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No Mar 
Elas não poderiam estar
Yara Guasque

A ausência das mulheres no mar foi o que me 

motivou a criar No Mar Elas não poderiam estar 
em 2018. O presente artigo expõe as estratégias de 

representação e de materialização desta “ausência” 

enquanto instalação. Mostra os alicerces da pesqui-

sa e os conceitos implicados e, também percorre as 

metáforas surgidas durante o processo de elabora-

ção da instalação em várias mídias. A individual de 

Yara Guasque, contemplada pelo edital da Fundação 

Catarinense de Cultura, permaneceu aberta na Ga-

leria Municipal de Arte Pedro Paulo Vecchietti, em 

Florianópolis, SC, de 18 julho a 24 de agosto de 

2018. A instalação também foi montada na exposi-

ção EmMeio#10 na Galeria do Museu Nacional da 

República, em Brasília, DF, curada por Suzete Ven-

turelli, Tania Fraga e Malu Fragoso, que permaneceu 

aberta de 3 a 30 de outubro de 2018. 

A instalação No Mar Elas não poderiam estar 
consiste em uma estrutura de canoa feita em bambu, 

86 x 220 cm, fixada em um tecido prata sombra-forte 

de aproximadamente 400 x 320 cm, que se prende 

ao teto da galeria, como se fosse a lâmina da água. 

A canoa pende junto a mechas da corda de navio 

que está enrolada no chão. Canoa, corda e tecido 

são um corpo. O vídeo da instalação intitulado Mar 
de Darwin 2018 é exibido em looping no monitor 

LCD que fica apoiado no chão em cima da corda 

enrolada. A edição mescla imagens estáticas de 

2014 junto ao material do vídeo que capturei por 

celular, no retorno de Puerto Willians a Punta Arenas, 

na transbordadora que viaja pelo canal de Beagle 

estreitado pelas cordilheiras Darwin. A região é o 

local onde residiam os Yaganes, ou Yamanas como 

às vezes são chamados, povos construtores das 

canoas. Fizeram parte da instalação na exposição 

em Florianópolis trabalhos em outras mídias que me-

tamorfosearam o espaço exibitivo. Cinco colagens 

intituladas Sonorizações das Colunas de Mar da 
Série No Mar Elas não poderiam estar, em papel 

Hahnemühle medindo cada uma 64 x 77 cm, que 

foram montadas sobre papelão espesso formando 

um ângulo em relação à parede, 28 pranchetas de 

papelão, tamanho A4, dependuradas num cabide de 

madeira compondo um ele, com anotações frente e 

verso dos 56 dias de preparação da exposição, e 

aquarelas de pequeno formato, cinco medindo 21 

x 29,5 cm e quatro 30,0 x 39,5 cm. Os trabalhos 

podem ser vistos no site http://trabalhosrecentes.

tecnologiadormente.com

As viagens de campo propiciaram a captura de 

videos e de fotografias, mas o discernimento dos 

tópicos explorados na instalação foi facilitado pela 

pesquisa historiográfica. Transitam na instalação 

conceitos tais como: redes de redes de tecnociên-

cia; espaços esquadrinhados que lembram o está-

gio reticular dos objetos tecnológicos; colunas de 

mar; fundeadouros de blocos de mar; flutuadores 

de esperanças; sonorização das colunas do mar; a 

devassidão e liberdade excessiva do mar em contra-

posição à estratégia do duplo C, Civilizar e Cristiani-

zar, que pretendia fixar a mulher na terra, através das 

tarefas domésticas. Alguns destes conceitos foram 

parcialmente materializados como veremos a seguir.

Palavras-chave

mar; mulher; ausência; estágio reticular dos objetos 

técnicos; objetos interceptivoss.

http://trabalhosrecentes.tecnologiadormente.com
http://trabalhosrecentes.tecnologiadormente.com
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Introdução

As mulheres nunca estiveram presentes como 

protagonistas das grandes navegações exploratórias 

nas histórias dos viajantes. No mar elas só existiram 

como figuras míticas, sereias, espumas do mar. Na 

exploração do polo sul aparecem grandes nomes. 

Sempre de homens, capitães e demais patentes hie-

rárquicas relembrados pela persistência, destreza 

ao lidar com a tripulação, criadores engenhosos da 

estrutura dos barcos e instrumentos de navegação, 

investidores arrojados que possibilitaram a aventu-

ra, cientistas de reconhecida trajetória, minuciosos 

quanto aos avanços que possibilitaram as grandes 

travessias, como o conhecimento da suplementação 

da alimentação da tripulação ingerindo agrião e li-

mão, para combater o escorbuto e evitar maiores 

baixas. Dos homenageados na exploração do hemis-

fério sul temos uma coleção de nomes: Fernão de 

Magalhães 1520, Francis Drake 1578, James Cook 

1774, James Weddell 1822-1824, James Ross 1841. 

Embora, especialmente, as navegações em torno da 

Antártida testemunharam o fato de que as embar-

cações dos nativos da Terra do Fogo eram usadas 

principalmente por mulheres. 

Estas canoas resultaram em cobiçados objetos 

de troca entre os europeus e a população indígena. 

Algumas foram expostas para que os contemporâ-

neos não esqueçam deste marco, da contribuição 

feminina à construção naval. As canoas de fibras 

vegetais, de aparência frágil, enfrentavam aqueles 

mares temidos por embarcações mais robustas. Sua 

engenhosidade consistia em minúcias. Seu fundo 

era coberto de argila, que era usado como balanço, 

e lastro, mas também como impedimento de que a 

embarcação se incinerasse no preparo do alimento, 

como relata Weddell, importante caçador britânico 

de focas e leões-marínhos do século XIX: “Eu […] 

fiquei surpreso com seu peso; mas ao suspendê-la 

ao convés, encontrei uma plataforma de argila, em 

todo o comprimento do piso, cerca de seis polega-

das de espessura; isto tinha a intenção de agir como 

lastro, e preservar o fundo contra o fogo, que elas 

continuadamente mantinham na argila” (WEDDELL, 

2010, p. 173)1. Weddell pode analisá-las depois de 

adquirir uma, dando em troca duas tiras de metal, 

que reforçavam os barris da época. As “fueguinas” 

remavam, pescavam, mergulhavam na água revolta e 

gelada para coletar crustáceos, construíam as chou-

panas, criavam os filhos e transportavam os cães de 

estimação, e inclusive cozinhavam preparando seus 

alimentos nas embarcações. Nos primórdios dos as-

sentamentos Europeus sobre estas terras ao sul da 

Patagônia, os missionários ao se confrontarem com 

o paradigma de um núcleo familiar poligâmico não 

em terra, mas no mar, acharam que a colonização 

teria de convencê-las a permanecer no lar, como as 

mulheres inglesas, cuidando dos afazeres em terra 

e esperando pelo retorno de seus companheiros.

Ainda no relato de James Weddell: “O costume 

selvagem das mulheres de fazer todos os trabalhos 

prevalece aqui; elas remam as canoas, enquanto 

os homens sentam a seu conforto; elas colhem a 

alimentação do fruto do mar, criam as crianças, 

constroem as tendas, e, resumidamente, performam 

todos os deveres que requerem esforço, embora em 

gratidão, entretanto, os homens demonstram uma 

afeição às suas esposas, e um cuidado com seus 

bebês” (WEDDELL, 2010, p. 167)2. 

Os viajantes logo estabeleceram trocas e as ca-

noas acabaram sendo um dos itens colecionáveis de 

alto valor. Exibidas em instituições culturais, como o 

Museo Maggiorino Borgatello de Punta Arenas, Chi-

le, estas canoas testemunham o empreendedorismo 

destas mulheres. A descrição minuciosa de Weddell 

nos dá as dimensões e engenhosidade na constru-

ção da embarcação, feitas com as fibras que reves-

tem a casca de árvores buscadas em outras regiões. 

Também dá um panorama de como era a atividade 
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pesqueira e a ocupação distribuída nas repartições 

da canoa, com suas relativas tarefas, mostrando o 

diferente posicionamento das remadoras na proa e 

na popa e dos “olheiros”: 

“O comprimento da canoa era de doze pés e 

quatro polegadas, e na largura dois pés e duas 

polegadas; era construída de uma forte casca 

de Bétula, que parecia ser mais larga do que 

as árvores da redondeza permitiriam, e que 

provavelmente foi procurada no interior. Três 

peças compunham toda a embarcação; uma, 

era formada pelo piso, e duas os lados; todas 

costuradas juntamente com ramos robustos. As 

costelas ou vigas eram de uma forma semicir-

cular, e seus lados chatos posicionados para 

baixo, e em contato um a outro, de uma maneira 

vertical; de forma que, com o cimento da argila, 

a canoa ficasse forte, e capaz de ir contra o 

vento a uma velocidade rápida. O arranjo inter-

no dos compartimentos parece organizado. Os 

utensílios de pesca ocupam a primeira divisão; 

na próxima sentam as mulheres que utilizam os 

remos principais; a terceira divisão é ocupada 

pelo lugar do fogo; a quarta é a de apoio, onde 

as águas são baldeadas para fora; e a próxima 

segue o lugar onde os homens se sentam; na 

quinta divisão as fêmeas que utilizam o remo 

traseiro; e por último é o depósito, onde elas 

guardam todos seus valores. Suas lanças são 

geralmente posicionadas ao longo da parte pos-

terior” (WEDDELL, 2010, p. 173)
3
.

Diferentemente deste legado feminino, por assim 

dizer, na história das navegações “indígenas”, as mu-

lheres pescadoras no Brasil não são reconhecidas 

como profissão. Só como filhas ou esposas de pes-

cador conseguem obter aposentadoria, após confir-

marem o parentesco. Isto limita seu acesso à linha 

de crédito, concedida pelas instituições de fomento 

à pesca para estas profissionais. São tidas como 

as que consertam as redes e ajudam a retirá-las do 

mar, beneficiam o pescado, extraem as espinhas dos 

peixes, descascam os camarões, removem a carne 

dos caranguejos. No seguro social são registradas 

como domésticas, ou micro empreendedoras, o que 

subverte o sentido, pois para pescadores é consi-

derado o adicional de insalubridade, e o benefício 

à aposentadoria pode ser conquistado com menos 

tempo de contribuição, por ser uma profissão de ris-

co, com alta mortalidade.

O mar este território fluído e transitório, ainda 

por ser dimensionado, parece amedrontar àquelas 

que imageticamente foram relacionadas à agricultura 

e à casa, e o que esta espacialização propicia: a 

fixação em um local, a proteção, o resguardo.

O mar é um espaço tido como predominante-

mente masculino. Ali elas não poderiam estar. “O 

mar talvez seja, dessa forma, um dos últimos terri-

tórios a ser domesticado, enquadrado. Daí, talvez, 

a inserção de atividades como as que compõem a 

aquacultura, que exigem a organização afilada das 

long lines onde se cultiva os mariscos, das gaiolas 

de ostras, enfim, uma organização esquadrinhada, 

dividida em lotes de produção, diferente dos modos 

soltos, sem definições fixas, porém organizadas e 

regradas de pescadoras que atuam na pesca arte-

sanal. O mar e os que pescam, de fato, os últimos 

redutos livres.” GERBER, 2015, p. 232.

O mar para estas empreendedoras é uma ativi-

dade extrativista e sazonal. A imprevisibilidade diante 

das mudanças climáticas é um fator a ser conside-

rado. Ir em busca da pesca é abandonar a agricul-

tura e o local da casa, e tudo o que isto significa 

socialmente. Por isso os missionários queriam ver 

no assentamento dos povos, antes nômades, a valo-

rização da estrutura nuclear da família monogâmica 

como a dos Europeus, e da agricultura cuja base a 
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civilização está assentada. A escassez de alimenta-

ção da população indígena no sul da Patagônia, os 

impulsionava ao mar em busca de alimento. E o mar 

era um território livre, um desvio segundo Chapmann 

da estratégia dos missionários do duplo C, Civilizar 

e Cristianizar:

“O 20 de março, Stirling e os demais foram se 

despedir de Okoko e o encontraram cozinhando 

peixe para o café-da-manhã. Ele e sua família 

haviam recebido uma generosa quota extra de 

comida para que alcançasse o inverno. Como 

não se podia deixar o suficiente para alimentar 

a uma família de cinco pessoas durante todo o 

inverno, Stirling temeu que ‘tanto Ookokko como 

sua mulher se veriam impulsionados a retomar 

uma vida canoeira, o que significaria o descui-

do de seus filhos […] e tudo o que concerne 

à futura implantação de costumes civilizados’. 

Stirling já estava aplicando ‘ a estratégia duplo 

C’” (CHAPMAN, 2012, p. 499)
4
.

Redes
O empoderamento propiciado pela tecnologia 

de previsão atmosférica, e localização geográfica 

facilitou o enfrentamento da navegação quanto às 

correntes de mar e ventos. Tornou mais previsível 

o que antes era um desafio enorme. Mas nem por 

isso facilitou a entrada definitiva das mulheres como 

seres não mitológicos no mar.

O universo tecnológico parece avesso às mulhe-

res conforme Gilbert Simondon (SIMONDON, 2017). 

Há uma relação ambivalente entre as mulheres e os 

objetos tecnológicos, como acontece, segundo o 

autor, com as crianças e com os agricultores. As 

mulheres segundo o autor são alienadas à tecnolo-

gia. E se comportam de uma maneira alienante com 

os objetos técnicos. O exemplo que o autor dá para 

relacioná-las aos objetos técnicos é o do ambiente 

doméstico, apontando para as máquinas pilotadas 

pelas mulheres de relativa simplicidade usadas no 

serviço diário de lavar, limpar, cozinhar. Só recente-

mente os carros foram associados à possibilidade 

de serem pilotados por mulheres, quando elas ad-

quiriram presença como consumidoras no mercado. 

Segundo Simondon, esta relação nociva pode ser 

alterada se a mulher se emancipar junto ao objeto 

técnico, e não considerar a máquina apenas como 

um servo. 

Para Simondon, há três tipos de modos de exis-

tência dos objetos técnicos: o estático, o dinâmico 

e o reticular. É neste último estado, o reticular, no 

espaço esquadrinhado, que Simondon inclui as re-

des, as tão comentadas redes de tecnociência de 

Bruno Latour, um autor posterior a Simondon. Incluir 

as mulheres nas rotas de navegação, é incluí-las no 

conceito de rede. Redes de navegação, redes de 

colaboração, redes de canoeiros, de tropeiros, redes 

de caminhantes. Redes antes consideradas como ro-

tas de tráfego terrestre, marítimo ou aéreo, e depois 

pontos de internet conectados, estradas de infor-

mação. Redes não apenas como cabeamentos de 

eletricidade, gasodutos, oleodutos etc., mas redes 

como nos mostram os antigos traçados das navega-

ções, nos rios e rotas marítimas, que serviam para 

navegação, trazendo materiais e alimentos, trocando 

informações bélicas sobre a presença de possíveis 

inimigos, e embarcações desconhecidas à vista. Ca-

minhos abertos a facada, traçados conforme a topo-

grafia, pontos religados de cultura de uma península 

a outra. Como nos coloca Simondon (SIMONDON, 

2017, p. 426): “ primeiro, estão as redes que existem 

para transmitir informação; por outra parte, geral-

mente permitem viajar, permitem o intercâmbio de 

todo tipo de documentos e permitem a circulação de 

objetos; constituem uma sorte de universalidade em 
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ato, tanto desde o ponto de vista perceptivo como 

do ponto de vista operatório”5. 

Uma das redes atuantes na colonização da 

América do Sul era constituída pelos missionários, 

cuja estratégia segundo Anne Chapman teve reper-

cussões maléficas. A “estratégia do duplo C”, Civili-

zar e Cristianizar, como apelidou Chapmann, ainda 

persiste. Livrar as mulheres dos maus hábitos e de-

pravação, distanciá-las da liberdade excessiva que 

o mar propicia é colocá-las no lar, ocupadas com 

as tarefas tediosas e repetitivas. Apesar das alian-

ças e círculos de costura e tricô, o que implica num 

trabalho compartilhado e de aprendizagem mútua, 

suas presenças nunca foram associadas à rede. Não 

foram associadas às redes de navegação, comunica-

ção e informação, como os homens tradicionalmente 

foram. Mas, de fato, elas mereciam este lugar, de 

navegadoras que enfrentaram as ferozes correntes 

do extremo sul americano, num clima inóspito, onde 

os marcos da civilização pareciam fracassar.

Em exposição

Figura 1. Arquivo Mission Scientifique du Cap Horn, 1883. 
Fonte Gallica.bnf/Biliothèque nationale de France

Outras redes dentre as quais as nativas foram 

inseridas, foram a dos empresários do entreteni-

mento exótico do século XIX e a das instituições 

científicas da época. O termo em exposição signifi-

ca muitas coisas: um conjunto coeso de elementos 

como estratégia de visualização e legitimação da 

argumentação, uma disposição de fatos ou objetos 

que produzem uma afetação de sentidos, uma colo-

cação ou demonstração de cadeia de pensamentos 

que perpassam o conjunto exposto. Expor pressu-

põe a antecipação do contexto do outro e a compre-

ensão de seu olhar. Na estratégia de visualização é 

incorporado o modo como se organiza este olhar e 

como a percepção é afetada. As mulheres do sul do 

Chile estiveram em exposição para ilustrar conceitos 

os mais diversos de disciplinas do século XIX, dentre 

estas a antropologia.

Os relatos anteriores de Cook, Fitz-Roy e Da-

rwin deixaram a impressão de que os povos mais 

ao sul do Chile eram de uma espécie distante dos 

humanos, cujos traços físicos, morais e psicológi-

cos eram identificados como animalescos (BEHNKE, 

M. P. , 2014, pp. 204-205). A sorte que os homens 

nativos tiveram ao serem representados, caracteri-

zados como caçadores, seminus com arco e flecha, 

foi menos nociva do que a maneira como as nativas 

foram retratadas, nuas envoltas em pele de animais. 

O destino reservado para elas na cultura européia 

não foi o de inventoras. 

No contraponto da estratégia do duplo C estava 

a estratégia de visualização que os expos a uma sor-

te de rede de cientistas e empresários de entreteni-

mento, onde se misturavam comerciantes, médicos, 

guardas, burocratas, público massivo, e fotógrafos. 

Expostos como entretenimento no século XIX, em 

Hamburgo, e em Paris, numa espécie de zoológico, 

no Jardim Zoologique d’Acclimatation, acabaram vi-

sitados por um público que em um só dia chegou a 

40.000 pessoas. Ora vítimas da estratégia do duplo 



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

441

C, civilizar e cristianizar, ora das estratégias de visu-

alização interessadas na fisionomia de seus corpos 

exóticos, “selvagens”, estes indivíduos foram retrata-

dos pelos europeus com o propósito de informação 

etnográfica, e objeto sexual. Objetos de estudos 

das disciplinas em voga do século XIX, como a fi-

sionomia, a antropologia, a etnologia, a craneologia, 

que não se acanhavam de seus discursos racistas. 

Itens colecionáveis como objetos coletados a serem 

exibidos em “laboratórios científicos” e quando foto-

grafados, distribuídos como postais que rapidamente 

se vulgarizaram. 

É a imagem de Kamanakar Kipa, uma Yagane, 

fotografada pela Mission Scientifique du Cap Horn, 

e por Karl Heinrich Stratz que as publicou no livro 

Die Rassenschönheit des Weibes, em 1901, que nos 

testemunha este constrangimento. Kamanakar Kipa 

também aparece em outra fotografia, de janeiro de 

1883, da mesma missão científica, dentro do bar-

co La Romanche que serviu de laboratório móvel, 

e que zarpou em 1882 de Cherbourg rumo à Terra 

do Fogo. Em uma das fotos seu olhar é provocati-

vo, apesar de ocultar sua parte púbica, e em outra 

mostra certo acanhamento por ser alvo da mirada 

do fotógrafo.

Redes de redes

A ausência das mulheres pode se notar também 

na geografia da região que não as homenageam. 

Apenas constam os nomes dos desbravadores: 

Passagem de Drake, Mar de Weddell, Mar de Ross, 

Estreito de Bransfield, Canal de Beagle, Cordilheira 

Darwin, Estreito de Magalhães, Estreito de Le Maire, 

etc. 

Várias interlocuções e navegações fizeram parte 

do multifacetado processo de criação da instalação. 

Desde a coleta de dados visuais e levantamento his-

toriográfico sobre o encontro daqueles povos com 

os europeus, realizei 3 viagens de pesquisa ao sul 

do Chile, 2012 (Chiloé), 2014 (Punta Arenas/Puerto 

Willians) refazendo os percursos da navegação de 

Charles Darwin e Fiz-Roy no canal hoje chamado Be-

agle, e em 2016 (Puerto Montt/Puerto Chacabuco), 

por mar de Puerto Montt até Puerto Chacabuco e 

depois retornando pela Carreteira Austral Bi-modal. 

Minha intenção era conhecer a cartografia e seus 

obstáculos enfrentados pelas expedições científicas 

e de exploradores. Estas expedições, muitas a servi-

ço da coroa inglesa, tinham o propósito de levantar 

dados para o aperfeiçoamento dos mapas, conhecer 

as correntes marítimas e ventos para facilitar a nave-

gação na área, coletar crustáceos, conchas, ossos, 

animais, plantas e nativos que foram enviados ao ex-

terior, como complementos das inscrições abstratas 

depositadas nos centros europeus de acumulação 

de conhecimento, e plantar espécimens para que 

viajantes e missionários encontrassem na região 

alimento de subsistência. Outras, com as de muitos 

americanos, se aventuraram na região para caçar 

focas e baleias, fonte na época do combustível usa-

do para iluminação. A região se tornou importante 

quando os exploradores adentraram por aquelas 

bahias, como Magalhães procurando uma passagem 

mais segura entre os oceanos Atlântico e Pacífico, 

para chegar às Índias à procura de especiarias, por 

outra rota que não fosse a usual costeando a África. 

Com a descoberta do canal do Panamá, que antes 

não era viável como rota de navegação, a região 

que obtivera um certo desenvolvimento, como Punta 

Arenas, depois acabou no esquecimento. Também 

contribuiu para este esquecimento a descoberta do 

petróleo como fóssil e combustível, já que a caça 

das baleias e focas da região deixaram de ser lucra-

tivas. Estes são exemplos claros de como a fuga da 

economia destrói ou preserva certas espécimens e 

regiões.
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Esta região serviu de cenário para a atuação 

das redes de tecnociência do século XIX, como foi 

a de Fiz Roy e Charles Darwin (1831-1836), quando 

Darwin jovem envia sua coleta a seu professor John 

Stevens Henslow, na Inglaterra, que era quem rece-

bia o material colhido no sul da Patagônia. Quase 

25 anos depois, a presença de Darwin ganha nova 

capilaridade na América do Sul com a rede de cola-

boração formada entre Charles Darwin e Fritz Müller 

(1861-1882), com Darwin como tutor da pesquisa 

como fora seu professor Henslow no passado. A ob-

servação in loco é realizada para alimentar e com-

plementar o conhecimento depositado nos institutos 

e coleções que estão no centro da produção de 

conhecimento. Ambas se constituem num engendra-

mento de redes atuando de forma contínua dentro de 

outras redes. Redes de colaboração e de extração 

de espécimens nas periferias, que seriam inseridas 

nas coleções, jardins botânicos e instituições estran-

geiras que capitalizam com o conhecimento produzi-

do à partir da coleta na periferia. A função das redes 

de tecnociência é, segundo Latour, permitir a ação a 

distância (LATOUR, 1997/2011, p. 408.). A urdidura 

destas redes é consistente entrelaçando várias áreas 

e vários fins, desde de explorar os recursos, tomar 

posse de terras, até implantar uma civilização dentro 

dos moldes europeus através do álibi da catequiza-

ção levada a cabo pelos missionários. É desneces-

sário saber se estas redes formadas eram científicas, 

técnicas, econômicas, políticas ou administrativas. 

Percorrendo as redes de Charles Darwin na 

América do Sul de minha pesquisa e instalação 

sobre a troca de sementes entre Charles Darwin e 

Fritz Müller, que chamei de O Jardim Colaborativo de 

Fritz Müller, olhando retroativamente recuei algumas 

décadas e vi na presença de Darwin quando jovem 

no sul do Chile, realizando suas coletas à bordo do 

Beagle capitaneado por Fitz-Roy, a confirmação de 

que estas redes atuaram de forma contínua. 

Minha intenção nas viagens de levantamento do 

material era unir as duas pesquisas com o intuito de 

publicar um livro de artista sobre Viagens Explora-

tórias e Jardins, dando prosseguimento a estas in-

terlocuções. Mas foi a leitura de Mulheres no Mar de 

Rose Mary Gerber, em sua contextualização do não 

reconhecimento da profissão de pescadoras mulhe-

res no Brasil, que me fez dar conta da ausência das 

mulheres na história das navegações. As mulheres 

no mar ocupam o lugar de figuras míticas, simbóli-

cas. Contrariando esta ausência das mulheres no 

mar, o testemunho do século XIX do caçador de fo-

cas e leões marinhos, James Weddell, nos informa 

sobre as canoas que eram conduzidas por elas. Ele 

descreve pormenorizadamente sua construção e a 

ocupação das mesmas. E foi a elaboração do texto 

que me incitou à produção do vídeo Mar de Darwin, 

e da criação da instalação No Mar Elas não pode-
riam estar. 

No vídeo utilizei principalmente as imagens que 

fiz na viagem de 2014, viajando primeiramente de 

Punta Arenas a Puerto Willians num avião mono mo-

tor, e no retorno numa espécie de transportadora 

balsa, a transbordadora Austral, que faz o transporte 

de caminhões, tratores, e casas pré-moldadas de 

Puerto Willians a Punta Arenas, e vice-versa pelo 

canal de Beagle. 
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Estratégias de visualização - a constru-
ção e modelagem da canoa

Figura 2. No Mar Elas não poderiam estar. Yara Guasque, 
2018. Diversas mídias. Galeria Municipal de Arte Pedro 
Paulo Vecchietti.

Com o vídeo já editado participei em março de 

2018 de uma chamada do Atelier Digital para um tra-

balho colaborativo, promovido pelo O Sítio Arte Edu-

cação e Coworking na Lagoa da Conceição. Com 

o grupo formado Gabriel Gariba, Gabriel Carvalho, 

Glerison Zart, Meg Tomio Roussenq e eu, expus a 

vontade de trabalhar a questão das redes e como 

objeto construir a canoa. Como o trabalho a ser de-

senvolvido era em grupo deixei a vídeo instalação 

com meu material editado para outra oportunidade. 

Para nós era importante partir da construção de um 

objeto físico. Desde o início o grupo cogitou colocar 

a canoa no teto translúcido. Os conceitos trabalha-

dos foram: imersão, rede, deriva. Comecei a juntar 

fotografias das canoas dos nativos da América do 

Sul e material descartado das long lines da região 

da produção de ostras, como as lanternas de ma-

riscos, corda de navio, etc. Iniciamos a construção 

da canoa partindo do projeto de uma luminária. Aos 

poucos a estrutura de bambu consolidou-se pela 

fixação a dois apoios triangulares, e a canoa tomou 

forma como projetamos. Depois esta foi recoberta 

com TNT e iluminada de dentro para fora. Também 

em grupo resolvemos que trabalharíamos à partir da 

idéia de que a canoa submersa pudesse ser vista 

somente por baixo. Na época circulou nos jornais 

televisivos um vídeo da cheia do Rio da Prata, em 

Jardim, MS. O vídeo nos encantou e foi determinan-

te para a escolha do local onde a instalação seria 

construída. Fixamos a canoa num teto translúcido da 

varanda que dá acesso ao jardim da instituição, per-

to de uma árvore por onde a corda subia e deveria 

ter-se projetado por cima deste teto.

Mas o trabalho ainda não estava completo, e a 

imersão pretendida só foi atingida pela modelagem 

em 3D da canoa submersa num mar, realizada por 

Rodrigo Montandon Born que se uniu a nós. A mo-

delagem da canoa em 3D teve como base a canoa 

de bambu em construção. Devido ao pouco tempo 

que tínhamos para sua execução, a corda não foi 

modelada em 3D e acabou não fazendo parte da ins-

talação como discutimos anteriormente. No espaço 

exibitivo tínhamos a canoa iluminada no teto trans-

lúcido, e abaixo desta, já na sala de jogos ao lado, 

tínhamos um monitor que mostrava a visualização da 

canoa imersa no mar que o visitante explorava usan-

do os óculos 3D. Flutuando em um oceano sem 
navios foi como a instalação foi intitulada. O título 

foi tomado da frase Long afloat on shipless oceans, 

da letra da música de Tim Buckley, Song of Siren, de 

1968. A canoa como objeto interceptivo foi apresen-

tada em sua materialidade, na estrutura em bambu, 

e imaterialidade, modelada em 3D. O termo objeto 

interceptivo foi cunhado por Simondon. Resultante 

da força imaginária e da observação ele reconfigura 

nossa experiência perceptiva e acomoda as diferen-

tes escalas do objeto real e do imaginado. A canoa 

como objeto modelado em 3D flutua no mar. Normal-

mente quando observamos um objeto uma operação 

cognitiva se coloca em marcha. Mas no imaginário 

as escalas e a propriedade física dos objetos se mo-
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dificam. Em nossa experiência sensorial, estas duas 

interferências da transposição do objeto concreto 

para o imaginado se justapõem no entrelaçamento 

da percepção e cognição. É o que Gilbert Simondon 

diz como sendo imagens interceptivas, interferências 

que provém da adaptação à escala do fenômeno 

percebido, quando as deformações perceptivas re-

sultam da introdução de forças imaginárias na con-

figuração dos objetos. (SIMONDON, 2013, p. 95).

Estratégias de visualização - os concei-
tos implicados

Depois do término da exposição no O Sítio, 

pensei a instalação de vídeo No Mar Elas não po-
deriam estar, partindo da carcaça da canoa. A con-

vite da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 

Cascaes, para ocupar a Galeria Municipal de Arte 

Pedro Paulo Vecchietti com uma exposição individual 

na agenda de 2018 (de 18 de julho a 24 de agosto 

de 2018) desenvolvi a instalação que foi beneficiada 

com o edital da Fundação.

Figura 3. Sonorizações das Colunas de Mar da Série No 
Mar Elas não poderiam estar. Yara Guasque, 2018. Cola-
gem em papel Hahnemühle. 64 x 77 cm. 

Lá pude desenvolver melhor os trabalhos a se-

rem expostos dentre as várias mídias que utilizei, e 

a expografia da exposição que os unia como uma 

grande instalação. Lá estavam materializados as 

poéticas dos espaços esquadrinhados; as colunas 

de mar; os fundeadouros de blocos de mar; os flu-

tuadores de esperanças; a sonorização das colunas 

do mar; redes; a devassidão e liberdade excessiva 

do mar em contraposição à fixação da mulher na 

terra, através das tarefas domésticas da estratégia 

do duplo C, Civilizar e Cristianizar. Derivas das via-

gens exploratórias, e a ruína inevitável de um meio 

precário de transporte, acompanhada de fragmentos 

de um diário com as anotações da preparação da 

exposição até sua montagem, e uma sequência de 

colagens como estudo para possíveis intervenções 

sonoras. Nesta montagem foi a corda, e não a ca-

noa, que ganhou o destaque na instalação como 

objeto interceptivo, fazendo a transposição de duas 

escalas e duas esferas, a material e a imaterial, ora 

a corda fisicamente enrolada sobre o chão, ora a 

corda como imagem do vídeo.

Os tópicos que acabaram sendo utilizados como 

títulos de trabalhos menores em papel, Fundeadou-

ros de blocos de mar, Flutuadores de esperança, 

Colunas de mar, são a tentativa de fazer do mar um 

objeto comunicante. A exposição como uma grande 

instalação tem a capacidade de congelar o pensa-

mento em ação em um determinado estado. O corpo 

de trabalhos e suas metáforas apontam para vários 

segmentos que podem ser explorados mais a fundo 

e ter desdobramentos no futuro. Estas metáforas não 

se esgotam nos trabalhos elaborados, antes prenun-

ciam possíveis desdobramentos e explorações. Ora 

o mar pesa como um bloco de concreto se anco-

rando no fundo do mar para dar um posicionamento 

fixo às embarcações que flutuam e que sem esta 

fixação estariam à deriva por causa das intempéries; 

ora o mar opera como um flutuador que sustenta 

um corpo na superfície da água que com seu peso 

afundaria; ora o mar é subdividido e esquadrinhado, 
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inserido nas coordenadas o que auxilia a localização 

de corpos ou objetos, o que nos trás à memória a 

busca por sobreviventes de naufrágios tão comuns 

agora com a migração, ou nas ditaduras, quando os 

torturados eram jogados no mar; e ainda, ora o mar 

é demarcado, planejado com o propósito de unida-

de produtiva de cultivo de mariscos e ostras, nas 

long lines de lanternas pensadas como fazenda de 

abastecimento de moluscos para fins alimentícios, 

o que vai em direção oposta `a idéia remanescente 

e romântica do mar como uma entidade ainda não 

explorada pelo homem. 

Conclusão

A materialização da ausência das mulheres na 

história das navegações no sul da América poderia 

ser obtida por tornar audível o canto destes seres 

míticos, que são as sereias. O projeto da sonori-

zação do mar como instalação acústica, ou o mar 

como objeto sonoro a ser manipulado usando com-

putação, no momento apenas foi especulado. Em 

Sonorizações das Colunas de Mar da Série No 
Mar Elas não poderiam estar as equalizações su-

gerem combinações de som. 

Equivocadamente a ênfase no procedimento de 

construção da canoa, que foi artesanalmente elabo-

rada, pode ser compreendida como uma recusa a 

uma abordagem mais tecnológica tanto da instalação 

quanto do artigo. A tecnologia está em vários deta-

lhes na engenharia das travessias e embarcações. 

Desde a alimentação até a manufatura das cordas. 

A precária embarcação, uma tecnologia nativa do 

passado, se mostrou eficiente em mares bravios. O 

viés explorado foi o das redes de redes de tecno-

ciência que atuaram na região, ora com propósitos 

de mapeamento, ocupação, ciência, e de catequese. 

A instalação e artigo privilegiaram uma tecnologia 

primitiva, a da construção das canoas, e o uso que 

as mulheres nativas fizeram deste meio de transporte 

para sua subsistência à procura de alimento. 
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Notas
1 “ I […] was surprised to find it heavy; but in 

getting it on deck, I found a platform of clay, 
the whole length of the botton, about six inches 
deep; this was intended as ballast, and to 
preserve the botton against the fire, which they 
constantly keep in the clay”. WEDDELL, 2010, 
p. 173.

2 “The savage custom of the women doing all the 
work prevails here; they paddle the canoes, 
while the men sit at their ease; they gather 
the shellfish food, rear the children, build the 
wigwams, and, in short, perform every duty that 
requires exertion, though in return, however, 
the men show a good deal of affection for 
their wives, and are careful of their offspring.” 
WEDDELL, 2010, p. 167.

3 “The length of this canoe was twelve feet four 
inches, and at the broadest part two feet two 
inches; it was built of a strong birch bark, 
which appeared broader than the trees of this 
neighbourhood afforded, and was probably 
procured in the interior. Three pieces composed 
the whole vessel: one piece formed the botton, 
and two the sides; all sewn together with tough 
twigs. The ribs or timbers were of a semicircular 
form, and placed with their flat sides downwards, 
and in contact with each other, in a vertical 
form; so that, with the cement clay, the canoe 
is rendered strong, and capable of going 
against the wind at a quick rate. The internal 
arrangement of compartments seems orderly. 
The fishing utensils occupy the first division; in 
the next sits the female who uses the foremost 
paddle; the third division is occupied as the 
fireplace; the forth is the bailing well, where 
the water is collected to be thrown out; and 
next follows the place where the men sit; in 
the fifth division sits the female who uses the 
after paddle; and last of all is the after-locker, in 
which they keep all their valuables. Their spear 
poles are generally placed projecting over the 
stern.” WEDDELL, 2010, p. 173.

4 “El 20 de marzo, Stirling y los demás fueron 
a despedirse de Okoko y lo encontraron 
cocinando pescado para el desayuno. Él y su 
familia habían recibido una generosa cuota 
extra de comida para que les alcanzara todo el 
invierno. Como no se podia dejar lo suficiente 
para alimentar a una familia de cinco personas 
durante todo el invierno, Stirling temió que ‘tanto 
Ookokko como su mujer se verían impulsionados 
a retomar una vida canoera, lo que significaría el 
descuido de sus hijos […] y todo lo concierten a 
la futura implantación de costumes civilizados’. 
Stirling ya estaba aplicando ‘la estrategia doble 
C’”. CHAPMAN, 2012, p. 499.

5 “primero, están las redes que existem 
para transmitir información; por otra parte, 
generalmente permiten viajar, permiten el 
intercambio de todo tipo de documentos y 
permiten la circulación de objetos; constituyen 
una suerte de universalidad en acto, tanto 
desde el punto de vista perceptivo como desde 
el punto de vista operatorio.” SIMONDON, 2017, 
p.426


