
por meio de sua produção artística. Como a outra Clarice, escritora de sobrenome 
Lispector, que também nascia e pintava escrevendo quadros em seus livros. Versa a 
literata: “aprofundo as palavras como se pintasse, mais do que o objeto, a sua sombra 
(…) entro lentamente na escritura assim como já entrei na pintura. É um mundo 
emaranhado de cipós, sílabas, madressilvas, cores e palavras - limiar de entrada de 
ancestral caverna que é o útero do mundo  e  dele  vou nascer.” (LISPECTOR, 1971, 
pág. 4).

A pintura abaixo “O limite da carne” (figura 3) de Gonçalves partiu do espaço 
visual definido pela série marcada entre tensões de contraste de tons não afins e um 
espectro de perspectiva provocado por outra incisão na tela. Sendo a composição 
construída por novos elementos dramáticos visuais que refletem o fim do ser humano, 
visivelmente notado pela figura feminina com a cabeça explodida em chamas. O vazio 
na tela não representa mais aquele espaço aberto do possível útero que nos remete 

Figura 2. Nas Proximidades do Lugar de Reunião das Pulsões de 
Vida - Clarice Gonçalves. Óleo s/ tela, spray e fogo. Brasilia, Distrito 

Federal, Brasil. 2020.

Fonte: Arquivo da Artista.
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ao início da jornada da vida.
O contraste de cores provoca aumento da tensão do quadro dividida entre duas
sensações: calma e angústia. Faz a figura feminina central na tela representar o 

centro da composição e da mensagem visual. Para tanto, a cor do corpo feminino vai 
da neutralidade do marrom ao negro que indica a vida se esvaindo.

O alívio da tela se encontra na parede de um azul esmaecido e impotente, com as 
veias transpassadas em um fundo transparente. Elemento que pode ser a ânsia da 
presença de água, elemento que cessa o fogo, rega a terra, promulga os ciclos da 
vida. Mas do outro lado, fogo, luz da chama e desfiguração humana. Traz o aviso que 
a tensão emocional não é externa, mas está instalada na figura feminina que se torna 
massa corporal sem contorno em processo de apagamento da existência.

Figura 3. O Limite da Carne - Clarice Gonçalves. Óleo e fogo s/ tela. 
Brasilia, Distrito Federal, Brasil. 2020.

Fonte: Arquivo da Artista.

A técnica escolhida na série de telas queimadas torna-se parte do tema, vira 
representação pictórica da construção espacial e vai ao encontro da quarta dimensão 
da tela na experiência de ultrapassar o limite material do suporte. Declara a artista em 
entrevista para este artigo que sua inspiração:

vem de um lugar muito de esgotamento extremo - em vários aspectos. 
Em termos reflexivos, existenciais, algumas vêm de um lugar do fogo, 
como uma busca de transformação mesmo da matéria alquímica, um 
ato de desapego extremo; noutras, ele é quase uma autocombustão 
espontânea, um burnout desses momentos de já viver em isolamento 
social e entrar numa pandemia (…). E acabou também abarcando essa 
reflexão de como o Brasil está queimando. Enfim, como esse elemento 
chega a vários aspectos, essa sensação de algo que chega no limite 
do esturricamento, que queimou sozinho ou pelas circunstâncias 
(GONÇALVES, 2020, online).
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Convoco Maria Martins, tão afeita à temática sobre a união da natureza e do 
humano, para exaltar a essência do processo criativo de Clarice Gonçalves, artista 
enlaçada nos caminhos da criação que “(…) só pode existir quando gerada pela paixão 
e a revolta. E a paixão do poeta-artista resulta de sua visão e de sua capacidade de 
discernir a vida em sua essência e na sua totalidade.” (MARTINS apud STIGGER, 
2010, pág. 265).

Precisamos também falar sobre fuga pela arte, pulsão de vida, sobre a vida pulsante 
no planeta, sobre nossos impulsos para o retorno ao primevo para começar a jornada 
novamente. Gonçalves, em seu refúgio criativo, leva-nos para nossa marca existencial 
ao imaginar nosso passado pré-histórico na pintura “Animal humano” (figura 4). 
Período histórico que se julga que o humano estava em harmonia com a flora e fauna, 
vivendo relação de magia, temor e respeito pelos fenômenos naturais e animais.

Primeiramente, faço um desvio para citar a pesquisa sobre ancestralidade realizada 
pela artista, representada em outras obras plásticas, como “ Duplo nascimento” (datas 
diversas), composta por uma série de obras citadas na live que são esculturas e 
amuletos de cerâmica/barro. Tais obras possuem temáticas da maternidade com o 
nascimento de um novo ser humano dado pela mãe ao dar a luz que é, ao mesmo 
tempo, o nascimento da mãe no mesmo parto. A pesquisa de Clarice percorre também 
a mulher primitiva antes do mito e da magia, como na obra que será analisada a seguir.

Neste mergulho pictórico da pintura acima, a artista representa o humano integrado 
à natureza quando tudo era uma única natureza. A composição se movimenta em 
ritmos ascendentes e descentes dados pelas pinceladas da artista. O rio fluente 
agora, não se encontra mais represado como observado na parede da tela O limite 
da carne. A corrente ressurgiu no movimento energético das pinceladas nas linhas 
em todo o seu fluxo compositivo. Há vibração simultânea nos movimentos contrários 
dos elementos da composição, embalados pelo jogo de contraste com valores que 
dialogam com matizes escuros e claros.

Figura 4. Animal Humano - Clarice Gonçalves. Acrílico s/ cartão. 
Brasilia, Distrito Federal, Brasil. 2020.

Fonte: Arquivo da Artista.
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A cor menos saturada do rio dá leveza à representação, levando-nos à esfera de 
calma do branco, mais se contrapondo ao silêncio e pausa da cor na representação 
de movimento do rio. Enquanto que o seu contraste nas gradações de valor em tons 
terrosos traz presença e corpo. Mulher, rochas e água são única unidade envolta na 
composição em claro-escuro dentro da projeção de elementos visuais dinâmicos.

A tela vibra espontaneidade, fluxo de vida e desejo de harmonia natural. Por fim, o 
alter ego da artista, clímax da composição, fez-se representado na liberdade nua da 
figura feminina com a mesma cor da pele natural de sua criadora. Sua escalada é para 
o cume da montanha onde há mais ar puro e horizonte em perspectiva. Começamos 
com as mulheres com máscara, resistimos ao fogo no ritual pictórico das telas, mas 
quis que terminássemos com a contemplação da confirmação da liberdade e da 
exalação do ar puro pelo animal humano.

O fim em aberto

A liberdade criativa de Clarice Gonçalves não cessou na pandemia, mas se tornou 
questão de liberdade e de mergulho pictórico, um respiro por dentro, alimento da alma 
de artista: oxigênio puro. Por isso, provoca meditação com protestos e mensagens 
simbólicas em sua obra pictórica. Na busca de seu próprio processo alquimista, realiza 
a série de pinturas com a técnica da queima controlada, como processo subjetivo, 
expurgação, morte ou renascimento.

As pinturas são interpretadas pela artista partindo de lugares expressivos
particulares, encontrando pontos de conexão com estética do estilo da artista. 

Nesta constelação, o processo criativo é invadido pelas questões ambientais 
brasileiras atuais, assim como dialoga com os contextos que provocam os temas da 
arte contemporânea, ao tom da arte engajada.

As pinturas de Clarice Gonçalves preocupam-se com a expressão dramática,
elaboração interna do conteúdo, elementos trágicos, imersão de carga energética 

em cada obra. Para tanto, a forma é meio sem se ocupar com a condição de 
permanência, tampouco teme a exposição da fragilidade humana sempre presente 
na história da humanidade. Seu mais profundo movimento é o retorno ao seu próprio 
útero, reconhecendo o valor da ancestralidade e dela extrai a essência do processo 
criativo feminino.

A artista permanece na produção incessante em seu ateliê, local mais seguro do 
lugar de dentro da artista. No entanto, subjaz na produção de Clarice Gonçalves a 
sugestão do limite da vida externa e interna dos indivíduos, levando-nos da angústia à 
paz na alma. Faz-se importante pontuar que o isolamento de Gonçalves não a eximiu 
de registrar seu protesto particular contra a morte da natureza brasileira durante a 
pandemia – nunca antes vista com tamanha voracidade no Brasil, processo iniciado 
nos últimos dois anos. Em suma, é mais uma ferida aberta, permanente e irreparável, 
no Brasil que segue em chamas deixando mais uma cicatriz no planeta.

Neste artigo busquei a partilha do sensível com a artista, para repousar em sua 
produção apresentada que relata a sua sensação de vida durante o processo produtivo 
artístico. A par da minha necessidade de resistir pela escrita, por vezes, atravessada 
pelas emoções e afetos representados nas novas pinturas de Clarice. Deixo o fim 
em aberto, somente tendo a certeza de que a arte não cessará sua produção sob 
a pressão de qualquer isolamento ou ameaça de existência humana, pois ela é o 
próprio impulso irresistível de criação de vida que nos resta.
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RESUMO
Trata sobre a desigual distribuição e representatividade entre 

artistas homens e mulheres nos livros didáticos para o Ensino 
Médio “Percursos da arte” e “#Novo Ensino Médio”. A pesquisa foi 
amparada metodológica e conceitualmente em projetos de arte como 
“História da _arte”, coordenado por Bruno Moreschi; “Sobre: As 
páginas brancas”, de EvaMarie Lindahl e Ditte Ejlerskov Viken; e no 
coletivo Guerrilla Girls. Teve como objetivo: identificar quais artistas 
e grupos artísticos são expostos em livros didáticos para o Ensino 
Médio e, com isso, mensurar quais nacionalidades, identidades de 
gênero, etnias e modalidades de criação artísticas são visibilizadas e 
invisibilizadas nas publicações pesquisadas. Constata que nos dois 
livros, cerca de 80% dos artistas mencionados são homens, o que 
reforça a desigualdade de gênero e a invisibilização da arte criada 
por mulheres.
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Artes visuais; Livro didático; Ensino Médio;

ABSTRACT
It deals with the unequal distribution and representation between 

male and female artists in high school textbooks “Percursos da arte” 
and “#Novo Ensino Médio”. The research was methodologically 
and conceptually supported in art projects such as “História da _
arte”, coordinated by Bruno Moreschi; “About: The Blanck Pages” 
by EvaMarie Lindahl and Ditte Ejlerskov Viken; and the Guerrilla 
Girls collective. It aimed to: identify which artists and artistic groups 
are exposed in textbooks for high school and, with this, measure 
which nationalities, gender identities, ethnicities and artistic creation 
modalities are made visible and made invisible in the researched 
publications. In both books, around 80% of the artists mentioned 
are men, which reinforces gender inequality and the invisibility of art 
created by women.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste texto apresentamos os resultados de uma pesquisa em desenvolvimento 
vinculada ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). Referimo-nos às ações realizadas entre 
os meses de outubro de 2020 e junho de 2021, pelo núcleo de Arte do subprojeto 
interdisciplinar nas áreas de Arte, História e Sociologia, vinculado ao projeto institucional 
da UEM¹.

O Pibid integra a “Política Nacional de Formação de Professores do Ministério 
da Educação, visando intensificar a formação prática nos cursos de licenciatura e 
promover a integração entre a educação básica e a educação superior” (BRASIL, 
2019). Por meio de bolsas de iniciação à docência², possibilita aos estudantes que 
estão na primeira metade dos cursos de licenciatura, a inserção em escolas públicas 
de Educação Básica, com o propósito de contribuir para o aprimoramento da formação 
de docentes em nível superior (BRASIL, 2019).

A pandemia de Covid-19, cujos impactos foram agravados devido à má gestão 
realizada pelo governo federal brasileiro (BBC, 2021), impediu o desenvolvimento de 
ações em campo, isto é, no espaço escolar. Diante disso, as atividades de formação 
docente foram conduzidas e realizadas de modo remoto. Dedicamos os primeiros 
meses do subprojeto para pesquisas e estudos interdisciplinares e, além disso, cada 
núcleo realizou ações orientadas para suas especificidades. Entre os integrantes do 
núcleo de Arte, tratamos sobre o objeto de estudo dessa área de conhecimento na 
educação escolar, especialmente no Ensino Médio, atendendo a questões comuns 
entre os estudantes, tais como: Quem define quais artistas e exemplos de criações 
artísticas são expostos? O professor tem autonomia para selecionar as temáticas e 
exemplos de Arte em suas aulas?

Mobilizados por essas perguntas, iniciamos uma investigação, amparada 
metodologica e conceitualmente em projetos de arte, conforme detalhamos adiante, 
com objetivo de identificar quais artistas e grupos artísticos são expostos em livros 
didáticos para o Ensino Médio e, com isso, mensurar quais nacionalidades, identidades 
de gênero, raças/etnias e modalidades de criação artísticas são visibilizadas e 
invisibilizadas nas publicações pesquisadas.

Assim, neste texto, tratamos especificamente sobre a desigual distribuição 
e representatividade entre artistas homens e mulheres³ nos livros consultados. 
Inicialmente apresentamos os exemplos de criações artísticas que nos mobilizaram 
a analisar os livros didáticos de Arte para o Ensino Médio. Adiante, mencionamos 

¹Iniciamos as atividades do subprojeto em outubro de 2020. O encerramento está previsto para 
março de 2021. O núcleo de Arte é composto pelo coordenador de área (Vinícius Stein), pela professora 
supervisora (Beatris R. Rocha, de outubro a fevereiro de 2021; e Rose M. Ramos, a partir de março de 
2021) e por estudantes dos cursos de graduação em Artes Cênicas e Artes Visuais da UEM (Brenda 
M. R. Ferreira, Camila F. de Oliveira, Carol E. S. de Lima, Carolina V. D. O. Mocelin, Daniel M. Lanes, 
Gabrielle F. de Souza, Heron G. Alvares, Julia H. Fujii, Letícia G. Armelin, Marjorie D. Assano e Mérily 
N. M. da Silva).

²Apesar de o Pibid contribuir significativamente para a formação de professores desde seu 
lançamento em 2007 (GATTI, ANDRE, GIMENES e FERRAGUT, 2014), ao longo dos anos, o programa 
tem sido alvo de disputas políticas e tem tido sua execução afetada por ameaças de extinção e cortes 
orçamentários (CASTILHOS e KNOBLAUCH, 2019), com expressiva redução no número de bolsas a 
partir de 2018 (BRUNS e RAUSCH, 2021).

³Discutimos a visibilidade de homens e mulheres artistas, pois não identificamos nas publicações 
artistas com outras identidades de gênero.
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os critérios utilizados para análise dos livros e os resultados identificados. Por 
fim, indicamos as ações em desenvolvimento mediante a constatação da baixa 
representatividade de mulheres artistas nas publicações.

ARTE CONTEMPOR NEA, DESIGUALDADES DE GÊNERO E EDUCAÇÃO 
ESCOLAR

Uma das propostas que mobilizou nossa investigação foi o projeto História da _rte, 
coordenado por Bruno Moreschi, o qual investigou a construção dos discursos oficiais 
da história da arte em 11 livros⁴ utilizados em cursos de graduação em Artes Visuais 
no Brasil.

Moreschi convidou pesquisadores de diferentes áreas para a realização de um 
projeto capaz de “[...] mensurar o cenário excludente da História da Arte oficial estudada 
no país” (HISTÓRIA..., 2021). Após analisar mais de 5000 páginas dos 11 livros, a 
equipe sistematizou planilhas com os nomes; anos de nascimento e morte; locais de 
nascimento, trabalho e morte; identidade de gênero e etnias; e técnicas principais 
utilizadas pelos 2.443 artistas identificados. Mediante análise quantitativa  e qualitativa 
desses dados, os pesquisadores verificaram que a narrativa acerca da história da arte 
apresentada pelos livros é estruturada para excluir mulheres, artistas negros/as e 
não-europeus e valoriza a pintura como meio de criação. Conforme registram:

de um total de 2.443 artistas, apenas 215 (8,8%) são mulheres, 22
(0,9%) são negras/negros e 645 (26,3%) são não europeus. Dos 645 
não europeus, apenas 246 são não estadunidenses. Em relação às 
técnicas utilizadas, 1.566 são pintores (HISTÓRIA..., 2021).

Além do texto, a equipe analisou e identificou algumas recorrências nas imagens e 
verificou que “[...] o discurso de exclusão e normatividade dos livros não se restringe 
ao seu conteúdo textual, mas também ao imagético”. Conforme detalham:

Das 5.516 imagens dos 11 livros, um total de 1.060 possui pelo 
menos uma figura feminina, sendo que 44,3% delas são de corpos 
femininos nus ou seminus. Já a figura masculina aparece em 763 
imagens, sendo que 18,95% delas com homens nus ou seminus – e, 
dessa porcentagem, 48,2% são na verdade representações de Jesus 
(CARVALHO, MORESCHI e PEREIRA, 2019, p.36).

⁴Os livros analisados pela equipe do projeto História da _rte foram: 1) A História da Arte (de Ernst 
Hans Gombrich, Editora LTC, 2000, 688 páginas). 2) Arte Moderna (de Giulio Carlo Argan, Cosac 
Naify, 1992, 709 páginas). 3) Arte Contemporânea: Uma História Concisa (de Michael Archer, Martins 
Fontes, 2001, 263 páginas). 4) Arte Contemporânea: Uma Introdução (de Anne Cauquelin, Martins 
Fontes, 2005, 169 páginas). 5) Conceitos Fundamentais da História da Arte (de Heinrich Wölfflin, 
Martins Fontes, 2015, 348 páginas). 6) Estilos, Escolas & Movimentos: Guia Enciclopédico da Arte (de 
Amy Dempsey, Cosac Naify, 2005, 304 páginas). 7) Guia de História da Arte (de Giulio Carlo Argan 
e Maurizio Fagiolo, Editorial Estampa, 1994, 158 páginas). 8) Iniciação à História da Arte (de Horst 
W. Janson e Anthony F. Janson, Martins Fontes, 2009, 475 páginas). 9) Teorias da Arte Moderna (de 
Herschel B. Chipp, Martins Fontes, 1988, 675 páginas). 10) Tudo sobre Arte (de Stephen Farthing, 
Sextante, 2010, 576 páginas). 11) História da Cidade (de Leonardo Benevolo, Perspectiva, 2009, 728 
páginas) (CARVALHO, MORESCHI e PEREIRA, 2019).
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Segundo a equipe, os resultados apresentaram uma “[...] narrativa excludente, 
branca, misógena, eurocêntrica e extremamente autoritária”. Em oposição a esta 
lógica, eles buscaram dar uma resposta “[...] a partir de uma prática que fosse acessível 
e ativista” (CARVALHO, MORESCHI e PEREIRA, 2019, p.39), materializada na forma 
de um panfleto⁵. O material, criado pelo designer Guilherme Falcão, apresenta textos, 
gráficos e mapas que mostram os principais dados encontrados. A estratégia de 
apresentação das informações se aproxima da linha de experiências do campo do 
ativismo de dados.

Outra referência para nossa pesquisa foram as proposições do coletivo Guerrilla 
Girls. Em seu website, o grupo se apresenta da seguinte maneira:

As Guerrilla Girls são artistas ativistas feministas. Usamos máscaras 
de gorila em público e usamos fatos, humor e visuais ultrajantes para 
expor preconceitos étnicos e de gênero, bem como corrupção na 
política, arte, cinema e cultura pop. Nosso anonimato mantém o foco 
em nossas questões e não em quem somos: podemos ser qualquer 
uma e estamos em todos os lugares. Acreditamos em um feminismo 
intersetorial que combate a discriminação e apoia os direitos humanos 
de todas as pessoas e de todos os gêneros. [...]. (Tradução nossa, 
2021).

Um exemplo de como o coletivo expressa artisticamente seus princípios pode ser 
visualizado na composição intitulada As mulheres precisam estar nuas para entrar no 
Museu de Arte de São Paulo?, Figura 01, a qual foi exibida na  exposição Guerrilla Girls: 
Gráfica 1985 - 2017, realizada pelo Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - 
MASP, entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018. Sobre um fundo amarelo vibrante 
e acompanhada de uma reprodução da personagem feminina da tela A Grande 
Odalisca⁶, cujo rosto original fora coberto pela cabeça de uma gorila, a pergunta feita 
em letras garrafais no topo do cartaz é respondida logo abaixo: “Apenas 6% dos 
artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos”. A 
composição faz referência ao cartaz Do women have to be naked to get into the Met. 
Museum? [As mulheres precisam estar nuas para entrar no Met. Museum?] realizado 
pelo coletivo em 1989, atualizada às informações do museu brasileiro.

⁵O panfleto teve tiragem de 13 mil exemplares em português e 2 mil em inglês e foi distribuído 
gratuitamente ao longo do ano de 2017 na entrada de museus do Brasil e de outros países selecionados 
pela equipe. Também está disponível no website do projeto (https://historiadrte.cargo.site/resultados).

⁶A Grande Odalisca (1814) - Pintura de Jean Auguste Dominique Ingres (1780 - 1867), disponível 
em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ingre,_Grande_Odalisque.jpg
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O apagamento de mulheres artistas nas narrativas hegemônicas da história da arte 
também foi questionado pelas artistas EvaMarie Lindahl e Ditte Ejlerskov Viken, por 
meio do projeto About: The Blanck Pages [Sobre: as páginas brancas]. As autoras 
problematizaram a coleção Basic Art [Arte Básica], publicada pela destacada editora 
alemã Taschen, na qual cada livro apresenta um estudo monográfico sobre a obra de 
um artista.

Em 2014, as artistas realizaram um levantamento dos títulos da coleção e 
constataram que dos 97 artistas publicados, apenas 5 eram mulheres. Mediante  uma 
extensa pesquisa, a dupla realizou um levantamento de 100 artistas mulheres que 
atendiam aos requisitos da editora para compor a série, como ter participado em 
exposições de museus e a representação em importantes coleções (MASP, 2019). A 
lista foi enviada em abril de 2014 à editora por meio de uma carta. Até 2019, quando 
a instalação Sobre: as páginas brancas (Figura 02) foi apresentada na exposição 
Histórias Feministas, a carta não havia sido respondida.

A instalação consiste na exposição dos 100 livros cujas capas fazem referência às 
artistas pesquisadas pela dupla e imitam o design da série Basic Art [Arte Básica] da 
editora Taschen, misturados aos demais títulos publicados na coleção. Os exemplares 
são apresentados em estantes, como as de livrarias, contudo, aqueles criados pela 
dupla, e que atribuem protagonismo às artistas mulheres, têm suas páginas em branco, 
“[...] materializando a ausência dessas histórias, ainda a serem escritas e publicadas” 
(MASP, 2019, p. 240).

Figura 1: Cartaz As mulheres precisam estar nuas para entrar no 
Museu de Arte de São Paulo?, do coletivo Guerrilla Girls.

Fonte: MASP. Disponível em: <https://masp.org.br/
busca?search=guerrilla>
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Esses três projetos artísticos problematizam os discursos oficiais de legitimação da 
história da arte, investigando tanto as narrativas oferecidas em livros, quanto aquelas 
promovidas em exposições realizadas por instituições, como os museus. Partem de 
uma pesquisa quantitativa e apresentam os dados levantados por meio intervenções 
artísticas.

IDENTIFICANDO ARTISTAS EM LIVROS DIDÁTICOS DE ARTE

Como mencionamos anteriormente, os procedimentos utilizados pelos artistas nos 
motivaram a analisar livros didáticos entregues aos estudantes do Ensino Médio. 
Selecionamos o livro Percursos da Arte, da Editora Scipione, escrito por Beá Meira, 
Silvia Soter e Rafael Presto (2016), pois consistia no material didático disponível aos 
estudantes do Ensino Médio na escola vinculada ao Pibid. O livro, de 376 páginas, 
foi distribuído pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) no ano 
de 2018 (BRASIL, 2017) e seu uso será descontinuado e substituído pela escolha 
feita pelas escolas no PNLD 2021 (BRASIL, 2020). Tendo em vista a continuidade do 
subprojeto do Pibid no próximo ano, também selecionamos um exemplar que integra 
a lista de títulos aprovada para o PNLD 2021. Como a escola vinculada ao subprojeto 
ainda não havia selecionado a obra para o próximo ciclo, elegemos o  livro #Novo 
Ensino Médio, de 208 páginas, escrito por Mariana Lima Muniz, Murilo Andrade Rocha 
e Gabriela Córdova Chirstófaro (2020), pois também fora publicado pela editora 
Scipione.

Figura 2 - EvaMarie Lindahl e Ditte Ejlerskov Viken. Sobre: as páginas 
brancas. Instalação. 200 livros e cartaz em impressão digital sobre 

papel. Em exposição no MASP.

Fonte: MASP. Disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/sobre-as-
paginas-brancas>.
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A primeira etapa para pesquisa nos livros selecionados consistiu na identificação  dos 
nomes de todas as pessoas e grupos⁷ mencionados, mediante leitura das publicações 
na íntegra. Após a listagem dos nomes, tendo como referência a sistematização feita 
pela equipe do projeto História da _rte (História..., 2019), criamos planilhas para 
complementar dados sobre as pessoas e grupos identificados.

Para preencher a planilha referente às pessoas, buscamos informações biográficas 
sobre cada uma delas e organizamos nas seguintes categorias: Nome, identidade  
de gênero, raça/etnia, ano de nascimento e morte, continente e país de nascimento 
e morte, modalidade de criação e fonte da pesquisa⁸. Aqui, apresentamos os 
quantitativos referente ao número de artistas mencionados e à distribuição entre 
homens e mulheres, pois os demais dados coletados serão objeto de análise em 
outras publicações.

⁷Realizamos a opção de registrar também os nomes de grupos, para não legitimar a ideia comum 
de que a Arte é produzida apenas individualmente. Neste texto tratamos apenas dos dados sobre 
o gênero dos artistas. Informações sobre raça/etnia, ano de nascimento e morte, continente e país 
de nascimento e morte, modalidade de criação e sobre os grupos serão objeto de análise em outras 
publicações.

⁸Priorizamos as buscas nas seguintes plataformas: Oxford Art Online, Enciclopédia Itaú Cultural e 
Wikipédia.

⁹Consideramos como “Artistas” as pessoas cujas criações estão relacionadas às seguintes 
modalidades de criação: Artes Visuais - inclui pessoas com produção nas áreas de arte digital, body art, 
curadoria, desenho, design (moda, gráfico, têxtil e objetos), escultura, fotografia, gravura, instalação, 
intervenção, performance, pintura e quadrinhos; Teatro - inclui pessoas envolvidas com criação teatral, 
isto é, dramaturgos, atores, diretores e cenógrafos; Música - inclui pessoas envolvidas com a criação 
musical, tal como, compositores, letristas, arranjadores, instrumentistas e cantores; Dança - inclui 
pessoas envolvidas com a criação em dança, ou seja, coreógrafos, dançarinos, bailarinos, cenógrafos 
e diretores; e Audiovisual - inclui pessoas que se dedicam a criação de vídeos para cinema e televisão 
(diretores, roteiristas, produtores e atores) e jogos eletrônicos (animadores, roteiristas, programadores, 
etc.).

Tabela 1 - Dados sobre pessoas identificados nas publicações

Tabela 2 - Dados sobre gênero dos/as artistas

Fonte: Núcleo Arte - Pibid/UEM.

Fonte: Núcleo Arte - Pibid/UEM.
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Destacamos, a diferença no quantitativo de referências artísticas entre uma 
publicação e outra. Enquanto Percursos da Arte nomeia 522 artistas, #Novo Ensino 
Médio traz apenas 49. Apesar da diferença no quantitativo de referências artísticas, 
duzida por mulheres: Em Percursos da Arte, dos 522 artistas, 437 são homens e 85 
mulheres e em #Novo Ensino Médio, dos 49 artistas, 40 são homens e 9 mulheres. 
Em ambos, cerca de 80% dos artistas mencionados são homens.

Essa desigualdade, além de ser problematizada pelos projetos artísticos que 
apresentamos, também tem sido discutida no âmbito acadêmico por Luciana Loponte 
(2005, 2008, 2014) e Ana Mae Barbosa e Vitória Amaral (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista que esta pesquisa foi realizada em um projeto de iniciação à 
docência, compreendemos que mensurar o cenário excludente dos livros didáticos 
é uma ação relevante, mas, para além disso, é necessário propor alternativas para 
superar a desigualdade constatada e no esforço de gerar mudanças significativas por 
meio da educação escolar.

É nesse contexto que se inserem as ações do núcleo de Arte. Após a pesquisa nos 
livros, os estudantes seguiram motivados por outras questões: Como transformar os 
dados da pesquisa em Arte? Como dar visibilidade à desigualdade de gênero na Arte 
por meio de outros suportes? Como articular diferentes modos de ser (ser artista/ser 
professor/ser pesquisador) em uma mesma ação?

Essas orientações estão amparadas em princípios da Pesquisa Educacional 
Baseada nas Artes - PEBA (DIAS, 2013; IRWIN, 2013) e da A/r/tografia (BORRE, 
2020; DIAS, 2013; HERNÁNDEZ, 2013; IRWIN, 2013). Conforme Dias (2013, p.25)

“A/R/T é uma metáfora para: Artist (artista), Researcher (Pesquisador), Teacher 
(Professor) e graph (grafia): escrita/representação. Na a/r/tografia saber, fazer e 
realizar se fundem”. Assim, ao elegermos a a/r/tografia como orientação metodológica, 
pretendemos que os participantes do Pibid vinculados ao núcleo Arte vivenciem três 
formas de ser próprias às práticas a/r/tográficas (ser artista, ser pesquisador e ser 
professor).

Assim, os resultados da pesquisa quantitativa relatada neste texto, têm servido  
como referência para realização de ações artísticas e pedagógicas, cujos resultados 
serão publicizados em outras publicações. Com isso, esperamos que os estudantes 
em iniciação à docência compreendam que as instituições escolares podem ser um 
campo aberto a experimentações e processos de criação que, por sua vez, podem 
contribuir para visibilização e redução de desigualdades, especialmente, de gênero.
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RESUMO
O presente trabalho compõe a abordagem do trabalho que 

venho realizando de moldar e planificar superfícies do corpo. Nele, 
encontramos os processos e procedimentos da metodologia que 
consiste em cobrir parte do corpo com fita crepe e então planificar 
esse molde. Tem-se o processo de bidimensionalizar um objeto 
tridimensional. No decorrer, são realizadas fotografias e vídeos 
garantindo o registro de criação destes moldes altamente fieis ao 
objeto moldado. A metodologia é o próprio trabalho em arte aqui 
abordado.

PALAVRAS-CHAVE
Planificação; Corpo; Moldes; Modelagem; Moulage.

ABSTRACT
This work is part of the approach to the work I have been doing 

to mold and plan body surfaces. In it, we find the processes and 
procedures of the methodology that consists of covering part of the 
body with masking tape and then planning this mold. There is the 
process of two-dimensionalizing a three-dimensional object. During 
the course, photographs and videos are taken, guaranteeing the 
record of the creation of these molds that are highly faithful to the 
molded object. The methodology is the work in art discussed here.

KEYWORDS
Planning process; Body; Clothing patterns; Modeling; Moulage.

Do porquê iniciei a fazer moldes
Desde que venho trabalhando poeticamente com as fichas técnicas 

inspiradas no setor industrial de vestuário, tenho voltado minha 
atenção para imperativos e práticas de padronização no sistema 
de moda e formas e reapresentar os limites deste dispositivo. Um 
elemento essencial presente na totalidade das fichas técnicas que 
construo, bem como nas de origem na cadeia têxtil, é o desenho 
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técnico. Nele, podemos observar especialmente a modelagem de uma peça e como ela 
será construída. Por modelagem, entendemos as linhas de contorno que construirão 
uma forma para a roupa.

Geralmente, uma roupa não é feita de apenas um molde, possui uma modelagem 
que seria como o conjunto de pedaços que a formam. É comum que se chame cada um 
destes pedaços pelo nome de molde. Teremos então duas palavras muito importantes 
para este texto: modelagem e molde.

Trabalhar com roupas remete algumas questões iniciais. Como são feitas? Quem as 
costura? Quais costuras são essas? Anterior a estas perguntas poderíamos questionar 
de que maneira são construídas as formas destas roupas que, logo, vestirão um corpo.

Uma peça de roupa possui como intuito cobrir certa parte do corpo e para tal se 
busca o melhor conforto durante o vestir. Podemos perceber que muitas de nossas 
roupas possuem uma modelagem semelhante. Algo similar a um retângulo acoplado 
de outros dois retângulos com curvas. Entretanto, temos traços e formatos de corpo 
muito diferentes entre si.

A base de modelagem industrial como nos é conhecida possui um formato padrão 
de corpo em que, para que se ajuste mais formatos, basta ampliar ou reduzir seu 
tamanho praticamente em escala. É desta modelagem base que surgem muitas outras 
variações de roupa, posteriormente chamadas de interpretação da modelagem plana.

Modelagem plana é a modelagem realizada através de uma base bidimensional 
para se projetar volumes do corpo. Seria injusto de minha parte dizer que não existem 
modelagens interessadas em demonstrar o corpo como é. Uma prática muito comum 
é, inclusive, realizar a moulage, onde a modelagem é feita a partir de um manequim 
que é apalpado com tecido e alfinetes, definindo cortes e dobras, diferentemente da 
modelagem plana.

A atenção aqui é voltada para aquelas roupas que possuímos que são construídas 
tendo como base um corpo que não existe. Na modelagem plana, se desenha um corpo 
abstrato que é padronizado e reproduzido em escala industrial para posteriormente se 
confeccionado e vestido de forma massificada. Ou seja, neste movimento se constrói 
um projeto bidimensional para que depois, somado ao volume de quem o veste, possa 
ter formato tridimensional.

Devo, também, realizar um breve adendo quanto a prática de moulage que já 
utiliza um objeto tridimensional para modelar: o manequim. Entretanto, os manequins 
produzidos para tal possuem medidas fixas para cada graduação de tamanho (como 
por exemplo: P, M, G, GG, entre outros) e suas curvas e volumes são padronizadas 
e ampliadas de acordo com a numeração. Trata-se de uma representação mais 
aproximada do corpo, e ainda abstrata.

Ambas técnicas mencionadas (modelagem plana e moulage) possuem volume e 
forma. O que acredito faltar a elas seja dobras, como corpos cotidianos possuem. 
Dobras, elasticidade, gordura: não é possível que esqueçamos que lidamos com um 
corpo que é flexível e produz movimento. Não conseguiríamos possuir formas rígidas, 
como nos são apresentados os moldes. Para além disso, ocorre um segundo fator da 
grande variedade corporal existente. Poderia uma base de modelagem representar 
toda esta gama de combinação?

Como pensar um molde em seu contexto mais flexível? Teríamos o mesmo arsenal 
numérico caso estes moldes possuíssem flexibilidade? É partindo disto que passei a 
investigar a maleabilidade do molde enquanto forma, estudar como seu formato pode 
cambiar de acordo com extensão, perímetro e volume da superfície em que se deposita. 
Para tal, vale ressaltar que neste estudo se privilegia o molde enquanto forma, não 
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seu material que poderia sem mais ou menos elástico em conceito. Pensando nisto, é 
estudado o molde em papel, material pouco macio e de elasticidade baixa.

É a partir da ideia de moulage que desenvolvo minha metodologia para desenvolver 
novas formas de realizar a moldagem do corpo para a construção de roupas. Uma 
vez que nesta técnica se utilizada de um manequim (o qual teço minha crítica por 
sua forma) que é coberto pelo tecido, estabeleço meu próprio manequim para minha 
prática de modelagem: pessoas.

Moldes são peças que, em conjunto, fazem uma roupa, são a própria roupa assim 
como são corpos abstratos. Se as roupas vestem pessoas, então iniciei certa aventura 
atrás de moldes que de fato exprimam um contorno particular. Não existiria um único 
manequim capaz de representar todas as formas corporais existentes, é por conta 
disso que a prática que apresento demonstra um fazer próprio de cada evento de sua 
construção.

Do procedimento
Foi por influência da técnica de moulage que desenvolvi minha prática. Nela 

se exercia o ato de cobrir e moldar na superfície do objeto. E assim realizo minha 
metodologia em que, diferentemente desta, utiliza-se de fita crepe para cobrir e então 
planificar. A nível de dúvida quanto a qual o trabalho em arte que discuto nesta escrita, 
a metodologia é o próprio trabalho aqui abordado.

Sabendo que não seria possível obter um manequim que pudesse demonstrar toda 
uma gama de corpos, a modelagem é feita a partir de pessoas, e cada molde dirá 
respeito de um único participante. Inicialmente, é importante que se tenha um colega 
a disposição para realizar o papel de modelo. Este é o corpo base para o processo 
de moldar. Muitas de minhas práticas realizei em mim mesma, por conta de maior 
praticidade. Entretanto, notei que o projeto se tornava cada vez mais interessante e 
condizente com sua proposta plural ao passo que encontrava outros manequins.

Durante as práticas realizadas, foram moldadas partes do corpo separadamente, 
nunca o objeto corporal em sua totalidade. Desta forma, temos um processo menos 
cansativo para nosso colega modelo que deve, preferencialmente, permanecer parado 
durante este processo.

A pré-produção consiste em duas tarefas principais: preparar a pele e preparar 
câmeras para registro. Uma vez que estamos com nossa pessoa-modelo, é importante 
que se passe talco em toda a superfície de pele que será coberta. Na falta de talco, 
pode se utilizar de farinha de trigo. Inclusive, é interessante que a área em que será 
depositada a fita crepe seja depilada antes da ação evitando possíveis desconfortos 
no momento de colar e descolar. A segunda tarefa para este momento é posicionar a 
câmera onde desejo com a ajuda de um tripé.

Costumo registrar o processo realizando fotografias e vídeos. É através destes 
que posteriormente consigo perceber as nuances no processo de moldagem de 
cada corpo, especialmente quanto ao apalpar. Algumas fotografias também acabam 
surgindo através dos próprios vídeos quando é realizado o corte de frame.

Com a pré-produção montada, a moldagem se inicia cobrindo toda a superfície de 
estudo com fita crepe. É importante que nenhum “pedaço de superfície” fique de fora, 
ou seja, a cada dobra de pele que se possui, é necessário cobrir fielmente. Neste 
processo, busca-se não “fingir” que a dobra não existe, justamente pois é ela que 
interessa investigar. Certas partes do corpo, como os seios, tendem a fazer uma dobra 
de pele quando não possuem tanto sustento, é um fator interessante para estudo, já 
que é uma área que não aparece no perímetro corriqueiro da modelagem industrial.
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Após coberto com fita crepe, o espaço trabalhado é apalpado a fim de se perceber 
os volumes daquela área. Tendo-os conhecidos, são traçadas linhas de recorte do 
molde quando estão ainda sob a pele. O posicionamento preciso de cada recorte vem 
de minha pratica assídua com a construção de roupas, deste modo consigo analisar 
através do relevo qual será o melhor formato de recorte para a planificação do local.

Construídas as linhas, faço pequenos traços através dos recortes e os enumero, 
há o mesmo digito para cada lado do traço. Assim, sei onde cada molde  se encaixa 
quando estiverem separados do todo. Também são enumerados os recortes a fim de 
nomeá-los e sabermos quantos moldes possuímos.

Delicadamente, a fita crepe é removida da superfície, podendo aceitar a ajuda de 
uma tesoura quando o processo é feito em objetos completamente moldados. Se 
necessário, o corte é feito respeitando as linhas de recorte pré-estabelecidas no 
processo de apalpe.

Neste momento em que se possui certo invólucro do corpo, parto para a etapa 
de planificação dos moldes. Como comentei anteriormente, é comum que no 
desenvolvimento de modelagens planas se inicie por um desenho bidimensional até 
que este possua volume e forma. Aqui se realiza o inverso, de um corpo tridimensional, 
busco seu molde através da planificação de sua superfície.

Para isso, realizo o recorte nas linhas previstas. Uma vez separadas e com a 
ajuda de uma base de papel, colo os moldes de fita crepe tentando sua completa 
planificação. Certas vezes o molde é planificável de início, entretanto na maioria das 
ocasiões são necessárias algumas intervenções, podendo ser necessários pequenos 
cortes ou pences.

Os moldes passados para o papel são riscados o contorno com uma régua e refeitas 
algumas curvas com a curva francesa. Após, são recortados, nomeados e enumerados. 
Costumo também fazer um desenho técnico da área moldada ressaltando as linhas 
de recorte.

Dentro da investigação, é interessante observar como as linhas se posicionam 
em cada contexto uma vez que estudo as linhas de limite do dispositivo moda. Por 
analisar as linhas, as mesmas são expostas em sua regra. É possível observar que 
mesmo em outra construção elas estão presentes, deste modo, minha pesquisa não 
busca negar os limites de construção do corpo, mas expô-los e buscar sua tensão: o 
molde pode ser flexível.
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Figura 1. Cobrir superfície com fita crepe, 2021. Fotografia Digital.

Figura 2. Traçar linhas de recorte, 2021. Fotografia Digital.

Fonte: Acervo pessoal da artista.

Fonte: Acervo pessoal da artista.
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Figura 3. Planificar moldes, 2021. Fotografia Digital.

Figura 4. Desenho técnico e ângulos, 2021. Fotografia Digital.

Fonte: Acervo pessoal da artista.

Fonte: Acervo pessoal da artista.
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Do ser estranho

Talvez neste momento seria interessante explicar o que para mim são roupas, 
entretanto, acredito que ao longo da proposta isso se apresente de forma mais natural 
do que caso eu insista em fazer esta introdução no momento. Venho desenvolvendo 
esta metodologia em modelagem que consiste na crepagem de um corpo e planificação 
dos moldes resultados desse processo. Acho interessante frisar que este estudo, para 
mim, possui de forma mais calorosa a intenção de se pensar roupa e não o próprio 
corpo planificado. Os moldes que são construídos assumem que esta investigação se 
debruça diante da forma e contorno, possuem o desejo de demonstrar esta camada que 
certa vez cobriu um objeto tridimensional (corpo) e, após, busca sua planificação. Isto 
seria praticamente o caminho inverso da construção das roupas que mais comumente 
usamos: elas são desenvolvidas de forma plana (que no design de moda chamam 

Figura 5. Ficha Técnica do meu pé, 2021. Fotografia Digital.

Figura 6. Desenho técnico conjunto, 2021. Fotografia Digital.

Fonte: Acervo pessoal da artista.

Fonte: Acervo pessoal da artista.
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de modelagem plana) e após feita a junção dos contornos, assim possuímos uma 
superfície capaz de cobrir um corpo tridimensional. O que venho buscando durante 
a investigação é o caminho oposto: planifico o objeto já existente, e só assim terei 
forma, buscando a maior fidelidade em contorno e perímetro.

O desenvolvimento deste trabalho com a crepagem me levou a perceber certas 
nuances que ainda não haviam sido percebidas, tanto no meu processo de trabalho 
como no pensamento sobre roupas. Ainda que exista o desejo de que as peças 
desenvolvidas não sejam uma simulação da estrutura corporal, percebi que nenhuma 
das situações, seja os moldes ou as próprias roupas, deixam de ser um corpo estranho. 
As plataformas que nos circundam são sempre um corpo alheio que tenta se projetar 
como real. Há algo como uma aura fantasma que paira ao redor da pele que busca 
fixar-se no seu sentido de promoção de uma impressão de verdade. Algo que se 
deseja como corpo, mas paira em seu redor como um pacote ou embrulho.

Ao passo que se atinge esta compreensão do corpo estranho como certo invólucro 
ou reprodução da realidade, me animo: através dos exercícios com crepagem e 
planificação de moldes compreendo que nesta pesquisa ocorre o desejo deste que 
nos é estranho. Assim, o regular deixa de nos ser interessante para que a busca 
presente seja pelo irregular, a forma inconstante que procura pela própria modelagem 
no real. A figura estranha é maleável, flexível, podemos tenciona-la para aquilo que 
se deseja da mesma e assim obter uma ampla variedade de réplicas daquilo que não 
existe ou daquilo que tenta existir.

Uma metáfora para compreender este conceito seria a busca do sapato de cristal 
na história da Cinderela. Nela, o príncipe possui um sapato, molde perfeito do pé, 
e busca em todo reino a pessoa que possa vesti-lo da forma ideal, nem justo, nem 
apertado. Para esta situação poderíamos imaginar um molde preciso (sapato) e 
diversos corpos (real) que provariam o calçado. Agora, proponho que se imagine o 
inverso deste cenário. Imaginemos apenas um pé (corpo real) e diversas opções de 
sapato (moldes), teríamos uma ampla variedade de tentativas que tentam simular 
todo o volume e superfície do pé específico.

Esta situação existe para que pensemos que o ponto do estudo destas variadas 
representações seja a própria busca pela forma. Durante certa apresentação de meu 
trabalho na disciplina de Processos Artísticos em Contexto da professora Maria Ivone 
dos Santos, questionaram-me quanto ao que eu faria com todos esses moldes que 
venho criando, se a intenção seria juntá-los novamente como um quebra-cabeça. 
Refletindo acerca da pergunta, penso que a intenção em os construir esteja no prazer 
do corpo estranho, a busca pelo não caber. Ocorre, durante o processo, todo um 
esforço técnico no moldar e planificar para que seja encontrado um produto que quase 
não possui uso, o máximo de esforço e o mínimo de resultado.

Falando de forma mais política na intenção do estudo, é por não concordar 
com os métodos de produção de roupas e a indústria têxtil que planifica corpos e 
os estigmatizam que o ponto fértil desta pesquisa é a busca pelos invólucros. As 
vestes que cotidianamente nos acompanham nascem de práticas industriais onde 
uma ampla variedade de corpos são reduzidas a um desenho técnico que remete 
ao corpo, entretanto, de forma nenhuma busca seu contorno real. A modelagem 
que conhecemos como o perfil da estrutura corporal nada mais seria que um corpo 
estranho envolto na pele.

Durante a criação de novos moldes, o desejo do corpo estranho como irreal seria o 
extrato que é tirado do corpo pensando na fidelidade do ser enquanto forma. Ou seja, 
criar este contorno que de fato possa dialogar com o real que deseja representar.
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Remetendo a questão pontuada no início do texto quanto ao que seriam roupas, o 
pensamento sobre estas perpassou as práticas citadas acima na ideia destas flexões 
de moldes que buscam o corpo. Deste modo, se temos as roupas como esta plataforma 
que envolve pele e corpo, então que possamos usar de sua flexibilidade para pensar 
de maneira mais humana e provocar novas formas de pensar a vestimenta. Durante 
a metodologia de crepar e planificar, ressalto que é importante pensar que não se 
buscaria o momento de êxito entre a forma e o real. O êxito (na criação do estranho) 
está no testar, provar, no simular corpo. Replicar os perímetros irreais sempre 
modelando-os.

Referências?

Currículo
Violeta Adelita Ribeiro Sutili
Artista visual, concentração as poéticas visuais nos processos vestimentares e 

de gênero. Docente de Moda no IFSC. Mestranda em Artes Visuais no Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRGS). Pós-graduada no curso de 
Especialização em Gestão Cultural (SENAC). Graduada em Bacharelado em Moda 
pela UDESC.
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Resumo expandido
Esse é um fanzine digital ou e-zine que foi, originalmente, elaborado 

de forma manual durante minha pesquisa de doutorado com o título: 
Impressões: experimentação com gravura em livros de artista e 
fanzines. Atualmente, com as mudanças ao contexto de pandemia 
(COVID-19) e a necessidade de medidas de distanciamento social, 
percebi as infinitas “roupagens” digitais que os fanzines elaborados 
anteriormente poderiam adquirir, promovendo assim o envio rápido 
e tornando estes mais acessíveis às pessoas interessadas em arte 
e poesia.

Vi que o espírito de afetividade e de prática fanzineira de troca 
de fanzines em eventos de publicações independentes ou o envio 
pelo correio, como vinha ocorrendo desde o surgimento destes, seria 
possível mesmo com isolamento social através de meios digitais, 
preservando, assim, características como aproximação de pessoas 
ou grupos com interesse afins.

Essa migração para o meio digital de conteúdo já vinha ocorrendo 
nos últimos anos com o surgimento de e-books, e-zines, etc., contudo, 
percebi que a chegada desses conteúdos até mim se intensificou, 
assim como exposições virtuais, teatro virtual, dentre outras práticas 
culturais.

Sabendo que o formato digital facilitaria e promoveria a maior 
disponibilidade e alcance para a leitura, desenvolvi uma configuração 
digital do fanzine que fiz manualmente em 2017 com o título O Tigre 
para ser divulgado/distribuído na rede virtual da internet e depositado 
em fanzinotecas e bibliotecas virtuais para servir de objeto de pesquisa 
de estudantes e pesquisadores, além de facilitar o recebimento pelos 
smartphones via troca de mensagens.

Para o exercício de transformar um e-zine “analógico” em digital, 
escolhi O Tigre, pensando na importância de fazer que a poesia 
chegue até mais pessoas, pautada na ideia de que a arte é necessária 
para nossa sobrevivência mental e para o sentimento de liberdade 
para o qual nascemos e vivemos.

O Tigre surgiu na sala de aula quando propus para os alunos, da 
turma de ilustração do curso de Design da PUC-Goiás, que criassem 
fanzines com base na obra do artista inglês William Blake, sendo 
o poeta do século XVIII, referência para estudiosos na área de 
fanzines, livros de artista, gravura e literatura. O escritor participava 
de todo processo na criação de seus livros, passando pela impressão 
e montagem. Blake era profundo conhecedor de desenho, pintura e 
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técnicas de gravura em metal o que o aproximava de toda feitoria do livro.

A proposta foi que os estudantes e eu como professora/mediadora, fizéssemos o 
nosso próprio fanzine, tendo como ponto de partida a poesia de Blake, trazendo-a 
para nossas diversas experiências poéticas do cotidiano.

Em conversa, no ateliê da faculdade, sobre a obra do poeta, concluímos que, dentre 
outras questões, O Tigre é uma poesia que fala da solidão e de questões profundas 
sobre a nossa humanidade. Na poesia o animal “tigre” é quem representa esses 
sentimentos humanos, ele é quem passeia pelas profundezas do ser e pela angustia 
da busca por liberdade, por isso a escolhemos para ser “interpretada” ou “sentida” nos 
nossos exercícios de desenho, colagem, pintura, gravura etc., aplicados nas folhas de 
papel que seriam as páginas.

Tigre, tigre, flamante fulgor Nas florestas de denso negror,
Que olho imortal, que mão poderia Te moldar a feroz simetria?

Em que altura ou abismo sem par Ardeu o fogo de teu olhar?
Com quais asas sobe ele ao que clama?
Quais as mãos que seguram a chama? (BLAKE, P. 55, 1993)

A poesia seria o começo, mas não teríamos a obrigação de transcrevê-la, poderíamos 
recortar trechos, ou palavras e não teria a necessidade de seguir a sequencia do 
texto. Digamos que a poesia passou a ser a alma dos fanzines de cada um na sala, 
mas uma alma que se misturasse às nossas próprias vontades. Uma fusão no túnel 
do tempo, onde Blake viesse do século XVIII e se materializasse no século XXI nas 
nossas expressões artísticas.

O meu fanzine serviu para testes e explicações sobre técnicas expressivas e nele 
pude demonstrar sobre colagem, desenho, gravura, livro de artista dentre outros 
elementos que poderiam envolver o processo criativo. Eu mostrava como eu estava 
fazendo para os estudantes, porém os deixei livres para criarem suas próprias 
interpretações, possibilitando autonomia e autoria de todos, por isso os resultados 
foram diversos e surpreendentes.

Retomei no ano de 2021, para criar, ou seja, recriar esse e-zine que lhes apresento. 
No processo, digitalizei algumas páginas fotocopiadas e algumas originais, usando 
softwares gráficos como Photoshop para editar as imagens e power ponit para manipular 
a sequencia, porém, inverti a ordem de algumas imagens originais. Acrescentei, 
também, novas imagens e criei algumas composições que se adequassem melhor ao 
formado digital, porém, me detive em não perder o conceito original de O Tigre.

Palavras-Chave: Fanzine. E-zine. Poesia. William Blake.

Resumen ampliado
Este es un fanzine digital o e-zine que se preparó originalmente manualmente 

durante mi investigación doctoral con el título: Impressões: experimentación con el 
grabado en libros de artista y fanzines. Actualmente, con los cambios en

el contexto pandémico (COVID-19) y la necesidad de medidas de distanciamiento 
social, me di cuenta de la infinita “ropa” digital que podían adquirir los fanzines creados 
anteriormente, promoviendo así la entrega rápida y haciéndolos más accesibles a las 
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personas interesadas en arte y poesía.
Vi que el espíritu de cariño y la práctica del fanzine de intercambiar fanzines 

en eventos de publicaciones independientes o enviarlos por correo, como venía 
sucediendo desde su aparición, sería posible incluso con el aislamiento social a 
través de los medios digitales, preservando así características como acercarse a las 
personas o grupos con intereses similares.

Esta migración al medio de contenidos digitales ya se venía dando en los últimos 
años con la aparición de e-books, e-zines, etc., sin embargo, me di cuenta de que 
se ha intensificado la llegada de estos contenidos a mí, así como las exposiciones 
virtuales, teatro virtual, entre otras prácticas culturales.

Sabiendo que el formato digital facilitaría y promovería una mayor disponibilidad 
y alcance para la lectura, desarrollé una configuración digital del fanzine que realicé 
manualmente en 2017 con el título El Tigre para ser difundido / distribuido en la red 
virtual de internet y depositado en fanzinotecas y bibliotecas virtuales que sirvan 
como objeto de investigación para estudiantes e investigadores, además de facilitar la 
recepción por smartphones a través del intercambio de mensajes.

Para el ejercicio de transformar un e-zine “analógico” en digital, elegí O Tigre, 
pensando en la importancia de hacer que la poesía llegue a más gente, partiendo 
de la idea de que el arte es necesario para nuestra supervivencia mental y para el 
sentimiento de libertad de que nacimos y vivimos.

El Tigre apareció en el aula cuando propuse a los alumnos, de la clase de ilustración 
del curso de Diseño de la PUC-Goiás, que crearan fanzines basados en la obra del 
artista inglés William Blake, siendo el poeta del siglo XVIII, un referencia para estudiosos 
del área de fanzines, libros de artista, grabado y literatura. El escritor participó en todo 
el proceso de creación de sus libros, incluida la impresión y la edición. Blake era un 
gran conocedor de las técnicas de dibujo, pintura y grabado en metal que lo acercaron 
a todas las fábricas del libro.

La propuesta era que los alumnos y yo, como profesora/mediadora, hiciéramos 
nuestro propio fanzine, tomando como punto de partida la poesía de Blake, llevándola 
a nuestras diversas vivencias poéticas cotidianas.

En una conversación en el taller de la facultad sobre la obra del poeta, llegamos 
a la conclusión de que, entre otros temas, El Tigre es una poesía que habla de la 
soledad y de profundas interrogantes sobre nuestra humanidad. En poesía, el animal 
“tigre” es el que representa estos sentimientos humanos, es el que deambula por las 
profundidades del ser y la angustia de la búsqueda de la libertad, por eso lo elegimos 
para ser “interpretado” o “ Sentido “en nuestros ejercicios de dibujo y collage, pintura, 
grabado, etc., aplicado a las hojas de papel que serían las páginas.

Tigre, tigre, resplandor llameante En densos bosques negros,
Qué ojo inmortal, qué mano podría
¿Moldeándote con feroz simetría? A que altura o abismo sin igual
¿Ardió el fuego en tus ojos?
¿Con qué alas se eleva al que llora?
¿Qué manos sostienen la llama? (BLAKE, p. 55, 1993)

La poesía sería el comienzo, pero no tendríamos la obligación de transcribirla, 
podríamos cortar extractos, o palabras, y no habría necesidad de seguir la secuencia 
del texto. Digamos que la poesía se convirtió en el alma de los fanzines de todos los 
presentes en la sala, pero un alma que se mezcló con nuestra propia voluntad. Una 
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fusión en el túnel del tiempo, de donde vino Blake del siglo XVIII y se materializó en el 
siglo XXI en nuestras expresiones artísticas.

Mi fanzine sirvió para pruebas y explicaciones sobre técnicas expresivas y en él 
pude demostrar sobre collage, dibujo, grabado, libro de artista, entre otros elementos 
que podrían involucrar el proceso creativo. Les mostré cómo me estaba yendo para 
los alumnos, pero los dejé libres para que crearan sus propias interpretaciones, 
permitiendo la autonomía y autoría de todos, por lo que los resultados fueron diversos 
y sorprendentes.

Volví al año 2021, para crear, es decir, recrear esta e-zine que les presento. En el 
proceso, escaneé algunas páginas fotocopiadas y algunos originales, usando software 
gráfico como Photoshop para editar las imágenes y Power ponit para manipular la 
secuencia, sin embargo, invertí el orden de algunas imágenes originales. También 
agregué nuevas imágenes y creé algunas composiciones que se adaptaban mejor al 
formato digital, sin embargo, no llegué a perder el concepto original de El Tigre.

Palabras-Clave: Fanzine. E-zine. Poesia. William Blake.
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Resumo Expandido
Narrativas Damianas: Quem foi Damiana da Cunha? é um vídeo-

performance produzido em coautoria por Aia Oro Iara a Cássia Oliveira, 
no projeto Diários de viagem de Damiana da Cunha, contemplado 
pelo Edital de Fomento às Artes Visuais 19/2018, do Fundo de Arte 
e Cultura do Estado de Goiás. O projeto teve como objetivo retomar 
a história de Damiana da Cunha, indígena caiapó que viveu na 
Província de Goiás, na passagem do século XVIII para o século XIX. 
Damiana cresceu sob uma educação cristã ao ser adotada pelo então 
governador de Goiás, inaugurando uma fronteira de negociações 
entre indígenas e governo colonial, selada por meio da presença 
de Damiana da Cunha cujo objetivo era o de trazer indígenas para 
os Aldeamentos e elaborar uma estratégia à guerra sanguinária 
que se estabeleceu em virtude do projeto colonial sobre os povos 
indígenas.Uma das etapas de realização do projeto foram as oficinas 
de arte mediadas pelas autoras, com artistas indígenas, negras e 
quilombolas para a elaboração de obras artísticas sobre Damiana. As 
oficinas foram pautadas pela arte/educação como mediação cultural 
e social (Barbosa, 2009) para sensibilização das participantes por 
meio de diferentes linguagens. Este vídeo-performance foi elaborado 
como instrumento pedagógico, inicialmente, a partir de um roteiro 
fundamentado em diálogo com as pesquisas de Suelen Júlio Siqueira 
(2017) e Maria Jose Silveira (2006). Através da comunicação verbal, 
buscamos tornar mais acessíveis os acontecimentos históricos, em 
diálogo com as imagens. Entendemos esta produção audiovisual 
como um experimento de colagens audiovisuais e performáticas que 
busca imaginar Damiana da Cunha e o contexto da colonização ao 
qual esteve inserida.Na história das linhas escritas, conhecemos um 
pouco de Damiana da Cunha. Nas histórias que circulam na palavra 
de boca alheia, a gente conhece mais um pouco da Damiana. E 
com isso a gente vai tecendo uma trama cheia de conexões, de 
desencontros, de polêmicas e de muitas ausências. Uma história que 
tem sido contada por homens, mas que queremos com esse encontro 
tecer novas versões para essa mulher histórica. Mulher Damiana da 
Cunha era indígena da nação Kayapó, nasceu em 1779 e morreu em 
1831. O seu nome Kayapó não ficou pra história. A gente sabe que 
era neta ou filha, do cacique Angraí-ocha. Quando era bem pequena, 
o cacique Kayapó a entregou para ser afilhada do governador da 
província de Goiás, Luís da Cunha Meneses. Aqui começa uma 
grande história de dilemas, ambiguidades e negociações. Aqui 
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começa uma história de luta, resistência, medos e conflitos. A história de uma vida 
compartilhada entre o sertão Kayapó e as cadeiras de poder das províncias de Goyas. 
Essa história aconteceu com a colonização. Saíam por aí nas suas caravelas em 
busca de novas terras para escravizar dizendo que era civilização. Mas o que é mais 
importante de saber é que o maior objetivo do colonizador é o de explorar a natureza. O 
colonizador inventa que a natureza é uma entidade que não pensa, que não raciocina, 
que é fonte inesgotável de recurso. Assim eles foram inventando as suas histórias pra 
justificar a domesticação da natureza e com ela, também de nós, humanos. Quando 
os tais bandeirantes se metiam nas matas profundas dos sertões brasileiros, iam 
representando a coroa de Portugal. Essas expedições começaram na beirada do 
mar, depois mata adentro, até chegar no miolo do Brasil, no meio do mapa. E aqui 
nesse miolo, eles vinham escravizando os indígenas, gente que vivia aqui, de grupos 
diferentes: Acroás, Xacriabás e Xavantes, Araés, Araxás, Crixás e Kayapós. O que 
eles queriam mesmo era transportar daqui todo o couro, açúcar e algodão pelos rios 
Tocantins e Araguaia, até chegar no Pará e do Pará fazer chegar na Europa. Só que 
para atravessar essas matas até chegar aos rios e atravessar os rios sem se perder, 
era coisa que colonizador nenhum dava conta. Por isso eles precisavam da população 
indígena, porque eles eram remadores e guias das navegações. De modo que para 
isso tudo dar certo, as populações indígenas e negras tinham de aceitar essa situação 
e isso era coisa que não acontecia. Foi assim que os colonizadores transformaram 
essas populações em selvagens, para depois justificar e domesticar a população para 
o trabalho escravo. Os Aldeamentos eram espaços criados pela cultura cristã e que 
eram governados por militares protagonizados por Damiana Cunha. Ela que cresceu 
no palácio do governo, se tornou adulta, católica, se inseriu no projeto de civilização e 
dominou a língua do homem branco colonizador. E ao mesmo tempo, ela que também 
manteve sua língua materna, o contato com os povos indígenas e suas tradições 
Kayapó. Foi a essa mulher que o governo confiou a difícil e injusta tarefa de “amansar” 
os seus parentes convencendo-os a descer para os Aldeamentos de Maria I e de São 
José de Mossâmedes.

 
Palavras-chave: Damiana da Cunha; Aldeamento de São José de Mossâmedes; 

Aldeamento de Maria I; Colonização em Goiás.
 
 
Abstract
Damiana Narratives: Who was Damiana da Cunha? is a video-performance 

produced in co-authorship by Aia Oro Iara and Cássia Oliveira, in Damiana da Cunha’s 
project Diários de Viagem, awarded by the Public Notice for the Promotion of Visual 
Arts 19/2018, by the Fund for Art and Culture of the State of Goiás. The project aimed 
to retake the story of Damiana da Cunha, a Kayapó native who lived in the Province of 
Goiás, at the turn of the 18th to the 19th century. Damiana grew up under a Christian 
upbringing when adopted by the then governor of Goiás, inaugurating a frontier of 
negotiations between indigenous people and the colonial government, sealed through 
the presence of Damiana da Cunha whose objective was to bring indigenous people to 
the Aldeamentos and develop a strategy for bloody war that was established by virtue 
of the colonial project on indigenous peoples. One of the stages in the realization of the 
project were the art workshops mediated by the authors, with indigenous, black and 
quilombola artists for the elaboration of artistic works about Damiana. The workshops 
were guided by art/education as cultural and social mediation (Barbosa, 2009) to raise 
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the awareness of the participants through different languages. This video-performance 
was created as a pedagogical instrument, initially, from a script based on a dialogue 
with the researches of Suelen Júlio Siqueira (2017) and Maria Jose Silveira (2006). 
Through verbal communication, we seek to make historical events more accessible, in 
dialogue with the images. We understand this audiovisual production as an experiment 
in audiovisual and performance collages that seeks to imagine Damiana da Cunha and 
the context of colonization in which he was inserted. In the history of written lines, we 
know a little about Damiana da Cunha. In the stories that circulate in other people’s 
mouths, we know a little more about Damiana. And with that, we weave a web full of 
connections, disagreements, controversies and many absences. A story that has been 
told by men, but that with this meeting we want to weave new versions for this historical 
woman. Damiana da Cunha woman was an indigenous of the Kayapó nation, was 
born in 1779 and died in 1831. Her name Kayapó has not gone down in history. We 
know she was the granddaughter or daughter of the chief Angraí-ocha. When she was 
very young, the chief Kayapó gave her to be the goddaughter of the governor of the 
province of Goiás, Luís da Cunha Meneses. Here begins a great story of dilemmas, 
ambiguities and negotiations. Here begins a story of struggle, resistance, fears and 
conflicts. The story of a shared life between the Kayapó hinterland and the seats of 
power in the provinces of Goyas. This story happened with colonization. They went 
around in their caravels in search of new lands to enslave, saying it was civilization. 
But what’s most important to know is that the colonizer’s ultimate goal is to explore 
nature. The colonizer invents that nature is an entity that does not think, that does not 
reason, that it is an inexhaustible source of resources. So they were inventing their 
stories to justify the domestication of nature and with it, also of us humans. When 
such pioneers went into the deep woods of the Brazilian hinterlands, they represented 
the crown of Portugal. These expeditions began at the edge of the sea, then into the 
forest, until reaching the heart of Brazil, in the middle of the map. And here in this 
core, they were enslaving the indigenous people, people who lived here, from different 
groups: Acroás, Xacriabás and Xavantes, Araés, Araxás, Crixás and Kayapós. What 
they really wanted was to transport all the leather, sugar and cotton from here through 
the Tocantins and Araguaia rivers, until they arrived in Pará and from Pará, they arrived 
in Europe. But to cross these forests to reach the rivers and cross the rivers without 
getting lost, it was something that no colonizer could handle. That’s why they needed 
the indigenous population, because they were paddlers and navigation guides. So, 
for this to work out, the indigenous and black populations had to accept this situation 
and this was something that did not happen. This was how the colonizers turned these 
populations into savages, to later justify and domesticate the population for slave 
labor. The Aldeamentos were spaces created by the Christian culture and which were 
governed by soldiers led by Damiana Cunha. She grew up in the government palace, 
became an adult, Catholic, inserted herself in the project of civilization and mastered 
the language of the colonizing white man. And at the same time, she also kept her 
mother tongue, contact with indigenous peoples and their Kayapó traditions. It was to 
this woman that the government entrusted the difficult and unfair task of “taming” her 
relatives, convincing them to go down to the Aldeamentos de Maria I and São José de 
Mossâmedes.

 
Keywords: Damiana da Cunha; Village of São José de Mossâmedes; Village of 

Maria I; Colonization in Goiás.
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Resumo Expandido
Esta narrativa visual é apresentada por meio de um WebZine 

que surge como uma alternativa para socialização do estudo feito 
a partir do trabalho de conclusão de curso (TCC), defendido no 
curso Licenciatura em Dança (FEFD/UFG), que se desdobra em 
proposta metodológica, após as atividades no grupo de pesquisa 
NuPAA/UFG/CNPQ -  Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas. 
As materialidades são geradas por processos criativos sob uma 
perspectiva de Arte Expandida, conceito abordado por Cassiano Quilici 
(2014), em que a fotoperformance e o desenho são experimentados 
para a construção de uma narrativa que evoca da pesquisa 
autobiográfica um personagem autoficcional. MAJNo é uma caveira 
de outra dimensão que surge para provocar uma transformação na 
prática artística, como meio de insurgência contra a normatividade 
hegemônica, sendo construida através do estudo da autoimagem 
realizado no TCC. Que elenca questões relacionadas à origem, à 
identidade, à ancestralidade, ao corpo, gênero e sexualidade. Tais 
estudos foram realizados tendo por base a análise autoetnográfica, 
que lança mão da escavação de diários pessoais associados a temas 
sociais relevantes. Este caminho é idicado pelo Arcano 9 – O Eremita 
do Tarot, adotado como arquétipo pessoal. Como ele percorro um 
caminho de costas tendo nas mãos a lanterna da sabedoria para 
guiar-me neste caminho.  A pesquisa de si é uma constante busca 
pelo autoconhecimento através do uso de ferramentas mágicas. 
Como exemplo tem-se o tarot e a estrutura de análise fornecida 
pelos estudos de Carl Jung (2000; 2016) como a individuação, os 
arquétipos e o inconsciente coletivo. É importante mencionar que 
tais conceitos são explorados por uma perspectiva poética sem 
qualquer relação com a psicoterapia Junguiana aplicada, mas antes 
como base para uma investigdação dos processos criativos que 
dialogam com a construção da própria subjetividade. Há também o 
cruzamento entre exercícios de preparação, respiração ou uso de 
substâncias, para provocar estados alterados de consciência. Tais 
estados são perseguidos para propor uma ruptura do pensamento 
ordinário, transpondo vivências artísticas como portais que invocam 
introvisões, expandindo limites criativos/poéticos, a integração entre 
realidade e imaginário. Esse alargamento da percepção faz emergir 
autonomia no sujeito, que assume a responsabilidade da criação de 
si mesmo e da própria vida, agindo contra os padrões impostos pelo 
capitalismo/colonialismo. Essa ação só é possível por uma crise que 
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prenuncia alguma mutação, tratando-se de uma tentativa constante de descolonização 
do inconsciente e da subjetividade, assim como descrito por Suely Rolnik (2018), para 
devolver a consciência integrada à natureza. Além disso, Manoela Afonso dos Anjos 
Rodrigues (2021, p. 126-127, grifos da autora) diz que a autobiografia tem grande 
importância nas práticas artísticas: “Ao sentirpensar os não-pertencimentos e as 
ignorâncias, a/o pesquisador/a se depara com seus desejos de reaprender a ser e 
de lutar pelo direito de dizer quem é (“ser mais”, como nos ensina Paulo Freire) numa 
sociedade estruturada e permeada pela violência colonial.”

Essa prerrogativa de separatividade da natureza é amplamente discutida, nesta 
pesquisa que integra a linha 2 do NuPAA - Processos Artísticos do Corpo e da 
Intimidade, e tem como ponto de partida a investigação dos condicionamentos do 
próprio corpo e a tentativa de aproximação com a perspectiva de intimidade que visa 
uma integração de si como matéria, afastando as imposições e aproximando o planeta 
que somos parte. Desta forma a improvisação é capaz de quebrar com paradigmas 
de permissão e proibição, que quando internalizados distorcem a imagem corporal. 
A performance tem a função de sustentar essas visões de mundo e tentar encontrar 
um meio de fortalecimento da identidade, aceitando a crise para fazer ruir com os 
significados dados, a descoberta  da fonte interna de criatividade e as questões que 
fazem mover e paralisar. Tornando possível o encontro do espaço  interior e dos pares 
que elevam o senso de pertencimento e ação no mundo.

A proposta metodológica pensada para o TCC só tomou um formato objetivo e 
estruturado após a defesa e é apresentada de forma inédita no WebZine que compõe 
esta narrativa visual. Sua invenção se dá pelas práticas de preparação observadas 
durante a graduação e a metodologia de dança tem em suas fases correspondência 
com símbolos emergidos dos registros feitos, que seriam a própria finalização do que 
chamo aqui de Dança Prismática, que recebe este nome por causa da fala de Verônica 
Fabrini no VII Encontros Arcanos (2019), e do formato da lanterna do Eremita no tarot 
de Toth, de Aleister Crowley.

As partilhas feitas pelos participantes do II SiNuPAA – Simpósio do NuPAA, 
que ocorreu nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2021, tiveram grande impacto nos 
desdobramentos deste trabalho, que teve boa recepção tanto artistica quanto 
academicamente, despertando o interesse de ouvintes em experimentar a metodologia 
da Dança Prismática por meio de oficinas, e também o meu interesse de ingressar 
o mestrado do PPGACV/FAV/UFG. Concordo com Rodrigues (2021, p. 124) quando 
diz que: “Pesquisas dessa natureza têm tocado os desejos mais profundos de suas 
pesquisadoras, desejos de re/aprender a ver, fazer, estar, ser e sentir no mundo, 
abrindo espaços para imaginar outros futuros.”

Palavras-chave: Narrativa Visual. Autobiografia. Corpo. Dança Prismática.

Resumen
Esta narrativa visual se presenta a través de un WebZine que surge como alternativa 

de socialización del estudio realizado a partir del trabajo de conclusión de curso 
(TCC), defendido en el curso Licenciatura em Dança (FEFD/UFG), que se despliega 
en propuesta metodológica, tras las actividades en el grupo de investigación NuPAA/
UFG/CNPQ - Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas. Las materialidades son 
generadas por procesos creativos bajo una perspectiva de Arte Expandido, concepto 
abordado por Cassiano Quilici (2014), en el que se experimenta la fotoperformance 
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y el dibujo para la construcción de una narrativa que evoca desde la investigación 
autobiográfica un carácter autoficcional. MAJNo es una calavera de otra dimensión 
que emerge para provocar una transformación en la práctica artística, como medio de 
insurgencia contra la normatividad hegemónica, construyéndose a través del estudio 
de la autoimagen realizado en el TCC. Este estudio recoge cuestiones relacionadas 
con el origen, la identidad, la ascendencia, el cuerpo, el género y la sexualidad. 
Dichos estudios se realizaron a partir del análisis autoetnográfico, que se sirve de la 
excavación de diarios personales asociados a temas sociales relevantes. Este camino 
está identificado por el Arcano 9 - El Ermitaño del Tarot, adoptado como arquetipo 
personal. Como él, camino de espaldas, sosteniendo en mis manos la linterna de 
la sabiduría para guiarme en este camino.  La autoinvestigación es una búsqueda 
constante de autoconocimiento mediante el uso de herramientas mágicas. Como 
ejemplo tenemos el tarot y la estructura de análisis que aportan los estudios de Carl 
Jung (2000; 2016) como la individuación, los arquetipos y el inconsciente colectivo. 
Es importante mencionar que tales conceptos son explorados por una perspectiva 
poética sin ninguna relación con la psicoterapia Junguiana aplicada, sino como base 
para una investigación de los procesos creativos que dialogan con la construcción de 
la propia subjetividad. También hay un cruce entre los ejercicios de preparación, la 
respiración o el uso de sustancias, para provocar estados alterados de conciencia. 
Estos estados se persiguen para proponer una ruptura en el pensamiento ordinario, 
transponiendo las experiencias artísticas como portales que invocan las introvisiones, 
ampliando los límites creativos/poéticos, la integración entre la realidad y lo imaginario. 
Esta ampliación de la percepción hace aflorar la autonomía del sujeto, que se 
responsabiliza de la creación de sí mismo y de su propia vida, actuando en contra 
de las normas impuestas por el capitalismo/colonialismo. Esta acción sólo es posible 
por una crisis que presagia alguna mutación, tratándose de un intento constante de 
descolonización del inconsciente y la subjetividad, como describe Suely Rolnik (2018), 
para devolver la conciencia integrada a la naturaleza. Además, Manoela Afonso dos 
Anjos Rodrigues (2021, p. 126-127, énfasis añadido) dice que la autobiografía tiene 
gran importancia en las prácticas artísticas: “Al sentir-pensar las no pertenencias y 
las ignorancias, el investigador se enfrenta a sus deseos de reaprender a ser y luchar 
por el derecho a decir quién es (“ser más”, como nos enseña Paulo Freire) en una 
sociedad estructurada y permeada por la violencia colonial.”

Esta prerrogativa de la separación de la naturaleza es ampliamente discutida en 
esta investigación que integra la línea 2 de NuPAA - Procesos Artísticos del Cuerpo y 
la Intimidad, y tiene como punto de partida la investigación del condicionamiento del 
propio cuerpo y el intento de acercarse a la perspectiva de la intimidad que pretende 
una integración de sí mismo como materia, alejando las imposiciones y acercándose al 
planeta del que formamos parte. De este modo, la improvisación es capaz de romper 
con los paradigmas del permiso y la prohibición, que al ser interiorizados distorsionan 
la imagen corporal. La performance tiene la función de sostener estas cosmovisiones 
y tratar de encontrar una forma de fortalecer la identidad, aceptando la crisis para 
hacer colapso con los significados dados, el descubrimiento de la fuente interna de 
creatividad y las preguntas que hacen mover y paralizar. Haciendo posible el encuentro 
del espacio interior y de los compañeros que elevan el sentido de pertenencia y acción 
en el mundo.

La propuesta metodológica pensada para el TCC sólo tomó un formato objetivo y 
estructurado después de la defensa y se presenta de forma inédita en el WebZine que 
compone esta narración visual. Su invención proviene de las prácticas de preparación 
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observadas durante la graduación y la metodología de la danza tiene en sus fases 
correspondencia con los símbolos surgidos de los registros realizados, que serían la 
propia terminación de lo que aquí llamo Danza Prismática, que recibe este nombre 
por el discurso de Verônica Fabrini en VII Encontros Arcanos (2019), y el formato de 
la linterna del Ermitaño en el tarot de Thoth, de Aleister Crowley.

Las acciones realizadas por los participantes del II SiNuPAA - Simposio de NuPAA, 
que tuvo lugar los días 12, 13 y 14 de agosto de 2021, tuvieron un gran impacto en el 
desarrollo de este trabajo, que tuvo buena acogida tanto artística como académica, 
despertando el interés de los oyentes en experimentar la metodología de la Danza 
Prismática por medio de talleres, y también mi interés en incorporarme al máster de 
PPGACV/FAV/UFG. Estoy de acuerdo con Rodrigues (2021, p. 124) cuando dice que 
“Investigaciones de esta naturaleza han tocado los deseos más profundos de sus 
investigadores, deseos de re/aprender a ver, hacer, ser, estar y sentir en el mundo, 
abriendo espacios para imaginar otros futuros”. 

Palabras clave: Narrativa visual. Autobiografía. Cuerpo. Danza Prismática.
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Resumo Expandido 
A palavra performance é um termo de muita elasticidade: 

relacionada desde ao desempenho profissional, esportivo, industrial, 
até a execução de uma atriz ou ator em cena (SILVA, 2017). Neste 
estudo iremos tratar da palavra performance no campo da arte: uma 
ação instaurada que nos dá a ver imagens sequenciais geradoras de 
sentido (ibid.). Acerca da origem da performance, é comum situá-la 
aos rituais primeiros da humanidade, tendo o datar de seu nascimento 
totalmente impreciso – ela será entendida como expressão artística, 
embora com outras nomeações, através da condução que dadaístas e 
surrealistas deram às vanguardas modernas no início do século vinte 
(VINHOSA, 2021). Tendo o corpo enquanto suporte – e mobilizando 
profissionais vários, de diferentes áreas do saber, como poesia, 
música, dança, teatro e artistas visuais – as ações protoperformáticas 
emergiram da problemática de que a arte havia se afastado da vida: 
era necessário romper com a separabilidade entre artista, obra e 
público (ibid.). Deve-se ter em vista que uma performance, pois, 
consiste em um acontecimento, único, que não volta a se repetir: 
mesmo que a ação seja refeita a partir de instruções que guiaram 
sua primeira execução, ela sempre será diferente – a cada vez que 
for executada, compartilhará de fatores movimentadores: os corpos 
– tanto de quem está em performance, quanto de quem observa 
e interage – o clima, o espaço, e quaisquer outras diferenças que 
permeiam suas repetições (BRITES, 2017). Quanto ao sonho, é 
comum situar esse termo com uma ideia de aspiração ao poder e ao 
dinheiro: viagem/casa/emprego dos sonhos, por exemplo (RIBEIRO, 
2019) – mas aqui falamos de uma atividade autônoma gerada pelo 
inconsciente (JUNG, 2021), um mundo autêntico que nos circunda a 
cada noite (BOSNAK, 1994), caso sejamos capazes de rememorá-lo. 
Quanto a sua origem: um sonho é dado pela glândula pineal, órgão 
capaz de secretar a serotonina em melatonina, hormônio que induz ao 
sono (BORZINO, 2017) e pelas fortes emoções que nos impactaram 
no curso da vigília (RIBEIRO, 2019). Assim como a performance, 
também compreendemos o sonho enquanto um acontecimento: 
situações sonhadas não são imaginadas, mas vivenciadas, estão 
acontecendo (SADDI, 2011). Há também uma outra postura dos 
sonhos que nos interessa: a premonição – pois, em muitos sonhos, 
podemos encontrar impressões, pensamentos e atitudes não só do 
dia antecedente e do dia corrente, mas também dos dias que estão 
porvir: nem somente a consciência possui diretrizes de orientação 
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para um determinado fim, mas também o inconsciente (JUNG, 2021). Aqui, portanto, é 
necessário pensar no onírico como guia para buscar orientações em nossas escolhas 
cotidianas (KRENAK, 2019). Assim, entendemos o sonho enquanto uma premonição 
poética, ao elaborarmos juntos, ao longo de 2021, diversas performances guiadas por 
sonhos. Nesse sentido, a narrativa visual “Amor de vir ver’’, uma performance para a 
câmera, foi motivada pelo seguinte relato de sonho: “Eu e meu parceiro estávamos 
de pé, frente a frente. Percebi que estávamos na sala da casa dele. Eu começava 
a beijar, constantemente e repetidamente, a nudez do seu peito – priorizando 
a região central. Porém, não havia nenhuma reação da parte dele: permanecia 
imóvel, indiferente à pressão dos meus lábios. Ainda assim, continuava por beijar 
[...]” (MAZZOTTI, 2021, n. p.). Destacamos aqui uma parcela do sonho que não se 
difere muito de um decorrer cotidiano: quantas vezes se planeja uma coisa e acontece 
outra, em imprevisibilidade? Esse fator do inesperado também pode ser flexionado 
aos domínios da arte: a programação de uma performance, suas linhas de força, 
seu planejamento de gestos, ao ser colocada em ação, faz absorção das coisas, das 
pessoas, do lugar, e ocorre, naturalmente, e erupção do imprevisto – influindo positivas 
novidades. Assim, a cada dia 23, desde março de 2021, viemos a repetir o programa 
de performance, interessados em positivas diferenças que possam vir a chegar em 
meio a repetição gestual – destacamos algumas delas: gatos passando na frente da 
objetiva, pessoas tossindo na casa ao lado, o crescimento e estilização do cabelo, 
barulho de pipoca estourando, – todos profundamente influenciadores na rítmica do 
beijar que, apesar de ser um ato mesmo, a cada performance filmada, ainda assim é 
diferente. Por fim, gostaríamos de tratar da nomeação do trabalho: a similitude entre 
as palavras “vem” e “veem”, quando redirecionadas para as formas verbais “vir” e 
“ver”, geram uma pronúncia que se assemelha a palavra viver. E o que pretendemos é 
isso: viver o amor das positivas novidades que podem irromper no curso da constância 
do beijar em performance. Não se tratam, pois, de acontecimentos aleatórios, mas 
sim imprevisíveis, dos quais questionam e redimensionam o nosso fazer, instituindo 
aberturas de caminhos (OSTROWER, 2013).

Palavras-chave: Sugestivas de sonho; Performance arte; Repetição; Acasos.

Abstract
The word performance is a term with a lot of elasticity: related to professional, 

sporting, industrial performance, to the performance of an actress or actor on stage 
(SILVA, 2017). In this study we will deal with the word performance in the field of art: 
an established action that allows us to see sequential images that generate meaning 
(ibid.). Regarding the origin of the performance, it is common to place it in the first 
rituals of humanity, the date of its birth being totally imprecise - it will be understood 
as an artistic expression, although with other names, through the conduct that 
Dada and Surrealists gave to the modern vanguards in the early twentieth century 
(VINHOSA, 2021). With the body as a support – and mobilizing various professionals 
from different areas of knowledge, such as poetry, music, dance, theater and visual 
artists – the protoperformatics actions emerged from the problem that art had moved 
away from life: it was necessary to break with separability between artist, work and 
audience (ibid.). It should be borne in mind that a performance, because it consists 
of a single event, that does not repeat itself: even if the action is remade from 
instructions that guided its first execution, it will always be different - each time which 
is performed, it will share its action with moving factors: the bodies – both of those in 
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performance, and of those who observe and interact – the climate, space, and any 
other differences that permeate its repetitions (BRITES, 2017). As for the dream, it 
is common to situate this term with an idea of aspiration to power and money: travel/
home/employment of dreams, for example (RIBEIRO, 2019) - but here we speak of 
an autonomous activity generated by the unconscious (JUNG, 2021 ), an authentic 
world that surrounds us each night (BOSNAK, 1994), if we are able to remember it. 
As for its origin: it is mainly due to the pineal gland, an organ capable of secreting 
serotonin into melatonin, a hormone that induces sleep (BORZINO, 2017) and the 
strong emotions that impacted us in the course of wakefulness (RIBEIRO, 2019). As 
well as performance, we also understand the dream as an event: dreamed situations 
are not imagined, but experienced, they are happening (SADDI, 2011). There is also 
another posture of dreams that interests us: premonition – because in many dreams 
we can find impressions, thoughts and attitudes not only of the previous day and 
the current day, but also of the days to come: not only does consciousness have 
guidelines for orientation towards a certain end, but also the unconscious (JUNG, 
2021). Here, therefore, it is necessary to think of the dream not as a regulator of 
tiredness, but as a guide to seek guidance in our daily choices (KRENAK, 2019). 
Thus, we understand the dream as a poetic premonition, as we elaborated together, 
throughout 2021, several performances guided by dreams. In this sense, the visual 
narrative “Amor de vir ver”, a performance for the camera, was motivated by following 
a dream report: “My partner and I were standing, face to face. I realized we were 
in his living room. I started kissing, constantly and repeatedly, the nakedness of his 
chest – prioritizing the central region. However, there was no reaction on his part: 
he remained motionless, indifferent to the pressure of my lips. Still, I continued 
to kiss [...]” (MAZZOTTI, 2021, n. p.). We highlight here a part of the dream that 
does not differ much from an everyday occurrence: how many times is one thing 
planned and another happens, in unpredictability? This factor of the unexpected 
can also be inflected to the domains of art: the programming of a performance, its 
lines of force, its planning of gestures, when put into action, absorbs things, people, 
the place, and it occurs, naturally , and eruption of the unforeseen – influencing 
positive news. Thus, every 23rd, since March 2021, we have been repeating the 
performance program, interested in positive differences that may come in the middle 
of gesture repetition - we highlight some of them: cats passing in front of the lens, 
people coughing in the house on the side, the growth and styling of hair, popcorn 
popping, the – all profoundly influencing the rhythm of kissing that, despite being a 
real act, each performance filmed, nevertheless, is different. Finally, we would like 
to address the naming of the work: the similarity between the words “come” and 
“see” [in Portuguese], when redirected to the verb forms “come” and “see”, generate 
a pronunciation that resembles the word live. And what we want is this: to live the 
love of the positive news that can break out in the course of constant kissing. These 
are not, therefore, random events, but unpredictable ones, which question and re-
dimension our actions, creating new paths (OSTROWER, 2013).

Keywords: Suggestive of dream; Performance art; Repetition; Chances.
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Resumo Expandido
Este texto tem por objetivo retratar a evocação de sentimentos 

por meio narrativa em que fomos provocados a criar: algo que 
questionasse o que se entende por belo, estando livres para 
desenvolver a narrativa ligada a um dos temas analisados na 
disciplina “Estética” do curso de Produção de Moda da Escola 
Técnica de Artes (ETA) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 
A experiência teve como função criticizar o olhar para questões 
sobre beleza e estética. Para compor a narrativa, foram utilizadas 
dezesseis imagens, divididas em sete para a criação de movimento 
a partir da técnica quadro-a-quadro, utilizando uma boneca e a 
imagem de um smartphone, e nove imagens de acervo pessoal, 
onde apareciam mães ou avós dos autores, exibidas na ordem das 
mulheres mais jovens para as mais velhas quando foram capturadas 
a fim de dar sentido de tempo à construção do sentimento. Todas as 
imagens foram editadas utilizando o programa de computador Adobe 
Photoshop CC 2018 para inserir as imagens na tela do smartphone, 
o que ocorreu através de um mockup, sendo inserido para criar a 
interação com a boneca, e unidas posteriormente para a criação do 
vídeo com o editor gratuito Kdenlive. Um dos temas que abordamos 
foi a nostalgia. Esse sentimento está em busca do passado para 
alimentar ou justificar o futuro. As fotografias são importantes fontes 
para alimentá-lo, sejam elas de caráter particular ou para entender 
momentos da sociedade, sobretudo, o atual em que vivemos, um 
acelerado desenvolvimento tecnológico. As imagens fazem parte 
do registro de inúmeros fatos e momentos, integrando uma rede de 
significados de imagens e objetos (MARTINS, 2010). As imagens da 
narrativa surgem como sentimentos, sejam eles bons ou ruins, cuja 
força motriz é a existência percebida dentro de um processo cultural 
(CAMPOS, 2013). O amor pode surgir de muitas maneiras e nas 
mais variadas situações. O amor romântico é o fio condutor de várias 
obras de natureza artística, sejam elas livros, músicas, pinturas e 
tantas outras. O amar na narrativa em causa trata de universalidade. 
A narrativa em questão foi idealizada para uma atividade da disciplina 
já referida como uma das avaliações dela, em que fomos instigados 
a refletir sobre a subjetividade como fator principal a ser explorado 
e optamos por adentrar em questões como a nostalgia: “Sabe-se, 
à luz dos humanistas, que a partir do Trecento intensificou-se o 
sentido da fugacidade terrena; o pesar de envelhecer, a nostalgia 
da juventude, o sentido da iminência do fim ganharam uma 
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nova inflexão” (LIPOVETSKY, 2009, p. 27). A partir do momento referido, o culto à 
juventude passa a ser vista como momento de maior exploração dos prazeres que 
a nostalgia proporciona, além de exaltar a beleza feminina idealizada como jovem e 
pura. Assim, a nostalgia passa também a ser cultuada com a intenção de diminuir o 
peso melancólico do envelhecimento. Seguimos também nesse sentido na narrativa, 
do amor romântico e seu crescimento por meio do tempo, tornando-se o objeto de 
exploração na condução do projeto, uma vez que a motivação principal é transportar 
o espectador a uma viagem por sentimentos e memórias afetivas. Assim sendo, para 
alcançarmos esse objeto de exploração, optamos por caracterizar uma dualidade do 
amor e da junção entre a nostalgia e a tecnologia, unindo fotografias do passado 
e a animação quadro-a-quadro na tela de um smartphone. A narrativa resultou em 
um vídeo com duração de 42s, onde são apresentadas imagens em uma ordem de 
aparição das pessoas mais jovens com direção às imagens de pessoas mais idosas. 
É uma busca por uma cronologia ascendente. É um recurso que foi utilizado para 
criar a ideia de passagem de tempo juntamente com a trilha sonora, a canção “Un 
vestido y un amor” composta por Páez (1994) e interpretada por Caetano Veloso, a 
fim de levar o espectador a possibilidades de nostalgia de um primeiro encontro ou 
que possa lhe despertar a lembrança de um amor à primeira vista. O vídeo trata ainda 
de um amor que se mantem jovem e vivo, considerando sua linha temporal, sendo 
tal sentimento mais cultuado enquanto as pessoas são jovens. A boneca serve como 
um reforço do romantismo. A nostalgia à primeira vista e o romantismo trazido dentro 
do conjunto de imagens é presente na maneira como a trilha sonora encaixa-se na 
linha narrativa: uma descrição da beleza notada pela primeira vez, trazendo surpresa 
aos fatos narrados na letra da música. Dessa maneira, o conjunto de imagens e a 
música que compõem a narrativa visual pretendem evocar sentimentos descritos 
anteriormente e representar o amor ao ser feminino em sua evolução ao longo dos 
anos, enquanto é mantido vivo, ainda que de uma maneira diferente da inicial, como 
flores de primavera.

Palavras-chave: amor, moda e nostalgia.

Abstract
This text aims to portray evocation of feelings through a narrative in which we were 

provoked to create: something questioning what is beautiful. This narrative was linked 
to one of the themes analyzed in course of “Aesthetics” of Fashion program at Federal 
University of Alagoas. It was an experience had a function of criticizing questions about 
beauty and aesthetics. Sixteen images were used, divided into seven for creation of 
movement from stop motion and nine images to create transitions without this technique. 
All images were edited using the Adobe Photoshop CC 2018 and later joined together to 
create a video with free editor Kdenlive. One of the topics we addressed was nostalgia. 
It is a feeling is searching past to feed or justify future. Photographs are important 
sources to feed it, whether of a particular character or to understand moments of society, 
especially that one about an accelerated technological development. Images are part 
of the record of countless facts and moments, integrating meanings network of images 
and objects (MARTINS, 2010). Narrative images emerge as feelings, whether good or 
bad, whose driving force is perceived existence within a cultural process (CAMPOS, 
2013). Love can arise in many ways and in various situations. Romantic love appears in 
books, songs, paintings, and others kind of arts. We lead love questioning universality. 
Our narrative point outs a subjectivity as the main factor to be explored. We chose to 
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enter issues such as nostalgia: “It is known, in the light of humanists, that from Trecento 
intensified a sense of mundane fugacity; sorrow of aging, youth nostalgia, sense of 
end imminence has gained a new inflection” (LIPOVETSKY, 2009, p. 27). Youth cult 
comes to be seen as a moment of greater pleasures exploration nostalgia provides, 
besides it exalts feminine beauty idealized as young and pure. Thus, nostalgia is also 
shown to reduce melancholic weight of aging. We also follow in this sense, of romantic 
love and its growth through time, to conducting by this project: main motivation is to 
transport our viewer to a journey through feelings and affective memories. Therefore, 
to achieve this object, we chose to characterize a duality of love and nostalgia and 
technology at the same time, putting together past photographs using stop motion on 
a smartphone screen. This resulted in a video lasting 42s, where images are presented 
in an order of appearance of younger people towards older one. It is a search for an 
ascending chronology. It is a resource was used to create an idea of time together with 
the song “Un vestido y un amor” composed by Páez (1994) and performed by Caetano 
Veloso, to lead our viewer a nostalgia at first sight. We show a love remains young and 
alive, considering its timeline, being such a feeling more worshiped while people are 
young. A doll appears as a reinforcement of romanticism. Love nostalgia at first sight 
and romanticism brought within set of images a beauty description, bringing some 
surprise to facts narrated in lyrics. Thus, the images set and the song intend to evoke 
feelings described above and, consequently, represent feminine love in its evolution 
over years, while it is kept alive, although in a different way from the initial one, such 
as spring flowers.

Keywords: love, fashion, and nostalgia.
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Resumo Expandido
As duas Grandes Guerras no século XX confrontaram capitalismo 

(EUA), comunismo (USSR) e fascismo (Itália e Alemanha). Ambas 
as Guerras, causadas pelos países colonialistas exibiram tecnologia 
armamentista, mas também uma invasão cultural por meio do cinema, 
literatura e música, ferramentas de propaganda ideológica. 

Na década de 1920, discutiu-se a identidade brasileira nas artes. Os 
Modernistas  promoveram um ideário que os precedia, desenvolvido 
por artistas e escritores como Lima Barreto que escrevera: “Nós 
não nos conhecemos uns aos outros dentro do nosso próprio país.” 
(A ERA Vargas [...]199-?). Findada a 2ª Guerra, cresce nos EUA a 
insatisfação dos jovens contra seus causadores, cujo sentimento se 
reflete nas artes do rock and roll e Arte Contemporânea. 

Com a Guerra Fria, intensificou-se a perseguição aos artistas ditos 
comunistas em solo norte americano. Uma autocensura chamada 
“Código dos Quadrinhos” foi criada pelas editoras estadunidenses 
na década de 1950. Grandes editoras brasileiras como EBAL, Abril, 
RGE e Cruzeiro também adotaram código semelhante. Em 1964, um 
golpe civil-jurídico-militar depôs o presidente Jango Goulart no Brasil 
e impôs uma espécie de ditadura “envergonhada”, que endureceu 
em 1968, quando o movimento estudantil propôs modelos a uma 
sociedade igualitária. 

Como resposta, a ditadura brasileira optou por radicalizar 
implementando o AI 5, fechando o Congresso. A arte respondeu 
através de artistas como o cineasta Glauber Rocha e seus três filmes 
paradigmáticos, incluindo O Dragão da Maldade contra o Santo 
Guerreiro, de 1969 (50 ANOS DE [...], 19/06/19).

Os quadrinhos brasileiros de terror, populares desde 1950 a 1960, 
pouco falaram sobre a ditadura pós 1964, com rara exceção de Julio 
Shimamoto. O exemplo mais lembrado do denunciante Shimamoto é 
A Maldição do AI-5 publicada na 461ª edição de O Pasquim em 1978 
(VITRAL, 26/06/20). 

A polarização política no país na década de 2000, e principalmente 
após a eleição de 2018, teve seus efeitos nos quadrinhos brasileiros 
com públicos que não se comunicam, pondo em lados opostos 
quadrinhos de direita como O Doutrinador de Luciano Cunha e de 
esquerda, como a Tupinambah #1 e #2, dentre outras publicações.

Quando se elaborou a divulgação da revista Tupinambah #2, 
pensou-se numa possibilidade de narrá-la, como um trailer (no caso, 
“HQ-Trailer”) resumindo o escopo e conteúdo crítico da revista e sua 

Graduação em 
Jornalismo, 
Faculdade da 
Cidade (RJ), Brasil

carloslopes68@
gmail.com

Carlos Lopes 
da Silva 
Antonio

TUPINAMBAH #2 – UMA HQ-TRAILER: A ARTE COMO 
ELEMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA 
PARA UM NOVO MODELO DE SOCIEDADE BRASILEIRA

TUPINAMBAH #2 – A COMIC-TRAILER: ART AS AN ELEMENT OF SOCIAL AND 
POLITICAL AWARENESS FOR A NEW MODEL OF BRAZILIAN SOCIETY

Link para visualização da narrativa

https://youtu.be/NiRR59DGdcE


1002

história em quadrinhos (HQ). Em realidade, o título “Tupinambah” deriva também da 
brasilidade incluindo uma homenagem à extinta TV Tupi. A inserção de desenhos de 
mandiocas em duas letras do logotipo da capa confere uma relação antropofágica 
deste autor com a arte e o Brasil.

É assim que o vídeo divulgador deste segundo número foi pensado como um trailer, 
e por assim dizer, tornado então uma HQ-Trailer que sintetiza o quadrinho como uma 
contraparte vídeo-midiática, incluindo sonorização e amostragens de algumas páginas 
principais, narradas de forma crítica e contundente, instigando o leitor a que reflita 
sobre questões que assolaram e ainda acometem o país. Esta HQ-Trailer independe 
da revista, já que se expõe como uma narrativa artística visual (e sonora) que explicita 
per si, detalhes imagéticos pontuais e elementos da HQ, porém mantendo o tema 
do conteúdo principal, enquanto convida o público a adquirir a revista como outra 
imersão na história autoral.

Mas a narrativa visual enfática da HQ-Trailer traz à reflexão questões anteriores e 
atuais como: o orgulho de muitos brasileiros em odiarem “minorias” e índios; a divisão 
entre os que apoiam uma ideologia ou outra, parecendo não haver consciência sobre 
o momento distópico e esquizofrênico que vivemos; a imagem simbólica do fogo 
destruidor do Museu Nacional do RJ (antiga residência dos mandatários imperiais 
do Brasil) cujo descaso morreu junto à nossa pretensa e nunca de fato realizável, 
democracia. Uma democracia – conforme apontada na HQ-Trailer - do faz de conta, 
combinada com generais que nunca foram punidos pelos seus crimes. Outros 
expoentes surgem na narrativa visual: D. Pedro II, Juscelino, Tancredo, Ulysses e 
mais recentemente, o ainda vivo, Lula. Ainda figuram Helena Ignez, a Sonia Silk de 
Copacabana Mon Amour do cineasta Rogério Sganzerla.  

E que símbolo gráfico poderia representar as semelhanças entre 1964 e 2021? A 
isto, advém uma mistura entre a cruz cristã, do suplício de Cristo, mais a estrela nazista, 
a suástica, ambas engendradas e entrelaçadas, como uma coisa só: o extremismo do 
estado religioso militar. Se como em um filme de Batman, ao invés do símbolo do 
morcego projetado nas nuvens por um refletor, fosse o da cruz nazista para lembrar 
à população que o “Grande Irmão” não está apenas num programa televisivo. E o 
“povão”, batendo continência à cruz nazista, não entende que Jesus também foi um 
perseguido político e religioso. 

Assim, esta HQ-Trailer Tupinambah #2 faz seu próprio percurso como narrativa 
artística áudio-visual, independente da HQ, embora dela tenha vindo e a ela, de certa 
maneira, pertença, como esforço autoral a inculcar consciência artístico-política ao 
cidadão contemporâneo, a um país precário em educação, logo, em democracia.

Palavras-chave: História em Quadrinhos, Trailers, Narrativas, Arte

Abstract
The two World Wars in the 20th century confronted capitalism (USA), communism 

(USSR) and fascism (Italy and Germany). Both Wars, caused by colonialist countries, 
exhibited weapons technology, but also a cultural invasion through cinema, literature 
and music, tools of ideological propaganda.

In the 1920s, Brazilian identity in the arts was discussed. The Modernists promoted 
an ideology that preceded them, developed by artists and writers like Lima Barreto 
who had written: “We don’t know each other within our own country.” (The Vargas 
ERA [...]199-?). After World War II, the dissatisfaction of young people against their 
perpetrators grows in the USA, whose feeling is reflected in the arts of rock and roll 
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and Contemporary Art.
With the Cold War, the persecution of so-called communist artists on North American 

soil intensified. A self-censorship called “Comics Code” was created by USA publishers 
in the 1950s. Big Brazilian publishers such as EBAL, Abril, RGE and Cruzeiro also 
adopted a similar code. In 1964, a civil-legal-military coup deposed President Jango 
Goulart in Brazil and imposed a kind of “shameful” dictatorship, which hardened in 
1968, when the student movement proposed models for an egalitarian society.

In response, the Brazilian dictatorship opted to radicalize by implementing AI 5, 
closing Congress. Art responded through artists such as filmmaker Glauber Rocha and 
his three paradigmatic films, including O Dragão da Maldade against Santo Guerreiro, 
1969 (50 YEARS OF [...],19/06/19).

Brazilian horror comics, popular from 1950 to 1960, said little about the post-1964 
dictatorship, with the rare exception of Julio Shimamoto. The most remembered 
example of whistleblower Shimamoto is The Curse of AI-5 published in the 461st 
edition of O Pasquim in 1978 (VITRAL, 06/26/20).

The political polarization in the country in the 2000s, and especially after the 2018 
election, had its effects on Brazilian comics with readers that do not communicate, 
putting right-wing comics such as O Doctrinador de Luciano Cunha and left-wing comics 
on opposite sides, such as the Tupinambah #1 and #2, among other publications.

When the dissemination of Tupinambah #2 magazine was prepared, it was thought 
about the possibility of narrating it as a trailer (in this case, “Comic-Trailer”) summarizing 
the scope and critical content of the magazine and its comic book (comic) . In fact, the 
title “Tupinambah” also derives from Brazilianness, including a tribute to the extinct 
Tupi TV. The insertion of maniocs designs in two letters of the logo on the cover gives 
an anthropophagic relationship between this author and art and Brazil.

This is how the promotional video for this second issue was thought of as a trailer, 
and so to speak, then turned into a HComic-Trailer that synthesizes the comic as 
a video-media counterpart, including sound and sampling of some critically narrated 
main pages and forceful, instigating the reader to reflect on issues that plagued and still 
affect the country. This comic-trailer does not depend on the magazine, as it exposes 
itself as a visual (and sound) artistic narrative that explains per se, punctual image 
details and elements of the comic, while maintaining the theme of the main content, 
while inviting the public to purchase the magazine as another immersion in authorial 
history.

But the emphatic visual narrative of Comic-Trailer brings to reflection previous and 
current issues such as: the pride of many Brazilians in hating “minorities” and Indians; 
the division between those who support one ideology or another, there seeming to 
be no awareness of the dystopian and schizophrenic moment in which we live; the 
symbolic image of the destructive fire of the “Museu Nacional do RJ” (former residence 
of the imperial rulers of Brazil) whose neglect died together with our alleged and never 
actually feasible, democracy. A democracy – as pointed out in Comic-Trailer – of make-
believe, combined with generals who were never punished for their crimes. Other 
exponents appear in the visual narrative: D. Pedro II, Juscelino, Tancredo, Ulysses 
and, more recently, the still alive, Lula. Also featured are Helena Ignez, Sonia Silk from 
Copacabana Mon Amour by filmmaker Rogério Sganzerla.

And what graphic symbol could represent the similarities between 1964 and 2021? 
To this, comes a mixture between the Christian cross, the torture of Christ, plus the 
Nazi star, the swastika, both engendered and intertwined, as one thing: the extremism 
of the military religious state. If, as in a Batman movie, instead of the symbol of the bat 
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projected into the clouds by a spotlight, it was the Nazi cross to remind the population 
that “Big Brother” is not just on a television program. And the “population”, saluting 
the Nazi cross, does not understand that Jesus was also politically and religiously 
persecuted.

Thus, this comic-trailer Tupinambah #2 makes its own journey as an audio-
visual artistic narrative, independent of the comic, although it came from it and, in 
a way, belongs to it, as an authorial effort to inculcate artistic-political awareness in 
contemporary citizens , to a country precarious in education, therefore, in democracy.

Keywords: Comics, Trailers, Narratives, Art
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RESUMO
A escultura de Bruno Giorgi nominada de “Os Guerreiros” 

localizada em frente à sede principal do poder executivo brasileiro, 
o Palácio do Planalto, foi o sítio específico para as obras do coletivo 
MasKarada, denominada MaKumba Delivery. Composto por artistas 
de diferentes cidades de vários países (Argentina, Brasil, México, 
Bélgica), o Coletivo surgiu em 2020, após o advento da pandemia 
covid19 e tem como base a coordenação executada pela Dra. 
Suyan de Mattos na cidade de Brasília. O Coletivo desenvolveu 
diferentes ações artísticas, sendo cada uma delas independente da 
outra, bem como a participação e atuação dos integrantes. A ação 
MaKumba Delivery consistiu em instalações performáticas na região 
da escultura supracitada, com duração variável, realizadas entre 
outubro de 2020 a maio de 2021. Estas instalações performáticas 
ou performances instalativas derivaram de rituais associados aos 
afrodescendentes que comumente são chamados de “macumba” na 
língua portuguesa atual, mas derivada da originária palavra do idioma 
Banto – “ma’kôba”. Há assim um paralelo entre as duas palavras, 
nos dois idiomas, mantendo um significado semiótico e ritualístico, 
conforme contextualizado pela Dra. Cíntia Falkenbach (MATTOS, 
2021, p.2). A documentação e o registro das obras foram promovidos 
por membros do coletivo, destinadas a estratégias de comunicação 
de guerrilha frente ao cerceamento do direito à livre expressão, 
vivenciado no país, nos dias atuais. A arte política promovida por 
este coletivo abordou o desgoverno que a nação brasileira vivenciou 
e ainda vivencia. O coletivo produz visando discutir homofobia, 
machismo, questões ambientais, racismo, acesso à saúde e o número 
exorbitante e crescente de vidas perdidas neste período pandêmico, 
devido às escolhas políticas, dentre outros temas. Especificamente 
na ação MaKumba Delivery, os artistas que não residiam no Distrito 
Federal, tiveram suas propostas de obras executadas por meio 
de co-autoria com artistas residentes e atuantes na localidade. As 
obras produzidas estão diretamente ligadas à contestação de um 
sistema de arte e uma não mercantilização do objeto artístico (REIS 
& Gonçalves, 2016), uma vez que se propõem a uma experiência 
a ser vivenciada pelo observador/espectador presente no momento 
de execução da instalação performática. Outra possibilidade é a 
apreciação e discussão a partir dos registros e documentações 
efetuadas durante a feitura da obra, para além do tempo de 
permanência no local específico. Ainda é possível a experiência 
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por meio do indício deixado por cada instalação efetuada no sítio. Sendo que cada 
instalação performática deixa um resíduo, um indício, parte da materialidade utilizada 
na construção da obra. Isto possibilita uma vivência para além do tempo de execução 
e permanência do artista no sítio específico para todas as obras. Compreendendo a 
obra de arte contemporânea pelo viés da relação a ser vivenciada e não mais somente 
pelo aspecto da materialidade. Numa perspectiva de embate com o desgoverno militar 
que se instaura no país, o coletivo MasKarada propõe uma produção e circulação 
de arte em espaço alternativo, como uma forma de resistência à política vivenciada 
no cotidiano, dialogando com o que foi proposto por Ricardo Fabbrini em relação 
ao período de regime militar vivenciado no mesmo país, no século passado. Nesta 
narrativa visual é apresentado um vídeo de uma das últimas instalações performativas 
realizadas pelo coletivo, denominada FIO DE ARIADNE. A obra teve concepção 
de Clarisse Tarran e foi realizada pela equipe brasiliense do Coletivo (Dr. Cleber 
Cardoso Xavier). A idealizadora propôs em seus alfarrábios que a execução deveria 
utilizar fios de lã, de diferentes espessuras, mas sempre na coloração vermelha. A 
instalação performativa deveria partir necessariamente da parte central da escultura 
Os Guerreiros ou Dois Candangos em direção ao Palácio do Planalto, sede do poder 
executivo brasileiro. Os fios deveriam ser dispostos um a um, num processo repetitivo 
e contínuo, de construção da instalação e da representação artística do retorno do 
povo ao poder, da liberdade e da oportunidade de tecer um futuro de esperança à 
comunidade brasileira. Durante o processo de construção da obra, o pensamento do 
artista performer deveria ser este: levar o povo ao Palácio, o poder ao povo, o caminho 
de retorno ao emigrante que construiu a sede do poder representando o acesso do 
povo ao poder. A narrativa visual desta obra está disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=CTY94EqpDx8 e traz uma movimentação acelerada a partir de captura 
em timelapse do processo da construção da instalação, sendo este processo uma 
performance.

Palavras-Chave: coletivo MasKarada, arte política, Brasília, co-autoria.

ABSTRACT
Bruno Giorgi’s sculpture entitled “Os Guerreiros” located in front of the main seat 

of the Brazilian executive power, the Palácio do Planalto, was the specific site for 
the works of the MasKarada collective, called MaKumba Delivery. Composed of 
artists from different cities in several countries (Argentina, Brazil, Mexico, Belgium), 
the Coletivo started yours actions in 2020, after the onset of the covid19 pandemic, 
and is based on the coordination carried out by Dra. Suyan de Mattos in the city of 
Brasília. The Collective developed different artistic actions, each one independent of 
the other, as well as the participation and performance of the members. The MaKumba 
Delivery action consisted of performance installations in the aforementioned sculpture 
region, with variable duration, carried out between October 2020 and May 2021. These 
performative installations or installation performances derived from rituals associated 
with Afro-descendants that are commonly called “macumba” in the language current 
Portuguese, but derived from the original word of the Bantu language – “ma’kôba”. There 
is thus a parallel between the two words, in both languages, maintaining a semiotic 
and ritualistic meaning, as contextualized by Dra. Cíntia Falkenbach (MATTOS, 2021, 
p.2). The documentation and registration of the works were promoted by members 
of the collective , aimed at guerrilla communication strategies against the restriction 
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of the right to free expression, currently experienced in the country. The political art 
promoted by this collective addressed the mismanagement that the Brazilian nation 
has experienced and is still experiencing. The collective produces aiming to discuss 
homophobia, sexism, environmental issues, racism, access to health and the exorbitant 
and growing number of lives lost in this pandemic period, due to political choices, 
among other themes. Specifically in the MaKumba Delivery action, artists who did not 
reside in the Federal District had their work proposals executed through co-authorship 
with resident and working artists in the locality. The works produced are directly linked 
to the contestation of an art system and a non-commodification of the artistic object 
(REIS & GONÇALVES, 2016), since they propose an experience to be experienced by 
the observer/spectator present at the time of execution of the installation performative. 
Another possibility is the appreciation and discussion based on the records and 
documentation made during the construction of the work, in addition to the time 
spent at the specific location. It is still possible to experiment through the evidence 
left by each installation carried out on the site. Since each performance installation 
leaves a residue, an indication, part of the materiality used in the construction of the 
work. This allows for an experience beyond the execution time and permanence of 
the artist in the specific place for all works. Understanding the work of contemporary 
art from the perspective of the relationship to be experienced and no longer just the 
aspect of materiality. In a perspective of conflict with the military misgovernment that 
is established in the country, the MasKarada collective proposes a production and 
circulation of art in an alternative space, as a form of resistance to politics experienced 
in everyday life, dialoguing with what was proposed by Ricardo Fabbrini in relation to to 
the period of military regime experienced in the same country in the last century. In this 
visual narrative, a video of one of the last performative installations carried out by the 
collective is presented, called FIO DE ARIADNE. The work was conceived by Clarisse 
Tarran and was carried out by the Brasiliense team of the Coletivo (Dr. Cleber Cardoso 
Xavier). The creator proposed in her bookshops that the execution should use wool 
threads, of different thickness, but always in red color. The performative installation 
should necessarily start from the central part of the sculpture Os Guerreiros ou Dois 
Candangos towards the Palácio do Planalto, seat of the Brazilian executive power. 
The threads should be arranged one by one, in a repetitive and continuous process, 
of construction of the installation and the artistic representation of the people’s return 
to power, freedom and the opportunity to weave a future of hope for the Brazilian 
community. During the construction process of the work, the performing artist’s thought 
should be this: taking the people to the Palace, power to the people, the path back to 
the emigrant who built the seat of power representing the people’s access to power. The 
visual narrative is available at https://www.youtube.com/watch?v=CTY94EqpDx8 and 
brings an accelerated movement from timelapse capture of the installation construction 
process, and this process is a performance.

Keywords: MasKarada collective, political art, Brasília, co-authorship.
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Resumo Expandido
A pandemia de coronavírus, Covid-19, instigou vários setores a se 

adaptarem e a se reinventarem dentro das mídias sociais. Para a arte 
em suas várias linguagens, foi a ‘combustão’ para produção de obras 
que refletissem o contexto pandêmico. Como afirma Bastos (2020), 
houve uma serie de obras elaboradas para trazer uma reflexão 
de questão individual e coletiva sobre esse momento histórico. O 
recolhimento fez com o que artistas retomassem as suas pesquisas, 
passando a explorar mais técnicas e a se aprofundando em temas 
como política, existência e crise humana. A arte visual surge nesse 
momento, como suporte também para conscientizar, por meio de 
algumas intervenções na cidade, as pessoas a permanecerem em 
casa. Como exemplificado na reportagem criada por Oliveira (2020), 
para a Folha de São Paulo, que disserta sobre a intervenção urbana, 
na rua da Consolação, em São Paulo, que no asfalto foi escrito a 
mensagem “ A cidade não está vazia. Está cheia de amor ao próximo 
# fiqueemcasa”, criada por um grupo de 15 paulistanos. Para Martins 
(2009) a narrativa visual se torna um meio para uma experiência 
educativa na cultura contemporânea.

Desse modo, para Martins (2009, p. 33), “Narrativas são 
manifestações orais, escritas, sonoras e visuais que se organizam 
a partir de uma sucessão de episódios ou ocorrências de interesse 
humano que integram uma mesma ação” .Já para Moreira (2016, 
p. 5) a linguagem visual é uma forma de expressão de “construção 
de pensamentos”, sendo assim importante para a comunicação e 
educação sociocultural.

A narrativa visual intitulada “ O ar que respiro” se propõe a uma 
imersão ao subconsciente do imaginário coletivo, que desencadeado 
pela pandemia e do isolamento social despertaram diferentes 
reações psicológicas, como ansiedade, depressão e fobia social. O 
medo de algo que não pode ser visto ao olho nu, que não teve uma 
perspectiva de cura imediata e a rápida mudanças de comportamento 
social, principalmente com o uso das máscaras em lugares públicos, 
levou a apreensão geral sobre o que poderíamos respirar e que 
microrganismos estariam presentes nas superfícies do espaço 
urbano público e privado.

Assim, a obra “O ar que respiro” emerge como uma composição 
das aflições do coletivo e do individual, experiênciado durante o 
período 2019-2021 da pandemia de Covid-19. A obra mostra a
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potência do desenho digital para a criação animada do processo de criação. Com 
5:36 minutos, a obra que tem como suporte o espaço digital, parte da reflexão do 
cenário de apreensão da quarentena com o aumento da devastação ambientação, 
com as queimadas ilegais.

Assim, a narrativa visual se constrói em torno de cinco elementos: 1) o corpo 
feminino, representando o aumento de 2% de feminicídio no país, segundo Bragon 
( 2021) do jornal Folha de São Paulo; 2) o uso das máscara, como elemento de 
proteção e amparo ao vírus e aos poluentes do ar; 3) os ramos de folhas, buscando 
uma forma de representar a tentativa de se encontrar na natureza algo que filtre o 
ar, fazendo com que o ar que significa morte, retorne a ter a significância de vida; 
4) as manchas em tons de roxo, alaranjados e cinza denotam a imagem do caos, 
do ar contaminado e o 5) que engloba o peito rasgado, mostrado o sentimento do 
vazio e da solidão do individual e coletivo. Enquanto que as flores que brotam trazem 
um lembrete de esperança apesar das adversidades. Ao fundo tudo é contido com 
por pequenas linhas, mostrando o fragmento, a nossa realidade do dia a dia que foi 
quebrada, mas que se mantêm unida para que possamos seguir em frente.

A composição tem o intuito de criar um diálogo entre a arte visual e o meio digital que 
se tornaram importantes suportes de mediação. Expressando assim, uma narrativa 
visual ao criar associações e visualidades subjetivas, que buscam capturar a essência 
das emoções humanas.

Palavras-chave: Narrativa visual; Covid-19; Arte visual

Abstract
The coronavirus pandemic, Covid-19, has prompted many industries to adapt 

and reinvent themselves within social media. For art in its various languages, it was 
‘combustion’ to produce works that reflected the pandemic context. As stated by Bastos 
(2020), there was a series of works designed to reflect an individual and collective 
issue on this historical moment. The withdrawal made artists resume their research, 
exploring more techniques and delving deeper into themes such as politics, existence 
and human crisis.

Visual art appears at this time, also as a support to raise awareness, through some 
interventions in the city, people to stay at home. As exemplified in the article created by 
Oliveira (2020), for Folha de São Paulo, which talks about urban intervention, on Rua 
da Consolação, in São Paulo, where the message “The city is not empty. It’s full of love 
for your neighbor # stayemcasa”, created by a group of 15 people from São Paulo. For 
Martins (2009) the visual narrative becomes a means for an educational experience in 
contemporary culture.

Thus, for Martins (2009, p. 33), “Narratives are oral, written, sound and visual 
manifestations that are organized from a succession of episodes or occurrences of 
human interest that integrate the same action”. 2016, p. 5) visual language is a form of 
expression of “construction of thoughts”, thus being important for communication and 
sociocultural education.

The visual narrative entitled “The air that I breathe” proposes an immersion into the 
subconscious of the collective imagination, which, triggered by the pandemic and social 
isolation, aroused different psychological reactions, such as anxiety, depression and 
social phobia. The fear of something that cannot be seen with the naked eye, which 
did not have an immediate cure perspective and the rapid changes in social behavior, 
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especially with the use of masks in public places, led to general apprehension about 
what we could breathe and what microorganisms would be present on the surfaces of 
the public and private urban space.

Thus, the work “The Air I Breathe” emerges as a composition of collective and 
individual afflictions, experienced during the 2019-2021 period of the Covid-19 
pandemic. The work shows the power of digital drawing for the animated creation 
of the creation process. With 5:36 minutes, the work that is supported by the digital 
space, part of the reflection of the quarantine apprehension scenario with the increase 
of environmental devastation, with illegal fires.

Thus, the visual narrative is built around five elements: 1) the female body, 
representing the 2% increase in femicide in the country, according to Bragon (2021) 
from the Folha de São Paulo newspaper; 2) the use of masks as an element of 
protection and protection against viruses and air pollutants; 3) the branches of leaves, 
seeking a way to represent the attempt to find something in nature that filters the air, 
making the air that means death return to have the significance of life; 4) the stains in 
shades of purple, orange and gray denote the image of chaos, contaminated air and 
5) that encompasses the torn chest, showing the feeling of emptiness and loneliness 
of the individual and collective. While the blooming flowers bring a reminder of hope 
despite adversity. In the background everything is contained with small lines, showing 
the fragment, our everyday reality that has been broken, but which remains united so 
that we can move forward.

The composition is intended to create a dialogue between visual art and the digital 
medium that have become important mediation supports. Thus, expressing a visual 
narrative by creating associations and subjective visualities, which seek to capture the 
essence of human emotions.

Keywords: Visual narrative; Covid-19; Visual art
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Resumo Expandido
Este resumo tem como objetivo apresentar como a transmidiatização 

tem contribuído para a difusão e desmistificação da cultura da tatuagem 
na pós-modernidade, além de introduzir tais usuários no universo 
ficcional, criado pelo artista multimídia Edgar Franco, conhecido como 
Aurora Pós-humana, através da utilização de ferramentas das mais 
diversas plataformas digitais. Ressignificando a tatuagem, partindo 
do aspecto da marginalidade para o status de símbolo de beleza, 
empoderamento corporal, associação grupal, expressão ideológica 
e subjetiva, as ferramentas transmidiáticas, como os próprios filtros 
das redes sociais, possuem papel fundamental para tal capilarização 
dessa cultura e inclusão social desta cultura underground. Ainda 
acerca de tal disseminação, as utilizações de ferramentas digitais 
podem contribuir para a difusão das produções artísticas assim como 
as inseridas no contexto da Aurora Pós-humana, abrindo um espaço 
para os primeiros contatos com tais narrativas visuais.

A palavra tatuagem tem sua origem em um termo taitiano “tau” ou 
até mesmo “tatau” que, tem seu significado inicial como “ferimento ou 
desenho batido”. Essa expressão tem origem a partir da onomatopeia 
do som produzido pelas repetidas batidas no instrumento que era 
utilizado para bater no pedaço de madeira oco que depositaria a tinta 
na pele dando início ao processo de tatuagem.

Segundo Le BRETON (2004) a prática da tatuagem não é 
representada apenas como um conjunto de procedimentos corporais, 
mas incorpora a si uma junção de significados históricos pelas 
quais os sujeitos se produzem e são produzidos. Essa prática, tão 
ancestral quanto a humanidade, já foi proibida, perseguida, serviu 
como simbolismo de bravura, insígnia da marginalidade, marca de 
resistência, amuleto de proteção, rito de passagem, símbolo cultural, 
status, moda, beleza e até mesmo signo de sensualidade.

Aurora Pós-humana se trata de um universo transmídia, sob a ótica 
da ficção científica e desenvolvido com o objetivo de fundamentar 
toda ambientação de trabalhos artísticos em diversas mídias. A 
poética nasceu do anseio de vislumbrar um novo planeta Terra, 
inspirado em perspectivas pós-humanas, conforme descrito pelo 
próprio autor Edgar Franco em parceria com Danielle Fortuna (2015). 
Ainda segundo os autores, acerca dessa perspectiva pós-humanista, 
ela ocorre em um mundo futuro onde as proposições de cientistas, 
ciberartistas e transumanistas se tornam realidade, no qual a raça 
humana está em processo de extinção. Nesse cenário, o corpo e 
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mente estão em constante reconfiguração e mutação.
Dessa forma, analisando conceitos como o de hiperrealidade de Baudrillard (1991), 

na qual segundo o autor, a própria realidade é reescrita no meio virtual, visto que 
aquilo que considerávamos real nos foge da nossa percepção e, as considerações 
que Fábio Oliveira Nunes (2016) acerca da utilização da tecnologia como ferramenta 
de crítica contra própria tecnologia, foi possível subsidiar toda argumentação teórica 
do projeto de criação de um filtro do Instagram. A rede social de compartilhamento de 
fotos e vídeos, conhecida mundialmente pelo nome de Instagram é uma plataforma de 
que possui mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais, e que conta com a presença 
de mais de 500 milhões de usuários acessando a rede diariamente, e esse número 
cresce mais a cada dia. No Brasil, ainda segundo Ahlgren (2021), o número de usuários 
ultrapassa o número de 95 milhões de, tornando-o assim a plataforma com até 58 
vezes mais engajamento que o Facebook.

Em agosto de 2016 surge o compartilhamento de fotos através de uma ferramenta 
chamada “Snapgram” ou “Instastories”, na qual o usuário pode enviar ou publicar um 
vídeo de no máximo 15 segundos no perfil e que ficará disponível somente por 24 
horas (AHLGREN, 2021).

Dessa forma, utilizando o software (SPARK AR) de criação de filtros no Instagram, 
foi possível desenvolver algumas propostas de filtros que re-interprentam a realidade a 
partir de si mesmas, na qual o usuário poderá se projetar dentro do universo da Aurora 
Pós Humana, sob a perspectiva de um dos seres fantásticos que estão presentes na 
tal narrativa, despertando assim maior engajamento dos usuários acerca do universo 
ficcional.   

Através do relato do processo criativo da construção do filtro e utilização de 
softwares de realidade aumentada, a pesquisa torna possível a ressignificação dos 
filtros na plataforma do Instagram como ambiente de abertura na criação de reflexões 
e debates acerca de obras artísticas. Esta pesquisa tem como por objetivo, servir 
de diretriz e inspiração para artistas que almejam desenvolver novos ambientes de 
produção e distribuição artística e, que possam de certa forma contribuir em suas 
visualidades.

Palavras-chave: Tatuagem. Redes Sociais. Aurora Pós-humana. 

 Abstract
This abstract aims to present how transmediatization has contributed to the 

dissemination and demystification of tattoo culture in post-modernity, as well as 
introducing such users to the fictional universe created by multimedia artist Edgar 
Franco known as, Aurora Pós-humana, through its use of tools from the most diverse 
digital platforms. Re-signifying the tattoo, starting from the aspect of marginality to the 
status of symbol of beauty, body empowerment, group association, ideological and 
subjective expression, transmedia tools, such as the filters of social networks, have a 
fundamental role in the capillarization of this culture and inclusion of this underground 
culture. Still regarding such dissemination, the use of digital tools can contribute to 
the dissemination of artistic productions as well as those inserted in the context of the 
Post-human Dawn, opening a space for the first contacts with such visual narratives.

The word tattoo has its origin in a Tahitian term “tau” or even “tatau” which, has 
its initial meaning as “wound or beaten drawing”. This expression comes from the 
onomatopoeia of the sound produced by repeated taps on the instrument that was 
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used to hit the hollow piece of wood that would deposit the ink on the skin, starting 
the tattooing process. According to Le BRETON (2004), the practice of tattooing is not 
only represented as a set of bodily procedures, but it incorporates a combination of 
historical meanings through which subjects are produced and produced. This practice, 
as ancestral as humanity, has already been prohibited, persecuted, served as a 
symbolism of bravery, an insignia of marginality, a mark of resistance, a protection 
amulet, rite of passage, cultural symbol, status, fashion, beauty and even a sign of 
sensuality.

Aurora Pós-human is a transmedia universe, from the perspective of science 
fiction and developed with the objective of supporting all the setting of artistic works 
in different media. Poetics was born from the desire to envision a new planet Earth, 
inspired by post-human perspectives, as described by the author Edgar Franco in 
partnership with Danielle Fortuna(2015). Also according to the authors, regarding this 
post-humanist perspective, it takes place in a future world where the propositions of 
scientists, cyberartists and transhumanists become reality, in which the human race 
is in the process of extinction. In this scenario, the body and mind are in constant 
reconfiguration and mutation.

Thus, analyzing concepts such as Baudrillard’s (1991) hyperreality, in which, 
according to the author, reality itself is rewritten in the virtual environment, since what 
we considered real escapes our perception and the considerations that Fábio Oliveira 
Nunes ( 2016) about the use of technology as a tool for criticism against technology 
itself, it was possible to support all theoretical arguments of the project to create an 
Instagram filter. The social network for sharing photos and videos, known worldwide 
as Instagram is a platform that has more than 1 billion monthly active users, and which 
has the presence of more than 500 million users accessing the network daily, and that 
number grows more every day. In Brazil, according to Ahlgren (2021), the number of 
users exceeds the number of 95 million, making it the platform with up to 58 times 
more engagement than Facebook. In August 2016, photo sharing appears through a 
tool called “Snapgram” or “Instastories”, in which the user can upload or post a video 
of a maximum of 15 seconds on the profile and which will only be available for 24 
hours (AHLGREN, 2021). Thus, using the software (SPARK AR) for creating filters 
on Instagram, it was possible to develop some proposals for filters that reinterpret 
reality from within themselves, in which the user can project himself into the universe 
of the Post Human Aurora , from the perspective of one of the fantastic beings that 
are present in such narrative, thus awakening greater engagement of users about the 
fictional universe.

Through the report of the creative process of filter construction and the use of 
augmented reality software, the research makes it possible to reinterpret the filters on 
the Instagram platform as an opening environment in the creation of reflections and 
debates about artistic works. This research aims to serve as a guideline and inspiration 
for artists who aim to develop new environments for artistic production and distribution, 
and who can somehow contribute to their visuals.

Keywords: Tattoo. Social networks. Posthuman Aurora.
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Resumo Expandido
No momento em que escrevo este texto o mundo vive um colapso 

estrutural, ideológico, cultural e moral causado pela pandemia da 
Covid-19. Nosso país é liderado por necropolíticos neofascistas 
genocidas, fanáticos monoteístas e hiperbilionários ávidos por lucro. 
Na aridez emocional desses tempos estranhos, a vida foi coisificada 
e não vale absolutamente nada, a ternura foi esquecida, a empatia 
enterrada. Estamos mergulhados em uma distopia, e o choque entre 
hiperinformação e tecnognose segue visceral. No universo ficcional 
transmídia criado por mim, a Aurora Pós-humana, imaginei um futuro 
em que a transferência 

da consciência humana para chips de computador seja algo 
possível e trivial. Em um tempo em que milhares de pessoas 
abandonaram seus corpos orgânicos por novas interfaces robóticas. 
Nesse futuro hipotético, a bioengenharia avançou de tal forma 
que a hibridização genética entre humanos, animais e vegetais 
torna-se possível e corriqueira, gerando infinitas possibilidades 
de mixagem antropomórfica, seres que em suas características 
físicas remetem-nos imediatamente às quimeras mitológicas. Nesse 
contexto ficcional, duas espécies pós-humanas tornaram-se culturas 
antagônicas e hegemônicas disputando o poder em cidades-estado 
ao redor do globo, enquanto uma pequena parcela da população - 
uma casta oprimida e em vias de extinção -, insiste em preservar as 
características humanas, resistindo às mudanças. E mesmo nesse 
panorama hipertecnológico os aspectos obscuros e luminosos das 
buscas transcendentes confrontam-se nas estruturas de poder. A 
história em quadrinhos (HQ) Transbinários, ambientada na Aurora 
Pós-humana, abre o álbum em quadrinhos Renovaceno: Quadrinhos 
Pós-humanistas e Transcendentes (FRANCO, 2021), ela baseia-se 
diretamente no videoclipe/videoarte Aforismo I: Cura Cósmica (2017), 
que foi criado a partir de uma parceria com o meu pai e de nossas 
reflexões e esperanças em um mundo que ampliasse sua empatia 
a partir da reconexão com a natureza e o cosmos, uma espécie 
de líbelo sobre a superação dos dilemas de nossa espécie rumo à 
sua integralização, uma obra sobre esperança e amorosidade. Pois 
bem, em 16 de agosto de 2020, meu pai, meu mentor e interlocutor 
filosófico, foi uma das vítimas do genocídio da Covid-19 no Brasil. 
Seu desaparecimento causou revolta em mim e deflagrou um 
processo niilista interior, levando-me a estados quase depressivos 
insuflados pela tendência extremista amplificada pela linguagem 
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digital binária que domina a hipercomunicação nos dias atuais e amplificou-se com 
a pandemia. O processo criativo foi o responsável por tirar-me desse abismo niilista 
e fazer-me perceber novamente a possibilidade de ser alegre e manter-me focado 
no agora, seguindo com amorosidade meus dias. Um desses processos deflagrou a 
criação da HQ Transbinários, que partiu de uma revisão do videoclipe em questão, 
em que meu pai interagia comigo, e da lembrança dolorosa de seu enterro de caixão 
fechado que fui obrigado a acompanhar à distância. Na história em quadrinhos eu 
reinterpreto a ideia de enterro, nesse caso com o personagem (meu alter ego pós-
humanista) integrando-se à natureza e sendo absorvido por ela. Assim, no seio da 
Terra, como uma semente gaiana, ele reconfigura-se em uma figura alada com ares 
luciferianos, simbolizando a libertação do ódio, mas também a esperança na superação 
do dogmatismo ideológico fascista, monetarista, neoliberal e monoteísta radical que 
tem (des)governado nossa nação. Existem outras mensagens implícitas na narrativa, 
como o fato de seu texto ser escrito em código binário (parte inferior das páginas) e 
necessitar de um decodificador online para sua tradução, e também o meu uso de 
inteligências artificiais e redes neurais para auxiliar na criação da visualidade final da 
HQ, subvertendo as funcionalidades objetivas dessas redes criadas com intenções 
de alimentar o consumo de produtos ou de entretenimento vazio e alienante. Ou seja, 
em uma atitude ciberpunk, utilizo dessas ferramentas para criticar seu próprio modus 
operandi. Para a visualidade da narrativa, desejei obter um estilo visual fractalizado que 
remetesse às minhas experiências com psicodélicos, assim utilizei as redes neurais 
batizadas de Neural Style Transfer (YONGCHENG et Al, 2018). Traduzido do inglês, 
é o que podemos chamar de “transferência de estilo neural” (NST), e refere-se à uma 
classe de algoritmos que manipulam imagens, objetivandode adotar a aparência ou 
o estilo visual de outra imagem. Os algoritmos NST são caracterizados pelo uso de 
redes neurais profundas em prol da transformação das imagens. A Adobe em parceria 
com pesquisadores da Universidade Cornell, em Nova York (EUA), criaram uma das 
primeiras redes neurais que transferem o estilo visual de uma foto para a outra. Hoje 
existem várias dessas redes neurais, muitas disponíveis para utilização online e 
outras para serem instaladas e utilizadas offline. Transbinários instaura-se como uma 
história em quadrinhos de inspiração pandêmica e psicodélica, com a visualidade 
implementada por NST.

Palavras-chave: História em Quadrinhos, Processo Criativo, Pandemia de 
Covid-19, pós-humano.

 
Abstract
As I write this paper, the world is experiencing a structural, ideological, cultural and 

moral collapse caused by the Covid-19 pandemic. Our country is led by genocidal 
neo-fascist necropoliticians, monotheistic fanatics and profit-hungry hyperbillionaires. 
In the emotional dryness of these strange times, life has been reified and worthless, 
tenderness has been forgotten, empathy has been buried. We are immersed in a 
dystopia, and the clash between hyperinformation and tecnognosis remains visceral. In 
the fictional transmedia universe created by me, the “Aurora Pós-humana” (Posthuman 
Aurora), I imagined a future in which transference

from human consciousness to computer chips is something possible and trivial. 
At a time when thousands of people abandoned their organic bodies for new robotic 
interfaces. In this hypothetical future, bioengineering has advanced in such a way 
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that genetic hybridization between humans, animals and plants becomes possible and 
commonplace, generating infinite possibilities of anthropomorphic mixing, beings whose 
physical characteristics immediately refer us to mythological chimeras. In this fictional 
context, two post-human species have become antagonistic and hegemonic cultures 
vying for power in city-states around the globe, while a small portion of the population 
- an oppressed and endangered caste - insists on preserving the characteristics 
human beings, resisting change. And even in this hypertechnological panorama, the 
dark and luminous aspects of the transcendent quests confront each other in the 
structures of power. The comic Transbinários, set in the Aurora Pós-humana, opens 
the comic book Renovaceno: Post-Humanists and Transcendents Comics (FRANCO, 
2021), it is directly based on the music video/video art “Aforismo I: Cura Cósmica” 
(Aphorism I:Cosmic Healing, 2017), which was created from a partnership with my 
father and from our reflections and hopes in a world that would expand its empathy 
from the reconnection with nature and the cosmos, a kind of libel about overcoming 
the dilemmas of our species towards its integration, a work about hope and love. 
Well, on August 16, 2020, my father, my mentor and philosophical interlocutor, was 
one of the victims of the Covid-19 genocide in Brazil. Its disappearance caused a 
revolt in me and triggered an inner nihilist process, taking me to almost depressive 
states insufflated by the extremist tendency amplified by the binary digital language 
that dominates hypercommunication nowadays and amplified with the pandemic. The 
creative process was responsible for taking me out of this nihilistic abyss and making 
me realize again the possibility of being happy and keeping me focused on the now, 
following my days with love. One of these processes triggered the creation of the 
comic Transbinários, which started from a review of the video in question, in which my 
father interacted with me, and the painful memory of his burial in a closed casket that I 
was forced to follow from a distance. In the comic book I reinterpret the idea of burial, 
in this case with the character (my post-humanist alter ego) integrating into and being 
absorbed by nature. Thus, in the bosom of the Earth, like a Gaian seed, it reconfigures 
itself in a winged figure with Luciferian airs, symbolizing the liberation of hatred, but 
also the hope in overcoming the fascist, monetarist, neoliberal and radical monotheist 
ideological dogmatism that it has (dis)governed our nation. There are other messages 
implicit in the narrative, such as the fact that your text is written in binary code (bottom 
of the pages) and you need an online decoder for its translation, and also my use of 
artificial intelligences and neural networks to help create the the comic’s final visuality, 
subverting the objective functionalities of these networks created with the intention of 
feeding the consumption of products or empty and alienating entertainment. In other 
words, in a cyberpunk attitude, I use these tools to criticize their own modus operandi. 
For the visuality of the narrative, I wanted to obtain a fractalized visual style that would 
refer to my experiences with psychedelics, thus used as neural networks called Neural 
Style Transfer - NST (YONGCHENG et al, 2018). NST refers to a class of algorithms 
that manipulate images in order to adopt the appearance or visual style of another 
image. NST algorithms are characterized by the use of deep neural networks in favor 
of image transformation. Adobe in partnership with researchers at Cornell University in 
New York (USA), created one of the first neural networks that transfer visual style from 
one photo to another. Today there are many such neural networks, many available for 
online use and others for installation and offline use. Transbinários establishes itself 
as a pandemic and psychedelic-inspired comic book, with the visuality implemented 
by NST.
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Resumo Expandido
O ato de fotografar está inserido em nosso cotidiano de diferentes 

formas, partindo da veiculação das tecnologias digitais de forma 
móvel, formando uma sistemática que torna a produção fotográfica 
acessível, realizadas diretamente com os próprios smartphones/
telefones celulares. Ter a possibilidade de fotografar de forma 
instantânea, com um dispositivo móvel e de forma digital, torna 
mais fácil o registro e amplia as possibilidades de armazenamento 
e compartilhamento, o que vemos em inúmeras redes sociais da 
atualidade.

Nesta perspectiva, este trabalho parte da exploração da linguagem 
fotográfica e sua produção digital no campo da educação, partindo da 
problemática: Como explorar as relações entre as novas tecnologias 
de informação e comunicação, a linguagem da fotografia, em meio a 
práticas educativas?

Para tanto, considera-se  que a captura de imagens faz parte da 
cultura de muitos, pois com a utilização das redes sociais, o uso 
do meio digital e das tecnologias móveis, atrelado ao consumo de 
imagens digitais diversas, tanto autorais, como as não autorais, 
tornam-se comportamentos cada vez mais frequentes.

Considerando relevante a preocupação em inserir tanto as novas 
tecnologias, quanto o uso destas, na produção de fotografias digitais 
na educação básica, torna-se possível uma abordagem, onde os 
educandos dialoguem com a Arte, os temas transversais e entre 
outras disciplinas curriculares, e seus próprios repertórios culturais. 
Com isso, oportuniza-se a melhoria e qualidade do ensino do conteúdo 
discutido em sala de aula e a produção de novos conhecimentos e 
aprendizagens. 

Portanto, convidar os educandos a pensar seu cotidiano com 
olhos de estrangeiros, não apenas olhar, mas incitar o ato de 
problematizar e perceber a imagética contemporânea de forma 
reflexiva, crítica e interpretativa, pois Martins (2006), aponta que para 
viver em sociedade, se faz necessária uma visão crítica e sentido de 
responsabilidade, pois as imagens possuem “vida cultural têm vida 
cultural e exercem poder psicológico e social sobre os indivíduos” 
(p.73) e estamos cada vez mais manipulados pela crescente oferta 
e visualidades, muitas vezes com aparência inofensiva, mas que 
circulam e invadem nosso cotidiano e acabam nos influenciar de 
diferentes formas.

As imagens podem trazer para o sujeito diferentes significados, 

FOTOGRAFIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: EXPERIÊNCIAS 
COM O COTIDIANO NA PRODUÇÃO DE NARRATIVAS 
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desde capturar imagens, registrar momentos felizes, viagens, momentos em família 
ou amigos, entre outros, e posteriormente recordar destes acontecimentos. Neste 
sentido, compreende-se que  “[...] a imagem pode ser tudo e o seu contrário e que “a 
imagem não se esgota em si mesma […] há sempre muito mais a ser apreendido, além 
daquilo que é, nela, dado a ler ou a ver” (PAIVA, 2002, p.13). E ainda na consciência 
que “[...] a imagem não é o retrato de uma verdade, nem a representação fiel de 
eventos ou objetos, mas uma espécie de ponte entre a realidade retratada e outras 
realidades” (PAIVA, 2002, p.19).

A partir disso e com os aportes metodológicos da perspectiva da Cultura Visual, foi 
possível instigar a proposta pedagógica em contexto de uma escola do campo. Nessa 
proposição houve um movimento em direção ao rompimento de padrões relacionados 
e idealizados pelas crianças e adolescentes, do que é arte ou que pode ser arte, 
como padrões que reforçam a arte como um dom, símbolo de beleza e autenticidade. 
Identificando que as artes visuais podem estar em diferentes mídias no cotidiano, 
como na televisão, no aparelho celular, nas propagandas publicitárias e até mesmo 
no caminho para a escola. 

A cultura visual em sala de aula oportuniza aos educandos, movimentos individuais 
a partir de suas visualidades. Nesse sentido, ao capturar/produzir/reproduzir/consumir 
determinadas imagens, as mesmas acabam evocando sentidos culturalmente 
construídos por aquele educando. Com isso, a experiência de reflexão sobre a prática 
pedagógica pode ser considerada uma autoavaliação em exercício de uma pedagogia 
da criticidade, em busca de um rompimento com padrões culturalmente estabelecidos 
em uma sociedade colonizada, também no campo da visualidade.

Esta perspectiva auto-reflexiva favorece também o compromisso com o objetivo 
mais amplo dos estudos críticos, nos quais o que se persegue não é uma análise da 
cultura visual dentro da sala de aula, mas oportunizar aos aprendizes uma reflexão 
sobre maneira como as manifestações da cultura visual refletem as  relações de 
poder, contribuindo-se em termos de suas vidas e também com a dos educadores nas 
dimensões emocional, política, social e material (HERNÁNDEZ, 2007, p. 70).

Produzir registros fotográficos neste entendimento, aponta a novos conceitos sobre 
a representação que a imagem propõe e, por sua vez, possibilita relações críticas ao 
analisar o mundo a partir da perspectiva da fotografia e com um olhar estrangeiro. 
Compreende-se que “[...] a realidade cotidiana é percebida por cada um de nós de 
um modo muito particular, damos sentido às situações por meio do nosso universo 
de crenças, elaborado a partir das vivências, valores e papéis culturais inerentes ao 
grupo social a que pertencemos” (GALVÃO, 2005, p. 328).

Nesse sentido, a fotografia como recurso didático em sala de aula, apresenta 
um espaço amplo de exploração de visão de mundo do estudante, relacionando a 
linguagem da fotografia ao processo de ensino e aprendizagem. Enquanto, também,  
possibilita a criação de dinâmicas e criação de narrativas, estas entendidas a partir 
de Galvão (2005) como o estudo das diferentes maneiras como os seres humanos 
experienciam o mundo, e como a forma que organizamos nossas experiências diárias 
e de acontecimentos.

Palabras claves: Cotidiano, Cultura visual, Fotografía digital, Narrativas en la 
educación
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Resumo Expandido
Pretendemos mostrar nesta narrativa visual o caminho criativo 

percorrido para chegarmos à construção colaborativa do Livro 
Dois. Partindo de inquietações pessoais sobre a Cultura Visual e a 
Cultura de Massa, o projeto começou a ser desenvolvido como uma 
tentativa de demonstração dos elementos visuais que compõe um 
personagem. Para tanto, foi criado um desenho corpóreo estilizado 
que serviu como base para a construção da representação gráfica 
e pictórica de personagens que permeiam o imaginário da indústria 
cultural nos anos 1980. Com o objetivo de lembrar e ser lembrado, o 
projeto inicialmente foi nomeado com o título lembrademim? buscando 
questionar as lembranças e recordações que aqueles personagens 
suscitavam tanto em mim quanto nos interlocutores/receptores que se 
depararam com esses personagens. “A partir das imagens é possível 
questionar como nos tornamos no que somos e como poderíamos 
não ser mais o que viemos a ser” (NASCIMENTO, 2011, p. 218). Após 
a escolha de cinco personagens desta cultura de massa, foi criada a 
representação gráfica deles, buscando sintetizar em poucos traços 
e cores chapadas os elementos constituintes destes personagens – 
adereços, máscaras, vestimenta. “Cultura de massas é maquiagem 
sem maquiagem” (ADORNO, 2020, p.179). Para um primeiro 
momento de diálogo e lembrança, estes desenhos dos personagens 
foram disponibilizados na forma de um painel interativo que convidava 
o público presente em uma mostra de arte a interagir e preencher nos 
balões de fala suas memórias e inquietações. As respostas surgidas 
desta interação foram variadas, desde a escrita de frases e bordões 
desses personagens, trechos da música tema dos filmes/séries e 
até a reprodução gráfica de outros personagens que fazem parte do 
mesmo universo. “Isso significa considerar que as imagens e outras 
representações visuais são portadores e mediadoras de significados 
e posições discursivas que contribuem para pensar o mundo e para 
pensarmos a nós mesmos como sujeitos” (HERNÁNDEZ, 2011, p. 
33). À medida que fui lendo essas interações, me disparava ideias 
de novas possíveis construções colaborativas e senti a necessidade 
de despertar um aspecto mais pessoal, em busca de lembrar e gerar 
lembranças: espalhados pelo Brasil, escolhi algumas pessoas com 
quem mantenho vínculo afetivo e convidei para participar deste 
projeto. Pedi seus endereços físicos e transformei os personagens 
em cartões postais. Surgiu assim meu primeiro contato com a arte 
correio, descobri que era um movimento que já existia há meio século 
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e me encantei com as possibilidades da arte em rede. Encontrei em sites e blogs na 
internet postagens diversas sobre a arte correio e comecei a enviar esses cartões 
postais para outras pessoas, fora da minha lista de conhecidos, nos endereços que 
apareciam nos registros online dos trabalhos. Para minha grata surpresa, em menos 
de um mês comecei a receber respostas, artistas de várias cidades e até mesmo 
de outros países e continentes retornavam minha expedição com seus trabalhos. 
Um novo mundo de possibilidades se abriu, cada trabalho trazia milhares de ideias 
e ensinamentos: descobri o selo de artista, os carimbos, o envelope-arte, todas as 
apropriações dos elementos que fazem parte do mundo das postagens. O sistema 
tradicional de correio não apenas para fazer circular a arte, mas sim como suporte, 
o medium para materializar as obras de arte, subvertendo as estruturas sociais 
artísticas e não-artísticas e levantando debate sobre a institucionalidade, os circuitos 
de produção, legitimação e circulação das obras bem como questionando os limites 
entre arte e comunicação. “Está implícita aí a noção de arte como comunicação, sem 
intermediários, voltada diretamente para seu público, desprezando as instituições, 
museus ou galerias como forma de agenciamento privilegiado” (FREIRE, 2006, p.57). 
Me senti privilegiado em conhecer e ser aceito nessa rede mesmo que tardiamente e, 
após alguns anos de troca intensa e imerso nesse laboratório artístico propus, como 
desdobramento do projeto lembrademim?, a construção coletiva de um livro de artista. 
Livro Dois é um livro de artista colaborativo que trabalha a hibridação da arte correio e 
a arte digital, mesclando a distribuição física e virtual da informação onde, a partir de 
um modelo contendo instruções, o contorno de um boneco/personagem e um balão 
de fala, propomos o cruzamento das linguagens verbal e visual. Os participantes 
foram instruídos a acessar o meu site e baixar o arquivo, imprimir, intervir e enviar 
por correio. Em seis meses de convocatória aberta, artistas de treze diferentes países 
enviaram mais de setenta trabalhos – incluindo artistas de renome dentro da arte 
correio –, compondo um livro de artista colaborativo com criações nas mais diversas 
técnicas. 

Palavras-chave: cultura visual; arte colaborativa; arte correio; arte e comunicação

Resumen
Pretendemos mostrar en esta narrativa visual el camino creativo recorrido para llegar 
a la construcción colaborativa del Libro Dos. A partir de inquietudes personales sobre 
la Cultura Visual y la Cultura de Masas, el proyecto comenzó a desarrollarse como 
un intento de demostrar los elementos visuales que componen un personaje. Por 
ello, se creó un dibujo corporal estilizado que sirvió de base para la construcción de 
la representación gráfica y pictórica de personajes que permean el imaginario de la 
industria cultural en la década de los 80. Para recordar y ser recordado, el proyecto se 
nombró inicialmente con el titulo ¿recuérdame? buscando cuestionar los recuerdos y 
remembranzas que esos personajes despiertan tanto en mí como en los interlocutores/
receptores que se encuentran con estos personajes. “A partir de las imágenes es 
posible cuestionar cómo nos convertimos en lo que somos y cómo podríamos no ser 
lo que vinimos a ser” (NASCIMENTO, 2011, p. 218, nuestra traducción). Después de 
elegir cinco personajes de esta cultura de masas, se creó una representación gráfica de 
ellos, buscando sintetizar en pocos trazos y colores planos los elementos constitutivos 
de estos personajes: rasgos, atrezzo, máscaras, vestimenta. “La cultura de masas 
es maquillaje sin maquillaje” (ADORNO, 2020, p.179, nuestra traducción). Para un 
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primer momento de diálogo y recuerdo, estos dibujos de los personajes se pusieron a 
disposición en forma de un panel interactivo que invitaba al público presente en una 
exposición de arte a interactuar y llenar sus recuerdos e inquietudes en los globos 
de habla. Las respuestas que surgieron de esta interacción fueron variadas, desde la 
redacción de frases memorables y eslóganes de estos personajes, extractos del tema 
musical de las películas/series e incluso la reproducción gráfica de otros personajes 
que forman parte del mismo universo. “Esto significa considerar que las imágenes 
y otras representaciones visuales son portadoras y mediadoras de significados y 
posiciones discursivas que contribuyen a pensar el mundo y a pensar en nosotros 
mismos como sujetos” (HERNÁNDEZ, 2011, p. 33, nuestra traducción). A medida que 
leía estas interacciones, me surgieron ideas para nuevas posibles construcciones 
colaborativas y sentí la necesidad de despertar un aspecto más personal, buscando 
recordar y generar recuerdos: esparcidos por Brasil, elegí algunas personas con las 
que mantengo un vínculo emocional y les invité a participar en este proyecto. Les pedí 
sus direcciones físicas y convertí los personajes en tarjetas postales. Así surgió mi 
primer contacto con el arte correo, descubrí que era un movimiento que había existido 
durante medio siglo y me encantó las posibilidades del arte en red. Encontré varias 
publicaciones sobre arte postal en sitios web y blogs y comencé a enviar estas postales 
a otras personas, fuera de mi lista de conocidos, a las direcciones que aparecían en 
los registros en línea de las obras. Para mi grata sorpresa, en menos de un mes 
comencé a recibir respuestas, artistas de varias ciudades e incluso de otros países 
y continentes contestaron a mi expedición con sus obras. Se abrió un nuevo mundo 
de posibilidades, cada obra trajo miles de ideas y lecciones: descubrí la estampilla de 
artista, los sellos de goma, el sobre artístico, todas las apropiaciones de elementos 
que forman parte del mundo de los posteos. El correo tradicional no solo para hacer 
circular el arte, sino como soporte, el medium para materializar las obras de arte, 
subvirtiendo las estructuras sociales artísticas y no artísticas y suscitando el debate 
sobre la institucionalidad, los circuitos de producción, la legitimación y circulación 
de las obras, así como cuestionando los límites entre el arte y la comunicación. 
“La noción de arte como comunicación, sin intermediarios, dirigida directamente a 
su público, está implícita allí, despreciando instituciones, museos o galerías como 
forma de agencia privilegiada” (FREIRE, 2006, p.57, nuestra traducción). Me sentí 
privilegiado de conocer y ser aceptado en esta red, aunque sea tardíamente, y luego 
de unos años de intenso intercambio e inmerso en este laboratorio artístico, propuse, 
como despliegue del proyecto ¿recuérdame?, la construcción colectiva de un libro 
de artista. Libro Dos es un libro de artista colaborativo que trabaja la hibridez del 
arte correo y el arte digital, mezclando la distribución física y virtual de la información 
donde, a partir de un modelo que contiene instrucciones, el contorno de un muñeco/
personaje y un globo de habla, es planteado el cruce de los lenguajes verbal y visual. 
Los participantes fueron instruídos a acceder a mi sitio web y descargar el archivo, 
imprimirlo, intervenir y enviarlo por correo. En seis meses de convocatoria abierta, 
artistas de trece países distintos enviaron más de setenta obras – entre ellos artistas 
de renombre dentro del arte correo –, componiendo un libro de artista colaborativo con 
creaciones en las más diversas técnicas.

Palabras-clave: cultura visual; arte colaborativa; arte correo; arte y comunicación
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Resumo
A constituição de símbolos nacionais, são um importante 

reflexo da necessidade de unidade pela qual diversas sociedades 
encontram para se afirmar enquanto uma maneira de composição 
social. A bandeira de uma federação, por exemplo, acaba sendo uma 
alternativa para sintetizar em apenas um ícone as narrativas de um 
determinado território, que por vezes acaba por não contemplar a 
real história de um lugar e seus agentes. Na história, a criação de 
determinados emblemas para demarcar posses se adentra a lógica 
colonialista de domínio e poder, ainda sentidas na contemporaneidade 
de forma constante. Dessa maneira, é possível compreender o caso 
presente no Brasil, onde não somente a bandeira, mas também suas 
cores, foram tomadas por movimentos de cunho antidemocrático 
que representam apenas parte da população e acabam por refletir a 
experiência brasileira por aqueles que detém o poder em suas mãos. 
Ao buscar uma reflexão sobre um elemento de cunho nacional como 
a bandeira de um país, faz-se necessário compreender a localização 
que este se insere, presente dentro do inconsciente específico de 
uma população bem como, se desempenha o jogo social a sua volta 
(DURANT, 1999). Os símbolos presentes dentro da constituição do 
Brasil, partem do processo de dominação vivenciada por esse território 
em diversos momentos da sua história pós-cabralina. A presença das 
cores verde e amarelo, consideradas símbolo nacionais, advém das 
Casas reais presentes dentro da narrativa da Coroa Portuguesa, o 
verde dos Bragança, cor usada por esse grupo desde as investidas 
nas grandes navegações, e o amarelo da Casa de Habsburgo, 
de onde vem a Imperatriz Leopoldina já no contexto do século 
XIX. Dada forma, é possível ler como a constituição desse sigma 
a representar todo um povo é fruto do imaginário de um pequeno 
grupo que detinha o poder em naquele contexto. Com o cenário da 
Independência e logo em seguida a República, tornou-se urgente a 
existência de um emblema que unisse os mais diversos estados e 
suas configurações em apenas um vocativo simbólico, presente no 
imaginário da população. Houve modelos de bandeira sugeridos a 
época que não tinham o tradicional verde e amarelo, mas as cores 
preto, vermelho e branco como referência ao mito das três raças tão 
explorado posteriormente por Darcy Ribeiro (1995, p.68), como a 
ideia do um país fruto da miscigenação. Esse ideal de pátria munida 
de certa democracia racial não era o que a República queria para si, 
e optou-se pela bandeira em verde, amarelo e azul, acrescida de um 
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lema positivista ao centro, pois era esse o ideal que se queria entrar para história.
A existência de ruídos entre a população e seu maior símbolo identitário até aquele 

momento demostra certa incongruência, e como menciona Mary Del Priori (2012, 
p.238) que enquanto a República recém nascida ostentava na bandeira o lema “Ordem 
e Progresso”, a infância negra ia em contraste com a desordem e atraso que lhe 
restava àquele momento. A relação cívica do brasileiro com a bandeira e suas cores, 
são espelho da falta do reconhecimento de si em sua história, uma vez que boa parte 
de população ainda acredita que verde representa as matas, o amarelo o ouro e o azul, 
o céu. O Brasil faz sua cabeça nesse imaginário verde-amarelo, que entre diversos 
conflitos, também permeia momentos de boa euforia típicos da cultura nacional, como 
jogos de futebol e diversas manifestações populares que se colorem a partir dessa 
proposição, impossibilitando negar que estas cores também podem ter a capacidade 
de  refletir uma ideia de nacionalidade que não é maléfica. Uma vez que já fixada no 
imaginário do povo das terras Brasil, a alternativa que resta é a busca pela subversão 
a lógica vigente em torno desse símbolo, desconstruindo-o, recriando e reinventando 
novas possibilidades enquanto emblema (SANTOS VIEIRA, 2011). Em Cabeça feita 
(2021) encontra-se uma busca por retomar esse sigma brasileiro que não representa o 
discurso que lhe é inserido hoje, de forma a pensar a angústia atualmente vivenciada 
por uma parcela significativa da população que estando de fronte com esse símbolo, 
encontra repulsa a ele por conta da apropriação dessa iconografia como parte de 
um projeto de estado genocida em vigor. O termo cabeça feita versa sobre aqueles 
que tem uma opinião própria irredutível a respeito de algum assunto, o ato de fazer 
essa cabeça com faixas de cetim tal como um pau-de-fita, é realizar uma tecedura 
negando os discursos vigentes e de caráter antidemocrático que hoje impossibilitam 
uma visão de um Brasil mais brasileiro, onde o verde e amarelo não são sinônimos 
de algo tenebroso. Como mencionou Gilberto Freyre na plenária da Constituinte de 
1946; ‘’O passado nunca foi, o passado continua’’, e assim, é necessário não lançar 
mão desse símbolo, entendendo-o como uma perspectiva para uma pátria plural que 
seja de todos e não apenas de alguns.

Palavras-chave: Bandeira; Brasil; Narrativa Visual; Símbolo.

Resumen
La constitución de símbolos nacionales, son un importante reflejo de la necesidad 

de unidad por la cual diversas sociedades se encuentran para afirmarse como 
una manera de composición social. La bandera de una federación, por ejemplo, 
termina siendo una alternativa para sintetizar en un solo icono las narrativas de un 
determinado territorio, que a veces termina por no contemplar la verdadera historia de 
un lugar y sus agentes. En la historia, la creación de ciertos emblemas para demarcar 
posesiones se adentra en la lógica colonialista de dominio y poder, aún sentidas en la 
contemporaneidad de forma constante. De esa manera, es posible comprender el caso 
presente en Brasil, donde no solamente la bandera, sino también sus colores, fueron 
tomadas por movimientos de cuño antidemocrático que representan apenas parte de 
la población y acaban por reflejar la experiencia brasileña por aquellos que detentan 
el poder en sus manos. Al buscar una reflexión sobre un elemento de cuño nacional 
como la bandera de un país, se hace necesario comprender la localización que éste 
se inserta, presente dentro del inconsciente específico de una población así como, se 
juega el juego social a su alrededor (DURANT, 1999). Los símbolos presentes dentro 
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de la constitución de Brasil, parten del proceso de dominación vivida por ese territorio 
en diversos momentos de su historia. La presencia de los colores verde y amarillo, 
consideradas símbolo nacionales, viene de las Casas reales presentes dentro de la 
narrativa de la Corona Portuguesa, el verde de los Braganza y el amarillo de la Casa 
de Habsburgo. En cierta forma, es posible leer cómo la constitución de esa sigma que 
representa a todo un pueblo es fruto del imaginario de un pequeño grupo que tenía el 
poder en ese contexto. Con el escenario de la Independencia y luego en seguida la 
República, se tornó urgente la existencia de un emblema que uniera los más diversos 
estados y sus configuraciones en solo un vocativo simbólico, presente en el imaginario 
de la población. Hubo modelos de bandera sugeridos la época que no tenían el 
tradicional verde y amarillo, pero los colores negro, rojo y blanco como referencia al 
mito de las tres razas tan explorado posteriormente por Darcy Ribeiro (1995, p.68), 
como la idea de un país fruto del mestizaje. Ese ideal de patria provista de cierta 
democracia racial no era lo que la República quería para sí, y se optó por la bandera 
en verde, amarillo y azul, añadida de un lema positivista al centro, pues era ese el 
ideal que se quería entrar para la historia. La existencia de ruidos entre la población y 
su mayor símbolo identitario hasta aquel momento demuestra cierta incongruencia, y 
como menciona Mary Del Priori (2012, p.238) que mientras la República recién nacida 
ostentaba en la bandera el lema “Orden y Progreso”, la infancia negra iba en contraste 
con el desorden y atraso que le quedaba a aquel momento. La relación cívica del 
brasileño con la bandera y sus colores, son espejo de la falta de reconocimiento de sí 
mismo en su historia, una vez que buena parte de la población todavía cree que verde 
representa los bosques, el amarillo el oro y el azul, el cielo. Brasil hace su cabeza 
en ese imaginario verde-amarillo que, entre diversos conflictos, también impregna 
momentos de buena euforia típicos de la cultura nacional, como partidos de fútbol 
y diversas manifestaciones populares que se colorean a partir de esa proposición, 
imposibilitando negar que estos colores también pueden tener la capacidad de 
reflejar una idea de nacionalidad que no es maléfica. Una vez que ya fijada en el 
imaginario del pueblo de las tierras Brasil, la alternativa que resta es la búsqueda por 
la subversión de la lógica vigente en torno a ese símbolo, deconstruyéndolo, recreando 
y reinventando nuevas posibilidades como emblema (SANTOS VIEIRA, 2011). En 
Cabeza hecha (2021) se encuentra una búsqueda por retomar ese sigma brasileño 
que no representa el discurso que le es insertado hoy, de forma a pensar la angustia 
actualmente vivida por una porción significativa de la población que estando de frente 
con ese símbolo, encuentra repulsión a él por la apropiación de esa iconografía como 
parte de un proyecto de estado genocida en vigor. El término cabeza hecha versa 
sobre aquellos que tienen una opinión propia irreductible respecto a algún asunto, 
el acto de hacer esa cabeza con fajas de satén tal como un pau-de-fita Es realizar 
una tejeduría negando los discursos vigentes y de carácter antidemocrático que hoy 
imposibilitan una visión de un Brasil más brasileño, donde el verde y amarillo no son 
sinónimos de algo tenebroso. Como mencionó Gilberto Freyre; ‘’El pasado nunca fue, 
el pasado continúa’’, y así, es necesario no echar mano de ese símbolo, entendiéndolo 
como una perspectiva para una patria plural que sea de todos y no solo de algunos.

Palabras clave: Bandera; Brasil; Narración Visual; símbolo.
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Resumen Expandido
Usted está aquí, y debería ir pensando cómo escapar. Esto es 

un teatro sin función, una arquitectura sin muros, han prohibido y 
cancelado y ya no es posible permanecer en un mismo espacio ante 
la inminencia de lo invisible. Lo invisible es contagioso y promete uno 
de los miedos más comunes: el desvanecimiento total. Todos nos 
vamos a desvanecer, pero no aquí, no en un teatro, no intentando 
escapar de lo invisible. La única solución para salvarse es cumplir en 
colectivo. Ustedes están aquí y todavía están a tiempo. Cumplirán las 
indicaciones necesarias, por más estrafalarias que parezcan, y serán 
protagonistas de su propia obra: Teatro aumentado, acciones contra 
lo invisible.

Teatro Aumentado propone activar el espacio público a través 
de un dispositivo cultural, tecnológico, arquitectónico, lúdico y 
pedagógico mediado por artistas, quienes trabajando en territorio 
integran a la comunidad local en cada acontecimiento. El proyecto 
nace específicamente como una alternativa espacial a los edificios 
de espectáculos, cerrados a causa de la pandemia. Como una 
arquitectura sin muros, la propuesta plantea un tablero a escala real 
que refiere a una tipología de síntesis de teatro a la italiana, para 
operar como espacio performativo, tablero de juego de roles a escala 
humana y teatro al aire libre.

En diciembre del 2020 se realizó un prototipo y primer 
acontecimiento de Teatro Aumentado en la explanada ubicada en 
la Rambla y Magallanes, experimentando una modalidad de juego 
urbano. Ese mismo día también se registró la cantidad de casos de 
Covid 19 más alto hasta el momento. Dicha acción se trató de una 
dinámica cooperativa en donde el público y los artistas tuvieron que 
llevar a cabo tareas específicas reveladas en el momento y cada 
una asignada a un participante del público al azar con el objetivo de 
escapar del teatro debido a la aparición de un virus. Las tareas no 
tuvieron un orden predeterminado y dependió del público organizarse 
para poder completarlas en tiempo. Al ingresar al teatro el público era 
ubicado en sus asientos y el Maestro de Juego comunicaba la premisa 
e iba distribuyendo las tareas a discreción, generando y dirigiendo 
un ejercicio de cuerpos que se desplazaban dentro del teatro para 
cumplir sus objetivos y al mismo tiempo revelando una coregrafía 
incomprensible para los paseantes externos que caminaban por la 
rambla procurando entender de qué se trataba la situación.

La selección del teatro a la italiana tiene que ver con que dicha 
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tipología revolucionó la arquitectura teatral y los textos escritos, ya que fue la primera 
experiencia de un edificio cerrado junto con la aparición de un novísimo elemento, el 
telón, que rápidamente se transformó en un ícono de lo teatral (Szuchmacher, 2015). 
Este tipo de teatro es un espacio muy polémico desde un punto de vista arquitectónico 
y desde una perspectiva social, ya que a partir de su creación visibilizó diferencias 
socioeconómicas, culturales y territoriales. Experimentar con esta tipología en el sitio 
seleccionado y con la dinámica artística y lúdica propuesta es en parte una provocación 
a este dispositivo y sus implicancias.

A nivel de tecnología se trabajó con realidad aumentada, proponiendo filtros posibles 
como medios para algunas de las tareas a realizar. Sobre todo fueron utilizados por 
público externo en superposición con el desarrollo de juego, ensayando visualidades 
de escala edilicia justamente para construir las imágenes de este nuevo teatro y la 
obra en su sitio.

Teatro Aumentado fue el proyecto ganador de Uruguay en el concurso Ideatón Volver 
a la Calle 2020 organizado por el Laboratorio de Ciudades del BID y la plataforma 
Ciudades Comunes, donde participaron casi 500 propuestas. El concurso tuvo como 
objetivo buscar soluciones innovadoras para reactivar los espacios públicos en la 
ciudad pospandemia.

Palabras Clave: Urbanismo táctico, Realidad Aumentada, Cultura Visual.

Abstract
You are here, and you should be thinking about how to escape. This is a theater 

without a play, an architecture without walls, prohibited and canceled, it is no longer 
possible to stay in the same space in the face of the invisible. The invisible is contagious 
and promises one of the most common fears: total blacking out. We are all going to 
fade, but not here, not in a theater, not trying to escape the invisible. The only solution 
to save yourself is to comply collectively. You are here and there is still time. You will 
comply with the necessary indications, no matter how outlandish they may seem, and 
you will be the protagonists of your own play: Augmented theater, actions against the 
invisible.

Augmented Theater proposes activating the public space through a cultural, 
technological, architectural, recreational and pedagogical device mediated by artists, 
who, working in the territory, integrate the local community in each event. The project 
was born as a spatial alternative to the entertainment buildings, closed due to the 
pandemic. As an architecture without walls, the project proposes a full-scale board that 
refers to a typology of the Italian theater, to operate as a performative space, a human-
scale role-playing board and an open-air theater.

In December 2020, a prototype and first Augmented Theater event was held on the 
esplanade located on the seaside at Magallanes street crossing, performing an urban 
game modality. That same day also recorded in the highest number of Covid 19 cases 
to that date. This event, performance and game was a cooperative dynamic where the 
audience and the artists had to carry out some specific tasks revealed at the moemnt 
and each one assigned to a random audience participant with the aim of escaping from 
the theater, due to the appearance of a virus. The tasks did not have a predetermined 
order and it was up to the public to organize themselves to be able to complete them 
on time. Upon entering the theater, the audience was placed in their seats and the 
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Game Master communicated the premise and distributed the tasks at his discretion, 
generating and conducting an exercise of bodies that moved within the theater to meet 
their objectives and at the same time revealing an incomprehensible choreography 
for the outside audience who walked along the seaside trying to understand what the 
situation was about.

The selection of the Italian theater footprint had to do with the fact that this typology 
revolutionized the theatrical architecture and written texts, since it was the first 
experience of a closed building, together with the appearance of a brand new element, 
the red curtain, which quickly became a icon of the theatre (Szuchmacher, 2015). 
This type of theatre is a very controversial space from an architectural point of view 
and from a social perspective, its creation made visible socio-economic, cultural and 
territorial differences. Experimenting with this typology in the selected site and with the 
proposed artistic and playful dynamics is partly a provocation to this typology and its 
implications.

At the technology level, we worked with augmented reality, proposing possible filters 
as means for some of the tasks to be carried out. Above all, they were mostly used by 
external audiences in superposition with the game development, testing building-scale 
visuals precisely to build the images of this new theatre on its site.

Augmented Theater was Uruguay’s winning project in the Ideatón Volver a la Calle 
2020 contest organized by the IDB’s Cities Laboratory and the Common Cities platform, 
where almost 500 proposals participated. The contest aimed to seek innovative 
solutions to reactivate public spaces in the post-pandemic city.

Keywords: Placemaking, Augmented Reality, Visual culture.
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Resumen Expandido
La mediación cultural y sus relaciones con la educación artística 

y profesional de las artes visuales y escénicas, es un tema que nos 
ocupa y que creemos debe ser abordado desde diversas perspectivas.

Este trabajo refiere a un work in progress, a un proceso de 
producción de una intervención en un sitio específico de la ciudad 
de Montevideo, llevado adelante colectivamente por estudiantes de 
formación en danza contemporánea, de nivel universitario. Se trata de 
la propuesta de trabajo de un curso de mediación cultural, que tiene 
como localización una vieja estructura urbana, que hasta hace poco 
funcionara como mercado hortofrutícula en la ciudad de Montevideo: 
el Mercado Modelo.

El edificio, hoy vacío, estuvo siempre dedicado a la función de 
distribución y comercialización de la producción nacional, y es una 
vieja pieza arquitectónica de los años ’30, del por entonces pujante 
desarrollo urbano de la capital del país. 

Bajo estas condiciones, y antes de que el gobierno de la ciudad 
defina su destino, el viejo mercado recibe el trabajo en proceso de 
un grupo de casi cuarenta personas, estudiantes y docentes de 
la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Universidad de la 
República, que habrán de montar una intervención cuyas condiciones, 
mediadas por la pandemia, serán lo efímero, la sorpresa y la apertura 
al barrio inmediato que circunda la arquitectura.

La acción así proyectada funciona bajo el título Modelo Vacío, 
promoviendo desde el planteo un juego de palabras desafiante para 
provocar un juego de mediación con el patrimonio histórico y las artes 
visuales y performáticas, poniendo en juego narrativas, testimonios, 
relatos, imágenes y, especialmente, cuerpos en acción.

Modelo Vacío es el nombre que incita a la acción, y se centra en 
un sitio específico de la ciudad de Montevideo, pretendiendo que las 
prácticas colectivas accionen los bordes de lo artístico y lo social, y el 
compromiso subjetivo de cada participante.

Palabras clave: Mediación cultural, danza contemporánea, artes 
visuales, sitio específico.

Resumo Expandido
A mediação cultural e a sua relação com a educação artística e 

profissional nas artes visuais e performativas é um assunto que nos 
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ocupa e que acreditamos que deve ser abordado de diferentes perspectivas.
Este trabalho refere-se a um trabalho em curso, a um processo de produção de uma 

intervenção num local específico da cidade de Montevideo, realizado colectivamente 
por estudantes de dança contemporânea a nível universitário.

É a proposta de trabalho de um curso de mediação cultural, que tem como localização 
uma estrutura urbana antiga, que até recentemente funcionava como um mercado de 
frutas e legumes na cidade de Montevideo: o Mercado Modelo.

O edifício, agora vazio, foi sempre dedicado à função de distribuição e comercialização 
da produção nacional, e é uma antiga peça de arquitectura dos anos 30, do então 
florescente desenvolvimento urbano da capital do país. 

Nestas condições, e antes de o governo da cidade definir o seu destino, o antigo 
mercado recebe o trabalho em curso de um grupo de quase quarenta pessoas, 
estudantes e professores da Licenciatura em Danza Contemporánea da Universidade 
da República, que irão montar uma intervenção cujas condições, mediadas pela 
pandemia, serão efémeras, surpreendentes e abertas ao bairro imediato que rodeia a 
arquitectura.

A acção assim planeada funciona sob o título Modelo Vacío, promovendo um jogo 
desafiante de palavras para provocar um jogo de mediação com o património histórico 
e as artes visuais e performativas, trazendo em jogo narrativas, testemunhos, histórias, 
imagens e, especialmente, corpos em acção.

Modelo Vacío é o nome que incita a acção, e está centrado num local específico 
na cidade de Montevideo, com a intenção de que as práticas colectivas activem as 
fronteiras da arte e do social, e o compromisso subjectivo de cada participante.

Palavras-chave: Mediação cultural, dança contemporânea, artes visuais, site-
specific.
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Resumen Expandido
Destellos es parte de un proceso de investigación que tiene como 

anclaje mi experiencia personal sobre un tema de relevancia social. 
Surge como necesidad ya que cuando un acontecimiento nos ha 
impactado de forma radical quedan las marcas afectivas impregnadas 
en nuestro espíritu (RICOEUR; NEIRA, 2008, página 547) y así, 
permanecen en nosotros aunque no las recordemos. El olvido, parte 
constitutiva de la memoria (RICOEUR; NEIRA, 2008) puede ejercer 
un papel preponderante ante una afección de este tipo. En mi caso, 
el olvido se apoderó de mi memoria por mucho tiempo y si bien fue 
útil para vivir una infancia feliz, en mi vida adulta necesité ir en busca 
de mis recuerdos.

Mi memoria comienza a los tres años, vivo con mis abuelos en 
Montevideo, mi hermano y mi padre están exiliados en Italia y mi 
madre es presa política. Soy una niña que permaneció desaparecida 
durante 13 días junto a su hermano de siete años. Mi voz es afónica 
y a veces quedo muda, como si un nudo apretara mi garganta. Pese 
a todo soy una niña feliz. Desde corta edad pude ver mis privilegios: 
nací en el exilio pero vivo en mi país, me secuestraron pero no lo 
recuerdo y tampoco recuerdo mis días de encierro, ni los malos 
momentos en las visitas y sobre todo, fui una niña desaparecida pero 
no apropiada. Sin embargo, llevo en mi cuerpo las vivencias y la 
experiencia de aquellos días.

A través de este proyecto de investigación desde el campo artístico 
busco colocar en la escena pública esos pocos destellos de memoria 
que conservo y con ellos, aportar a la construcción de la memoria 
colectiva (HALBWACHS, 2004). Me moviliza por tanto una necesidad 
asociada a lo social y otra a lo personal. Jelin (2002) plantea que 
existe un imperativo ético ligado a la idea de que es necesario 
recordar para no repetir. Este sentimiento ético hace imperioso el 
ejercicio de memoria en un momento en que en Latinoamérica los 
movimientos antiderechos crecen y en el que los partidos de ultra 
derecha ganan terreno. 

Por otro lado, existe la necesidad personal de hacer este ejercicio 
de memoria, porque lo que no se recuerda no es olvido sino ausencia 
de un recuerdo, algo que estuvo y ya no está, y por tanto, implica 
un vacío que es la presencia de esa ausencia (JELIN, 2017). El 
arte como generador de conocimiento permite trasformar memorias 
traumáticas a través de propuestas que habiliten la transmisión de 
experiencias. 
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Uruguay
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Destellos trabaja con el “pasado reciente”, un período de la historia nacional signado 
por la violencia y el horror. Un pasado en permanente disputa que pone en evidencia 
lo que plantea Allier (2010) sobre los “usos políticos del pasado” haciendo referencia a 
las tensiones propias de las disputas memoriales. Las narrativas sobre las memorias 
son un terreno en permanente reelaboración que necesita de “emprendedores de 
la memoria” (JELIN, 2002, página 48) para que sus sentidos hegemónicos sean 
revertidos. 

A través de Destellos me propongo afectar con la intención de involucrar a los y 
las espectadoras y lograr algún tipo de trasformación (VAN ALPHEN, 2019, página 
60), tomando el sentido que propone Bennet (2009) de ser “azotado con afecto”. Con 
este propósito busco trasmitir la experiencia a través de la potencia del arte que es 
capaz de “volver sensible lo inhumano” (RANCIERE; GONZALEZ, 2013, página 47). 
Es en este sentido que podemos hablar de “las operaciones afectivas del arte” (VAN 
ALPHEN, página 66).

Destellos se compone de dos propuesta artísticas individuales pero intercomunicadas 
entre sí. La primera es Tiempo quebrado, un relato en audio que relata una anécdota 
concreta, específica. Este recuerdo es para mi –y lo fue desde el día que sucedió– la 
demostración gráfica de la violencia ejercida contra las infancias durante el terrorismo 
de Estado. La segunda propuesta, es un vídeo-experimental en el que se yuxtaponen 
imágenes del pasado con imágenes del presente acompañadas de audios extraídos 
de entrevistas realizadas por otras personas a diferentes integrantes de mi familia.

Aunque no lo recuerde es un autorretrato que coloca mi experiencia vinculando lo 
público y lo privado. Porque como dice el título –el cual surge de una entrevista que 
me realizaron para un documental– aunque no lo recuerde esa vivencia existió y por 
tanto, me constituye. Mi identidad fue marcada por una situación que no recuerdo pero 
por la cual fui afectada. Si bien la falta de memoria me protegió siempre, mi cuerpo 
lleva las huellas de esos días.

La experiencia que me toco vivir nunca fue mía ya que es un acontecimiento político. 
Fue retratadas y registrada por muchas personas desde el audiovisual, la literatura y 
el comics. A través de esta investigación me propongo explorarlas ahora desde mi 
subjetividad.

Palabras clave: Memoria, transmisión, pasado reciente, arte.

Resumo Expandido
Destellos faz parte de um processo de investigação que está ancorado na 

minha experiência pessoal sobre um tema de relevância social. Surge como uma 
necessidade porque quando um evento tem um impacto radical sobre nós, as marcas 
afetivas permanecem impregnadas no nosso espírito (RICOEUR; NEIRA, 2008, 
página 547) e, portanto, permanecem em nós, mesmo que não nos lembremos delas. 
O esquecimento, uma parte constituinte da memória (RICOEUR; NEIRA, 2008), 
pode desempenhar um papel preponderante neste tipo de condição. No meu caso, o 
esquecimento tomou conta da minha memória durante muito tempo e embora fosse 
útil para viver uma infância feliz, na minha vida adulta precisei ir em busca das minhas 
memórias.

A minha memória começa aos três anos de idade, vivo com os meus avós em 
Montevidéu, o meu irmão e o meu pai estão exilados na Itália e a minha mãe é uma 
prisioneira política. Sou uma rapariga que esteve desaparecida durante 13 dias com o 
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seu irmão de sete anos. A minha voz é rouca e por vezes sou muda, como se um caroço 
estivesse a apertar-me a garganta. No entanto, eu sou uma criança feliz. Desde jovem 
pude ver os meus privilégios: nasci no exílio, mas vivo no meu país, fui raptada mas 
não lembro disso como também não lembro dos meus dias de confinamento, nem dos 
maus momentos durante as visitas e, sobretudo, fui uma criança desaparecida, mas 
não apropriada. No entanto, trago no meu corpo as experiências desses dias.

Através deste projeto de investigação do campo artístico, procuro colocar no palco 
público aqueles poucos vislumbres de memória que retenho e, com eles, contribuir para 
a construção da memória coletiva (HALBWACHS, 2004). Estou, portanto, mobilizado 
por uma necessidade associada ao social e por uma necessidade associada ao 
pessoal. Jelin (2002) argumenta que existe um imperativo ético ligado à ideia de que 
é necessário recordar para não repetir. Este sentimento ético torna o exercício da 
memória imperativo numa altura em que os movimentos antidireitos estão a crescer 
na América Latina e os partidos de ultradireita estão a ganhar terreno. 

Por outro lado, existe uma necessidade pessoal de realizar este exercício de 
memória, porque o que não é recordado não é o esquecimento, mas a ausência de 
uma memória, algo que estava lá e já não está, e, portanto, implica um vazio que é 
a presença dessa ausência (JELIN, 2017). A arte como gerador de conhecimento 
torna possível transformar memórias traumáticas através de propostas que permitem 
a transmissão de experiências. 

Destellos trabalha com o “passado recente”, um período da história nacional 
marcado pela violência e pelo horror. Um passado em disputa permanente que traz à 
luz o que Allier (2010) diz sobre os “usos políticos do passado”, referindo-se às tensões 
inerentes às disputas memoriais. As narrativas sobre memórias são um terreno em 
permanente reformulação que necessita de “empreendedores de memória” (JELIN, 
2002, página 48) para que os seus significados hegemônicos possam ser invertidos. 

Através da Destellos pretendo afetar com a intenção de envolver os espectadores 
e conseguir algum tipo de transformação (VAN ALPHEN, 2019, página 60), tomando 
o sentido proposto por Bennet (2009) de ser “chicoteado com afeto”. Para este fim, 
procuro transmitir a experiência através do poder da arte que é capaz de “tornar o 
desumano sensível” (RANCIERE; GONZALEZ, 2013, página 47). É neste sentido que 
podemos falar de “as operações afetivas da arte” (VAN ALPHEN, página 66).

Destellos é composto por duas propostas artísticas individuais, mas 
intercomunicantes. O primeiro é Tempo quebrado, uma história em áudio que relaciona 
uma anedota concreta e específica. Esta memória é para mim – e tem sido desde o 
dia em que aconteceu – a demonstração gráfica da violência exercida contra crianças 
durante o terrorismo de estado. A segunda proposta é um vídeo experimental, no qual 
imagens do passado são justapostas com imagens do presente, acompanhadas de 
áudio extraído de entrevistas realizadas por outras pessoas com diferentes membros 
da minha família.

Embora não me lembre, é um autorretrato que coloca a minha experiência a ligar 
o público e o privado. Porque, como diz o título –que vem de uma entrevista que fiz 
para um documentário– embora não me lembre, essa experiência existiu e, portanto, 
constitui a minha pessoa. A minha identidade foi marcada por uma situação de que 
não me lembro, mas pela qual fui afetada. Embora a minha falta de memória sempre 
me tenha protegido, o meu corpo tem os vestígios desses dias.

A experiência que tive de viver nunca foi minha, uma vez que se trata de um 
acontecimento político. Foi retratado e gravado por muitas pessoas em audiovisuais, 
literatura e histórias em quadrinhos. Através desta investigação proponho-me explorá-
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los agora a partir da minha subjetividade.

Palavras-chave: Memória, transmissão, passado recente, arte.
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Resumo Expandido
Embora iniciados desde 1929 nos EUA como boletins mimeografados 

por fãs amadores da Ficção Cientifica (FC), os fanzines alcançaram 
recentemente o estatuto de arte. Tendo se espalhado graças ao 
advento das fotocopiadoras, dos shows de rock e punks ingleses e 
norte-americanos e dos quadrinhistas underground, principalmente 
a partir das décadas de 1960 e 1970, chegando a temas os mais 
variados possíveis (e formatos idem), vêm angariando presenças 
em eventos como feiras e catalogações em fanzinotecas no mundo 
todo. Além disso, ampliam-se neste novo século como coadjuvantes 
na educação desde a escolar à pós-graduação, sendo finalmente 
reconhecidos como objetos manufaturados artísticos (donde advém 
o termo art-zine, ou no Brasil, artezine). É assim que aqui se expõe 
uma nova possibilidade artística atinente a um fanzine, revista 
paratópica (do grego para + topos, ou seja, ao lado da oficialidade 
das publicações, sendo não comerciais), preconizando-se uma nova 
abordagem como campo expandido exemplificado pelo artezine 
3D Imagens, vol. III. O conceito de “campo expandido” passou a 
designar processos artísticos que procuram dirimir fronteiras ou 
alargar limites de determinadas práticas e expressões artísticas 
(ELIAS, VASCONCELOS, 14 a 18/04/2009), partindo-se de novas 
concepções heterogêneas da escultura no campo ampliado, desde 
Rosalind Krauss (VENEROSO, Jan./Jun. 2014) em que nesta arte 
se pensavam as incorporações, fusões, bem como ampliações 
chegando-se também às gravuras gigantes do artista Francisco de 
Almeida (PAULA, 2014). E tal como há os campos da escultura e 
gravura expandidos, sói acontecer o mesmo com o desenho, gravura 
e cinema expandidos, incluindo as histórias em quadrinhos (HQs), 
conforme Edgar Franco se utilizou deste conceito expandido para 
suas HQtrônicas (FRANCO, 2016, 2017) que hibridizam a arte dos 
quadrinhos com possibilidades sonoras e ilusão de movimentos, 
bem como Andraus também o fez para suas HQs expandidas como 
“Convergência” (ANDRAUS, 12/06/2013). Agora há também nova 
possibilidade ampliada com os zines além de serem “folheados”, 
não apenas por hibridizarem-se com sons, mas por alterarem seus 
campos e modalidades de “leituras”. 

Neste caso, o artezine 3D Imagens - vol. III (originalmente 
montado no PowerPoint do Office) continua uma série de fanzines 
com ilustrações e trechos autorais de HQs vertidos à 
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tridimensionalidade (via software 3D Builder do Windows 10), se tornando não 
apenas expandido (pois passível de ser lido/visto como uma “revista-videoclipe”), 
mas também híbrido já que nele se inserem elementos sonoros textuais rearranjados 
para enriquecerem a poética imagético-textual, ora sincrônica ora assincronicamente, 
para que o leitor tenha nova imersão em sua leitura. O trabalho foi realizado em 
dupla: o autor concebeu o artezine especialmente inédito, já pensando-o como 
uma transmídia, como uma novidade ao inaugurar o conceito de “zine-expandido” 
(mais especificamente “arte-zine expandido”), retrabalhando nele suas ilustrações, 
trechos e/ou HQ curtas e poesia no software 3D Builder ao inserir uma narrativa que 
possibilita uma leitura mais complexa imagético-textual-poética do zine; ao mesmo 
tempo, o coautor trabalhou a sonoridade em cima da sequencialização e concebeu 
o instrumental mixando-o às vozes de ambos (com alguns efeitos) ao declamarem o 
poema textual do artezine. Produziu a sonorização a partir da leitura imagético/textual 
do fanzine que lhe deflagrou no processo criativo contrastes sonoros que remeteram 
a dualidades entre orgânico/silício, animal/ciborgue, seco/molhado e padronizado/
subjetivo, buscando uma composição com ambientação musical que hibridizasse 
música a partir de um status orgânico (violão, contrabaixo, vocalizações, assobios, 
sibilos, percussão etc) com música eletrônica (sintetizadores, samplers, máquina de 
barbear etc). 

A seguir, o autor reeditou o áudio com o software Goldwave e o reinseriu na narrativa 
pelo Editor de Vídeo, de modo a deixá-lo assincrônico, até quase ao final quando se 
sincroniza à última sequência textual-visual. Por fim, transformou o vídeo em um zine 
transmídia, ou melhor, num artezine expandido para uma leitura/visualização/audição 
fruitiva.

A questão do campo expandido se expõe quando se altera também, neste caso, 
a plataforma de leitura para a binária da rede, na inserção dentro de um canal do 
youtube em que o público pode usufruir como se o artezine fosse um videoclipe, mas 
que é na verdade um artezine expandido. Inclusive, ao final da narrativa expandida, o 
fanzine é reapresentado página a página a que o espectador perceba diegeticamente 
que presencia o fanzine dentro do artezine expandido, que é o vídeo da narrativa 
visual per si.

Assim, o 3D Imagens vol. III existe em 4 modalidades: como artezine impresso em 
papel; como e-zine (electronic zine) em PDF que pode ser lido em um site página a 
página; em outra plataforma de leitura que simula as páginas de revistas/fanzines (a 
ISSUU); além desta quarta possibilidade como artezine expandido (no link: https://
youtu.be/khORiOQXkXM).

Enfim, independente do conceito expandido inovador ao fanzinato, este 3D Imagens 
– vol. III mantém em sua estrutura seu processo poético narrativo-visual-sonoro 
próprio, seja como simples fanzine impresso ou digital, mas traz como interação maior 
a possibilidade imagético/textual/sonora expandida deflagradora às emoções a que o 
leitor possa ter ao presenciá-lo como narrativa visual expandida. 

Palavras-chave: fanzine, artezine expandido, campo expandido

 Abstract
Though started in 1929 in the US as mimeographed newsletters by amateur Science 

Fiction (SF) fans, fanzines have recently achieved art status. They were spread thanks 
to the advent of photocopiers, English and North American rock and punk concerts 
and underground comic artists, mainly from the 1960s and 1970s onwards, reaching 



1045

the most varied themes possible (and also formats), they have been raising presence 
at events such as fairs and in zine libraries around the world. In addition, in this new 
century, they expanded as supporting roles in education from school to post graduate 
school, being finally recognized as artistic manufactured objects (hence the term art-
zine, or in Brazil, artezine). This is how a new artistic possibility is exposed here related 
to a fanzine, a paratopic magazine (from greek para + topos, that is, aside at the 
officiality of publications, being non-commercial), recommending a new approach as 
an expanded field exemplified by artezine 3D Images, vol.III. The concept of “expanded 
field” came to designate artistic processes that seek to eliminate borders or expand 
the limits of certain artistic practices and expressions (ELIAS, VASCONCELOS, 14 
to 18/04/2009), starting from new heterogeneous conceptions of sculpture in the field 
enlarged, since Rosalind Krauss (VENEROSO, Jan./Jun. 2014) in which incorporations, 
fusions, as well as enlargements were thought of in this art, also reaching the giant 
engravings of the artist Francisco de Almeida (PAULA, 2014). And just as there are 
the expanded fields to sculpture and printmaking, the same happens with expanded 
drawing, printmaking and cinema, including comic books, as Edgar Franco used this 
expanded concept for his comic books (FRANCO, 2016, 2017) that hybridize the art of 
comics with sound possibilities and illusion of movement, as well as Andraus also did it 
for his expanded comics such as “Convergência” (ANDRAUS, 12/06/2013). Now there 
is also a new expanded possibility with zines, in addition to being “leafed”, not only for 
hybridizing with sounds, but also for altering their fields and modes of “reading”.

In this case, artezine 3D Images - vol. III (originally assembled in Office PowerPoint) 
continues a series of fanzines with illustrations and authoral excerpts from comics 
rendered in three-dimensionality (via 3D Builder software on Windows 10), becoming 
not only expanded (since it can be read/seen as a “ magazine-videoclipe”), but also 
hybrid as it includes textual sound elements rearranged to enrich the imagery-textual 
poetics, sometimes synchronic, sometimes asynchronously, so that the reader can 
have a new immersion in his reading. The work was carried out in pairs: the author 
conceived the artezine especially new, already thinking of it as a transmedia, as a 
novelty in inaugurating the concept of “expanded-zine” (more specifically, “expanded-
art-zine”), reworking in it his illustrations, excerpts and/or short comics and poetry in 
the 3D Builder software by inserting a narrative that enables a more complex imagery-
textual-poetic reading of the zine; at the same time, the co-author worked the sound 
on top of the sequencing and conceived the instrumental mixing it to the voices of both 
(with some effects) when declaiming the artezine’s textual poem. He produced the 
sound from the imagery/textual reading of the fanzine that triggered sound contrasts in 
the creative process, that referred to dualities between organic/silicon, animal/cyborg, 
dry/wet and standardized/subjective, seeking a composition with musical ambiance that 
hybridized music from an organic status (guitar, double bass, vocalizations, whistles, 
hisses, percussion, etc.) to electronic music (synthesizers, samplers, razors, etc).

Then, the author reedited the audio with Goldwave software and reinserted it into 
the narrative by the Video Editor, so as to make it asynchronous, until almost the end 
when it synchronizes with the last textual-visual sequence. Finally, he turned the video 
into a transmedia zine, or rather an expanded artezine for fruitive reading/viewing/
listening.

The issue of the expanded field is exposed when the reading platform is also 
changed, in this case, to the binary of the network, in the insertion within a youtube 
channel in which the public can enjoy it as if the artezine were a video clip, but that is 
actually an expanded artezine. Even at the end of the expanded narrative, the fanzine 
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is re-presented page by page so that the viewer diegetically perceives that they are 
witnessing the fanzine within the expanded artezine, which is the video of the visual 
narrative per se.

Thus, 3D Images vol. III exists in 4 modalities: as artezine printed on paper; as 
e-zine (electronic zine) in pdf that can be read on a website page by page; on another 
reading platform that simulates the pages of magazines/fanzines (ISSUU); beyond this 
fourth possibility as artezine expanded (at the link: https://youtu.be/khORiOQXkXM).

Anyway, regardless of the expanded concept innovative to fandom, this 3D Images 
– vol. III maintains in its structure its own narrative-visual-sound poetic process, 
whether as a simple print or digital fanzine, but brings as a greater interaction the 
expanded imagery/textual/sound possibility that triggers the emotions that the reader 
may experience when witnessing it as expanded visual narrative.

Keywords: fanzine, expanded artezine, expanded field
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Resumo Expandido
No meu universo transmídia intitulado MekHanTropia, o olhar 

dos personagens é convocado ao interior, visando a reflexão e 
a (auto)transformação contra o sistema institucionalizado. Essa 
busca estabelece relações de conexão com a figura lendária do Cão 
Breu, um ser fantástico que induz o olhar às sombras junguianas, 
como meio de não cooptação, uma espécie de força metafísica 
oriunda do processo de autoconhecimento transbinário (FRANCO, 
2021). Mekhantropomorfização representa essas transmutações 
psicopolíticas (HAN, 2018) dentro de MekHanTropia.

Inicia-se com o ponto de vista subjetivo do personagem em estado 
letárgico. A cor em destaque é o azul pra trazer um aspecto de solidão, 
tristeza e reflexão. A câmera intercala a posição subjetiva e o contra-
plongée fechado, para gerar sensações de mistério e estranheza ao 
não o revelar por inteiro. 

Ao abrir os olhos há um corte que induz o espectador a imaginar que 
a cena seguinte na montagem é o que o personagem vê, assim, pela 
câmera subjetiva e pelo fator abstrato da imagem, há a intenção de 
posicionar o espectador dentro da imaginação do personagem, como 
se fosse o eu superior (si mesmo) observando o ego do personagem 
em um estado meditativo transcedental. As formas arredondadas 
da imagem, proporcionadas pelo efeito de caleidoscópio, também 
remetem ao olho humano visto pelo lado de dentro, como se o olho 
fosse uma tela de onde imagens são projetadas a esse “eu superior”, 
sua “fera interior”.

Conforme a narrativa caminha, imagens de um cão negro 
antropomórfico com os olhos em chamas (em preto e branco e 
em cores, como metáfora para a iluminação da consciência do 
personagem) são projetadas sobrepostas ao horizonte visto pela 
janela. O plano mostra uma cidade (MekHantropia) em loop contínuo, 
com relâmpagos e raios representando as trevas instaladas dentro e 
fora do personagem.

As imagens sobrepostas trazem metamorfoses do personagem. 
Desenhos e fotos que em sua sequencialidade sugerem um olhar às 
próprias sombras e um encontro cara a cara com o animal interior 
em forma da lenda do Cão Breu, carregando um símbolo ankh no 
pescoço como alusão à ideia de imortalidade da alma e também 
das Sombras (JUNG, 2015). O Ankh se destaca por ser associado 
a representações da entidade egípcia Anúbis, que também é um 
canídeo e está ligada aos mistérios da morte e sentimentos como 

PPGACV-FAV/UFG

fredcfelipe@gmail.
com

Frederico 
Carvalho 
Felipe

MEKHANTROPOMORFIZAÇÃO: TRANSMUTAÇÕES 
SOMBRIAS E SUBJETIVIDADES FRAGMENTADAS 
QUE SURGEM PELO CÃO BREU
MEKHANTROPOMORPHIZATION: DARK TRANSMUTATIONS AND 
FRAGMENTED SUBJECTIVITIES ARISING BY THE CÃO BREU

Link para visualização da narrativa

https://www.youtube.com/watch?v=lYwyKhMOkVY


1049

culpa e perdão.  
Ao fim do vídeo aparece um desenho abstrato, uma imagem de luzes de 

um modem piscando e uma caveira ao lado do personagem já transmutado 
mekHanTropomorficamente. Há nessas imagens relações entre o humano, máquina 
e habitat. O desenho abstrato final foi feito com lápis e papel de maneira livre, em 
um ritual de presença meditativo, no qual deixei correr os traços de maneira fluida. A 
intenção era acessar imagens subconscientes sem intenções formais ou de significação 
específicas. Posteriormente, utilizei a rede neural (Deep Dream) para acrescentar 
camadas de texturas e cores relacionadas à capa do álbum musical MekHanTropia, 
criada por Edgar Franco.

O vídeo provoca uma imersão na mente do personagem que é um ser-humano 
em processo de mekHanTropomorfização, ou seja, se transformando em fluxos 
e eliminando seus instintos e características orgânicas animais. Nesse processo a 
paisagem é também alterada, uma vez que sua percepção existencial se modifica 
adentrando os processos fenomenológicos digitais maquínicos e não mais as 
intencionalidades de percepção, imaginação e memória humanas (BERARDI, 2021).

A imagem da lua cheia cortada pelo vidro da janela meio aberta representa o contraste 
entre luz e sombras do que resta da psique ainda humana do personagem. A lua cheia 
sempre aparece brilhante no meio da testa dos canídeos antropomorfizados, como 
um terceiro olho (ou Ajna Chakra, conhecido como ponto da intuição e autorreflexão) 
irradiando a resistência do animal interior de poder (o canídeo, o cão breu).

A letra da música narra uma certa relutância pela transformação e uma esperança 
de que, ao sair da situação protética que se encontrava para uma experiência imersiva 
total na máquina, deixaria de ser um escravo. O verso cantado repetitivamente, como 
um mantra, “eu não quero mais ser um robô, em MekHantropia” traduz essa ideia. A 
ideia de metamorfose como a transformação da vida em imagens e sons digitais que 
continuarão “vivos” mesmo após morrermos em nossa dimensão ordinária validada 
pelos sentidos. O renascimento digital padronizado do que é orgânico. A potencial 
ideia de “eternidade” atrelada aos fluxos telemáticos pela morte da alma, do Cão Breu.

Para Han (2018), a “hiperconectividade” e a “hiperinformação”, à qual estamos 
submetidos, guia-nos a um sistema instituído em função do “hiperconsumo” e da 
“hipercomparação” fundada no medo e no esgotamento, o que atrofia a imaginação. 
Tais reflexões são tratadas pelo conceito do vídeo e são o ponto de partida para minha 
pesquisa de doutorado em Arte e Cultura Visual para pensar poeticamente questões 
atuais deslocadas conceitualmente a um cenário distópico no qual a subjetividade não 
é tolerada.

Palavras-chave: Universo Ficcional. Narrativa Onírica. Transmídia. Metamorfose.

Abstract
In the transmedia universe entitled MekHanTropia, the eyes of the characters (and 

the spectator) are summoned inside, aiming at reflection and (self)transformation of their 
paths against the institutionalized system. This search establishes connections with the 
legendary figure of Cão Breu, a fantastic creature that induces the look to the shadows, 
as a means of non-cooptation, a kind of metaphysical force arising from the process 
of transbinary self-knowledge (FRANCO, 2021). The Mekhanthropomorphization 
represent these psychopolitics transmutations (HAN, 2018) inside MekHanTropia.

It starts with the subjective point of view of the character in a lethargic state. The 
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colour that stand out are the blue, to bring an aspect of loneliness, sadness and 
reflection. The camera intersperses the subjective position and the closed counter-
plongée position, to generate sensations of mystery and strangeness by not revealing 
it entirely.

When opening the eyes, there is a cut that induces the viewer to imagine what the 
character sees, thus, through the subjective camera and the abstract factor of the 
image, there is the intention to position the viewer within the character’s imagination, 
as if it were the higher self-observing the character’s ego in a transcendental meditative 
state. The rounded shapes of the image, provided by the kaleidoscope effect, also 
refer to the human eye seen from the inside, as if the eye were a screen from which 
images are projected to this “higher self”, his “inner beast”.

As the narrative progresses, images of an anthropomorphic black dog with blazing 
eyes (in black and white and in color, as a metaphor for illuminating the character’s 
consciousness) are projected over the horizon seen through the window. The plan 
shows a city (MekHanthropia) in a continuous loop, with lightning and lightning 
representing the darkness installed inside and outside the character. 

The superimposed images bring character metamorphoses. Drawings and photos 
suggest a look at their own shadows and a face-to-face encounter with the inner beast 
in the form of Cão Breu, carrying an ankh symbol as an idea of   immortality of the soul 
and also of the shadows (JUNG, 2015). The ankh stands out for being associated with 
representations of the Egyptian entity Anubis, which is also a canid and is linked to the 
death, guilt and forgiveness.

At the end, there is an abstract image of flashing modem lights and a skull beside 
the character already transmuted mekHanTropomorphically. There are in these images 
relationships between the human, machine and natural habitat. The final abstract 
drawing was made with pencil and paper in a freeway, in a meditative presence ritual, 
in which I let the strokes flow in a fluid way. The intention was to access subconscious 
images without formal intentions or specific meaning. Later, I used the neural network 
(Deep Dream) to add layers of textures and colors related to the cover of the musical 
album MekHanTropia, created by Edgar Franco.

The video provokes an immersion in the mind of the character who is a human-
being in the process of mekHanTropomorphization, that is, transforming into flows 
and eliminating his instincts and animal organic characteristics. In this process, the 
landscape is also altered, as its existential perception changes, entering the machinic 
digital phenomenological processes and no longer the intentions of human perception, 
imagination and memory (BERARDI, 2021).

The image of the full moon cut through the glass of the half-open window represents 
the contrast between light and shadows of what remains of the character’s still 
human psyche. The full moon always appears bright in the middle of the forehead 
of anthropomorphized canids, like a third eye (or Ajna Chakra, known as the point of 
intuition and self-reflection) radiating the resistance of the inner power animal.

The song’s lyrics narrate a certain reluctance for the transformation and a hope that, 
when leaving the prosthetic situation, he was in for a total immersive experience in the 
machine, he would no longer be a slave. The verse sung repetitively, like a mantra, 
“I don’t want to be a robot anymore, in MekHanthropia” translates this idea. The idea 
of   metamorphosis as the transformation of life into digital images and sounds that will 
remain “alive” even after we die in our ordinary dimension validated by the senses. 
The standardized digital rebirth of the organic. The potential idea of    “eternity” linked 
to telematic flows.
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For Han (2018), the “hyperconnectivity” and “hyperinformation” to which we are 
subjected guide us to a system instituted as a function of “hyperconsumption” and 
“hypercomparison” based on fear and exhaustion, which atrophies the imagination. 
Such reflections are addressed by the concept of video and are the starting point for 
my doctoral research in Art and Visual Culture to poetically think about current issues 
conceptually displaced to a dystopian scenario in which subjectivity is not tolerated.

Keywords: Ficctional Universe. Oniric Narrative. Transmedia. Metamorphosis
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Resumo Expandido
“Narciso Deslocado” é uma caminhada entre texturas, uma 

errância por entre fendas, pelos, dobras, pelas minúcias do corpo. 
É também uma homenagem e a concreção de um fato dado, mas 
não realizado. “(...) Experiência e erro / Depuração / A velocidade é 
contemporânea / O contato é íntimo / O espelho imediato de Narciso” 
(p.194, 2016), esse trecho retirado dos diários de Hudnilson Jr 
introduz sua proposta de arte-xerox, uma proposta de investigação do 
eu. Em sua série “Narciso”, que se desdobra por anos em diferentes 
formatos, Hudnilson Jr explorou a máquina copiadora das mais 
diversas formas, em ações que se aproximavam da performance, ele 
criava uma relação íntima, sexual, com a máquina. As imagens que 
dali surgiam eram trabalhadas com ampliações, reduções, cortes ou 
novas cópias. Ricardo Resende afirma sobre o fazer de Hudnilson: 
“Ampliando os detalhes do detalhe, retalhando ainda mais, para 
depois ampliá-los novamente, e assim por diante, até aumentar de 
modo descomunal o que restava de uma imagem – privilegiando os 
poros, a textura, os fios de cabelo e as reentrâncias do seu corpo. 
De tanto ampliar, chegou próximo do abstrato, da textura pura. Dizia 
que esse exercício era um perder-se no ver” (p.195-196, 2016). 
“Perder-se no ver”, essa é uma experiência cheia de potência, não 
se preocupar com a união do todo, mas focar a atenção em uma 
busca míope, uma busca dos mínimos, dos espaços secretos, do 
corpo que não se vê mais corpo. Em “Narcisse – Gesto III”, de 1986, 
Hudnilson amplia uma imagem do meio de seu tronco nu, do peito até 
logo abaixo do umbigo, e apresenta essa imagem decomposta em 
32 folhas separadas, deslocando a 30ª folha para fora do conjunto. 
Quando vi essa imagem pela primeira vez, só consegui pensar “isso 
é uma história em quadrinhos”. E o que dizia essa HQ? Isso está 
dado pelo próprio Hudnilson, era um perder-se no ver. Muito se diz 
do efeito de abstração que essa ampliação gera, o autor fragmenta 
o corpo, ritma o nosso olhar, que aos poucos caminha e completa a 
imagem. Bem, como seria tornar concreto o que estava dado, mas 
não realizado? Como seria transformar esse “Narcisse” em uma HQ, 
levá-lo para o ritmo das páginas? Essa ideia deu início a essa série: 
“Narciso Deslocado”. Partindo da forma de trabalhar de Hudnilson 
Jr, mas assumindo essa fragmentação do corpo para a publicação 
impressa em um zine, revista ou livro, há uma radicalização que gera 
uma experiência diferente. Se antes a ampliação aumentava o nível 
de abstração, mas o todo – com alguns passos atrás – refazia a 
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unidade; agora não há essa unidade imediata, somente uma vontade de continuar, 
em um olhar que se mantém míope do início ao fim. Apresento aqui a primeira de 
uma série de publicações – todas inéditas – que desdobram a noção do “Narciso 
deslocado”. Nesse primeiro exercício, reorganizei as imagens do próprio “Narcisse 
– Gesto III”, de Hudnilson. A mesma sequência, as mesmas imagens, retiradas de 
uma disposição em um grid de 4x8 quadros – com um deslocado na oitava linha; e 
realocadas em páginas com grid de 2x3 quadros, gerando uma HQ de seis páginas. 
Nesse processo tenho me conectado também com outros autores do mesmo contexto, 
como Mário Ramiro, que trabalha com sequências fotográficas e repetição; e também 
Vera Chaves Barcellos, que em alguns trabalhos, carimba partes de seu corpo e 
amplia essas imagens, gerando grandes sequências abstratas que cartografam as 
marcas do corpo. Esses autores são importantes para ampliar as possibilidades da 
série, que também dialoga com os quadrinhos abstratos de autores como Andrei 
Molotiu e Gareth Hopkins. As sequências abstratas, criam uma paisagem instigante, 
que permitem sair completamente do Eu ensimesmado e plano, que marca o indivíduo 
contemporâneo e abrem caminho para nossas marcas, rompem com a identificação 
imediata, um espelho que necessita de mergulho. 

Palavras-chave: quadrinhos abstratos; apropriação; Hudnilson Jr. 

 
Abstract
“Dislocated Narcissus” is a walk between textures, a wandering between cracks, 

hairs, folds, the details of the body. It is also a tribute and the realization of a given 
fact, but not realized. “(...) Experience and error / Debugging / Speed   is contemporary 
/ Contact is intimate / Narcissus’s immediate mirror” (p.194, 2016), this excerpt 
taken from Hudnilson Jr’s diaries introduces his proposal of art- xerox, a proposal to 
investigate the self. In his series “Narcissus”, which unfolds for years in different formats, 
Hudnilson Jr explored the copying machine in the most diverse ways, in actions that 
approached performance, he created an intimate, sexual relationship with the machine. 
The images that emerged from there were worked with enlargements, reductions, cuts 
or new copies. Ricardo Resende says about Hudnilson’s work: “Enlarging the details 
of the detail, shredding it even more, and then enlarging it again, and so on, until an 
enormous increase in what was left of an image – privileging the pores, the texture , 
the strands of hair and the indentations of your body. From so much enlargement, it 
came close to the abstract, to the pure texture. He said that this exercise was a losing 
yourself in seeing” (p.195-196, 2016). “Losing yourself in seeing”, this is an experience 
full of power, not worrying about the union of the whole, but focusing attention on a 
myopic search, a search for the minimum, the secret spaces, the body that is no longer 
seen body. In “Narcisse – Gesto III”, 1986, Hudnilson enlarges an image of the middle 
of his naked body, from the chest to just below the navel, and presents this image 
decomposed into 32 separate sheets, displacing the 30th sheet out of the set. When 
I saw this image for the first time, I could only think “this is a comic book”. And what 
did this comic say? This is given by Hudnilson himself, it was a loss of sight. Much is 
said about the abstraction effect that this expansion generates, the author fragments 
the body, rhythms our gaze, which little by little walks and completes the image. Well, 
what would it be like to make concrete what was given but not accomplished? What 
would it be like to turn this “Narcisse” into a comic book, take it to the rhythm of the 
pages? This idea started this series: “Narcissus Dislocated”. Starting from the way of 
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working of Hudnilson Jr, but assuming this fragmentation of the body for the printed 
publication in a zine, magazine or book, there is a radicalization that generates a 
different experience. If before, the enlargement increased the level of abstraction, but 
the whole – with a few steps back – remade the unity; now there is no such immediate 
unity, only a will to continue, in a gaze that remains short-sighted from beginning to 
end. I present here the first of a series of publications – all unpublished – that unfold 
the notion of “Displaced Narcissus”. In this first exercise, I rearranged the images of 
Hudnilson’s “Narcisse – Gesto III” itself. The same sequence, the same images, taken 
from a layout in a 4x8 frame grid – with one offset on the eighth row; and relocated in 
pages with a 2x3 frame grid, generating a six-page HQ. In this process, I have also 
connected with other authors in the same context, such as Mário Ramiro, who works 
with photographic sequences and repetition; and also Vera Chaves Barcellos, who in 
some works stamps parts of her body and enlarges these images, generating large 
abstract sequences that map the marks of the body. These authors are important to 
expand the possibilities of the series, which also dialogues with abstract comics by 
authors such as Andrei Molotiu and Gareth Hopkins. The abstract sequences create 
an instigating landscape, which allows one to completely leave the self-absorbed and 
flat Self, which marks the contemporary individual and opens the way for our brands, 
breaking with immediate identification, a mirror that needs diving.

Keywords: abstract comics; appropriation; Hudnilson Jr.
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Resumo Expandido
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), em 2020, a pandemia da COVID-19 
afetou diretamente mais de 90% dos alunos no mundo. Esse evento 
gerou grandes desafios para a educação, como proporcionar o 
acesso igualitário à internet para todos os envolvidos. Além deste fator 
que, inerentemente, contribui para manutenção e perpetuação das 
desigualdades socioeconômicas, o desinteresse dos estudantes em 
acompanhar as atividades a distância aumentou expressivamente. 
Foi necessário encontrar alternativas viáveis que promovessem a 
interação com os estudantes durante as aulas e demais atividades, 
em um processo agressivo de expansão do uso de tecnologias 
devido ao seu caráter emergencial (MOREIRA, 2020). Com isso, 
muitos docentes não possuíam a formação necessária para ministrar 
aulas remotas, encontrando dificuldades com as Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDIC) como recurso didático. Neste 
contexto, como tentativa de mitigar as adversidades causadas pela 
pandemia e melhorar a relação professor-aluno, influenciando na 
qualidade do ensino, foram idealizadas histórias em quadrinhos (HQ) 
com o intuito de tornar o processo educativo mais visual, lúdico, 
significativo e transformador. Santos (2020) enfatiza que, para a 
revolução do sistema educacional, é necessária a reflexão sobre a 
realidade do estudante, o meio social em que ele se encontra e as 
condições das quais dispõe para aprender. A partir desta premissa, 
foram elaboradas uma série de HQs intituladas “As vidas de Lucas e 
André”, tendo como protagonistas dois personagens com vivências 
completamente distintas, abordando desde a localidade de suas 
residências, suas condições socioeconômicas, seu planejamento 
familiar, suas dificuldades e a influência da amizade entre os dois. 
A construção deste material foi realizada em ciclos semanais e teve 
como principal referência visual o ilustrador Leandro de Assis, que 
denuncia em sua obra importantes questões socioeconômicas e 
raciais. Os autores de “As vidas de Lucas e André”, estudantes do 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, organizaram-se em 
um sistema de rodízio para efetivar roteiros e ilustrações, permitindo 
que todos participassem da produção. Na trama da HQ, que possui 
15 episódios, Lucas precisa trabalhar com o pai na construção civil 
para auxiliar na renda da família, além de não ter um computador 
e um espaço próprio para os estudos; em contraste, André ocupa 
seus dias estudando e jogando videogame, possuindo todos os 
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equipamentos e ferramentas necessárias para acompanhar as aulas remotas. Neste 
enredo central, com situações concretas de dificuldades espelhando a realidade de 
muitos estudantes da escola em que se desenvolvia o estágio docente, também foram 
tratadas questões referentes aos conteúdos abordados nas aulas de Biologia. O estilo 
adotado segue uma tendência realista, seja das personagens ou dos cenários onde 
se desenvolvem os diálogos. Os cuidados para facilitar a identificação dos alunos-
leitores incluem desde o enquadramento até a dinâmica de cores, essas que possuem 
influência sobre reflexos sensoriais e a potencialidade de influenciar a expressão 
de sentimentos (FARINA, 2011) (YIDA, 2016). Esta HQ foi utilizada como recurso 
didático durante as aulas de Biologia para o primeiro ano do Ensino Médio em uma 
escola localizada no interior do estado de São Paulo, que, além de contar a história 
dos dois garotos, endossa uma narrativa que abrange os conteúdos da disciplina, 
construindo assim, uma inter-relação entre as experiências pessoais e escolares dos 
estudantes. A abordagem de conteúdo utilizando-se de uma narrativa visual contribui 
com o trabalho de percepção dos estudantes, possuindo uma elevada complexidade 
em torno do processo de adquirir, compreender e transformar a mensagem exposta 
(SARDELICH, 2006), sendo uma variável dependente de cada indivíduo. As HQ foram 
enviadas para os estudantes juntamente com formulários de questões, visando atuar 
como um atrativo para as atividades, sendo também disponibilizadas em uma conta 
no Instagram, criada especialmente para a escola, ampliando o acesso ao conteúdo. 
A importância deste material ganha ainda mais proeminência ao considerar que os 
primeiros anos de cada ciclo de ensino apresentam os maiores índices de alunos 
desistentes (APPENZELLER, 2020), sendo necessária uma fase de adaptação à 
nova rotina, por isso, busca-se evitar a incidência acentuada desta métrica. Como 
resultado, percebeu-se que a HQ com enfoque social aproximou os estudantes dos 
conteúdos abordados na disciplina de Biologia. Houve também uma maior participação 
de indivíduos em aulas síncronas e um retorno substancial nos formulários, tornando 
o processo de ensino-aprendizagem mais significativo, exercendo uma influência 
expressiva na construção de cidadãos com senso crítico e socialmente atuantes 
(DIAS, 2019). Não apenas a linguagem da HQ colabora para um potencial interesse 
dos jovens em ler, mas também a narrativa, engendrada num contexto social familiar 
a muitos estudantes, proporcionando empatia com as personagens e as situações por 
elas vividas, o que, certamente, deteve a atenção dos alunos.

Palavras-chave: História em quadrinhos. Educação. Ensino de Biologia. 
Desigualdades sociais.

 
Abstract
According to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), in 2020, a COVID-19 pandemic directly affected more than 90% of 
students in the world. This moment generated big challenges for education, such as 
providing equal access to the internet for everyone involved. In addition to this factor, 
which inherently contributes to the maintenance and perpetuation of socioeconomic 
inequalities, students’ lack of interest in performing online activities increased 
significantly. It was necessary to find viable alternatives that would promote interaction 
with students during classes and other activities, in an aggressive process of expanding 
the use of technologies due to their emergency nature (MOREIRA, 2020). Hence, 
many teachers did not have the necessary training to teach remote classes, finding 
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difficulties with the Digital Technologies of Information and Communication (TDIC) as 
a didactic resource. In this context, in an attempt to mitigate the adversities caused by 
the COVID-19 pandemic and improve the teacher-student relationship, influencing the 
quality of teaching, comics were created in order to make the educational process more 
visual, playful, meaningful and transformative. Santos (2020) emphasizes that, for a 
revolution in the educational system, it is necessary to reflect on the student’s reality, 
the social environment in which he finds himself and the conditions available to learn. 
Based on this premise, a series of comic books entitled “The lives of Lucas and André” 
were created, with two characters with completely different experiences as protagonists, 
taking into consideration location of their homes, their socioeconomic conditions, their 
family planning, their difficulties and the influence of friendship between the two. The 
construction of this material was carried out in weekly cycles and had as its main visual 
reference the illustrator Leandro de Assis, which denounces important socioeconomic 
and racial issues in his work. The authors of “The lives of Lucas and André”, students 
of the Licentiate Degree in Biological Sciences, organizing themselves in a rotation 
system to carry out scripts and illustrations, allowing everyone to participate in the 
production. In the plot of the comic, which has 15 episodes, Lucas needs to work with 
his father in construction to help with the family’s income, in addition to not having a 
computer and a space for his studies; in contrast, André spends his days studying and 
playing video games, having all the necessary equipment and tools to keep up with 
remote classes. In this central plot, with concrete situations of difficulties mirroring the 
reality of many students at the school where the teaching internship was developed, 
issues related to the contents covered in Biology classes were also discussed. The style 
adopted follows a realistic trend,  both for the characters and for the scenarios where 
the dialogues are developed. Care to facilitate the identification of student-readers 
ranges from framing to color dynamics, which have an influence on sensory reflexes 
and the potential to influence the expression of feelings (FARINA, 2011) (YIDA, 2016). 
This comics was used as a didactic resource during biology classes for the first year 
of high school at a school located in the interior of the state of São Paulo, which in 
addition to telling the story of the two boys, endorses a narrative that covers the topics 
of the discipline, thus building an interrelationship between the students’ personal and 
school experiences. The content approach using a visual narrative contributes to the 
perception work of students, having a high complexity around the process of acquiring, 
understanding and transforming the exposed message (SARDELICH, 2006), being a 
variable dependent on each individual. The comics were sent to students along with 
question forms, aiming to act as an attraction for the activities, and were also made 
available on an Instagram account, created especially for the school, expanding access 
to the content. The importance of this material gains even more prominence when 
considering that the first years of each educational cycle have the highest rates of 
dropouts (APPENZELLER, 2020), requiring a phase of adaptation to the new routine, 
therefore, we seek to avoid marked incidence of this metric. As a result, it was noticed 
that the comics with a social focus brought students closer to the contents covered 
in the discipline of Biology. There was also a greater participation of individuals in 
synchronous classes and a substantial increase in form responses, making the 
teaching-learning process more significant, exerting an expressive influence on the 
construction of critically-minded and socially active citizens (DIAS, 2019). Not only does 
the comic’s language contribute to a potential interest of young people in reading, but 
also the narrative, engendered in a social context familiar to many students, providing 
empathy with the characters and the situations they experience, which certainly held 
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the attention from the students.

Keywords: Comics. Education. Biology teaching. Social inequalities.
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Resumo Expandido
Este trabalho artístico brinca com as barreiras entre a performance, 

vídeoarte, cinema, animação e artes circenses, em busca de explorar 
possibilidades artísticas ainda pouco definidas neste enovelar 
de tantas áreas. É um experimento audiovisual, que mescla as 
linguagens que adquiri através de minhas pesquisas cinéticas e 
poéticas, e que unidas por sugestão, orientação e muita inspiração 
do meu professor e orientador no PPG em Arte e Cultura Visual – FAV 
UFG, se fundem de uma maneira inusitada como arte tanto orgânica 
quanto tecnológica. 

O trabalho busca abrir portas para pesquisas e explorações 
na área de audiovisual ligadas à performance, especialmente de 
cunho circense, já que é uma maneira mais intimista e inovadora de 
observar a arte corporal circense com um olhar construído através 
da câmera de vídeo e tecnologias de pós-produção. Em se tratando 
da representação do espetáculo através de um olhar mecânico, a 
distância física entre palco e espectador deixa de existir da forma 
que conhecemos e passa a ser mediada pela câmera. O foco e o 
ponto de vista não é mais o do espectador sentado na fileira 1, 5 ou 
15 ávido por encontrar um bom lugar para bem ver o espetáculo. 
Neste contexto o espetáculo se torna diferente daquele da lona, e as 
preocupações do artista se divergem do virtuosismo clássico. 

Consciente desta mudança do lugar do espectador e da forma 
de ver e de se olhar o artista, busco em meu trabalho  criar sentido, 
expressão e uma linha narrativa para a minha prática, regidos pelo 
olhar cinematográfico e sua poética. A intenção da criação através 
dessas duas formas narrativas é permitir ao observador uma relação 
diferente e, de certa maneira, mais emocional com a arte circense e 
seus artistas.

A coreografia que apresento foi criada através de uma pesquisa 
intensa em busca de movimentações que criassem uma narrativa 
visual impactante sem perder a temática delicada e emotiva que eu 
gostaria de manter. O método de produção do vídeo se deu através 
da gravação destes movimentos em um estúdio de chroma-key, que 
é a gravação de imagens num estúdio com fundo nas cores verdes ou 
azul e com uma iluminação específica para recorte na ilha de edição. 
Esse fundo verde permite que o personagem, ou objeto filmado, seja 
recortado e o fundo substituído por qualquer outra imagem. 

O efeito que faz com que a imagem de vídeo tenha uma semelhança 
e textura de  desenho em preto e branco  foi aplicado sobre o vídeo 
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na pós-produção com a ajuda do programa Final Cut Pro.  
Ao utilizarmos a linguagem cinematográfica como o ponto de vista que o espectador 

deverá seguir interferimos na possibilidade de escolha deste no que diz respeito à sua 
liberdade de olhar. Este não mais poderá escolher entre deixar seu olhar flanar no 
palco em busca de pontos que capturem sua atenção, pois ele agora vê através da 
câmera. Assim um ponto importante de análise deste trabalho é como foi construída 
a performance através do vocabulário audiovisual e qual a intencionalidade da artista 
e diretora do vídeo performance ao decupar as cenas antes, durante e depois das 
gravações. 

Vale ressaltar que a era da pandemia trouxe aos artistas de palco esse desafio de 
fazerem caber no vídeo a narrativa e a emoção antes espalhadas em todo ambiente 
que existia sob a lona de um circo. Assim, os artistas tem se movimentado em busca 
desta nova forma de expressão e exposição do seu trabalho corporal. Por isso um 
dos meus objetivos é explorar novas possibilidades artísticas e inspirar o surgimento 
de mais performances circenses onde a tecnologia e a organicidade do corpo se 
complementem de maneira poética.

Palavras-chave: videoarte, performance, contorção, circo, audiovisual.

 
Abstract
This artwork plays with the barriers between performance, video art, cinema, 

animation and circus arts, seeking to explore artistic possibilities that are still poorly 
defined in this entanglement of so many areas. It is an audiovisual experiment, which 
mixes the languages I have acquired through my kinetic and poetic research, and 
which, united by suggestion, guidance and a lot of inspiration from my professor and 
advisor at the post-graduation program in Art and Visual Culture – FAV UFG, merge 
in a unusual way, as both organic and technological art. The work I am presenting  
seeks to open doors for research and exploration in the audiovisual area related to 
performance, especially for circus artists, as it proposes a more intimate and innovative 
way of observing the circus body art with the vision built through the video camera and 
the  technological post-production. When it comes to the representation of the spectacle 
through a mechanical look, the physical distance between stage and spectator ceases 
to exist as we know it, and instead of that distant frontal stare,  it starts to be mediated 
by the camera. The focus and point of view is no longer that of the spectator sitting in 
row 1, 5 or 15, eager to find a good seat to see the show. In this context, the spectacle 
becomes different from that of the big tents, and the artist’s concerns diverge from 
classical virtuosity. The look can be brought much closer, revealing details that are not 
usually seen, and bringing a feeling both of being more humanlike to the performers, 
and paradoxically also a bit more magical. Aware of this change in the spectator’s place 
and the way of seeing and looking at the artist, I seek in my work to create meaning, 
expression and a narrative line for my performances, governed by the cinematographic 
look and its poetics. The intention of creating through these two narrative forms is 
to allow the viewer a different and, in a way, more emotional relationship with the 
circus art and its artists. The choreography I present was created through an intense 
research for movements that could create an impactful visual narrative without losing 
the delicate and emotional theme that I would like to keep. The video production 
method was through the recording of these movements in a chroma-key studio with 
a green screen background, with special lighting as to ease the post-production work 



1061

while editing. That background allows the character, or filmed object, to be cropped 
and pasted at different settings, or be replaced by any other image. The effect that 
simulates black and white animation on each frame was applied to the video in post-
production with the help of the software Final Cut Pro. 

By using the cinematographic language as the point of view that the spectator should 
follow, we interfere in his/her choice regarding his/her freedom to look. He will no longer 
be able to choose between letting his gaze wander the stage in search of points that 
capture his attention, as he now sees through the camera. Thus, an important point of 
analysis of this work is how the performance was constructed through the audiovisual 
vocabulary and what is the intention of the artist and director of the video performance 
when editing the scenes before, during and after the recordings.

It is noteworthy that the pandemic era brought stage performers this challenge of 
fitting in the video those emotions previously spread throughout the environment that 
existed under the canvas of a circus. Now, artists have been quickly moving towards 
this new form of expression and exhibition of their performances. Therefore one of 
my goals is to explore new artistic possibilities and inspire the emergence of more 
circus performances that embark in this mixing of our classic techniques and the 
modern audiovisual, opening a space where technology and the organicity of the body 
complement each other in a poetic way.

Keywords: videoart, contortion, circus, performance.
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Resumo Expandido

Poéticas do Azul: um ensaio visual, almeja construir uma narrativa 
poética e imagética a partir da pesquisa Experiências de dentro e 
de fora: o que a universidade pode aprender com a escola? que 
problematiza o Ensino da Arte no contexto da Educação Básica e 
seus desdobramentos na Universidade. Na tentativa de minimizar o 
distanciamento real entre o que se produz e o que se vive em ambos 
os territórios, adentramos à escola para entrevistar professoras e 
professores de arte, bem como ampliar nossos olhares e percepções 
sobre o ambiente escolar e o trabalho docente. Esta imersão inspirou 
o grupo de pesquisa a realizar registros fotográficos dos educadores, 
bem como dos espaços, ações, ausências e presenças.

O interior das escolas públicas na Zona da Mata Mineira, 
somado à colaboração das/os participantes da pesquisa, desvelou 
singularidades e semelhanças, diversas ideias e imaginários sobre a 
presença da arte e das culturas na escola. Ao final, problematizamos 
cinco grandes temas para aprofundamento: Formação e trajetória 
profissional; Precarização do trabalho docente; Desafios impasses 
e conquistas do trabalho pedagógico; O cotidiano escolar e seu 
impacto no trabalho docente e a Arte na escola.

Atrelado à fartura de significados que a escola pública carrega 
consigo, nosso inventário fotográfico apresentou-se como 
possibilidade expressiva para a composição do ensaio visual. Desse 
modo, como uma parcela das leituras estéticas tencionadas nesse 
lugar e do que ali se experiencia, as imagens recuperam a atenção 
de nosso olhar para os acontecimentos e as miudezas no interior 
da escola e nos contam sobre gestualidades e materialidades do 
cotidiano, registros da precariedade e fragmentos dos lugares.

A curadoria enfatizou as especificidades de cada escola 
como potência para desvelar os desafios, discutir contradições 
e problematizar realidades comuns às/aos arte-educadores. 
Nesse processo, interessa-nos questionar como as imagens azuis 
proporcionam leituras poéticas do espaço escolar. O que podem nos 
ensinar mãos em movimento, grades isolando espaços e palavras 
escritas no pé das cadeiras? O que aprendemos com essas imagens?

Ao ressignificar as imagens capturadas nas escolas, escolhemos 
o processo da cianotipia, técnica desenvolvida pelo inglês John 
Herschel, em meados do século XIX, para cópia e reprodução de 
fotografias. Nessa mesma época, a inglesa Anna Atkins, pioneira 
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na publicação de um livro com fotografias, utilizou fotogramas para documentar as 
mais diversas espécies de plantas por meio dessa técnica. A experiência consiste em 
submeter uma matriz – seja ela um desenho, um objeto ou uma imagem transparente 
– ao contato com uma superfície emulsionada por uma solução química diluída de 
ferricianeto de potássio e citrato férrico amoniacal que, ao ser exposta à luz UV, resulta 
numa imagem em azul da prússia. Esta técnica possibilita a criação de fotogramas, 
a impressão fotográfica e até usos artísticos. Posteriormente diversos suportes 
passaram a ser utilizados na reprodução das imagens, dentre eles: papéis diversos, 
vidros, espelhos, cerâmica, madeira, tecidos, etc.

Considerando sua característica processual, a cianotipia foi escolhida como 
metáfora para as questões do aprender e do ensinar que se desdobraram na pesquisa. 
Desse modo, mergulhamos no azul e na busca por atravessar as fronteiras invisíveis 
entre escola e a universidade, ambos territórios marcados por porosidades e códigos 
visuais, por vezes, específicos, por vezes, análogos. Nesta oportunidade de dar a 
ver possíveis histórias da/sobre escola, estabelecemos diálogo entre investigação 
científica e criação visual, explorando a expressividade que cada cianótipo confere às 
cenas reproduzidas.

Ressaltamos que embora estejamos num tempo de aguda circulação virtual de 
visualidades, a materialidade desses registros em azul dialogam com outros caminhos 
de entendimento da escola e projetam nossa mirada novamente para esse lugar por 
onde já passamos, trabalhamos, acreditamos e defendemos.

Palavras-chave: arte na escola. visualidades. cianotipia.

Abstract
Poetics of the blue: a visual essay, aims to build a poetic and imagery narrative 

based on research Experiences from within and without: what can the university learn 
from school? which problematizes the Teaching of Art in the context of Basic Education 
and its consequences at the University. To minimize the real distance between what is 
produced and what is experienced in both territories, we entered the school to interview 
teachers and art teachers, as well as broaden our views and perceptions about the 
school environment and teaching work. This immersion inspired the research group 
to make photographic records of educators, as well as spaces, actions, absences and 
presences.

The interior of public schools in the Zona da Mata Mineira, added to the collaboration 
of research participants, unveiled singularities and similarities, diverse ideas and 
imaginations about the presence of art and cultures in the school. At the end, we 
discuss five major themes for further study: Formation and professional trajectory; 
Precariousness of teaching work; Challenges, impasses and achievements in 
pedagogical work; Daily school life and its impact on teaching work and art at school.

Linked to the abundance of meanings that the public school carries with it, our 
photographic inventory presented itself as an expressive possibility for the composition 
of the visual essay. In this way, as a portion of the aesthetic readings intended in this 
place and what is experienced there, the images regain our attention to the events 
and small things inside the school and tell us about everyday gestures and materiality, 
records of precariousness and fragments of places.

The curatorship emphasized the specificities of each school as a power to 
unveil challenges, discuss contradictions and problematize common realities for art 
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educators. In this process, we are interested in questioning how blue images provide 
poetic readings of the school space. What can hand in motion teach us, grids isolating 
spaces and words written at the foot of chairs? What do we learn from these images?

When re-signifying the images captured in schools, we chose the cyanotype process, 
a technique developed by the Englishman John Herschel, in the mid-19th century, for 
copying and   reproducing   photographs. At   the   same   time,   Englishwoman Anna 
Atkins, a pioneer in the publication of a book with photographs, used photograms to 
document the most diverse species of plants using this technique. The experiment 
consists of subjecting a matrix – be it a drawing, an object or a transparent image 
– to contact with a surface emulsified by a dilute chemical solution of potassium 
ferricyanide and ammoniacal ferric citrate which, when exposed to UV light, results in a 
Prussian blue image. This technique allows the creation of photograms, photographic 
printing and even artistic uses. Subsequently, various supports began to be used in 
the reproduction of images, including various papers, glass, mirrors, ceramics, wood, 
fabrics, etc.

Considering its procedural characteristic, the cyanotype was chosen as a metaphor 
for the questions of learning and teaching that unfolded in the research. In this way, 
we dive into the blue and seek to cross the invisible borders between school and 
university, both territories marked by porosities and visual codes, sometimes specific, 
sometimes analogous. In this opportunity to show possible stories of/about school, 
we establish a dialogue between scientific research and visual creation, exploring the 
expressiveness that each cyanotype gives to the reproduced scenes.

We emphasize that although we are in a time of acute virtual circulation of visualities, 
the materiality of these records in blue dialogue with other ways of understanding the 
school and project our gaze once again to this place where we have already passed, 
worked, believed and defended.

Keywords: Art at school. Visualities. Cyanotype.
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Resumo Expandido
Este trabalho surgiu da necessidade de reconfigurar minha 

pesquisa de doutoramento em função das restrições decorrentes 
da pandemia do Covid19. Voltada para interações entre o visual 
e o audível, a pesquisa passou a incluir a metamorfose da minha 
residência em moradia-ateliê-instalação. Tal combinação de funções 
conduziu à criação do audiovisual Arqueologia Doméstica, cujo nome 
se refere ao fato de que todos os materiais necessários para sua 
realização foram garimpados dentro de casa. Para tanto, optei pelo 
método da Bricolagem. Caracterizada pela associação imprevista 
de ferramentas e materiais heterogêneos disponíveis em um 
determinado momento, a Bricolagem comporta tanto a assimilação 
de procedimentos pré-existentes quanto a concepção de novos, o 
que favorece a deflagração de significados sem necessariamente 
descartar dados quantitativos e passíveis de repetição. A partir daí, 
e com base em autores como Anna Dezeuze (2008), Luiza Günther 
(2013), e Joel Kincheloe e Kathleen Berry (2007), identifiquei potenciais 
inusitados em refugos e utensílios, com vistas à sua combinação em 
novos formatos. Também a pós-produção de Nicolas Borriaud (2009) 
é utilizada como fundamentação, devido às suas afinidades com a 
Bricolagem.

O vídeo engloba instalação, performance e animação. A criação 
das animações envolveu a radicalização de processos de colagem 
característicos da montagem cinematográfica, mediante interferência 
direta em uma película 35 mm reaproveitada. Se a justaposição 
de cenas em sequência tende a predominar em narrativas mais 
convencionais, no meu caso ocorrem também sobreposições de 
materiais e raspagens. Diversas transparências foram coladas na 
película, tais como slides, plásticos, negativos, folhas e filmes 8 e 
16mm. Também realizei perfurações, costuras, cortes, desenhos 
e manchas com canetas esferográficas e tintas translúcidas. Além 
disso, a faixa de áudio e as ranhuras laterais da película em diversas 
ocasiões estão dispostas sobre a área projetada do filme, de modo 
a revelar um aspecto da mídia que em geral não se mostra. Ao 
interferir diretamente sobre o próprio suporte final, tais procedimentos 
expandem a noção de montagem mediante uma mescla de técnicas 
que prescindem da captação de imagens e de revelação. 

Para realizar as animações a partir de tais resultados, recuperei 
um brinquedo ótico denominado CineGraf, adaptado para utilizar 
uma lâmpada de 1.100 lumens. O CineGraf consiste em um projetor 
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de imagens estáticas impressas em um rolo de papel translúcido similar a um carretel 
de filme. Ao invés de rolos de papel, projetei o filme criado com a interferência direta 
na película. A captação das imagens ocorreu quadro a quadro. Para tanto, utilizei 
como tela uma folha de papel, e fotografei cada uma das imagens com uma câmera 
de celular. As quase 2.000 fotos resultantes foram montadas em um editor de vídeo, 
como frames de um filme de animação. O resultado visual destes procedimentos 
inverte a direção usual com que se acompanha o desenrolar de uma narrativa, uma 
vez que as transparências coladas sobre a película em sua maioria dão a sensação 
de um movimento infinito para o alto. Este movimento vertical pode ser relacionado 
aos totens incluídos no cenário, que, assim como os trajes, também se baseiam em 
procedimentos bricolistas.

A ideia geral do vídeo é uma alternância entre performance e animação. Na primeira 
parte, um performer é teletransportado para a instalação, em cujo centro estão dispostos 
os totens criados pelo empilhamento de objetos diversos. Em seguida, o performer 
simula um reconhecimento do terreno com movimentos similares a uma coreografia. 
Ao completar uma volta ao redor dos totens, é novamente teletransportado. A ideia é 
estabelecer um contexto inspirado em seriados de ficção científica. A fim de sugerir 
possíveis gestualidades, eu, enquanto performer, porto um contrabaixo elétrico em 
miniatura, cujas dimensões permitem deslocamentos mais fluidos. Diversas tomadas 
com câmera fixa foram realizadas. Estas tomadas foram editadas de forma a 
salientar cortes, em contraste com a continuidade das imagens na película de filme. 
A remissão à ficção científica é reforçada pela trilha sonora, com sons sintetizados 
que sugerem ausência de gravidade. Ao final da performance, a câmera é movida em 
plano sequência através da janela para o pátio do apartamento, e mostra o CineGraf 
montado sobre uma armação metálica. É feita uma rápida transição em fade simulando 
um anoitecer. Em seguida, imagens são projetadas sobre uma tela improvisada que 
pende de um varal. A partir daí, entram as animações dos frames da película 35mm, 
que permanecem até o final. Assim como há o contraste entre a performance e as 
animações, também na trilha os sons sintetizados são sucedidos por um rock criado 
a partir de edições de materiais gravados previamente. Mais que uma sincronização, 
foi priorizado o contraponto entre os ritmos do áudio e do vídeo.

Palavras-chave: Bricolagem; Instalação; Performance; Arqueologia Doméstica.

Resumen
Este trabajo surgió de la necesidad de reconfigurar mi investigación de doctorado 

debido a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid19. Centrada en las 
interacciones entre lo visual y lo audible, la investigación pasó a incluir la metamorfosis 
de mi residencia en un hogar-estudio-instalación. Esta combinación de funciones inspiró 
la creación del audiovisual Arqueologia Domestica, cuyo nombre hace referencia al 
hecho de que todos los materiales necesarios para su realización fueron extraídos en 
el entorno del hogar. Para eso, opté por el método de la Bricolaje. Caracterizada por 
la asociación imprevista de herramientas y materiales heterogéneos disponibles en 
una cierta circunstancia, la Bricolaje implica tanto en la asimilación de procedimientos 
preexistentes como en el diseño de nuevos, lo que favorece el desarrollo de 
significados sin descartar necesariamente datos cuantitativos. A partir de autores 
como Anna Dezeuze (2008), Luiza Günther (2013) y Joel Kincheloe y Kathleen Berry 
(2007), identifiqué potenciales inusuales en la basura y diversos utensilios, con miras 
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a combinarlos en nuevos formatos. La post-producción de Nicolas Borriaud (2009) 
también se utiliza como base, debido a las afinidades con la Bricolaje.

El video abarca instalación, performance y animación. La creación de las animaciones 
radicaliza procesos de collage característicos del montaje cinematográfico, a través 
de la interferencia directa en una película de 35 mm reutilizada. Si la yuxtaposición 
de escenas en secuencia tiende a predominar en narrativas más convencionales, 
en mi caso también hay superposiciones y raspaduras. Sobre la película se pegaron 
varias transparencias, como diapositivas, plásticos, negativos, y películas de 8 y 16 
mm. También realicé perforaciones, costuras, cortes y dibujos. Además, la pista de 
audio y las ranuras laterales de la película están dispuestas en varias ocasiones 
sobre el área proyectada, para revelar un aspecto que normalmente no se muestra. Al 
interferir directamente sobre el propio soporte final, dichos procedimientos amplían la 
noción de montaje a través de una mezcla de técnicas que prescinden de la captura y 
revelación de imágenes. Para realizar las animaciones de estos resultados, recuperé 
un juguete óptico llamado CineGraf, un proyector de imágenes fijas impresas en un 
rollo de papel translúcido. En lugar de rollos de papel, usé la película creada con 
interferencia directa. Las imágenes fueron capturadas fotograma a fotograma. Para 
eso, usé una hoja de papel como pantalla y fotografié a cada uno de ellos con la 
cámara de un teléfono celular. Las casi 2000 fotos resultantes se reunieron en un 
editor de video, como fotogramas de una película animada. El resultado visual de 
estos procedimientos invierte la dirección habitual con la que se sigue el desarrollo de 
una narración, ya que las transparencias pegadas en la película dan en su mayoría la 
sensación de un infinito movimiento ascendente. Este movimiento vertical se puede 
relacionar con los tótems incluidos en el escenario, que, al igual que el vestuario, 
también se basa en procedimientos de bricolaje.

La idea general del video es una alternancia entre performance y animación. En 
la primera parte, un performer se teletransporta a la instalación, en cuyo centro hay 
tótems creados apilando varios objetos. Luego, el intérprete simula un reconocimiento 
de terreno con movimientos similares a una coreografía. Al completar un giro 
alrededor de los tótems, es teletransportado nuevamente. La idea es establecer un 
contexto inspirado en las series de ciencia ficción. Para sugerir posibles gestos, yo, 
como intérprete, llevo un bajo eléctrico en miniatura, cuyas dimensiones permiten 
desplazamientos más fluidos. Fueron realizadas varias tomas con una cámara fija. 
Estas tomas se editaron para enfatizar los cortes, en contraste con la continuidad 
de las imágenes en la película. La referencia a la ciencia ficción se ve reforzada por 
la banda sonora, con sonidos sintetizados que sugieren ausencia de gravedad. Al 
final de la actuación, la cámara se mueve a través de una ventana hacia el patio del 
apartamento, y muestra el CineGraf montado sobre una estructura de metal. Se realiza 
una transición rápida simulando el anochecer. Luego, las imágenes se proyectan 
en una pantalla improvisada que cuelga de un tendedero. A partir de ahí entran las 
animaciones de los fotogramas de la película de 35 mm, que permanecen hasta el 
final. Así como hay un contraste entre la performance y las animaciones, también en 
la banda sonora los sonidos sintetizados son seguidos por un rock creado a partir de 
ediciones de material previamente grabado. Más que una sincronización, se priorizó 
el contrapunto entre los ritmos de audio y video.

Palabras clave: Bricolaje; Instalación; Performance; Arqueologia Domestica.
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Resumo Expandido
O presente trabalho faz alguns apontamentos sobre a produção 

do curta-metragem de ficção “Alerta, Vermelho!” (2019), e propõe a 
partir de uma argumentação de Flusser, que afirma que: “O valor 
da informação cresce junto de sua tendência a ser mais improvável. 
Quanto mais fictícia, mais informativa.” (2014, p. 64) Ao partir dessa 
afirmação proponho algumas considerações sobre a potência política 
e estética do cinema maranhense, tomando como exemplo o filme 
“Alerta, Vermelho!”, objetivando, assim, fazer uma crítica à sociedade 
brasileira contemporânea e às ideologias de extrema direita que 
dominam o cenário político nacional. O cinema no Maranhão 
configura-se em um exercício de resistência. Muitos e muitas dos 
atores/atrizes, diretoras/diretores, roteiristas, produtores/produtoras, 
diretoras/diretores de fotografia e de arte, montadoras/montadores, 
sonoplastia, som direto, etc., vivem o cinema, mas não vivem de 
cinema. Mesmo neste cenário impróprio para a profissionalização 
do campo audiovisual voltado à produção artística, o Maranhão 
desenvolve incrivelmente uma importante produção de filmes, criação 
de cursos de formação em audiovisual e consolidação e fortalecimento 
de festivais e mostras de cinema de reverberação local, nacional e 
internacional. Do documentário ao ficcional autoral, do experimental 
à videoarte, da ficção comercial de entretenimento aos videoclipes, 
os criadores/as do cinema maranhense imprimem um sotaque e um 
modo de fazer que nos identifica enquanto território artístico e cultural. 
Algo que da precariedade dos meios de produção emerge como 
pulsão criativa, uma vontade de saber-fazer que leva as equipes de 
filmagem ao limite da tentativa, do profissionalismo (mesmo que às 
vezes não remunerado) e da capacidade de realização.

“Alerta, Vermelho!” foi escrito por Ludmila Rodrigues como trabalho 
de conclusão de um módulo do curso de extensão em Produção 
Cinematográfica, oferecido pelo IFMA. A estória trata de um futuro 
distópico, onde a cor vermelha é forçosamente banida da sociedade, 
assim como as liberdade individuais. O primeiro roteiro teve um 
tratamento dado pelos atores principais, Nilce Braga e Yuri Brito. Na 
montagem novas possibilidades se mostraram do primeiro ao último 
corte, sendo um exercício de fazimento e refazimento do argumento 
original. A direção foi compartilhada a 8 mãos: Ludmila Rodrigues, 
Beto Pio, Taciano Brito e Ramusyo Brasil. A equipe foi composta 
por muitas pessoas que cursaram o referido curso de extensão 
em Produção Cinematográfica, além de outras que “colaram junto” 
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¡ALERTA, ROJO!

Link para visualização da narrativa

ALERTA, VERMELHO!

https://www.youtube.com/watch?v=V_XjZGl8GXw&list=PLE_k0v-Yhdwdi_d6vwVyjHpnrBBbdGddb&index=2&ab_channel=LumeFilmesOficial
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para fazer o movimento do cinema maranhense. Sem dinheiro, muita vontade... Os 
vínculos se deram de forma orgânica, pela vontade de realização, não sem as tensões 
e problemas próprios de um trabalho de gente que pensa diferente, mas com objetivos 
comuns. O resultado é um filme interessante, por vezes lento, mas que tem um final 
retumbante da atriz Nilce Braga na Rua Grande de São Luís – MA, a desfiar uma 
novelo de esperança vermelha ante os escombros que se avolumam na paisagem 
de pessoas e obras em construção.  Pensar o cinema à sombra da história traz a 
ideia de um caminhar juntos, a figura e sua sombra, mas também de que são formas 
de visualidade distintas as que conformam os discursos cinematográfico e histórico 
(BRASIL, 2017, p. 130). A metodologia do trabalho baseia-se na noção de montagem 
dialética de Benjamin (2009), para atentar para algumas reflexões possíveis sobre as 
intersecções entre história, memória, devir e por vir da realidade brasileira de hoje, 
de ontem, de sempre. Uma certa história do futuro, por mais paradoxal e contraditório 
que isto possa parecer. A ideia de um passado que não deixa de se plasmar como 
futuro, na latência do presente vivido. Uma tentativa, na linguagem cinematográfica, 
de contar a história dos oprimidos, no intuito de queimar as estátuas dos genocidas 
que se tornaram monumentos de uma cultura da violência, do medo, da morte e da 
miséria.

Palavras-chave: Cinema Maranhense, Distopia Política, Estética Fílmica, Produção 
Cinematográfica.

Resumen Expandido
Este trabajo ofrece algunas reflexiones sobre la producción del cortometraje 

de ficción “¡Alerta, Rojo!” (2019), y propone con base a un argumento de Flusser, 
quien afirma que: “El valor de la información crece junto con su tendencia a ser más 
improbable. Cuanto más ficticio, más informativo “. (2014, p. 64) A partir de esta 
afirmación, propongo algunas consideraciones sobre el poder político y estético del 
cine de Maranhão, tomando como ejemplo la película “¡Alerta, Vermelho!”, Con el 
objetivo de criticar la sociedad brasileña contemporánea y las ideologías desde la 
extrema derecha que domina el escenario político nacional. El cine en Maranhão se 
configura como un ejercicio de resistencia. Muchos y muchas de los actores/actrices, 
directores / directoras, guionistas, productores / productoras, directores/directoras 
de fotografía y arte, montadoras/montadores, diseño de sonido, sonido directo, etc., 
hacen de cine su vida, pero no viven del cine. Incluso en este marco inadecuado 
para la profesionalización del campo audiovisual orientado a la producción artística, 
Maranhão desarrolla increíblemente una importante producción cinematográfica, 
creación de cursos de formación en audiovisual y consolidación y fortalecimiento de 
festivales y exposiciones de cine con repercusión local, nacional e internacional. Del 
documental a la ficción autoral, del experimental al videoarte, de la ficción comercial 
de entretenimiento a los videoclips, los creadores del cine en Maranhão imprimen 
un acento y una forma de hacer que nos identifica como territorio artístico y cultural. 
Algo que surge de la precariedad de los medios de producción como impulso creativo, 
un afán de saber hacer que lleva a los equipos de rodaje al límite del intento, de la 
profesionalidad (aunque a veces no remunerada) y de la capacidad de realización.

“¡Alerta, rojo!” fue escrito por Ludmila Rodrigues como trabajo de conclusión de 
un módulo del curso de extensión en Producción Cinematográfica, ofrecido por el 
IFMA. La historia trata sobre un futuro distópico, donde el color rojo está prohibido, 
a através de la la fuerza, en la sociedad, así como las libertades individuales. El 
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primer guión fue tratado por el actor y actriz principales, Nilce Braga y Yuri Brito. En 
la edición se mostraron nuevas posibilidades, desde el primer hasta el último corte, 
siendo un ejercicio de elaboración y rehacer el argumento original. La dirección fue 
compartida por 8 manos: Ludmila Rodrigues, Beto Pio, Taciano Brito y Ramusyo 
Brasil. El equipo estaba formado por muchas personas que asistieron al mencionado 
curso de extensión en Producción Cinematográfica, así como otras que “se unieron” 
para hacer el movimiento del cine en Maranhão. Sin dinero, muchas ganas... Los 
lazos se dieron de forma orgánica, por el deseo de dejar llevarse, no sin las tensiones 
y problemas propios de personas que piensan diferente, pero con objetivos comunes. 
El resultado es una película interesante, a veces lenta, pero con un final contundente 
de la actriz Nilce Braga en la Rua Grande de São Luís - MA, desenredando una 
madeja de esperanza roja ante los escombros que se hinchan en el paisaje de las 
personas y las obras en construcción. Pensar el cine a la sombra de la historia trae la 
idea de caminar juntos, la figura y su sombra, pero también que diferentes formas de 
visualidad configuran el discurso cinematográfico e histórico (BRASIL, 2017, p. 130). 
La metodología del trabajo se basa en la noción de montaje dialéctico de Benjamin 
(2009), para prestar atención a algunas posibles reflexiones sobre las intersecciones 
entre historia, memoria, devenir y porvenir en la realidad brasileña de hoy, de ayer, 
de siempre. Una cierta historia del futuro, por más paradójica y contradictoria que 
parezca. La idea de un pasado que no deja de configurarse como futuro, en la latencia 
del presente vivido. Un intento, en el lenguaje cinematográfico, de contar la historia de 
los oprimidos, para quemar las estatuas de los genocidas que se han convertido en 
monumentos de una cultura de violencia, miedo, muerte y miseria.

Palabras clave: Cinema Maranhense, Distopía Política, Estética Cinematográfica, 
Producción Cinematográfica.
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Resumo Expandido
A narrativa visual “Toda vez que eu sinto o cheiro do cu de um 

macho meu pau fica duro”, a qual é abordada neste resumo, trata 
das vulnerabilidades às quais são expostos os corpos tidos pela 
sociedade hegemônica como anormais. O controle exercido por 
normativas heterossexuais afeta a liberdade destes corpos. Durante 
a pandemia de covid-19, tem-se agravado estas vulnerabilidades 
no Brasil, como apontam os diagnósticos LGBT+ na pandemia, 
produzidos pelo coletivo #VOTOLGBT e pelo escritório BOX1824. 
Apesar de se tratarem de pesquisas digitais, excluindo uma parcela 
grande da população brasileira, que não possui acesso à internet, 
os dados levantados são graves. Quando perguntada sobre os 
maiores impactos da pandemia na população LGBT+, a segunda 
maior parcela das pessoas entrevistadas, exatos 39,23%, respondeu 
sobre o afastamento das redes de apoio.  Quase um terço desta 
parcela relaciona diretamente o impacto da pandemia ao fato de 
estarem praticando o distanciamento social junto às suas famílias, 
principalmente entre jovens e adolescentes de 15 a 24 anos e pessoas 
com mais de 55 anos (#VOTOLGBT; BOX1824, 2020). No segundo 
diagnóstico, estas relações familiares ficaram ainda mais sensíveis, 
com o agravamento da vulnerabilidade financeira, principalmente 
entre populações transvestigeneres e pessoas pretas, pardas ou 
indígenas (#VOTOLGBT; BOX1824, 2021). Os prejuízos à saúde 
de pessoas LGBT+ são causados frequentemente pelas relações 
estabelecidas dentro do convívio social ou familiar. “Diversas formas 
de preconceito ou violência (verbal, moral, psicológica e até física) 
transformam os ambientes mais comuns da existência humana em 
cenários de hostilidade” (#VOTOLGBT; BOX1824, 2020, p. 13). A 
pesquisa joga luz sobre a problemática estrutural responsável por 
inúmeros casos de violências de gênero. Esta exclusão da população 
LGBT+ nas relações sociais e familiares é também resultado 
de uma contaminação do olhar por uma colonização por meio do 
complexo de visualidade heterossexual. Visualidade formada “por 
um conjunto de relações que combinam informação, imaginação 
e introspecção em uma interpretação do espaço físico e psíquico” 
(MIRZOEFF, 2016, p. 748). Trata-se de uma prática discursiva 
operada por autoridades para representar e regular o real a fim de 
controlar os corpos “anormais”. Esta autoridade se mantém no poder 
ao usar tecnologias de normalização em “contextos onde a área que 
precisa ser visualizada é superior à capacidade perceptiva duma 
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Link para visualização da narrativa
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pessoa, pelo que a percepção é substituída pela sistematização do olhar como forma 
de conhecimento absoluto” (RODRIGUEZ PONGA LINARES, 2015, p. 82). “Toda 
vez que eu sinto o cheiro do cu de um macho meu pau fica duro” refere-se a uma 
videoperformance, que explora possibilidades de ver e sentir, encontradas no suporte 
corpo, em diálogo com o real. Sendo o corpo um suporte mutante e readaptável, a 
performance se revela “no limite entre representação e realidade: por se espelhar no 
corpo, ser o corpo e ter o corpo como seu maior instrumento e sua lente de visão” 
(ROLLA, 2012, p. 126). A videoperformance começa com uma tela escura e podemos 
ouvir com nitidez a frase: “toda vez que eu sinto o cheiro do cu de um macho meu 
pau fica duro”. Uma luz branca desenha a figura, o quadro recortado dos peitos até 
acima da cabeça, a figura possui cabelos castanhos próximos dos ombros, barba e 
corpo esguio, e está com uma blusa preta com mangas cavadas. O ambiente em meia 
luz revela algumas plantas e uma paisagem interna, algo que aconteceu do lado de 
dentro. A frase começa a ser dita repetidamente. Entre uma fala e outra, a figura coloca 
na boca uma pílula. Em certo momento, já com a boca cheia delas, a figura começa a 
engasgar e não se é possível ouvir a frase com discernimento. Ainda há o texto, mas 
não se vê. Voltamos para uma tela escura e o vídeo termina. A perturbação da frase, 
na relação entre “cu”, “macho” e “pau”, situa um sujeito atrelado à subversividade, que 
reivindica a desterritorialização da heterossexualidade em seu corpo, ao proferir estas 
palavras em meio a um ritual medicamentoso, ainda que ininteligível, “esse processo 
de ‘desterritorialização’ do corpo obriga a resistir aos processos do tornar-se ‘normal’” 
(PRECIADO, 2011, p. 14). Em um final inconcluso, convida-se à reflexão sobre o 
quanto aderimos às práticas violentas de imposição das normas aos nossos corpos 
dissidentes, impostas por uma colonização imperialista do desejo. Por outro lado, 
reforçamos a intenção de utilizar este suporte para continuar a propor narrativas de 
resistência - contravisualidades -, e para ocupar todos os espaços que a esses corpos 
são política e socialmente negados. Desse modo, exercemos a reivindicação ao direito 
a olhar, que “é uma recusa a permitir que a autoridade suture sua interpretação do 
sensível para fins de dominação” (MIRZOEFF, 2016, p. 749).

Palavras-chave: LGBT+. Colonização do desejo. Visualidade. Videoperformance.

Resumen
La narrativa visual “Cada vez que huelo el culo de un macho mi polla se pone 

dura”, de la que se habla en este resumen, trata de las vulnerabilidades a las que 
están expuestos los cuerpos considerados anormales por la sociedad hegemónica. El 
control ejercido por las normas heterosexuales afecta a la libertad de estos cuerpos. 
Durante la pandemia del covid-19, estas vulnerabilidades se han exacerbado en Brasil, 
como señalan los diagnósticos LGBT+ en la pandemia, elaborados por el colectivo 
#VOTOLGBT y el gabinete BOX1824. Aunque se trata de encuestas digitales, que 
excluyen a una gran parte de la población brasileña, que no tiene acceso a Internet, 
los datos obtenidos son serios. Cuando se les preguntó sobre los mayores impactos 
de la pandemia en la población LGBT+, la segunda parte más grande de las personas 
entrevistadas, exactamente el 39,23%, respondió sobre la eliminación de las redes 
de apoyo.  Casi un tercio de ellos relaciona directamente el impacto de la pandemia 
con el hecho de practicar el distanciamiento social con sus familias (#VOTOLGBT; 
BOX1824, 2020). En el segundo diagnóstico, estas relaciones familiares se volvieron 
aún más sensibles, con un aumento de la vulnerabilidad financiera, especialmente 
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entre las poblaciones travestigeneres y las personas negras, pardo brasileñas o 
indígenas (#VOTOLGBT; BOX1824, 2021). Los daños a la salud de las personas 
LGBT+ suelen estar causados por las relaciones que se establecen en la vida social 
o familiar. “Diversas formas de prejuicio o violencia ( verbales, morales, psicológicas e 
incluso corporales) transforman los entornos más comunes de la existencia humana 
en escenarios de hostilidad” (#VOTOLGBT; BOX1824, 2020, p. 13). La investigación 
arroja luz sobre la problemática estructural responsable de innumerables casos de 
violencia de género. Esta exclusión de la población LGBT+ en las relaciones sociales 
y familiares es también el resultado de una contaminación de la mirada por una 
colonización a través del complejo de visualidad heterosexual. Visualidad formada “por 
un conjunto de relaciones que combinan información, imaginación e introspección en 
una interpretación del espacio físico y psíquico” (MIRZOEFF, 2016, p. 748). Se trata 
de una práctica discursiva operada por las autoridades para representar y regular lo 
real con el fin de controlar los cuerpos “anormales”. Esta autoridad se mantiene en el 
poder mediante el uso de tecnologías de normalización en “contextos en los que el 
área que necesita ser visualizada es mayor que la capacidad perceptiva de la persona, 
por lo que la percepción es sustituida por la sistematización de la mirada como forma 
de conocimiento absoluto” (RODRIGUEZ PONGA LINARES, 2015, p. 82). La obra 
se refiere a una videoperformance, que explora las posibilidades de ver y sentir, 
encontradas en el soporte corporal, en diálogo con lo real. Siendo el cuerpo un soporte 
mutante y readaptable, la performance se revela “en el límite entre la representación y 
la realidad: reflejándose en el cuerpo, siendo el cuerpo y teniendo al cuerpo como su 
mayor instrumento y su lente de visión” (ROLLA, 2012, p. 126). La actuación en vídeo 
comienza con una pantalla oscura y podemos escuchar claramente la frase: “cada vez 
que huelo el culo de un macho mi polla se pone dura”. Una luz blanca dibuja la figura, 
el marco cortado desde los pechos hasta por encima de la cabeza, la figura tiene el 
pelo castaño cerca de los hombros, una barba y un cuerpo delgado, y lleva una blusa 
negra con mangas holgadas. El entorno en penumbra revela algunas plantas y un 
paisaje interior, algo que ocurrió adentro. La frase comienza a decirse repetidamente. 
Entre un discurso y otro, la figura se mete una pastilla en la boca. En un momento 
dado, con la boca ya llena, la figura comienza a atragantarse y no es posible escuchar 
la frase con discernimiento. El texto sigue existiendo, pero no se puede ver. Volvemos 
a una pantalla oscura y el vídeo termina. La disrupción de la frase, en la relación 
entre “culo”, “macho” y “polla”, sitúa a un sujeto ligado a la subversión, que reclama 
la desterritorialización de la heterosexualidad en su cuerpo, al pronunciar estas 
palabras en medio de un ritual medicamentoso, aunque ininteligible, “este proceso 
de ‘desterritorialización’ del cuerpo obliga a resistir los procesos de devenir ‘normal’” 
(PRECIADO, 2011, p. 14). En un final inconcluso, invitamos a reflexionar sobre cuánto 
nos atenemos a las prácticas violentas de imposición de las normas a nuestros 
cuerpos disidentes, impuestas por una colonización imperialista del deseo. Por otro 
lado, reforzamos la intención de utilizar este apoyo para seguir proponiendo narrativas 
de resistencia - contravisualidad -, y ocupar todos los espacios que se les niegan 
política y socialmente a estos cuerpos. De este modo, ejercemos la reivindicación del 
derecho a mirar, que “es un rechazo a que la autoridad suture su interpretación de lo 
sensible con fines de dominación” (MIRZOEFF, 2016, p. 749).

 
Palabras clave: LGBT+. Colonización del deseo. Visualidad. Videoperformance.
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Resumo Expandido
Diante do fato de termos de nos mantermos em segurança e as 

limitações impostas pelo distanciamento e isolamento social devido 
à pandemia do novo coronavírus, como fazer para nos relacionarmos 
sexualmente? Se não temos companheiro, como sobreviver sem sexo 
e sem relacionamentos amorosos? De que maneiras, como artista, 
posso extravasar a energia sexual que circula pelo meu corpo? Como 
os corpos gays devem se comportar frente a tal realidade?

Manual pornográfico I: como comer um urso é uma videoperformance 
que trata sobre as relações sexuais gays em tempo de pandemia. 
É apresentado o viés da comunidade ursina, que consiste em um 
subgrupo gay dentro da comunidade gay desde final dos anos 1990. 
Trata-se de mostrar o desejo por homens gays, peludos, gordinhos 
e cinquentões. Dentro da comunidade ursina, esses tipos são 
designados como Daddy Bears.

Temos muitas questões sobre a proposta teórica de Zygmunt 
Bauman (2004), mas reflitimos que ele tem alguma razão quando 
expõe que estamos mergulhados em incertezas e que é natural 
conviver com a fragilidade das relações. O contexto de liquidez dos 
amores chegou as alturas e em tempos de pandemia, como proceder 
com as relações sociais que já eram frágeis?

Bauman, em seu livro Amor líquido (2004), trata de personagens 
“desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios 
sentidos e sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela 
segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar num 
momento de aflição, desesperados por ‘relacionar-se’” (BAUMAN, 
2004, p.8). Nessa busca frenética, é cada um seguindo seu próprio 
caminho e risco. No cenário atual, não é possível mergulhar no risco 
da troca de parceiros para viabilizar algum tipo de embate dentro da 
produção artística, o que já era um procedimento adotado em tempos 
sem COVID-19. Esse risco agora é fatal, impraticável, impossível 
pelo medo de pegar o vírus. Na falta de confiança em arriscar, em 
confiar, em investir na construção de paisagens íntimas utilizando do 
corpo de outros homens, precisamos reinventar outras estratégias 
dentro da prática artística. Fui parado pelo vírus. E se a solidão era 
um estado frequente em meu processo, ela agora é soberana, literal.

Como tão bem aponta o autor dos amores líquidos: “Desejo e 
amor encontram-se em campos opostos. O amor é uma rede lançada 
sobre a eternidade, o desejo é um estratagema para livrar-se da 
faina de tecer redes. Fiéis a sua natureza, o amor se empenharia em 

MANUAL PORNOGRÁFICO I: 
COMO COMER UM URSO

PORNOGRAPHIC MANUAL I: 
HOW TO EAT A BEAR
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perpetuar o desejo, enquanto este se esquivaria aos grilhões do amor” (BAUMAN, 
2004, p.25).

A narrativa que aqui apresento faz parte de estratégias e protocolos artísticos 
para investigar a intimidade na atualidade, pois tais procedimentos precisaram 
ser repensados, pois agora não temos mais a possibilidade dos corpos para nos 
relacionarmos de forma efetiva. Ou até temos, por nossa conta e risco.

Trancados em casa, o que podemos fazer é sublimar o nosso desejo por encontrar 
homens que despertam nosso desejo sexual. Pensando nisso criei um protocolo, que 
chamo de manual pornográfico, em que apresento possibilidades de como interagir 
sexualmente e simbolicamente com outrem. Trago a primeira proposta como um 
gatilho para o que ainda vai ser desenvolvido, mas no fundo espero que a pandemia 
amenize e que possamos seguir com a normalidade em nossas vidas.

A prática da pegação (ou cruising) sempre nos pareceu experiências ricas em 
materiais que podem ser utilizados nos processos artísticos. Nos interessando as 
relações com o outro e a possível construção de intimidades. Didier Eribon (2020) 
fala em espaços de liberdade para se referir aos locais que são construídos para os 
encontros fortuitos entre homens. Eribon afirma: “Eu não sabia ainda que banheiros 
públicos – os ‘banheirões’, na gíria gay – são um dos cenários tradicionais de encontro 
homossexual” (ERIBON, 2020, p.247). De maneira que ele argumenta sobre a 
importância que tais lugares teve para a construção de sua identidade gay. “Os pontos 
de encontro como esse são também espaços de sociabilidade e de aprendizagem de 
uma cultura específica” (idem, p.250).

A referência da produção de artistas como David Wojnarowicz, Peter Hujar e 
Leonard Fink e todo o imaginário construído na década de 1970, através da pegação 
nos píeres do rio Hudson em Nova York, nos ajudou a elaborar a relação entre a prática 
da pegação e a produção artística. Isso foi possível através do livro Pier Groups: art 
and sex along the New York waterfront, de Jonathan Weinberg (2019). Foi baseado 
nessas referências que conseguimos elaborar uma narrativa visual que apresentasse 
o entendimento desse universo de forma simbólica.

Palavras-chave: autobiografia, corpo, intimidade, pegação.

Abstract
Given the fact that we have to keep ourselves safe and the limitations imposed 

by distance and social isolation due to the new coronavirus pandemic, how can we 
manage to relate sexually? If we don’t have a partner, how can we survive without sex 
and without romantic relationships? In what ways, as an artist, can I release the sexual 
energy circulating through my body? How should gays bodies behave in this reality?

Pornography Manual I: How to Eat a Bear is a video performance that deals with 
gay sex in the pandemic’s time. The bear community is presented here, which consists 
of a gay subgroup within the gay community since the late 1990s. It is showing the 
desire for gay men, hairy, chubby and fifty. Within the bear community, these types are 
designated as Daddy Bears.

We have many questions about Zygmunt Bauman’s (2004) theoretical proposal, 
but we reflect that he has some reason when he states that we are immersed in 
uncertainties and that it is natural to live with the fragility of relationships. The context 
liquidity of love reached of heights and in times of pandemic, how to proceed with 
social relations that were already fragile?
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Bauman, in his book Liquid Love (2004), deals with characters “desperate because 
they have been abandoned to their own senses and easily disposable feelings, 
yearning for the safety of conviviality and the helping hand they can count on in a 
moment of distress, desperate ‘to relate’” (BAUMAN, 2004, p.8). In this frantic search, 
it is each one following his own path and risk. In the current scenario, it is not possible 
to dive into the risk of exchanging partners to enable some kind of clash within artistic 
production, which was already a procedure adopted in times without COVID-19. This 
risk is now fatal, impractical, impossible for fear of catching the virus. 

Lacking confidence in taking risks, in trusting, in investing in the construction of 
intimate landscapes using the bodies of other men, we need to reinvent other strategies 
within artistic practice. I was stopped by the virus. And if loneliness was a frequent 
state in my process, it is now sovereign, literal.

As the author of liquid loves so well points out: “Desire and love meet in opposite 
fields. Love is a net cast over eternity, desire is a ploy to get rid of the drudgery of 
weaving nets. Faithful to its nature, love would strive to perpetuate desire, while it 
would evade the shackles of love” (BAUMAN, 2004, p.25).

The narrative I present here is part of artistic strategies and protocols to investigate 
intimacy today, as these procedures needed to be rethought, as now we no longer 
have the possibility of bodies to relate effectively. Or even we do, at our own risk.

Locked up at home, what we can do is sublimate our desire to find men who arouse 
our sexual desire. With that in mind, I created a protocol, which I call a pornographic 
manual, in which I present possibilities on how to interact sexually and symbolically 
with others. I bring the first proposal as a trigger for what is yet to be developed, but 
deep down I hope the pandemic will alleviate and that we can continue with normality 
in our lives. 

The practice of making out (or cruising) has always seemed to us to be rich experiences 
in materials that can be used in artistic processes. Interesting in the relationships with 
the other and the possible construction of intimacies. Didier Eribon (2020) speaks of 
freedom to refer to places that are built for chance encounters between men. Eribon 
states: “I didn’t know yet that public restrooms – the ‘banheirs’, in gay slang – are one 
of the traditional scenarios of homosexual encounters” (ERIBON, 2020, p.247). He 
argues about the importance such places had for the construction of his gay identity. 
“Meeting points like this are also spaces for sociability and for learning about a specific 
culture” (idem, p.250).

The reference to the production of artists such as David Wojnarowicz, Peter Hujar 
and Leonard Fink and all the imagery build in the 1970s, through the cruising on the 
Hudson River piers in New York, helped us to elaborate the relationship between the 
practice of making out and the artistic production. This was made possible through the 
book Pier Groups: art and sex along the NewYork waterfront, by Jonathan Weinberg 
(2019). It was based on these references that we were able to elaborate a visual 
narrative that presented the understanding of this universe in a symbolic way.

Keywords: autobiography, body, intimacy, cruising.
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Resumo Expandido
A presente narrativa, se propõe como arte e faz uso da arte 

sequencial como camada referencial imerso em um processo criativo. 
Se apresenta sob a linguagem de quadrinhos (em 8 pranchas), que 
(não) possuem uma ordem específica de leitura, transgredindo a 
sintaxe do meio que adota, se apresentando sobretudo como fruto 
da criatividade.  

Mas, afinal, o que é criatividade?
Ao utilizarmos o antigo conceito do psicólogo estadunidense Harold 

Anderson (1965), que definia a criatividade como a emergência de 
algo único e original, colocando em xeque a originalidade presente 
no campo das artes, pois instituiria o modus operandi do artista, como 
instrumento de concepção criativa de uma única obra, visto que os 
frutos subsequentes de um mesmo processo, não seriam mais nem 
únicos, nem originais. 

Como fugir desta armadilha?
Segundo Koestler (1964 apud PEARCE, 2013), em sua obra “O 

ato da Criação”, a ARTE é apenas um dos possíveis resultados do 
insight criativo, que por sua vez é gerado pela interação das diferentes 
camadas de referências, pensamentos e comportamentos, sendo os 
outros resultados, o HUMOR e a CIÊNCIA. 

O HUMOR, resulta da colisão entre camadas, gerando separação 
abrupta entre razão e emoção, isto provoca o riso, uma forma de 
resolver este conflito interno. 

A CIÊNCIA é fruto da fusão de camadas que, até então eram 
desprovidas de associação, convergindo para um objetivo previamente 
estabelecido, resultando em uma nova síntese. 

A ARTE, por sua vez, é resultado da confrontação das camadas, 
que não se colidem nem fundem, ficam sobrepostos, estando 
submetidos a diferentes olhares, que por sua vez, estariam atrelados 
às referências de cada época ou cultura.

Um exemplo prático: 
  — Se você acha que este artigo está confuso...  Você está 

certo!
A criativa frase acima, pode ser interpretada como HUMOR, 

pois ninguém, em sã consciência escreveria isto em um seminário. 
Indubitavelmente gerará risos, ainda que nervosos, pois serão frutos 
de dissociação abrupta. (Que louco! — dirão), entretanto pode ser 
CIÊNCIA, pois possui um objetivo previamente estabelecido, que é 
justamente exemplificar o ato criativo, podendo também ser ARTE, se 
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interpretarmos que sobrepõe camadas e se arrisca quando submetido às referências 
individuais e (posteriormente) anacrônicas. Mas, retornemos à presente narrativa. 
Como fazer de uma Arte Sequencial, um objeto de arte?

Ao confrontar sua própria conceituação, com seus códigos previamente 
estabelecidos, a Arte Sequencial é reduzida a mera linguagem, dependente de outras 
camadas as quais se associa, da natureza desta associação e da própria intenção 
criativa, para criação da arte. 

Há, contudo, um agravante: a presença da narração como intenção preestabelecida, 
causa grande inclinação para que o resultado gerado, seja CIÊNCIA. Cabe então, 
aos autores de quadrinhos, no momento da criação, ao navegar em suas próprias 
referências e experiências, que ponderem sobre as interpretações resultantes, 
dependentes dos referenciais individuais de cada espectador/leitor/receptor, pois é 
justamente este amplo espectro de interpretações, que possibilita a geração de um 
ambiente no qual os quadrinhos se caracterizem como um elemento (e meio) para a 
criação de ARTE.

No estabelecimento dos referenciais (tanto do criador, quanto do receptor), as 
memórias se destacam. 

Eis a primeira dificuldade para quem trabalha com a memória: a maneira como 
são estabelecidas, o fato de que os eventos retidos são diferentes para todos. Para 
cada pessoa, os fragmentos advindos de sua memória sensorial são diferentes e 
as lacunas, preenchidas por elementos igualmente diferentes, variando de acordo 
com seus referenciais. Compartilhar memórias para a construção de narrativas se 
caracteriza em grande desafio, ainda mais porque a cada narrativa compartilhada, as 
referencias se cruzam, gerando novas interpretações. Uma história seria, portanto, 
a fusão de muitas histórias e estaria ao mesmo tempo em movimento, em constante 
transformação, isto sem mencionar que o fato de que o que percebemos, o que 
interpretamos, gera algo que difere daquilo que nos rodeia.

O que vemos de fato? Que história é essa afinal? Estes questionamentos são 
graficamente inseridos na narrativa visual, Arte não-sequencial.

A memória assim, como recurso que estabelece regras e limitações para entender/
interpretar o que está sendo percebido, funciona também como uma camada 
fundamental neste processo criativo. O que, a princípio parece caótico e aleatório, 
pode ser organizado dentro de uma estrutura de significâncias resguardadas nas 
memórias tanto do criador, quanto do receptor.

Na Arte não-sequencial, as memórias foram adotadas como fonte de inspiração para 
a construção da narrativa, mas também como ferramenta no processo de construção, 
pois reside na memória do receptor (no resgate de suas próprias memórias), a chave 
para promover as constantes mudanças, causadas a cada interação. Ao criar a não-
sequência, apresentamos um espaço de confronto entre o resgate das memórias 
(referências e experiências) e da sequência narrativa de uma história, permitindo a 
individualização da experiência da leitura, algo que Koestler, viria a conceituar como 
arte.

A Arte não-sequencial se revela ARTE.

Palavras-chave: Arte, Quadrinhos, Criação.

Abstract
The present visual narrative shows itself as art and uses the Sequential Art as a 

referential layer composing its creative process. It is presented under the language of 
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comics which (do not) have a specific reading order, transgressing the syntax of the 
language that it adopts, characterizing itself, above all, as a result of creativity.

But, after all, what is creativity?
American psychologist Harold Anderson (1965), defined creativity as the emergence 

of something unique and original. This could question the originality present in the field 
of arts, because it would stablish the artist’s modus operandi as a conception instrument 
of just a single creative work, since the subsequent fruits of the same process would 
be neither unique nor original.

How to avoid this trap?
According to Koestler (1964 apud PEARCE, 2013), in his book “The act of creation”, 

ART is just one of the possible results of creative insight, which in turn is generated 
by the interaction of different layers of references, thoughts and behaviors. The other 
results are HUMOR and SCIENCE.

HUMOR results from the collision between these layers, generating an abrupt 
separation between reason and emotion, this provokes laughter, a way to resolve this 
internal conflict.

SCIENCE is the result of the mergeof layers that, until then, had no association, 
converging towards a previously established objective, resulting in a new synthesis.

ART, in turn, is the result of the confrontation of layers, which do not collide or 
merge, they are superimposed, being subjected to different looks, which in turn, would 
be linked to the references of each period or culture.

A practical example:
 “If you think this article is confusing... You’re right!”
The creative sentence above can be interpreted as HUMOR, since no one in sanity 

would write this in a seminar abstract. Undoubtedly it will generate laughter, even 
nervous ones, because of an abrupt dissociation. (How crazy! – you can say), however 
it can be SCIENCE, because it has a previously established objective, which is precisely 
to exemplify the creative act, and it can also be ART, if we interpret that it superimposes 
the layers and risks itself when submitted to individual and anachronistic references.

But let us return to the present narrative. How to make ART from a Sequential Art 
object?

When confronting its own conceptualization, with its previously established codes, 
Sequential Art is reduced to mere language, dependent on other layers to which it is 
associated, on the nature of this association and on the creative intention itself, for the 
creation of art.

There is, however, an aggravating factor: the presence of the narration as a pre-
established intention causes a great inclination for the generated result to be SCIENCE. 
So, comic book authors, at the time of creation, when navigating their own references 
and experiences, need to consider the resulting interpretations, which depend on the 
individual references of each viewer/reader/receiver, because it is precisely this broad 
spectrum of interpretations, that enables the generation of an environment in which 
comics are characterized as an element (and path) for the creation of ART. 

When we establish these references (from both creator and receiver), the memories 
stand out.

Here is the first difficulty for someone who works with memory: the way they are 
established, the fact that the retained events are different for everyone. For each 
person, the fragments arising from their sensory memory are different and the gaps, 
filled by equally different elements, varying according to their references. Sharing 
memories for the construction of narratives is characterized as a great challenge, even 
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more so because with each shared narrative, the references cross, generating new 
interpretations. A story would, therefore, be the fusion of many stories and would be at 
the same time in motion, in constant transformation, not to mention the fact that what 
we perceive, what we interpret, generates something that differs from what surrounds 
us.

What do we see? What’s this story about? These questions are graphically inserted 
in Non-sequential Art visual narrative.

Memory, as a resource that establishes rules and limitations to understand/interpret 
what is being perceived, also works as a fundamental layer in this creative process. 
What, at first, seems chaotic and random, can be organized within a structure of 
significances guarded in the memories of both the creator and the receiver.

In non-sequential art, memories were adopted as a source of inspiration for the 
construction of the narrative, but also as a tool in the construction process, as it resides 
in the memory of the receiver, the key to promoting constant changes, caused by 
each interaction. By creating the non-sequence, we present a space for confrontation 
between the rescue of memories (references and experiences) and the narrative 
sequence of a story, allowing the individualization of the reading experience, something 
that Koestler would come to conceptualize as art.

Non-sequential Art reveals itself as ART.

Keywords: Art, Comics, Creation.

Referências

ANDERSON, H. H. Creativity in childhood and adolescence: a diversity of 
approaches, Palo Alto: Science and Behavior Books, 1965.

PEARCE, Marcus. Notes on The Act of Creation by Arthur Koestler. Disponível 
em https://www.scribd.com/document/148825721/Koestler-the-Act-of-Creation. 
Acesso em 05/01/2018.

Currículo

Ricardo Harada Ono

Artista, Quadrinhista, Arquiteto, Professor, Pesquisador e Doutor em Artes. 
Atualmente lotado no curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do 
Pará.



1086

Resumo Expandido
O vírus da realidade virtual já não pode ser prevenido. Ele já 

contaminou e alterou nosso sistema cognitivo e nossa forma de se 
comunicar. Cabe-nos, portanto, como pesquisadores, educadores 
e artistas, compreender estas transformações e utilizá-las como 
forma de resistência e sobrevivência da ciência, da arte e do planeta. 
Pensando nisso, e nas questões ambientais e pandêmicas que 
estamos enfrentando na atualidade, esta narrativa visual vem nos 
contar uma história de (re)existência. O Mutum-de-alagoas (Pauxi 
mitu) é uma das aves mais raras do planeta. Foi extinto da natureza 
em consequência do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), 
instituído pelo governo brasileiro na década de 1970, impulsionado 
pela crise mundial do petróleo. Hoje, se o mutum-de-alagoas ainda 
(re)existe, é devido a preservação das aves em cativeiro. Em 2019, 
ele voltou a natureza e foi considerado a única espécie extinta da 
natureza, a ser reintroduzida em seu habitat em todo o continente 
americano. De seu habitat – a Mata de Tabuleiros alagoana - hoje 
restam menos de 3% de sua cobertura vegetal original. O restante 
foi transformado em canaviais e usinas sucroalcooleiras ou sofreram 
com as consequências deste programa implantado sem nenhuma 
preocupação ambiental. Esta narrativa visual mostra o retorno do 
mutum-de-alagoas a seu habitat e um resumo de sua trajetória. E 
revela como crises políticas e catástrofes ambientais superam limites 
geográficos e atingem todo o planeta Terra, numa esfera física e 
metafisica. Além desta teia biológica que nos envolve, agora também 
há uma rede virtual, que vem ocasionando transformações diversas 
em nossa sociedade, principalmente no campo das linguagens. 
O World Wide Web, convergiu mídias e modificou os processos 
de produção e difusão da informação, promovendo a expansão e 
o fortalecimento, principalmente, do uso da linguagem imagética, 
que hoje, se constitui como parte fundamental dos processos 
comunicacionais digitais. A produção e distribuição da informação 
dá-se agora de forma agrupada e em rede. Através, principalmente, 
das hipermídias e das narrativas transmídias, que surgiram a partir 
do rompimento dos limites que existiam antes da Revolução Digital, 
e da invenção dos novos sistemas eletrônicos de comunicação. O 
ser humano, conforme afirma a professora e pesquisadora Lúcia 
Santaella (2012), criou uma simbiose “humana-computador” entre a 
eletricidade biológica de nossas máquinas cerebrais e a eletricidade 
tecnológica dos equipamentos eletrônicos, tornando este vírus 
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tecnológico uma contaminação sem volta. Entretanto, a experiência trazida pela 
pandemia, revelou também nossas deficiências frente ao uso cotidiano das novas 
tecnologias. Pois bombardeados com informações imagéticas e possibilidades 
midiáticas diversas, e em diferentes espaços e meios, os indivíduos se perdem e 
não conseguem emitir, receber e codificar a informação, interferindo diretamente 
no processo efetivo da comunicação. Diante disto, minhas reflexões me levaram a 
pesquisar os processos de comunicação, percepção e produção da linguagem visual 
através da semiótica (Pierce,1999) e da Gestalt (Gomes Filho, 2000), com o intuito de 
compreender esta linguagem tão usada atualmente pelos meios digitais. A proposta 
é encontrar relações contributivas entre estas áreas de estudos da imagem, com o 
objetivo de aplicar estes conhecimentos na divulgação do projeto de conservação 
ambiental Arca do CEP – Avaliação, Recuperação e Conservação a Fauna Ameaçada 
de Extinção do Centro de Edemismo Pernambuco - em um espaço de hipermídia. 
O Centro de Endemismo Pernambuco (CEP), é hoje a área com o maior número de 
táxons ameaçados de extinção da Mata Atlântica, e cujos remanescentes florestais 
estão sob alto risco de desaparecimento, sendo um dos ambientes mais ameaçados 
do mundo. Portanto, minha pesquisa de mestrado, trata-se de um estudo realizado 
em abordagem qualitativa sobre a semiótica, a Gestalt e a educação ambiental. E 
busca criar uma simbiose entre a teoria e a prática, através da uma investigação 
fenomenológica, de propósito exploratório e com procedimentos da pesquisa-ação. 
Desta forma, a práxis experimental na produção de narrativas visuais, como estas 
apresentadas neste evento, é parte intrínseca a minha pesquisa, que tem como 
finalidade promover a consciência ambiental e divulgar as pesquisas e as ações do 
Projeto Arca do CEP, através dos estudos e das produções imagéticas.

Palavras-chave: Linguagens. Semiótica. Gestalt. Preservação Ambiental.

Abstract
The virtual reality virus can no longer be prevented. It has already contaminated 

and altered our cognitive system and the way we communicate. Is important to us, 
therefore, as researchers, educators and artists, to understand these transformations 
and use them as a form of resistance and survival for science, art and the planet. With 
that in mind, and the environmental and pandemic issues we are facing today, this 
visual narrative comes to tell us a story of existence. The Alagoas curassow (Pauxi 
mitu) is one of the rarest birds on the planet. It was extinguished from nature as a 
result of the brazilian National Alcohol Program (Proálcool), instituted by the Brazilian 
government in the 1970s, due to the world oil crisis. The curassows still exists due to 
the preservation of captive birds. In 2019, he returned to nature and was considered the 
only extinct species of nature to be reintroduced into its habitat in the entire American 
continent. From its habitat – the Mata de Tabuleiros in Alagoas - today less than 3% 
of its original vegetation cover remains. The rest were transformed into sugarcane 
plantations and alcohol industry, or suffered from the consequences of this program 
implemented without any concern for the environment. This visual narrative shows 
the return of the curassow to its habitat and a summary of its trajectory. And it reveals 
how political crises and environmental catastrophes surpass geographical limits and 
affect the entire planet Earth, in a physical and metaphysical sphere. Further to this 
biological web that surrounds us, now there is also a virtual network, which has been 
causing different transformations in our society, especially in the field of languages. 
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The World Wide Web, converged media and modified the production and diffusion of 
information, promoting the expansion and strengthening the use of imagery language 
as a fundamental part of digital communication processes. The production and 
distribution of information now takes place in a grouped and networked way, mainly 
through hypermedia and transmedia narratives, which emerged from the breaking of 
the limits that existed before the Digital Revolution. The human being, as professor and 
researcher Lúcia Santaella (2012) asserts, created a “human-computer” symbiosis 
between the biological electricity of our brain and the technological electricity of 
electronic equipment, making this technological virus a contamination with no return. 
However, the experience brought by the pandemic also revealed our shortcomings 
in the daily use of new technologies. Because bombarded with imagery information 
and diverse media possibilities, and in different spaces and media, individuals get 
lost and are unable to emit, receive and encode information, directly interfering in the 
effective process of communication. Given this, my reflections led me to research the 
processes of communication, perception and production of visual language through 
semiotics (Pierce, 1999) and Gestalt (Gomes Filho, 2000), in order to understand 
this language so used today by digital media. The proposal is to find contributory 
relationships between these areas of image studies, with the aim of applying this 
knowledge in the dissemination of the CEP’s ARCA, an environmental conservation 
project, in a hypermedia space. The Pernambuco Endemism Center (CEP) is today 
the area with the highest number of endangered taxa in the Atlantic Forest, and whose 
forest remnants are at high risk of disappearing, making it one of the most threatened 
environments in the world. Therefore, my master’s research, it is a study carried out 
in a qualitative approach on semiotics, Gestalt and environmental education. And it 
seeks to create a symbiosis between theory and practice, through a phenomenological 
investigation, with an exploratory purpose and with action research procedures. Thus, 
the experimental praxis in the production of visual narratives, such as those presented 
in this event, is an intrinsic part of my research, which aims to promote environmental 
awareness and disseminate the research and actions of CEP’s Arca Project, through 
studies and of image productions.

Keywords: Languages. Semiotics. Gestalt. Environmental Preservation.
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Resumo Expandido
A estética opressora continua presente na vida das mulheres, como 

um vírus silencioso que segue em mutação constante para manter-
se em circulação apesar das inúmeras vacinas desenvolvidas pelos 
movimentos feministas desde seu surgimento. Ao teorizar sobre o 
feminismo pós-moderno, Eleanor Heartney rememora que as artistas 
feministas abordavam a questão na década de 1970, e ao elencar o 
ensaio Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) de Laura Mulvey, 
aponta que “muitas artistas feministas partilharam seu desconforto 
com uma estética que liga o prazer visual à objetificação das 
mulheres” (HEARTNEY, 2002, p. 54). Cinco décadas depois, o vírus 
da estética opressora se mantém. Notar essa virulência, no entanto, 
e questioná-la nas entrelinhas de um cotidiano em muito adormecido 
para essa problemática, é tarefa árdua, porém ainda muito urgente, 
para todas as esferas da sociedade. Luana Saturnino Tvardovskas 
faz esse apontamento ao elencar o trabalho de Roberta Barros, 
“que comeu antropofagicamente cartazes históricos feministas em 
performance crítica sobre os apagamentos das lutas das mulheres” 
(TVARDOVSKAS, 2021, p. 167). Se de um lado tem-se vasto leque 
de campanhas midiáticas pregando um corpo não-magro, não-
sexualizado e não-oprimido já naturalizado, de outro tem-se mulheres 
reais, no âmbito da sua convivência cotidiana em sociedade no Século 
XXI, transferindo a outras mulheres saberes carregados de opressão, 
sexualização e padrões estéticos predefinidos, sem a consciência 
da carga machista patriarcal estruturada nas suas falas. Mas há 
entre essas mulheres, aquelas que se sentem deslocadas apesar 
de conviverem segundo esses saberes por muitos anos. É o caso 
da artista que propõe a presente narrativa visual, Estética Opressora 
de Mulher para Mulher, identificando-se com as falas da artista 
Rosana Paulino trazidas por Katia Canton (2009, p.31), nas quais 
Paulino expõe sua dificuldade diária de se localizar num mundo que 
apresenta vários momentos de hostilidade e preconceito, e questiona 
sobre discutir ou aceitar regras impostas por padrões de beleza com 
alta carga de preconceito. Paulino também está presente em Luana 
Saturnino Tvardovskas, que ao analisar a composição da obra As 
armas do império (1995), ressalta “a irônica afirmação de que essas 
são as armas que se impõem sobre a vida das mulheres, percebendo 
os sistemas de opressão e de controle subsumidos às definições 
de gênero” (TVARDOVSKAS, 2021, p. 154). Essa narrativa visual 
propõe discutir questões sobre os padrões de beleza e sexualização 
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excessiva impostos pela sociedade heteronormativa machista patriarcal sobre o corpo 
feminino, indagando, sobretudo, o quanto dessa toxicidade ainda está estruturalmente 
presente no próprio comportamento e inconsciente feminino, visto que as frases que 
compõem esse trabalho foram ditas à artista por outras mulheres. Essa investigação se 
estrutura, portanto, no âmbito da pesquisa autobiográfica, partindo da experiência de 
vida da artista que cresceu convivendo com mulheres de diferentes gerações, e ouvido 
comentários desse gênero, no decorrer de sua vida, de todas elas, sendo importante 
destacar que se trata de momentos de convivência cotidiana, amorosa e pacífica. 
Conforme afirma a autora Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues, “as práticas artísticas 
autobiográficas, quando situadas criticamente, podem causar fissuras – poéticas, 
simbólicas, narrativas, epistemológicas – naquilo que os teóricos da opção decolonial 
chamam de matriz colonial do poder” (RODRIGUES, 2017, p.237). A indagação 
estruturou-se de maneira mais enérgica e esclarecida durante a convivência com a 
realidade do isolamento social forçado pela pandemia do Covid19, através da qual foi 
possível questionar quanto das ações cotidianas eram de fato espontâneas daquele 
corpo e quanto eram para agradar a sociedade na qual ele está inserido e vislumbra 
sentir-se integrado. Essa ausência do convívio presencial obrigatório potencializou a 
confrontação dessa pressão exercida sobre o corpo feminino, agora desobrigado de 
levar sua imagem para julgamentos alheios diários, abrindo brechas para diálogos 
consigo mesmo. A decisão de elaborar um produto artístico para tratar o tema pauta-
se novamente em Canton, que em sua teorização sobre a utilidade da arte pondera 
“que ela provoca, instiga e estimula nossos sentidos, descondicionando-os, isto é, 
retirando-os de uma ordem preestabelecida e sugerindo ampliadas possibilidades de 
viver e de se organizar no mundo” (CANTON, 2009, p.12). E reafirma-se ao concordar 
com “os atos autobiográficos como atos de re-ver, re-contar, re-posicionar e contestar 
formas de ser, fazer, agir, sentir, conhecer, existir” (RODRIGUES, 2017, p.237). Dessa 
forma, o trabalho se posiciona enquanto questionador, nas esferas da micropolítica e 
decolonialidade, da estética opressora sofrida pelos corpos femininos, estruturada pela 
sociedade heteronormativa machista patriarcal que ainda leva mulheres a fazerem 
esse tipo pressão sobre seus próprios corpos e sobre os corpos de outras mulheres. 
A produção artística aqui, composta por uma série de autorretratos da artista e de 
frases ouvidas de outras mulheres, vigora, portanto, como ferramenta para tensionar 
assujeitamentos.

Palavras-chave: Corpo. Prática artística autobiográfica. Arte feminista.

Abstract
The oppressive aesthetic is still present in women’s lives, like a silent virus that 
keeps changing constantly to keep itself in circulation despite the countless vaccines 
developed by the feminist movements since its inception. When theorizing about 
postmodern feminism, Eleanor Heartney recalls that feminist artists addressed the 
issue in the 1970s, and listing Laura Mulvey’s essay Visual Pleasure and Narrative 
Cinema (1975) points out that “many feminist artists shared her discomfort with an 
aesthetic that links visual pleasure to women’s objectification” (HEARTNEY, 2002, 
p. 54). Five decades later, the virus of oppressive aesthetics remains. Noticing this 
virulence, however, and questioning it between the lines of a daily life in which this 
issue is too much asleep, is an arduous task, but still very urgent, for all spheres 
of society. Luana Saturnino Tvardovskas makes this point when listing the work of 
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Roberta Barros, “who anthropophagically ate feminist historical posters in a critical 
performance about the erasures of women’s struggles” (TVARDOVSKAS, 2021, p. 
167). If on the one hand there is a wide range of media campaigns preaching a non-
thin, non-sexualized and non-oppressed body already naturalized, on the other there 
are real women, in the scope of their daily coexistence in society in the 21st century, 
transferring to other women, knowledge loaded with oppression, sexualization and 
predefined aesthetic standards, without the awareness of the patriarchal sexist load 
structured in their speeches. But there are among these women, those who feel 
displaced despite living in accordance with this knowledge for many years. This is the 
case of the artist who proposes the present visual narrative, Oppressive Aesthetics from 
Woman to Woman, identifying herself with the speeches of the artist Rosana Paulino 
brought by Katia Canton (2009, p.31), in which Paulino exposes his daily difficulty in 
being locate in a world that presents several moments of hostility and prejudice, and 
questions about discussing or accepting rules imposed by standards of beauty with a 
high load of prejudice. Paulino is also present in Luana Saturnino Tvardovskas, who, 
when analyzing the composition of the work As Armas do Império (1995), highlights 
“the ironic statement that these are the weapons that impose themselves on women’s 
lives, perceiving the systems of oppression and of control subsumed to the definitions 
of gender” (TVARDOVSKAS, 2021, p. 154). This visual narrative proposes to discuss 
issues about the standards of beauty and excessive sexualization imposed by the 
patriarchal macho heteronormative society on the female body, asking, above all, how 
much of this toxicity is still structurally present in the female behavior and unconscious, 
as the sentences that compose this work was told to the artist by other women. This 
investigation is structured, therefore, within the scope of autobiographical research, 
based on the life experience of the artist who grew up living with women of different 
generations, and heard comments of this kind, throughout her life, from all of them. 
But it is about moments of daily, loving and peaceful coexistence. As author Manoela 
dos Anjos Afonso Rodrigues states, “autobiographical artistic practices, when critically 
located, can cause cracks - poetic, symbolic, narrative, epistemological - in what 
theorists of the decolonial option call the colonial matrix of power” (RODRIGUES, 2017, 
p.237). The question was structured in a more energetic and enlightened way during 
the coexistence with the reality of social isolation forced by the Covid19 pandemic, 
through which it was possible to question how much of the daily actions were in fact 
spontaneous from that body and how much they were to please society in the which 
he is inserted and envisions feeling integrated. This absence of obligatory face-to-face 
contact potentialized the confrontation of this pressure exerted on the female body, 
now freed from taking her image to the daily judgments of others, opening gaps for 
dialogue with herself. The decision to develop an artistic product to deal with the theme 
is guided again by Canton, who in his theorizing about the usefulness of art considers 
“that it provokes, instigates and stimulates our senses, deconditioning them, that is, 
removing them from a pre-established order and suggesting expanded possibilities 
of living and organizing in the world” (CANTON, 2009, p.12). And it is reaffirmed by 
agreeing with “autobiographical acts as acts of re-seeing, re-telling, re-positioning and 
contesting ways of being, doing, acting, feeling, knowing, existing” (RODRIGUES, 2017, 
p.237) . Thus, the work positions itself as a questioner, in the spheres of micropolitics 
and decoloniality, of the oppressive aesthetics suffered by female bodies, structured 
by the patriarchal macho heteronormative society that still leads women to put this 
type of pressure on their own bodies and on the bodies of others women. The artistic 
production here, made up of a series of self-portraits by the artist and phrases heard 
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by other women, is therefore effective as a tool to tension subjects.

Keywords: Body. Autobiographical artistic practice. Feminist art.
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Resumo Expandido
Apresentamos o zine intitulado “Muitas décadas e poucos avanços”. 

Zines são uma forma de publicação independente realizada por 
artistas. Geralmente, tratam sobre temáticas de resistência, como o 
zine do coletivo Girl Gang, no qual vinte e quatro mulheres artistas 
publicam desenhos e quadrinhos em apoio aos feminismos, e o zine 
Riot Grrrl, em que o coletivo se manifesta na luta contra feminilidades 
tradicionais, motivando garotas e mulheres a lutar contra a dominação 
masculina e criar sua própria arte (CAMARGO, 2011; COLETIVO, 
2015). Em nosso caso, a composição foi criada a partir de uma 
pesquisa realizada no pelo núcleo de Arte do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), que integra o subprojeto 
interdisciplinar das áreas de Arte, História e Sociologia, vinculado 
ao projeto institucional da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM). Amparada metodologicamente em princípios da Pesquisa 
Educacional Baseada nas Artes - PEBA e da A/r/tografia  (BORRE, 
2020; DIAS, 2013; HERNÁNDEZ, 2013; IRWIN, 2013) e no projeto 
“História da _rte” (CARVALHO, MORESCHI e PEREIRA,2019), a 
investigação teve como objetivo: identificar quais artistas e grupos 
artísticos são expostos em livros didáticos para o Ensino Médio e, com 
isso, mensurar quais nacionalidades, identidades de gênero, etnias 
e modalidades de criação artísticas são visibilizadas e invisibilizadas 
nas publicações pesquisadas. Analisamos os livros “Percursos da 
arte” (MEIRA, SOTER e PRESTO, 2016) e “#Novo Ensino Médio” 
(MUNIZ, ROCHA e CHIRSTÓFARO, 2020), aprovados no Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD). Constatamos que as produções 
artísticas apresentadas nos livros são majoritariamente criadas 
por homens brancos (americanos e europeus), nas áreas de Artes 
Visuais e Música. O zine, dá visibilidade a pouca representatividade 
que essas publicações atribuem às criações de artistas mulheres, 
indígenas e negros/as, bem como a baixa apresentação de exemplos 
de Dança e Teatro, quando comparados às outras formas de criação 
artística. A composição, realizada com colagens (IWASSO, 2010), foi 
baseada nas criações do coletivo Guerrilla Girls, grupo composto por 
mulheres artistas que organizam colagens nas quais problematizam 
os discursos oficiais de legitimação da história da arte, investigando 
as desigualdades de gênero implícitas em exposições realizadas por 
museus (MASP, 2017). Também, recorremos à estética empregada 
no filme Moxie (2020), no qual a personagem principal utiliza de 
zines para expor situações que lhe incomodam em sua escola, como 
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sexismo e assédios. Outra referência para criação foram as composições de Richard 
Hamilton, nas quais o artista utiliza de recortes de revistas e jornais (FONSECA, 2012). 
Há ainda, frases que remetem ao enunciado: “Onde estão os negros?”, apresentado 
em grandes bandeiras pelo grupo transdisciplinar Frente 3 de fevereiro, cuja ação 
problematiza o racismo na sociedade brasileira (FRENTE, 2021). O processo de criação 
do zine, realizado pela aluna vinculada ao Pibid, foi iniciado com recortes de revistas 
antigas retiradas de seu acervo. Os quantitativos apresentados no zine, em forma 
de gráficos circulares e de colunas, remetem às planilhas sistematizadas a partir da 
análise dos livros didáticos mencionados. Foram utilizados tons de azul para identificar 
informações relacionadas ao livro “#Novo Ensino Médio”, tons de amarelo para o livro 
“Percursos da Arte” e marcações em rosa para destacar as informações relacionadas 
às minorias. São apresentados gráficos comparativos entre as publicações que tratam 
sobre: a quantidade de artistas citados em relação à outros profissionais; o percentual 
de menções feitas às criações em Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Música e Teatro; 
a distribuição de artistas homens, mulheres, negros/as e indígenas; e o continente de 
nascimento dos artistas. Considerando que a pesquisa foi realizada em um projeto 
de iniciação à docência, compreendemos que mensurar o cenário excludente dos 
livros didáticos é uma ação relevante, mas, para além disso, é necessário propor 
alternativas para superar a desigualdade constatada, no esforço de gerar mudanças 
significativas por meio da educação escolar. Assim, a criação e divulgação do zine 
“Muitas décadas e poucos avanços” entre estudantes do Ensino Médio, como material 
suplementar ao livro, pode contribuir para dar visibilidade às desigualdades (em 
relação às nacionalidades, identidades de gênero, etnias e modalidades de criação 
artísticas) promovidas nos livros didáticos.

Palavras-chave: Arte. Educação. Ensino Médio.

Abstract
We present the zine entitled “Many decades and few advances” [Muitas décadas 

e poucos avanços]. Zines are a form of independent publishing carried out by artists. 
They usually deal with resistance themes, such as the Girl Gang collective’s zine, in 
which twenty-four female artists publish drawings and comics in support of feminisms, 
and the Riot Grrrl zine, in which the collective manifests itself in the struggle against 
traditional femininities, motivating girls and women to fight against male domination and 
create their own art (CAMARGO, 2011; COLETIVO, 2015). In our case, the composition 
was created from a research carried out by the Art nucleus of the Institutional Teaching 
Initiation Scholarship Program [Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
- Pibid], which is part of the interdisciplinary subproject in the areas of Art, History 
and Sociology, linked to the institutional project of the State University of Maringá 
[Universidade Estadual de Maringá - UEM]. Methodologically supported by principles of 
Arts-Based Educational Research [Pesquisa Educacional Baseada nas Artes - PEBA] 
and A/r/tography [A/r/tografia] (BORRE, 2020; DIAS, 2013; HERNÁNDEZ, 2013; 
IRWIN, 2013) and in the project “History of the _rte” (CARVALHO, MORESCHI and 
PEREIRA, 2019), the investigation aimed to: identify which artists and artistic groups 
are exposed in textbooks for high school and, with this, measure which nationalities, 
gender identities, ethnicities and modalities of artistic creation are made visible and 
made invisible in the researched publications . We analyzed the books “Percursos da 
arte” (MEIRA, SOTER and PRESTO, 2016) and “#Novo Ensino Médio” (MUNIZ, ROCHA 
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and CHIRSTÓFARO, 2020), approved by the National Textbook Program [Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD]. We found that the artistic productions presented 
in the books are mostly created by white men (American and European), in the areas 
of Visual Arts and Music. The zine gives visibility to the little representation that these 
publications attribute to the creations of women, indigenous and black artists, as well as 
the low presentation of examples of Dance and Theater, when compared to other forms 
of artistic creation. The composition, made with collages (IWASSO, 2010), was based 
on the creations of the Guerrilla Girls collective, a group composed of women artists 
who organize collages in which they problematize the official discourses of legitimizing 
art history, investigating the gender inequalities implicit in exhibitions carried out by 
museums (MASP, 2017). Also, we resorted to the aesthetics used in the film Moxie 
(2020), in which the main character uses zines to expose situations that bother her 
at school, such as sexism and harassment. Another reference for creation was the 
compositions of Richard Hamilton, in which the artist uses clippings from magazines 
and newspapers (FONSECA, 2012). There are also phrases that refer to the statement: 
“Where are the black people?”, presented in large banners by the transdisciplinary 
group Frente 3 de Fevereiro, whose action problematizes racism in Brazilian society 
(FRENTE, 2021). The process of creating the zine, carried out by the student linked to 
Pibid, started with clippings from old magazines taken from her collection. The figures 
presented in the zine, in the form of circular and column charts, refer to systematized 
spreadsheets based on the analysis of the aforementioned textbooks. Shades of blue 
were used to identify information related to the book “#Novo Ensino Médio”, shades 
of yellow for the book “Percursos da Arte” and pink markings to highlight information 
related to minorities. Comparative graphs are presented between publications that 
deal with: the number of artists cited in relation to other professionals; the percentage 
of mentions made to creations in Visual Arts, Audiovisual, Dance, Music and Theater; 
the distribution of male, female, black and indigenous artists; and the continent of birth 
of artists. Considering that the research was carried out in a teaching initiation project, 
we understand that measuring the excluding scenario of textbooks is a relevant action, 
but, in addition, it is necessary to propose alternatives to overcome the inequality found, 
in an effort to generate significant changes through school education. Therefore, the 
creation and dissemination of the zine “Many decades and few advances” [Muitas 
décadas e poucos avanços] among high school students, as supplementary material 
to the book, can contribute to giving visibility to inequalities (in relation to nationalities, 
gender identities, ethnicities and modalities of artistic creation) promoted in textbooks.

Keywords: Art. Education. High school.

Referências
BORRE, Luciana. Desalinhos: sobre abordagens a/r/tográficas. In.: BORRE, 

Luciana. Bordando afetos na formação docente. Conceição da Feira: Andarilha 
Edições, 2020. 122-134 p.

CAMARGO, Michelle Alcântara. Manifeste-se, faça um zine!: uma etnografia 
sobre zines de papel feministas produzidos por minas do rock (são paulo, 1996-
2007). Cadernos Pagu, São Paulo, p. 155-186, jan. 2011. Disponível em: <https://www.
scielo.br/j/cpa/a/YmDXfyBDmRP39SPVwVknwBx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 
27 ago. 2021.



1097

CARVALHO, Ananda; MORESCHI, Bruno; PEREIRA, Gabriel. A História da _rte: 
desconstruções da narrativa oficial da Arte. Revista do centro de pesquisa e 
formação. nº 8, Julho 2019. Sesc: São Paulo. Disponível em: <https://www.sescsp.
org.br/online/artigo/13479_ananda+carvalho+bruno+moreschi+e+gabriel+pereira>. 
Acesso em: 27 ago. 2021.

COLETIVO Girl Gang. Zine #1. 2015. Disponível em: <https://issuu.com/
girlgangcoletivo/docs/girl_gang_coletivo_-_zine__1.docx>. Acesso em: 27 ago. 2021.

DIAS Belidson. A/r/tografia como metodologia e pedagogia em artes: uma 
introdução. In.: DIAS, Belidson; IRWIN, Rita L (org.). Pesquisa educacional baseada 
em arte: a/r/tografia. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2013. 21-26 p.

FONSECA, Eduardo. Colagem em território expandido. 2012. 55 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Pintura, Universidade de Lisboa Faculdade de Belas-Artes, 
Lisboa, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/7962/2/
ULFBA_TES%20556.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2021.

FRENTE 3 de Fevereiro (São Paulo, SP). In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de 
Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <http://
enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo448788/frente-3-de-fevereiro-sao-paulo-sp>. 
Acesso em: 27 ago. 2021. Verbete da Enciclopédia.

HERNÁNDEZ, Fernando H. A pesquisa baseada nas artes: propostas para 
repensar a pesquisa educativa. Tradução: Tatiana Fernandez. In.: DIAS, Belidson; 
IRWIN, Rita L (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria: 
Ed. Da UFSM, 2013. 39-62 p.

IRWIN, Rita L. A/r/tografia. In.: DIAS, Belidson; IRWIN, Rita L. (org.). Pesquisa 
educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2013. 27-35 p.

IWASSO, Vitor Rezkallah. Copy/paste: algumas considerações sobre a 
colagem na produção artística contemporânea. Ars (São Paulo), [S.L.], v. 8, 
n. 15, p. 36-53, 2010. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1678-
53202010000100004>. Acesso em: 27 ago. 2021.

MASP. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Guerrilla Girls Gráfica 
1985 - 2017. Curadoria: Adriano Pedrosa e Camila Bechelany. São Paulo: MASP, 
2017. 128p., il.

MEIRA, Beá; SOTER, Silvia; PRESTO, Rafael. Percursos da arte: volume único: 
ensino médio. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2016.

MOXIE: quando as garotas vão à luta. 1h51. Direção: Amy Poehler. Roteiro: 
Tamara Chestna e Dylan Meyer. Netflix. 2021.

MUNIZ, Mariana Lima; ROCHA, Murilo Andrade; CHIRSTÓFARO, Gabriela Córdova. 
#Novo Ensino Médio. Projetos integradores: Linguagens e suas tecnologias. 1 



1098

ed. São Paulo: Scipione, 2020.

Currículo

Camila Ferreira de Oliveira 

Graduanda em Artes Visuais na Universidade Estadual de Maringá (2019). Bolsista 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid/CAPES/UEM 
(2020-2021), no núcleo de Arte, do subprojeto interdisciplinar em Arte, História e 
Sociologia. <http://lattes.cnpq.br/1382401194487314>

Vinícius Stein 

Doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Maringá (2019). Coordenador do núcleo de Arte do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid/UEM (2020-2021). Integra o 
Grupo de Pesquisa em Arte, Educação e Imagem - ARTEI (CNPq-UEM). <http://lattes.
cnpq.br/2140194065685423>



1099

Resumo Expandido
A presente narrativa visual busca refletir sobre temas enraizados 

às questões permeadas entre vigilância e seu contraste que se 
coloca no presente contexto: estar sozinha ou sentir-se só? O 
objeto no qual se desdobra estas correspondências no processo de 
criações dentro dessas temáticas será a obra audiovisual, construída 
no ano de 2020, intitulada “In”. Em sua narrativa cenográfica, o 
filme “In” discute acerca de suas propostas postas ironicamente, 
algumas soluções contemporâneas para problemas sociais de 
não-solidão, como o sentir-se em vigia constante por conta da 
tecnologia, e ainda assim, a solidão gerada pelo isolamento físico 
e social. A personagem apresentada desdobra-se em múltiplos 
sentimentos, encaminhando-a à intensa inquietação. É encontrada 
em ambiente similar a seu quarto, possui contrastes frequentes de 
luz, a cenografia composta por eletrônicos “ultrapassados” conota 
seu apego ao passado com tecnologias mais simples, dialoga com 
a não adequação à velocidade de mudanças proposta em seu 
cotidiano. Mais que tudo, sua gestualidade vem a compor junto do 
espectador a frequente sensação de estar sendo vigiada, seguida 
pelas câmeras. A abordagem teórica utiliza as ideias de Byung-Chul 
Han, em Sociedade da Transparência, em que aborda questões para 
além da falta de verdade, mas também com a falta de aparência. Para 
exorcizar esse vazio coloca-se em circulação uma grande massa de 
informações e de imagens, que no total resulta como um enchimento 
no qual ainda se faz sentir o vazio. Em sua sinopse consta: “Todo 
o som produzido por nossa observada que ultrapassasse o nível 
do sussurro muito discreto seria captado pela lente digital em um 
campo de visão enquadrado em vidro, plástico e metal. Ouvida e 
vista, ela não havia como saber se estava sendo observada num 
momento específico. A mulher que vive em seu quarto ao máximo, 
e se esconde de tudo que pode. A vigilância constante lhe desperta 
medo, pavor, ao passo que lhe é completamente comum. O contraste 
se coloca presente: estar sozinha ou sentir-se só?”. 
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Abstract
This visual narrative seeks to reflect on themes rooted in the issues permeated 
between surveillance and its contrast that arises in the present context: being alone 
or feeling alone? The object in which these correspondences unfold in the process 
of creations within these themes will be the audiovisual work, built in 2020, entitled 
“In”. In its scenographic narrative, the film “In” discusses about its ironically placed 
proposals, some contemporary solutions to social problems of non- solitude, such 
as feeling on constant watch because of technology, and even so, the loneliness 
generated by physical and social isolation. The character presented unfolds in multiple 
feelings, leading her to intense restlessness. It is found in an environment similar 
to your bedroom, it has frequent contrasts of light, the scenography composed of 
“outdated” electronics connotes your attachment to the past with simpler technologies, 
it dialogues with the non-adaptation to the speed of change proposed in your daily life. 
More than anything, her gestures compose with the viewer the frequent sensation of 
being watched, followed by the cameras. The theoretical approach uses the ideas of 
Byung-Chul Han, in Society of Transparency, in which it addresses issues beyond the 
lack of truth, but also with the lack of appearance. In order to exorcise this emptiness, 
a great mass of information and images is put into circulation, which in total results 
as a filling in which emptiness is still felt. His synopsis states: “All the sound produced 
by our observer that exceeded the level of a very discreet whisper would be captured 
by the digital lens in a field of view framed in glass, plastic and metal. Heard and 
seen, she had no way of knowing if she was being watched at any particular time. 
The woman who lives in her bedroom to the fullest, and hides from everything she 
can. Constant vigilance arouses fear, dread, whereas it is completely common. The 
contrast is present: being alone or feeling alone?”.

Keywords: Video Production, Surveillance, Solitude.
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