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O e-book “Trangressões de Pandora: subjetividades e polifonias” reúne 
textos selecionados do V Simpósio Internacional de Gênero, Arte e Memória 
(SIGAM), promovido pelo Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, com 
apoio do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPel, ocorrido em novembro 
de 2016. Esse conjunto de artigos se destaca por oferecer um panorama complexo 
e contundente sobre rompimentos e inovações experimentados pelas mulheres 
artistas na arte contemporânea. Em função da diversidade de abordagens e 
temáticas, a linha editorial organizou o conteúdo sob quatro categorias: Mulheres 
Artistas: Reflexão e crítica; Presença, processos e discursos; Imagens, mulheres e 
mídia; Intimidades e transgressões do feminino.

A primeira parte, “Mulheres Artistas: Reflexão e crítica”, compreende os 
estudos desenvolvidos pelas pesquisadoras a respeito da produção de mulheres 
artistas a partir do viés das distinções entre os sexos, salientando percepções 
particulares das problemáticas femininas, traduzidas em iconografias que 
rompem com a hegemonia do sistema das artes.

“Hilda Goltz e a crítica de arte de Ângelo Guido”, de autoria de Ursula Rosa 
da Silva e acadêmicos de seu grupo de pesquisa, apresenta o olhar do crítico sobre 
a obra da artista atuante no Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX. 
A abordagem do crítico se distingue daquela feita por homens, ao deixar de lado 
termos recorrentes (delicado, feminino, sensível), para identificar as produções 
feitas por mulheres, considerando o vigor plástico e a originalidade do trabalho.

As interrogações levantadas por Ana Gabriela Macedo no texto “Paula 
Rego e o Poder da Visão ‘o que é isso de uma arte sem gênero? Uma arte Neutra?’” 
são as mesmas que percorrem a obra de Paula Rego. O artigo é decorrente de uma 
pesquisa maior sobre gênero e narrativas na obra da artista, que culminou no livro 
“Paula Rego e o Poder da Visão. ‘A minha pintura é como uma história interior’”.

“Visualidades femininas pelas artistas portuguesas e brasileiras” é 
resultante do estágio pós-doutoral realizado por Nadia Senna, dando continuidade 
às suas pesquisas sobre a imagem da mulher pelas mulheres artistas. O artigo 
destaca a análise comparativa efetuada em torno de visualidades e processos 
criativos das artistas portuguesas Paula Rego e Lourdes de Castro, e das artistas 
brasileiras Maria Lídia Magliani e Regina Silveira, que se aproximam em função 
das conexões plásticas e discursivas presentes nas obras e trajetórias. 

A segunda parte, “Presença, processos e discursos”, reúne trabalhos 
que destacam o protagonismo feminino em produções coletivas teatrais e 
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7 Apresentação

audiovisuais, reconhecendo inovações discursivas que ultrapassam estereótipos 
e tradições presentes nos processos de trabalho. 

O texto de Maria Amélia Gimmler e de Fernanda Vieira, “Aspectos 
Femininos e Feministas postos em cena em Combate: Corpos Mortos, Vivos e Por 
Vir”, aborda questões relativas à presença do corpo feminino na prática cênica a partir da 
experiência da montagem teatral “Combate: corpos mortos, vivos e por vir”. O estudo 
reflete sobre o protagonismo feminino na condução do processo colaborativo 
de criação em teatro, os aspectos femininose feministas presentes nos textos da 
montagem teatral.  

O artigo de Ana Penkala e de Isadora Ebersol “Como Manda o Figurino, 
um Discurso Feminista Alinhavado pela Direção de arte e a Nova Ficção Seriada 
da Produção Audiovisual”, trata da construção das protagonistas de duas séries 
da TV norte-americana, “Unbreakable Kimmy Schmidt”e “How to get away with 
murder”, através da concepção da direção de arte para seus figurinos, tendo como 
premissa as séries e, em especial, essas personagens como discursos críticos do 
sistema patriarcal e importante base para o debate a respeito da representação 
de gênero na produção audiovisual contemporânea.

A terceira parte,”Imagens, mulheres e mídia” abrange estudos que 
avançam sobre poder, e discursos que envolvem as imagens veiculadas pelas 
mídias, atentando para o excesso de produções em torno de perfis redutores e 
estereotipados do feminino. 

“A Imagem da Presidenta Dilma na Capa da Revista ISTOÉ Como Construção 
da Identidade de ´Mulher Descontrolada´”, de autoria de Rita de Araújo Neves e 
Helena de Araujo Neves, utiliza o referencial teórico-metodológico do método 
documentário de interpretação para analisar uma fotografia, que traz como título 
de reportagem: “As explosões nervosas da presidente”. As autoras consideram 
que a imagem serviu para a revista reproduzir o estereótipo da mulher louca, 
histérica e descontrolada, sem estrutura emocional para dirigir o país.

“Atrapadas (os) en una mirada panóptica de lo femenino. ¿Qué ha sido 
de nuestras cosmovisiones? Fotografía y cuerpo femenino”, resulta da pesquisa 
desenvolvida por Teresa Lenzi,   junto ao seu estágio pós-doutoral, em torno de um 
arquivo de mais de 300 fotografias feitas por mulheres e por homens, tendo como 
temática as práticas fotográficas sobre mulheres na mídia atual, considerando a 
‘opressão’ operada pelo discurso recorrente.

Otavia Cé, por sua vez, no texto “Representação e Gênero na Cultura Pop: 
O Feminino no Universo do Cinema Blockbuster”, reflete a respeito de mudanças 
sutis na construção de personagens femininas presentes nas atuais produções 
midiáticas que integram a cultura pop. Apesar da predominância do cânone de 
beleza ideal, despontam perfis que retratam a diversidade étnica e cultural.
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Na última parte, “Intimidades e transgressões do feminino”, comparecem 
resultados de investigações que se debruçam sobre temas inquietantes, segredos 
e subversões presentes nas produções contemporâneas que desvelam trajetórias 
pessoais. 

Rosa Maria Blanca, em “Arte de lo Queer: Ambigüedad”, traz sua pesquisa 
de doutorado, que trata de investigar no mundo madrilenho, trans, queer e/ou de 
dissidência sexual, quais são os/as autores/as ou pensadores (as) que se dedicam 
ao estudo do queer e da arte. Em meio à pesquisa ela encontra Lucas, que é na 
verdade Raquel, a quem entrevista.

“Minha Senhora de Mim, a Literatura enquanto Resistência Feminina”, 
texto de Michelle Vasconcelos Nascimento, analisa como a poesia de Maria Teresa 
Horta surge como um discurso de resistência às relações de poder do Estado 
Novo, trazendo a voz feminina através de um eu lírico que ganha autonomia em 
seu discurso, mostrando-se um sujeito de corpo e desejo, um sujeito dono de si.

Marlen De Martino, por seu turno, no ensaio “O secreto em Juliano 
Garcia Pessanha e Joana César: confissões e enigmas na literatura e na arte 
contemporânea”, aborda as potências do secreto a partir da obra do escritor 
paulista Juliano Garcia Pessanha e da artista carioca Joana César. O texto faz uma 
passagem entre arte e literatura, reflete acerca das dimensões conferidas ao 
secreto, na tentativa de compreender alguns de seus desdobramentos, como a 
confissão e o enigma, de modo a pensar o segredo como uma categoria conceitual 
a partir da teoria de Mário Perniola e Jacques Derrida. 

Esperamos que desfrutem dos textos aqui reunidos, pelas valiosas 
contribuições que trazem à pesquisa sobre arte, gênero e memória, com 
destaque para as inovações metodológicas, abordagens teóricas e por iluminarem 
trajetórias e protagonistas que merecem o reconhecimento e a devida inclusão em 
âmbito acadêmico.

Nadia Senna e Ursula Rosa da Silva (Orgs.)
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Mulheres Artistas:
Reflexão e crítica



INtROdUçãO

 O presente texto tem como objetivo refletir sobre as relações existentes e 
condições disponíveis para a construção de uma história da arte a partir do viés das 
distinções entre os sexos, salientando a produção artística realizada por mulheres 
a partir do século XVIII. Para analisar como ocorre a história das mulheres na 
arte (ou a falta delas), é necessário um distanciamento dos conceitos próprios 
do campo artístico, pois os fatores que levaram ao apagamento dessas artistas 
em uma linearidade cronológica da história vão além das fronteiras estabelecidas 
pelo campo.

Para iniciar a abordagem dos fatores que levaram ao esquecimento das 
mulheres artistas, podemos mencionar o contexto histórico-sociocultural da 
época, que levaram a um apagamento das mulheres, de um modo geral, na história 
da arte. Sobre as distinções existentes entre os sexos, Joan Scott conceitua gênero, 
como sendo necessário para entender o significado e compreender as várias 
formas de interação humana, em dois tipos complementares: “(1) gênero é um 
elemento que constitui as relações sociais, a partir da observação das diferenças 
percebidas entre os sexos; e (2) forma primária de significar às relações de poder” 
(1995, p. 86). Scott completa: “gênero é um campo primário no interior do qual, 
ou por meio do qual, o poder é articulado” (1995, p. 87), trazendo o conceito de 
gênero como relativo a construções culturais, e que o seu uso rejeita explicações 
puramente biológicas, sendo utilizado para designar as relações sociais entre 
homens e mulheres. Tais construções dizem respeito à criação inteiramente social 
de ideias sobre os papéis adequados a homens e mulheres.

Uma das posições teóricas utilizadas pelas historiadoras feministas, citadas 
por Scott, é a tentativa de explicação sobre as origens do patriarcado, e voltam 
seus olhares para a subordinação das mulheres, tendo como resposta a essa 
condição, a necessidade de dominação masculina sobre mulheres. Tal dominação 
estaria ligada à ideia de continuidade através da paternidade, e não realmente da 
atuação geracional feminina, como agentes de reprodução da espécie. A autora 
cita que, para os historiadores, as teorias em questão sobre o patriarcado levam a 
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uma condição biológica, portanto, inerente ao corpo feminino e à sua capacidade 
de reprodução, e não buscam a gênese da desigualdade entre os sexos, por meio 
de fatores sociais e culturais. Seria futilidade atribuir como causa da subordinação 
feminina os modos de reprodução em discussões sobre os modos de produção, 
pensando sobre o capitalismo e patriarcado como circunstâncias sociais diferentes, 
mas que apesar disso, interagem entre si.

O capitalismo, então, não seria uma causa direta, uma vez que a 
subordinação feminina existe desde muito antes desse sistema econômico. Tal 
teoria buscaria, então, fatores causais que fossem descolados de uma relação 
puramente física a respeito de homens e mulheres. Sobre a relação entre o 
capitalismo e o patriarcado responsável pela dominação masculina, a autora diz 
que o sistema econômico e o sistema de gênero não eram a causa fundamental, 
mas que interagiram para fixar estruturas socioeconômicas que perpetuaram as 
estruturas de dominação.

As identidades subjetivas de gênero são processos de diferenciação e distinção, 
que exigem a supressão de ambiguidades e de elementos de oposição a fim de 
assegurar uma coerência e uma compreensão comum. A ideia de masculinidade 
repousa na repressão necessária de aspectos femininos e introduz o conflito na 
oposição entre masculino e feminino (SCOTT, 1995, p. 82).

Ao longo do texto, a autora cita diversas teorias e suas bases, e utiliza 
como exemplo de uma visão limitadora acerca do conceito de gênero, a Teoria de 
Chodorow, que tem como premissa o conceito de gênero ligado basicamente à 
esfera familiar e experiência doméstica:

Sem dúvida está implícito que os arranjos sociais que exigem que os pais 
trabalhem e as mães executem a maioria das tarefas de criação das crianças 
estruturam a organização da família. Mas não estão claras a origem e nem as 
razões pelas quais eles estão articulados em termos de uma divisão sexual do 
trabalho. Tampouco se discute a questão da desigualdade, por oposição à de 
assimetria (1995, p.81).

Sendo assim, dentro dessa teoria, seria falha a tentativa de explicar a 
atribuição de poder na masculinidade levando em consequência a carga negativa 
associada com feminilidade em comparação com a virilidade. De que maneira a 
estrutura familiar, por si só, poderia gerar essa repercussão de maneira direta? 
Para Joan, então, o caminho a ser seguido passa pelos sistemas de significação, 
uma vez que, sem esse processo de significação, não existe significado. Existem 
articulações de regras feitas pela sociedade para estabelecer relações sociais para 
representação de gênero, o processo de significação se dá através da linguagem, 
que por consequência, influencia até mesmo a crianças que não são integrantes 
de um modelo familiar nucleado, à ordem simbólica.
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A relação entre masculino e feminino é estabelecida de maneira 
imaginativa. Tal circunstância torna problemáticas as categorias de homem e 
mulher, sendo construções subjetivas. A autora cita Sally Alexander e Denise Riley 
acerca do antagonismo e polaridade inerentes para a aquisição da identidade 
sexual, e que tal caráter historicamente construído através dessa situação de 
extremos, tem por consequência uma “oposição invariante e monótona entre 
homens/mulheres”. (RILEY, 1988, p.25)

Michelle Rosaldo, antropologista que trata de estudos de mulheres e 
antropologia de gênero, afirma “Vejo agora que o lugar da mulher na vida social 
humana, não é, de qualquer forma direta, um produto das coisas que ela faz, 
mas do significado que suas atividades adquiriram através da interação social 
concreta. (1979, p.22)

Para abordar questões de gênero é necessário considerar a concepção 
política e social presentes em cada período analisado. É preciso também analisar 
a organização do mercado de trabalho, que atua de maneira segregacionista 
pelo sexo; e a educação, fator não apenas institucional, mas de passagem de 
conhecimento. A subordinação feminina está além das causas biológicas, pura 
e simplesmente, mas tem como base para atuação o processo de significação 
construído a partir do pensamento instaurado socialmente de sujeito-verbo-
objeto, além da construção de uma identidade sexual pautada na escolha 
baseada na dicotomia feminino-masculino. É necessário utilizar gênero, não 
como uma categorização imposta a um corpo sexuado, mas fazê-lo como aspecto 
analítico de um indivíduo, a organização social em que está inserido e as relações 
estabelecidas a partirdisso.

Tanto no texto de Whitney Chadwick, “Arte, mulher e sociedade”, quanto 
no de Ana Simioni, “O corpo inacessível: as mulheres e o ensino artístico nas 
academias do século XIX”, sobre a maneira como a mulher foi tratada na história 
da arte, ambas autoras mencionam exemplos de artistas que conseguiram ter 
acesso às academias de arte por serem ou filhas de algum artista, ou indicadas 
pelo rei, ou com sobrenome de seu marido, ou um célebre artista, enfim, eram 
apadrinhadas por algum membro da sociedade. Ou seja, elas só eram admitidas 
na academia por terem uma relação com algum homem importante e não por sua 
capacidade artística e criativa. Rivalizadas entre si mesmas, sendo minoria, eram 
comparadas e em um consenso masculino, detentoras de obras inerentemente 
femininas reconhecíveis e passíveis de serem distinguidas de uma obra feita por 
um homem.

A maneira como as artistas eram vistas dentro do campo artístico é 
ilustrada por Whitney Chadwick:
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O quadro de Zoffany, igual a outras muitas obras de arte, recorre aos 
pressupostos culturais acerca das mulheres, que submetiam os interesses das 
mulheres aos dos homens, e estruturam o acesso da mulher a educação e a vida 
pública de acordo com suas crenças acerca do natural. Reitera a incumbência 
marginal tradicionalmente aplicada a mulher artista na história da pintura e da 
escultura, e confirma a imagem da fêmea como objeto de contemplação pelo 
macho em uma história da arte geralmente alinhavada seguindo os feitos dos 
velhos mestres e das obras mestras (1992, p. 8). 

O trecho citado por Chadwick, refere-se à obra de Johann Zoffany, “Os 
estudantes da Royal Academy” (1771-1772), cuja temática é pictoricamente 
mostrar a maneira como as aulas dentro da academia se configuravam. Levando 
em consideração que duas das artistas que serviram como base para a fundação 
e base constitutiva dessa academia eram mulheres, Angelica Kauffmann e Mary 
Moser, e por assim serem, se encontraram em um contexto de apagamento em 
uma obra que demonstra o funcionamento da academia na qual eram membros 
atuantes, foram apresentadas como objetos, e não como produtoras de arte. 
Foram representadas, não em meio aos estudantes, mas como representações, 
nos quadros que estão na parede, posição atribuída às mulheres durante a maior 
parte do tempo na história da arte.

Tal fato enfatiza claramente a relação da mulher com o ensino da arte 
nesse período. Como poderiam elas, mulheres, estarem posicionadas ao lado 
de homens, realizando o fazer que passasse pela mão de grandes mestres? 
Chadwick chama atenção para a desigualdade representada no quadro, acerca da 
posição masculina e feminina presente dentro da história da arte, e acrescenta o 
questionamento recente sobre asituação:

No início da década de 1970, os artistas, críticos e historiadores da arte 
feministas começaram a colocar em dúvida os pressupostos sobre os quais 
se assenta a reivindicação masculina do monopólio dos valores universais de 
uma história da arte heróica proclamada como produzida pelos homens, e que 
sistematicamente excluía as produções de artistas mulheres desta corrente, 
à medida em que transformava a imagem da mulher em uma imagem de 
consumo e posse. [...] Porque historiadores da arte decidiram ignorar a obra 
de quase todas as artistas? (1992, p. 8)

A autora questiona ainda sobre o caráter de possível “excepcionalidade” 
presente nas artistas conhecidas. Seriam elas reconhecidas realmente por suaarte 
ou seriam vítimas de um sistema patriarcal, que determina que a posição social 
estabelecida a uma mulher desde o início de sua vida, é diferente da ocupada 
pelos homens? Suas posições devem ser reivindicadas por seu sexo? Para 
avaliação estética das obras de mulheres artistas foi atribuído todo o peso das 
dicotomias estabelecidas ocidentalmente, consideradas em comparação aos 
homens, através de um adjetivo de valoração, como decorativas, sentimentais, 
intuitivas, ressaltando a diferença pautada na distinção produzida artisticamente 
por homens e mulheres.
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A cultura ocidental demonstrou que a valoração histórica e crítica de arte 
das mulheres foi indissociável das posições que lhes foram atribuídas. A respeito das 
tentativas das historiadoras da arte feminista, de estabelecer critérios alternativos 
que analisassem, e por consequência ocasionassem a inserção das artistas mulheres 
na história, Linda Nochlin, em seu famoso artigo “Why There Been No Great 
Woman Artists?” , diz que “em todos os sentidos, mulheres artistas e escritoras 
parecem estar mais próximos de outros artistas de seu período e panorama, 
que entre si.” (1971, p. 20). Sendo possível, a partir desse trecho, perceber que 
a tentativa de inserir artistas mulheres no sistema, em resposta à negligência do 
passado, através da análise por caráter de distinção de uma arte produzida por 
homens, é errônea, uma vez que o que determina seu desenvolvimento artístico 
não é seu sexo biológico, pura e simplesmente, mas o contexto em que se insere, 
e as construções culturais de gênero vigentes em seu período.

1 AS MUlheReS e A hIStóRIA dA ARte 

A ideia de grandeza dita por Nochlin foi associada ao gênero masculino, 
intrinsecamente. A condição de “falta de sucesso” em comparação aos gênios 
artistas se dá, em grande parte, pela condição econômica, racial e de gênero, 
sendo atribuído às mulheres papeis e funções sociais que são obstáculos ao 
desenvolvimento de seu fazer artístico. A autora segue o ensaio afirmando que os 
fatores condicionantes para o possível fracasso das artistas não se encontravam 
em sua composição física ou capacidade criativa, mas no contexto de falta de 
acesso à educação lecionada pelas academias. A socialização feminina contribuiu 
de maneira direta para a hierarquização dos gêneros.

Partindo do ponto citado anteriormente, usando como base teórica 
os escritos de Joan Scott e Whitney Chadwick, de que existe mais por trás da 
negligência e falta de mulheres artistas do que a real inexistência delas ou da falta 
de capacidade negativa atreladas a distinções negativas em grau comparativo com 
os artistas, é coerente salientar alguns fatores que tornaram árdua a caminhada 
das artistas até o sistema das artes. Um dos principais fatores foi o acesso dessas 
artistas às instituições responsáveis pela formação artística. A respeito disso, Ana 
Simioni afirma que “na base do cerceamento institucional estava a questão do 
estudo a partir do modelo vivo, considerado indecente para o ‘sexo frágil’” (2007, 
p.2), salientando mais uma vez que o acesso ao ensino artístico, que constituía a 
base da representação no período, lhes foi negado através de fatores socialmente 
construídos e atribuição de idealização na conduta admitida a uma mulher.

O acesso à informação artística era inicialmente vetado nas academias. Não 
suficiente, as artistas que tiveram interesse em desenvolver a representação tinham 
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como saída recorrer a ateliês privados, onde mais uma vez tinham a questão de 
distinção de gênero na questão econômica. Ana Simioni cita a respeito da Academie 
Julian, instituição francesa fundada em 1867, que mesmo com o destaque pela 
abertura de turmas mistas, tinha como agravante a questão financeira:

Nas novas turmas, as jovens encontraram uma formação equiparável à dos 
homens, podendo exercitar-se no estudo do modelo vivo, por até oito horas 
seguidas, e contando ainda com as lições fornecidas pelos grandes mestres 
que também lecionavam na École des Beauxs-Arts. O único senão é que ali 
deveriam estar dispostas a pagar por tantos privilégios: as mensalidades e as 
anuidades para as mulheres custavam, geralmente, o dobro das masculinas 
(2007, p.92).

Indo por outro caminho, seriam classificadas como artistas de arte 
menores, que não necessitavam de conhecimento da representação do corpo, 
como pintura de paisagens e naturezas-mortas. Além disso, a maneira como 
a crítica as classificou foi um fator decisivo para a invisibilidade, ao serem 
classificadas como amadoras.

O amadorismo trazia implícitas conotações negativas: a ideia de refinamento 
(em oposição ao trabalho árduo), frivolidade (versus a arte séria dos homens), 
a ausência de profissionalismo, desconhecimento técnico. Vale notar que o 
termo era comumente empregado para as mulheres (e raramente usado para 
casos masculinos), sendo portando, um termo sexuado e relacional, que tinha 
como contraponto a noção de artista, conjugado no masculino (2007, p.2).

A respeito disso, é importante salientar que havia um pensamento coletivo 
no século XIX, a respeito das diferenças das faculdades criativas entre os sexos, 
as mulheres, eram vistas como incapazes de criar, consideradas com habilidade 
apenas de imitar, assim não poderiam ser qualificadas como gênios, uma vez que 
para fazer arte era preciso ter a capacidade criadora.

Ana Simioni cita o caso de duas artistas francesas: Elisabeth Vigée-
Lebrun e Adelaide Labille-Guiard, ambas admitidas na academia em 1783, como 
retratistas, e emergidas do entorno da corte francesa do século XVIII, sendo 
impulsionadas pela família, casamento com artista renomado, ou proteção direta 
de membros de instâncias de poder. O acesso à pintura de nus era subsidiado 
pelas relações sociais estabelecidas por elas, que as possibilitaram o transito 
por coleções privadas. Além dessa possibilidade, Simioni cita que “as artistas 
recorriam a uma série de caminhos alternativos, a artista pode apreender o corpo 
humano e descobrir quais os melhores meios de representá-los.” (2007, p. 86)

Sendo excluídas do conhecimento direto do cânone, elas tinham a chance 
de recorrer a esboços de seus próprios corpos ou de amigas íntimas. Mesmo com 
a possibilidade da entrada de artistas na academia desde 1770, o acesso era 
distinto do masculino e seria necessário contar com uma indicação real que as 
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concedesse o título de excepcionais. Em 1896, as artistas conseguiram a liberação 
para frequentar as aulas de anatomia e história da arte, mas necessitavam de 
diversos requisitos para que fossem aceitas, sob a justificativa, segundo a autora, 
de que “o medo da promiscuidade entre os sexos” (SIMIONI, 2007, p.94) tornava 
inviável o contato entre homens e mulheres, sendo os requisitos: a comprovação 
mediante certidão de nascimento de que tinham entre 15 e 30 anos, uma 
requisição por escrito, e uma carta de indicação de professor ouartista.

Apenas em 1890, após embates e solicitações insistentes, foi destinado 
a elas um ateliê exclusivo. As reações acaloradas por parte dos alunos têm como 
justificativa “o medo da feminização da profissão, e sua correlata desvalorização 
social.” (SIMIONI, 2007, p. 94).

Apesar do caso no Brasil ser cronologicamente mais favorável às mulheres 
artistas, já que puderam ingressar legalmente desde 1892, e na França em 1897, a 
instituição possuía as mais diversas carências para acolhê-las. Até 1896, as classes 
eram mistas. Simioni salienta que “é importante lembrar que o acesso ao corpo 
nu, embora facultado na lei, continuava a ser um grande tabu social e, nesse caso, 
os costumes podiam ser ainda mais decisivos para cercear as práticas femininas 
do que as prescrições jurídicas.” (2007, p.95)

A respeito das escultoras Julieta de França e Nicolina Vaz de Assis, a autora 
destaca:

(A escultura) compreendida como uma arte essencialmente masculina, 
pela exigência de força física e contato direto com a matéria, era vista como 
incompatível com o sexo frágil. Em uma época na qual se acreditava que o corpo 
feminino era naturalmente delicado e potencialmente doente, uma atividade 
calcada em esforço físico era considerada uma ameaça virtual (2007, p. 3).

Julieta de França foi a primeira mulher no Brasil a ter aulas de nu. Logo 
de início, após vencer a seleção na qual foi a única candidata, foi para Paris e 
inscreveu-se na Academie Julian. A artista foi alvo da dominação autoritária 
do diretor da escola, que, após embate direto, deixou de participar dos salões 
oficiais. Como consequência de tal embate, “ele passou para a história da arte 
sendo nome conhecido por todos, e ela foi excluída, tornando-se pouco mais do 
que uma linha nos dicionários especializados.” (SIMIONI, 2008, p.4)

Nicolina Vaz obteve uma carreira com projeção pública, recebendo 
encomendas importantes, tal como a fonte da Avenida São João em São Paulo, 
demonstrando o destaque da artista, já que o campo para a escultura era escasso, 
e o local escolhido para a encomenda era uma cidade considerada como próspera 
para o país. O caso das artistas demonstra além dos aspectos referentes às 
artistas mulheres individualmente, a maneira como se estabelecia a academia 
brasileira. Apesar do baixo nível de institucionalização, houve reflexos positivos 
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que possibilitaram a notoriedade de duas importantes artistas brasileiras do 
período. O aspecto negativo se deu através da duramente estabelecida hierarquia 
dentro da instituição dominada essencialmente por homens, onde “uma mulher 
que ousasse desafiar a autoridade masculina estava fadada ao pior dos castigos: 
à exclusão absoluta do campo e da memória artística, ou seja, uma dupla morte.” 
(SIMIONI, 2008, p.5)

Mesmo com os mais variados empecilhos, de gênero, econômico ou racial, 
algumas mulheres conseguiram atravessar a barreira construída socialmente para 
que não invadissem um espaço dominado por homens.

2 A CRítICA de ARte NO RS e AS ARtIStAS 
 Neste recorte, trazemos dois textos de Ângelo Guido referentes à artista 
Hilda Goltz, em dois momentos de sua produção, em duas exposições que traz a 
Porto Alegre, na Casa das Molduras, em 1942 e na Galeria de arte do estúdio Os 
Dois, em 1944.

A artista Hilda Goltz, natural de Cachoeira do Sul (1908), estudou pintura 
e escultura no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, onde se formou em 1940. 
A partir de 1949, ela foi para o Rio de Janeiro lecionar cerâmica na Escola de Belas 
Artes da UFRJ. Hilda foi premiada no Salão Nacional de Belas-Artes em 1950, e 
teve participações em algumas edições do Salão Nacional de Arte Moderna entre 
os anos 1950 e 1960. Em 1953, ela participou da II Bienal de São Paulo.

Quando de sua formação Hilda Goltz foi aluna de Ângelo Guido, na pintura; 
de João Fahrion, no estudo de figura; e de Luiz Maristany, na pintura de paisagem; 
e ainda estudou escultura com Fernando Corona. Apresentou, enquanto aluna 
segundo o próprio Ângelo Guido, sinais de que seria uma grande artista. Em 
seu texto de 1942, sobre Hilda, Guido ressalta suas qualidades artísticas e sua 
determinação para adquirir um estilo independente, como ele afirma:

(...) tinha uma sensibilidade desenvolvida para perceber o mistério da 
cor e da luz. Sabia ver e sabia sentir, além de possuir um temperamento 
verdadeiramente pictórico que havia de levá-la a encontrar uma técnica e um 
estilo próprios (GUIDO, 1942, p.9).

Embora, por vezes, o tom é quase de uma linguagem masculina, que 
se sabe dominante no campo das artes, quando diz: “embora orientando-a nos 
segredos técnicos, deixamos sua personalidade florescer livremente”, como 
quem diz saber ter o poder de influenciar ou de fazer com que estes alunos sejam 
seus discípulos na arte. Mas ainda assim, Guido aponta para uma formação com 
espaço para que cada artista tenha seu estilo:
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Sabíamos, nós seus professores, que de nossa aluna surgiria uma artista, uma 
pintora com senso de arte e com personalidade. (...) Hilda Goltz não deixou 
que permanecesse em sua pintura a influência da maneira e do estilo de seus 
professores” (idem, p.9).

Na exposição da Casa das Molduras, Hilda apresentou paisagens e flores. 
Ao avaliar o trabalho de Hilda, Guido afirma que o faz, não como professor, mas 
como crítico, dando maior valor e reconhecimento ao trabalho da jovem artista, que 
ele define como sendo uma pintura de “fatura desenvolta”, com colorido “ardente 
e intenso”, que traduz em “largos planos” uma linguagem plástica audaciosa:

O vigor expressivo não está apenas na largueza técnica, na pincelada forte, 
mas também na intensidade de tons em vibrantes matizes (GUIDO, 1942, p.9).

De um lado, Guido ressalta a visão de cor aguçada em Hilda, mas também 
aponta as suas falhas. As obras “Pinheiros”,“Vista da Colônia de Férias Falk”, 
“Estrada Federal”, e “Bela Vista”, são quadros que apresentam uma fatura e 
cor surpreendentes, mas para Guido eles não possuem estrutura, pois os tons 
brigam uns com os outros, o efeito acaba resultando “desordenado e confuso”. 
Por outro lado, o quadro “Lagoa de Itapeva” traz uma “linda profundidade de sua 
atmosfera”, com tons coerentes e robustez na composição. Ao fim deste texto, 
ele dá um conselho de crítico, como se fosse para qualquer artista, independente 
de gênero:

A arte é uma aventura cheia de perigos. Um dos maiores perigos é o de querer 
ser original e o de apaixonar-se pela virtuosidade. O artista adquire bravura 
e originalidade sendo sincero com sua visão e procurando ser profundo e 
simples. A audácia é uma virtude recomendada nos artistas moços, um meio 
par se libertarem de temores e entraves, mas há o perigo de esquecerem, 
empolgados pelas bravatas, os eternos valores da arte, que só se alcançam 
subindo penosamente a longa estrada de experiências e tentativas que levam 
as excelsitudes. E quando se chega às alturas divinas de onde se começa a 
perceber o mistério da arte, vê-se que a beleza não se toma de assalto, a 
golpes de audácia, mas se a conquista pelo esforço persistente, procurando 
amorosamente compreendê-la.” (GUIDO, 1942, p.9)

Em junho de 1944, Hilda Goltz volta a Porto Alegre, com sua segunda 
exposição na capital gaúcha. No seu artigo sobre esta mostra, Guido relembra a 
grande capacidade da artista, que já se revelou quando ainda era estudante de 
artes; e que Hilda tinha “qualidades fundamentais de expressão temperamental 
e de técnica” (GUIDO, 1944, p.7). Ele nota que a artista conseguiu se libertar de 
alguns exageros, como o abuso do azul utlramar, que “prejudicava a perspectiva 
aérea e tornava as sombras demasiado densas” (GUIDO, 1942, p.9).

Nesta segunda mostra, Guido diz que Hilda enriqueceu seu colorido, 
aproximando-se de uma “evocação musical”, “predomina o tom surdo, envolto 
numa luz que nunca chega a ser radiosa claridade” (GUIDO, 1944, p.7). Com este 
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domínio das cores ele ressalta as obras: “Lago encantado”; “Granja Kamassola”, e 
“Aspecto de Ana Rech”.

Sendo mais apuradamente crítico, Guido analisa alguns quadros com 
“desafinações e desequilíbrio de planos”, como “Pão de Açucar”, “Santa Cristina”, 
e “Ritmo do trabalho”. Ele pondera sobre seu rigor crítico, dizendo que sabe da 
brilhante qualidade de Hilda, e interpreta certos desequilíbrios como sendo certo 
abuso de confiança dela em sua bravura de pincelada. E, esta forma brilhante 
e brava aparece em trabalhos como: “Lago encantado em Teresópolis”“Viela 
no Rio”,“Torrão Natal”,“Estrada da Serra”,“O Dedo de Deus”, e“Lagoa Rodrigo de 
Freitas”, quadros que revelam a sua qualidade de paisagista, segundo ele.

Na avaliação de Ângelo Guido, a falha de Hilda é a pressa em pintar:

(...) a inconsistência de diversos de seus quadros demonstra, parece- me, não 
falta de capacidade, mas falta de uma fatura mais cuidadosa dos verdadeiros 
valores pictóricos, como o estudo das tonalidades, da forma, da construção, 
dos planos, da matéria propriamente dita. (GUIDO, 1944, p.7)

Percebemos que, nos textos de Ângelo Guido, em que analisa os trabahos 
de Hilda Goltz, existe um respeito pelo trabalho da artista. Sua linguagem trata 
de uma abordagem pictórica, ele não desqualifica nem diminui em nada sua obra 
por ter sido pintada por uma mulher. Ao contrário, os critérios e a linguagem 
utilizados para abordar a obra poderiam ter sido usados para um artista de gênero 
masculino. Ou seja, Ângelo Guido não faz diferença, nem deixa de ser rigoroso em 
sua crítica por se tratar de uma artista mulher.

CONSIdeRAçõeS fINAIS

A pesquisa conclui, a partir das críticas escritas por Ângelo Guido, no Jornal 
Diário de Notícias, nas décadas de 30 a 50, que, o crítico foi um dos primeiros 
a dar visibilidade ao trabalho das mulheres artistas desta época, e claramente 
aponta em seu texto seu anseio pelo surgimento de mulheres gaúchas no mercado 
das artes.

Levando-se em consideração o contexto histórico das décadas de 30 a 
50, e a trajetória de vida do crítico de arte e professor, pode-se dizer que Ângelo 
Guido deu visibilidade ao trabalho das mulheres artistas, ao noticiar e avaliar o 
surgimento das artistas no cenário gaúcho, contribuindo com seus apontamentos 
para o estudo da obra e vida destas mulheres.

Consideramos que a pesquisa sobre as mulheres artistas do RS ao longo 
do século XX deve continuar, não só através das críticas de arte de Ângelo Guido, 
mas num âmbito mais aprofundado, buscando outras fontes de pesquisa para dar 
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visibilidade aos seus fazeres, poéticas, discurso, críticas sociais e transgressões 
apreciadas em obras ainda tão desconhecidas pela grande maioria do público em 
âmbito geral.
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 “É assim que eu sempre trabalho – com base na minha própria vida,
sonhos e sentimentos (…) Entrelaçar é como fazer tricô”

(P. Rego apud McEwen, 1997)

“Estais diante de uma mulher... e procurais um quadro!”
(Balzac, “A Obra-prima desconhecida”, [1845], 2002, p.68)

Neste ensaio, pretende-se refletir e colocar em diálogo diferentes tipos de 
“narrativas” e seus possíveis “entrelaçamentos”. O conto de Honoré de Balzac, “A 
Obra-prima desconhecida” (escrita entre 1831-37), que constitui uma poderosa e 
intrigante reflexão sobre a natureza da obra de arte, a busca da perfeição estética e 
a irrepresentabilidade do sublime (que o escritor alegoriza no feminino); o ensaio 
sobre a “Visibilidade”, de Italo Calvino (1984), sobre a primazia do visual na palavra 
escrita; e, atravessando subliminarmente estas reflexões, e em diálogo com elas, 
a narrativa visual da pintora Paula Rego, enquanto interrogação dos limites da 
representação do feminino, do seu excesso, da sua rasura, e da insurreição das 
fronteiras do gênero. 

 Numa nota pessoal (visto que chego cá de novo vinda de um longínquo 
Portugal e de uma cansada Europa, bastante fustigada hoje por crises diversas -o 
desemprego dos jovens, os refugiados, as guerras políticas e religiosas, a xenofobia 
crescente, e a violência de gênero ainda), é também de “entrelaçamentos 
pessoais”que vos falarei no meu texto. A minha própria história é o resultado 
de tudo isso um pouco – a paixão pela literatura e pela teoria crítica, a arte e o 
mundo das imagens, o feminismo, a revolução de Abril em Portugal. Proponho-
vos, por assim dizer, percorrer, de um modo não cronológico, nem definitivo, os 
labirintos do fascinante “teatro interior” de Paula Rego e visitar alguns dos seus 
múltiplos desafios. Uma obra que recusa definições e essencialismos, se diz numa 
intranquilidade perene e se traduz num imenso “poder da visão”, que significa 
também um empoderamento do feminino.

Paula Rego e o Poder da Visão: "o que 
é isso de uma arte sem género? uma 
arte neutra?" 1

Ana Gabriela Macedo2

1O título deste texto é devedor do meu 
livro Paula Rego e o Poder da Visão. 

‘A minha pintura é como uma história 
interior’ (Lisboa: Cotovia, 2010). O 

subtítulo é uma frase da própria artista.
2Professora Catedratica, Centro de 
Estudos Humanisticos (CEHUM) da 

Universidade do Minho, Braga, Portugal.
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1 dA VISIBIlIdAde

Italo Calvino, mágico fabulador e contador de histórias exímio, sustenta 
o seguinte no ensaio “Visibilidade” (a quarta das suas Seis Propostas para o 
Próximo Milénio, proferidas na Universidade de Harvard em 1984, no âmbito 
das prestigiantes Charles Eliot Norton Poetry Lectures3): “(Q)uando comecei a 
escrever histórias fantásticas, ainda não me colocava problemas teóricos, a única 
coisa de que tinha a certeza era de que na origem de todos os meus contos 
fantásticos havia uma imagem visual” (2002, 108).
 Proponho que revertamos esta afirmação em relação à narrativa e à 
imagem textual, dizendo-a no contexto da obra pictórica de Paula Rego, artista 
visual portuguesa, nascida em 1935, há longos anos radicada naInglaterra. 
Uma “des-localização” que, como veremos, não é de todo abusiva. E cito desde 
logo as palavras da artista comentando um dos seus quadros da série O Crime 
do Padre Amaro (1997), (inspirada no romance célebre de Eça de Queiroz), 
“O Embaixador de Jesus”, “As imagens neste quadro combinam umas com as 
outras. Entrelaçam-se, prendem-se umas às outras num drama visual. Eu ponho 
as coisas instintivamente. O romance é só um ponto de partida, um detonador; 
depois as imagens invadem tudo, como uma caixa de surpresas, como bonecas 
russas.” E acrescenta, num comentário à pintura “Mãe” da mesma série, “Coisas 
visuais, elementos formais, criam aquilo a que eu chamo uma história” 4.

A pintura de Paula Rego vive de histórias, alimenta-se delas, as quais ela “lê” 
nas entrelinhas, vira do avesso, cose e descose, acentuando-lhes o estranhamento, 
transgredindo-lhes os limites, exibindo-lhes as tensões, teatralizando os gestos e 
as emoções dos seus protagonistas, implicando-se ela própria, por inteiro, nesse 
jogo de “esconde-esconde”.

“As histórias fazem as pinturas, a partir das imagens. Para escolher as 
imagens tem de se ter uma história primeiro”, afirma Rego a propósito da sua re-
criação do burlesco ibérico de Fernando Rojas e Gil Vicente na Casa de Celestina 
(2000-01), ondecelebra a ambivalência carnavalesca e o poder social da figura 
popular da alcoviteira, (“a mulher que cose hímenes, a casamenteira”, segundo a 
pintora), num ambiente feérico em que várias estórias, várias camadas narrativas, 
se sucedem em palimpsesto, se entrelaçam, numa teia de memórias e reconto 
de vidas. Composição esta muito próxima de uma outra, The Wide Sargaso Sea 
(2000), O vasto Mar de Sargaço, inspirada na obra homônima da escritora Jean 
Rhys (por sua vez releitura do romance Jane Eyre, de Charlotte Brontë, que Paula 
Rego revisitará numa importante série de gravuras e pinturas a pastel, em 2001-
2). Imagens e textos, por sua vez revisitados nas encenações teatrais de Polly Teale 
(After Mrs Rochester, de 2003), e Jane Eyre (de 1998, dirigida por Sally Cookson 
em 2015 no Old Bristol e no National Theatre de Londres), a que mais adiante me 
referirei de novo. Trata-se assim de entrelaçamentos múltiplos.

3Italo Calvino, Seis Propostas para o 
Próximo Milénio, [(Charles Eliot Norton 

Poetry Lectures, Univ. of Harvard, 1984); 
original Garzanti Ed. , 1990, (trad. José 

Colaço Barreiros)], Lisboa: Teorema, 2002.
4Comentários da pintora citados a partir 

do catálogo da exposição O Crime 
do Padre Amaro, Lisboa: Centro de 

Arte Moderna Azeredo Perdigão,  FC 
Gulbenkian, 1999.
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Tal como afirma a pintora, as imagens e as figuras sugerem mutuamente 
e vão tomando forma no papel, não só constroem a cena pelo seu movimento, 
mas trazem consigo as suas próprias histórias. “Uma composição pictórica é o 
equivalente visual das emoções”, diz-nos, “tal como uma sinfonia”5.

Afirmarei assim, que a obra de Paula Rego dá a ler e não apenas a ver. 
Tratando-se de uma artista visual, dir-se-ia que o “punctum”6 e a “moldura” da 
sua obra fossem o pigmento da cor, porém, procurarei argumentar neste texto 
que é a narrativa, o storytelling, e por assim dizer, a palavra, que constituem o seu 
centro gravitacional. Na verdade, desde as iniciais ilustrações das Nursery Rhymes 
(1994), as Rimas de Berço, vertidas para português pela poeta Adília Lopes (2001), 
à mais recente criação The Stone Soup (2014), A Sopa de Pedra, conto escrito pela 
sua filha Cas Willing, passando pelas suas re-visões de Charlotte Brontë, Charles 
Dickens, Jean Rhys, Martin McDonagh, mas também de Alexandre Herculano, 
Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós (reiteradamente este último, desde Padre 
Amaro às mais recente composições da artista sobre A Relíquia e o Primo Basílio), 
ou ainda os contos tradicionais Portugueses de Consigleri Pedroso, bem como os 
contos de Perrault e de Andersen, ou ainda recortes de jornais, filmes de Walt Disney 
e o imaginário satírico de Bordalo Pinheiro, a paleta de Rego é de uma voracidade 
insaciável. As narrativas que ela “rumina” incessante e prazeirosamente no seu 
atelier de Camden Town, em Londres, assim como outrora o fez na velha casa de 
família na Ericeira, uma vila pesqueira perto de Lisboa, escutando os fantasiosos 
contos da tia Ludgera, da avó e das velhas criadas da família, e nos dá a ver/
ler moldadas através do seu ‘teatro interior’, (diz-nos), nunca são unívocas, nem 
tranquilizantes ou apaziguadoras. Não é isso que a irreverente pintora, hoje de 81 
anos, busca “dar a ver”, assim como nunca foi o objectivo, outrora, da jovem que 
chegou a Londres nos anos 50, vinda de um  Portugal austero, em plena época 
da ditadura política de Salazar, um país então caracterizado por um profundo 
imobilismo e atrofia política, social e cultural. Lutando desde logo para se afirmar 
no mundo masculino e hierárquico da cena artística da capital britânica, Rego 
consegue o respeito dos mestres na Slade School of Arts e transforma a sua casa e 
de Vic Willing, seu marido e igualmente pintor, num centro nevrálgico da cultura 
dos expatriados portugueses em Londres onde a pintora Menez, o poeta Alberto 
de Lacerda, assim como os escritores Hélder Macedo, Mário Césariny, ou o crítico 
britânico John McEwen, o maior divulgador da sua obra, são presenças assíduas.

Corroborando o eixo narrativo da sua pintura, Vic Willing (segundo Ruth 
Rosengarten “o seu mais perspicaz e mais lírico crítico”7) escreveu no catálogo da 
exposição retrospectiva da pintora na Serpentine Gallery em Londres, em Outubro 
de 1988, num belíssimo texto intitulado “Proibições Inevitáveis”8 “A infância da 
Paula foi bem preenchida de histórias e contos, e provavelmente ela cedo descobriu 

5Citações de Paula Rego a partir de 
uma entrevista com Edward King, em 

Fevereiro de 2001 (catálogo da exposição, 
Celestina’s House”, Abbot Hall Art Gallery, 

Kendal, 2001, pp.8-13) e de uma outra 
entrevista que me concedeu em 11 de 
Junho do mesmo ano, posteriormente 

publicada no “Jornal das Letras”, a 11 de 
Julho de 2001. 

6BARTHES Roland, La Chambre Claire, 
Paris: Gallimard, Seuil,1980.

7Ruth Rosengarten, “La Règle du Jeu”, 
texto do catálogoda exposição  Paula 
Rego, Serpentine Gallery, Londres (15 
Out. - 22 Nov. 1988), (pp.17-23), p.18.

8Victor Willing, “Inevitable Prohibitions”, 
(London, August, 1987), in Catálogo da 
exposição Paula Rego, acima referida, 
(pp.7-8). Victor Willing morre no ano 

de 1988. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
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que o humor consegue desarmar o arrogante e o hipócrita, deixando incólume 
o que é genuíno”. A sua fidelidade ao universo do conto popular e à narrativa 
em geral, ignorando hierarquias de géneros, formas cultas ou ditas “menores” 
e miscigenando culturas, manteve-se ao longo dos anos, tendo sido de diversas 
formas explorada na sua obra. Contudo, Paula Rego, tal como salienta Vic, sempre 
soube ser “séria quando o assunto assim o pedia”, confrontando directamente e 
sem qualquer dissimulação “o lado sombrio da vida” (Willing, 1988, p.7).

Assim sendo, a denúncia da guerra, da tortura e da violência política e 
colonial, estão patentes nas suas colagens e óleos dos anos 60, como críticas 
mordazes à ditadura salazarista. Veja-se, por exemplo, a composição “Salazar 
vomita a Pátria” (1960) e “Os Cães de Barcelona” (1961), a sua desconstrução 
do “brando” colonialismo português em “A Primeira Missa no Brasil” (1993), as 
obras o “Jardim do Interrogador” (2000) e “A Guerra” (2003), assim como a série 
“Sem Título” (1998-9), sobre o aborto clandestino ou ainda, mais recentes, as 
séries “Human Cargo” (2007) sobre o tráfico de mulheres e “Mutilação Genital 
Feminina” (2008), são testemunhos gritantes do seu constante gesto de denúncia 
de todos os tipos de dominação (política, social, de gênero), bem assim como da 
sua incessante re-visão e re-escrita da memória. 

A contaminação do território privado e da arena pública traduzem-se no 
desassombrado gesto político e transgressor com que a pintora investe a sua obra. 
Veja-se num outro registo a série “A Vida de Maria”– uma via sacra inteiramente 
no feminino, em que o profano e o sagrado dialogam entre si, sem nunca se perder 
o sentido do sublime – obra pintada em 2001-2, a pedido do então Presidente 
da República Portuguesa, Jorge Sampaio, e corajosamente exposta na Capela do 
Palácio de Belém (residência oficial do Presidente). Em entrevista a Kate Dellaay 
para o The Guardian (15 Nov. 2015), Paula refere que esta foi “a obra que mais 
prazer lhe deu fazer”.

Mas voltemos a narrativa e à “arte do contador de histórias”9. Narrar, 
segundo Walter Benjamin10, é sempre a arte de voltar a contar uma história, 
para que a sua memória não se perca no tempo. O valor do contador de 
histórias, afirma Benjamin, reside na capacidade humana inalienável de trocar 
experiências, passá-las de boca em boca, permanentemente enriquecendo a sua 
trama, quer o contador seja um viajante, um marinheiro ou aquele que nunca 
deixou o seu solo natal. Paula Rego pertence a esta categoria mítica do contador 
de histórias, exímia na arte da construção/desconstrução e sobreposição de 
sucessivas camadas narrativas, cruzando a História com estórias outras – profanas, 
religiosas, da tradição erudita, assim como da cultura popular - atravessando todo 
esse palimpsesto com o seu olhar, um olhar profundamente inquieto e inquietante, 
reivindicado no feminino, com a sua “franqueza chocante”, no dizer de John McEwen11.

Italo Calvino, afirma que na origem de todos os seus contos residia 

9Veja-se The Pillowmantexto dramático 
de Martin McDonagh (2003), O Homem 

almofada na tradução portuguesa para a 
obra cénica de Tiago Guedes (2006), que 

Paula Rego adaptou  visualmente num 
tríptico epónimo (2004).  Veja-se uma 

análise deste diálogo cénico, literário e 
visual no meu texto  “A ‘arte do contador 

de histórias’ e o ‘dever do contador de 
histórias’”, in AG Macedo, Paula Rego e o 

Poder da Visão, (2010), (pp.130-144).
10Walter Benjamin (1936; trad. 1992), 
“O Narrador”, in Sobre Arte, Técnica, 

Linguagem e Política, Lisboa: Antropos, 
Relógio d’Água.

11john McEwen, o autor da primeira 
grande monografia biográfica e crítica 

sobre a artista, em conversa com Paula 
Rego no catálogo da exposição Paula 

Rego,  na Serpentine Gallery,
atrás citada (1988: 48).
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uma “imagem visual”. Veremos que o universo de narrativas pictóricas de Rego, 
chamemos-lhe assim, é caracterizado por uma profunda e irreverente ambivalência 
e heterodoxia, nele dialogam ininterruptamente o sublime e o grotesco, o animal 
e o humano, as paixões e a racionalidade, num entendimento desconstrutivo 
do mundo “por trás do espelho”, qual visão de Alice pós-moderna12. E cito a sua 
curiosa descrição do espaço que lhe fora reservado quando assumiu o cargo 
honorífico de “artista residente” na National Gallery de Londres em 1990, com a 
prestigiante tarefa da criação de uma obra que “reflectisse” sobre as obras de arte 
clássicas aí expostas, constituindo uma espécie de “comentário visual” da obra 
dos Grandes Mestres da tradição clássica ocidental. A pintora, com a sua peculiar 
auto-ironia, descreve todo esse processo de assimilação, apropriação e inversão 
paródica de que os seus quadros dão conta, como resultantes de um olhar “por 
detrás do espelho”, tal qual a narrativa da Alice no País das Maravilhas:

Fiquei um pouco assustada e hesitante! Mas para encontrarmos o nosso 
caminho para onde quer que seja, temos sempre de encontrar a nossa 
própria porta de entrada, tal qual a “Alice no País das Maravilhas”. Bebemos 
demasiado de um produto e crescemos demais, depois bebemos demasiado 
de outro e tornamo-nos demasiado pequenas. Precisamos de achar o nosso 
próprio caminho ... e eu descobri que o único modo de conseguir a entrada 
certa nas coisas, é pela cave... que é precisamente o local onde o meu estúdio 
se encontra! Assim posso subir sorrateiramente aos andares de cima, agarrar 
as coisas que me interessam, trazendo-as para a minha cave, onde posso 
tranquilamente ficar a ruminá-las ... Aqui sou assim uma espécie de caçador 
furtivo!13

Na sua obra, Rego afirma sem subterfúgios, medos ou preconceitos, o seu 
anti-autoritarismo intrínseco, o seu desafio dos poderes instituídos e a sua “raiva 
instrumental”, como ela própria o diz.“Os meus temas favoritos são os ‘jogos’ 
provocados pelo poder, o domínio e as hierarquias. Dá-me sempre vontade de 
pôr tudo de pernas para o ar e desalojar a ordem estabelecida”, são palavras da 
pintora, citada por Alexandre Pomar, no texto da Bienal de São Paulo em 198514.

Indubitavelmente, essa estética da não-camuflagem do ideológico e 
das relações de poder, desde logo exibida nas colagens dos anos 60, plenas de 
violência simbólica, denúncia do fascismo e da guerra colonial, perpassam toda a 
sua obra até às suas mais recentes criações. Tal como Ruth Rosengarten sublinhou 
em relação conjunto da obra de Rego, “o que a artista faz é expor, de modo 
inabalável, o passado silenciado que assombra o presente histórico”15 (1997: 64).

Contudo, a questãoda consciência de gênero e do “dizer/ver mulher” 
constitui, o cerne da sua obra, não sem tensões ou questionamentos múltiplos, 
porém, reclamando-se publicamente como feminista, desde a génese do seu 
trabalho até hoje. Por sua opção declarada: “O meu tema é a minha história, a 
história que eu tenho para contar e a minha maneira de a contar”16. 

12Veja-se AG Macedo, “A arte de Paula 
Rego- uma ‘máfia de mulheres’”?, in 

Teatro em Debate(s), ed. Maria Helena 
Serôdio, CET, Lisboa: Livros Horizonte, 

2003, (241-251).
13Apud Collin Wiggins (ed.), Tales from 
the National Gallery, Londres: National 
Gallery, (1991), p.21. Tradução minha.
14“Se a Palavra fosse visual. Pintura de 

histórias”, in Tabacaria, n.2, Lisboa, 
Inverno de 1996 (pp.19-239).

15Veja-se  o texto de Ruth Rosengarten, 
“Verdades Domésticas: O Trabalho de 

Paula Rego” in John McEwen ed.  Paula 
Rego, London: Phaidon Press,

(1992), 1997 (p. 64).
16Paula Rego em entrevista com 

Ana Gabriela Macedo, “Paula Rego: 
A propósito de Santas, Aranhas e 

Avestruzes”, in Jornal de Letras, 
19/05/99, (p.12).
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Trata-se assim, de um re-contar da história cotidianadas mulheres, bem 
como de uma re-visão da história,tendo o feminino como sujeito e actuante, 
em total performatividade. A artista sintetiza, em aparente simplicidade, a 
experiência subjetiva da criação enquanto corolário de um princípio fundador do 
Feminismo – “o pessoal é político” – subvertendo assim os princípios canónicos 
da História da Arte, ao reinscrever nela o olhar feminino como modelo de ruptura, 
de insurreição e de excesso. Ouçamo-lo de novo pela sua voz:

 “As minhas pinturas são pinturas feitas por uma artista mulher. As 
histórias que eu conto são histórias que as mulheres contam. O que é isso de 
uma arte sem género? Uma arte neutra? Isso não faz sentido, pois não? (...) Há 
histórias à espera de serem contadas, e que nunca o foram antes. Têm a ver com 
tudo aquilo sobre o que jamais se ousou tocar – a experiência das mulheres”17.

E dessa “arte com género” é expressão marcante, desde logo, o imponente 
“Jardim de Crivelli” (1990-91), em tons de branco e azul cobalto, reminiscente 
dos azulejos portugueses tradicionais, que se impõe como um fresco ao olhar 
dos visitantes na ala ocidental da National Gallery em Londres; trata-se de um 
jardim mítico, povoado integralmente no feminino (por “santas e mulheres fortes 
e perseverantes”, diz-nos a pintora), pleno dos sussurros profanos e da aura 
mística que a artista recriou, “ruminando a tradição” a partir da obra do pintor 
renascentista Carlo Crivelli. Infiltrando na hagiografia cristã histórias prosaicas 
da vida doméstica em total subversão de limites e fronteiras, e travestindo-a no 
feminino. “Trata-se de um quadro todo sobre histórias e sobre o modo como 
essas histórias e a sua sabedoria passaram de geração em geração” (Rego, apud 
McEwen, 1997: 268)18, diz-nos Rego num eco insuspeito das palavras de Benjamin.

2 e de NOVO eSCUtAMOS CAlVINO

“Se incluí a Visibilidade na minha lista de valores a salvar é para advertir 
do perigo que corremos de perder uma faculdade humana fundamental: o poder 
de focar visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas a partir de um 
alinhamento de caracteres alfabéticos negros numa página branca, de pensar por 
imagens” (Calvino, 2002: 112, ênfase do autor).

“Pensar por imagens”, defenderei assim, que a obra de Rego é uma obra 
“visionária”, no sentido polissémico do termo. Porque, literalmente, é através de 
imagens pictóricas que ela se diz, visto que é uma obra utópica e que reclama 
para si o poder de ver mais longe, e de nos propor um mundo outro, um porvir, 
não espartilhado pelos poderes, pelo cinismo e pela hipocrisia reinantes. Numa 
das suas primeiras entrevistas, em 1965, ao seu amigo poeta Alberto de Lacerda, 
tal como ela, londrino por adopção e cidadão do mundo por opção, afirma Rego 

17Tal como afirmou a pintora numa 
entrevista com Melanie Roberts aquando 

de uma exposição colectiva que reuniu 
(em Brighton, no ano de 1997), oito 

pintoras inglesas em torno do tema “Eight 
British Artists. Cross Generational Talk”, 

in Fran Lloyded. From the Interior. Female 
Perspectives on Figuration, Kingston: 

Kingston University Press, 1997 (p.85).
18Veja-se a obra de referência de John 

McEwen, Paula Rego, Londres: Phaidon, 
(1992),1997.
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no seu característico modo acutilante: 

“A minha pintura é como uma história interior. (…) É uma maneira de encarar, 
de destruir a realidade. (…) Não me vejo integrada em qualquer movimento. 
A razão para isso é talvez o facto de eu me inspirar em coisas que não têm 
a ver com a pintura: caricatura, notícias de jornal, acontecimentos de rua, 
provérbios, cantigas infantis, danças de roda, pesadelos, desejos, medos”19.

3 O VISIONARISMO de JANe eyRe e AS VISõeS de PAUlA RegO

Tal como a (anti)heroína vitoriana do romance Jane Eyre de Charlotte 
Brontë (1847), que inspirou a Rego uma magnífica revisitação, partilhando 
pintora e escritora o “exagero de proporções” da protagonista (uma minúscula 
Jane infantil, rebelde e irreverente em demasia; uma Jane adulta, demasiado 
veemente, apaixonada e indefectível para o seu tempo)20, a sua raiva, o seu 
inconformismo, a sua independência de espírito, a sua inquietude, em tudo eram 
excessivos no seu tempo, mas, sobretudo, exibe um inusitado “poder de visão”. 
E cito as palavras de Jane Eyre que vemos literalmente transfiguradas nas telas 
de Rego, plenas de tensão, inquietude e de uma veemência incomportáveis na 
época, visionárias, por conseguinte:

“Culpem-me (…) por aspirar a um poder de visão capaz de ultrapassar os 
limites impostos, que me permitisse chegar ao mundo real, às cidades, a terras 
fervilhando de vida de que eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto; que 
então eu desejasse uma experiência da vida maior do que a que então tinha, 
um maior conhecimento do mundo e dos seres humanos, do que nas presentes 
circunstâncias estava ao meu alcance. (...) Quem me culpará por isso? Muitos, 
sem dúvida; e hão-de chamar-me descontente com a minha sorte. Não o poderia 
evitar; a inquietude fazia parte da minha natureza (JE, pp.140-1).

Jane Eyre inserir-se-á assim na genealogia das mulheres fortes e corajosas 
que Paula Rego vem pintando desde o tríptico “Os Jardins de Criveli”, passando 
pelas “Avestruzes”, as “Mulheres-Cão”, a “Celestina”. Jane é mais uma lutadora, 
uma mulher sobrevivente, cuja força anímica Paula Rego encena, vulnerável nas 
suas hesitações e ciente do seu próprio desejo (veja-se a imagem “Come to me”). 
A Jane de Paula Rego é assim a imagem de uma mulher literalmente “de costas 
voltadas” para o seu tempo, uma mulher que sabe ver claro e recusa a hipocrisia.
Paradoxalmente, lê-se visualmente nesta imagem de costas voltadas toda a 
peculiar frontalidade de Jane Eyre. [Veja-se as imagens inspiradas visualmente 
e cenicamente em Paula Rego, em produções dramatúrgicas recentes, 
nomeadamente as de Polly Teale e Sally Cookson].

 19Palavras da pintora numa entrevista a 
Alberto de Lacerda aquando da primeira 

exposição da pintora na SNBA em Lisboa, 
em Dezembro de 1965 (in Diário de 

Notícias, 25 Dezembro 1965, pp.3-4).

20A expressão é de Marina Warner, 
(profunda conhecedora da obra da 

pintora que várias vezes comentou), 
na sua Introdução ao catálogo da série 
Jane Eyre (litografias e obras a pastel) 

de Paula Rego, um texto intitulado “An 
artist’s dreamland: Jane Eyre through 

Paula Rego’s eyes” (London: Enitharmon, 
2003:10). Para uma discussão e análise 
mais detalhados desta composição de 

Rego em articulação com o romance 
de Charlotte Brontë, ver o meu ensaio 

“Revisitando Jane Eyre:  do abjecto e da 
raiva contida”, in Largo Mundo Alumiado. 

Estudos de homenagem a Vítor Aguiar e 
Silva, Braga: Cehum, 2004 (109-122).
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Vem a mim (2001 – 2002), Paula Rego.

O Embaixador de Jesus (“Padre Amaro”, 1997), Paula Rego.

O Jardim de Crivelli (painel esquerdo, 1990-91), Paula Rego.

No Atelier (1990), Paula Rego.

Mé, mé, Ovelha Preta (“Rimas de 
Berço”, 1989), Paula Rego. 
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4 “PINtO PARA dAR UMA fACe AO MedO”

Uma das características centrais das re-visões, reescritas pictóricas ou 
adaptações de Rego a partir das grandes-narrativas da cultura ocidental, é a 
inscrição de uma subversão paródica a partir de dentro as quais, longe de serem 
meras “desnaturalizações pós-modernas”, articulam visualmente uma manifesta 
politização do desejo21. “Pinto para dar uma face ao medo”, é uma das frases 
mais célebres de Rego22, numa entrevista ao poeta Alberto de Lacerda em 1965, 
e plasmada na sua obra.

A série “Sem Título”, de 1998-9, sobre o aborto clandestino, ilustra-a 
bem. Ela representa um forte grito de protesto contra o abjecto silenciamento 
desta situação, confrontando o espectador com o apagamento destas mulheres 
da moldura penal como proscritas sociais e morais. O que estas imagens tornam 
público é a dor destas mulheres, a visão do seu sofrimento silenciado associada à 
visão do seu pretenso sangue “impuro”. As telas, de enormes proporções, foram 
expostas pela primeira vez no Museu de Arte Moderna da Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa (um inquestionável ícone cultural da cidade e do país), em 
Maio de 1999, e tiveram como tal, um fortíssimo impacto na opinião pública, já 
que surgiram após o desastroso referendo de Junho de 98, qua rejeitou a nova lei 
a favor do aborto por menos de 1% de votos, (50,92 %).23 Apenas em Fevereiro 
de 2007, o Parlamento aprovou a despenalização da “interrupção voluntária 
da gravidez”, pondo fim a uma situação degradante para as mulheres. As telas 
de Paula Rego para sempre lhe ficaram ligadas, como um grito de revolta, de 
cumplicidade com as mulheres, e de denúncia pública.

Porém, o “poder da visão” ou o visionarismo de Paula Rego alia-se 
intrinsecamente aquilo que chamo a sua “sabotagem”24 da tradição, consistindo 
muitas vezes em exercícios de reescrita e implícita “rectificação” da memória 
cultural25 a partir de uma óptica contemporânea, feminina e descentralizada. 
Sendo, sem dúvida um gesto desconstrutivo, estas re-visões conseguem ao 
mesmo tempo “remeter” para, e questionar os seus modelos e, não obstante, 
manter intacto o seu sublime. Veja-se, por exemplo, as composições “A Vida de 
Maria” (2002) e, posteriormente, a série de gravuras sobre Mutilação Genital 
Feminina (2008).

Poderemos assim afirmar, parafraseando a escritora Germaine Greer, 
amiga de longa data da pintora, que a arte de Paula Rego é “obviamente, 
triunfantemente feminina”26 , sem cair no risco da reificação da alteridade, ou da 
guetoização da diferença. 

  21Para uma alargada discussão teórica 
sobre esta questão ver  o ensaio de Linda 

Hutcheon, “The politics of parody”, in The 
Politics of Postmodernism,  London and 

New York: Routledge, 1989 (pp. 93-117).
22Rego em entrevista com Alberto de 

Lacerda, “Paula Rego nas Belas-Artes”, in 
Diário de Notícias, 25 de Dezembro de 

1965, (pp.3-4).
23Para uma discussão mais aprofundada 

desta questão e do impacto da série 
“Untitled” no contexto português, ver 

Maria Manuel Lisboa, Paula Rego’s Map 
of Memory: National and Sexual Politics, 

Aldershot, Hants: Ashgate, (pp.140- 154). 
24Veja-se a Introdução do meu livro Paula 
Rego e o Poder da Visão. ‘A minha pintura 
é como uma história interior’(2010), para 
uma mais ampla discussão deste tópico, 

assim como o capítulo 3 da III parte do 
referido livro,  “Paula Rego e a sabotagem 

da tradição: visões da feminilidade” 
(pp.121-130).

25O termo “rectificação” (re-righting) é 
usado por Chantal Zabus, que afirma 

que quando “a reescrita (rewriting) visa 
corrigir alguns erros”, pode ser lida como 
uma “rectificação” (re-righting) (Chantal 

Zabus, “Wreaders. On the practice of 
‘Rewriting’ at the end of the 20th Century” 

in Alizés, 20, Writing as Revision, ed. Eileen 
Williams-Wanquet). Na sua obra Tempests 

After Shakespeare (New York: Palgrave, 
2002), Zabus desenvolve igualmente 

este conceito: “ De um modo geral, todo 
o escritor (writer) é um ‘escritor-em-

curso’ (writer-in-progress), um reescritor 
(rewriter), um rectificador (re(w)righter). 

O escritor será assim um artesão de 
palavras (wright-ing), isto é, aquele que 

constrói com arte, ludicamente, como em 
(playwright), (Zabus, 2002: 270). 

26Ver Germaine Greer in Ruth 
Rosengarten, Compreender Paula Rego, 

25 Perspectivas, Colecção de Arte 
Contemporânea Público/Serralves, Porto: 

Fundação de Serralves, 2004,  p.147.
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5 e PROSSegUe CAlVINO, AINdA SOBRe A “VISIBIlIdAde”

“Penso numa possível pedagogia da imaginação, que habitue cada um 
a controlar a sua própria visão interior sem a sufocar e por outro lado sem a 
deixar cair num confuso e passageiro fantasiar, mas permitindo que as imagens 
se cristalizem numa forma bem definida, memorável, auto-suficiente e ‘icástica’” 
(CALVINO, 2002, p. 112).

Na secção final do seu texto, Calvino pergunta-se: “Será possível a literatura 
fantástica no sec. XXI, numa crescente inflação de imagens pré-fabricadas?” (2002: 
115). De igual modo poderíamos perguntar-nos: será possível um visionarismo 
pictórico utópico no presente tempo? Julgo que a obra de Rego responde 
afirmativamente a esta questão, que a artista cria, tal como John McEwen faz notar, 
a partir do seu próprio “teatro interior”27(McEwen, 1988:48). Esta indagação leva-
nos a uma secção final do meu texto, que sucintamente abordarei.

Calvino sugere como resposta paradigmática à questão enunciada, o 
conto fantástico/ensaio filosófico sobre a natureza da pintura e do belo, do 
autor francês Honoré de Balzac, o célebre conto “Le Chef d’Oeuvre inconnu” (“A 
obra-prima desconhecida”)28, escrita entre 1831-37. Conto este que consiste, 
em palavras do próprio Calvino, numa espécie de ensaio pós-moderno avant-la-
lettre, tratando-se de uma alegoria pictórica e conceptual tanto sobre o “eterno 
feminino”, como sobre a capacidade visionária do artista incompreendido pelos 
seus contemporâneos. “Ah! Ah! Exclamou, não esperáveis tanta perfeição! Estais 
diante de uma mulher e procurais um quadro” (2002, p.68),afirma o velho pintor 
Frenhofer, perante o olhar incrédulo dos seus colegas Porbus e Nicolas Poussin, 
quando descerra perante estes a sua obra-prima: “Não captei eu bem a cor, o vivo 
da linha que parece delimitar o corpo?” (Ibid.), pergunta o velho pintor em êxtase. 

E descerra uma tela informe, donde surge como única imagem visível “a 
ponta de um pé nu que saía daquele caos de cores, de tons, de gradações indecisas, 
espécie de névoa sem forma” (p.69). “Há uma mulher por baixo” (p.70), exclama 
Porbus no texto. “Ainda é mais poeta que pintor”, responde gravemente Poussin 
(p.71). “Quanta fruição contém este pedaço de tela”, acrescenta Porbus. (Ibid.).

Tratará este conto de uma “parábola sobre o indecidível”, na visão de 
Calvino, uma recusa de reificação da arte, seja ela “matéria verbal”, seja ela “visão 
polimórfica” da realidade, nas palavras do próprio autor (2002:119).

Ora Paula Rego, inspirada neste conto, e na sua simbologia e questionamento 
multíplice (da representação do belo, do eterno feminino, da objectificação 
estética, da irrepresentabilidade do sublime, etc.), cria a suaversão da “História de 
Balzac”, uma vez mais, invertendo/subvertendo os papéis tradicionais do artista 
e do objecto artístico, e do poder que lhe é conferido. Nesta instância, através 
da paleta de Rego, o acto da criação é investido do olhar e do agenciamento 

27Veja-se “Paula Rego in conversation with 
John McEwen”, catálogo da exposição 

citada Paula Rego, na Serpentine Gallery, 
1988, p.48. 

28Honoré de Balzac, [1831], A obra-prima 
desconhecida, trad. de Silvina Rodrigues 

Lopes, Edições Vendaval, 2002.
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feminino, transfigurado simbolicamente, de um modo caracteristicamente seu 
– a um tempo irónico, desafiador, inquietante e desassombrado, como vê-se na 
imagem “Painting Him Out”, reminiscente de uma outra imagem anterior, “No 
Atelier” de 1990 e de “O Sonho de José”. 

CONSIdeRAçõeS fINAIS

Muito mais haveria a dizer, escolho, contudo, parar por aqui, passando 
àbrevíssimas conclusões, de si mesmas suspensas e inconcludentes – a obra de 
Paula Rego, permanentemente “em processo”, a isso obriga. Evoco, assim, as suas 
próprias palavras, e convoco olhares outros, infinitamente mais sábios que o meu, 
de alguns daqueles que mais perto estiveram da pintora e da sua obra, e ainda 
algumas imagens do seu atelier de Camden Town, espaço onírico no coração da 
cidade de Londres (onde várias vezes tive o privilégio de entrevistar a pintora), 
onde o teatro interior de Paula Rego se materializa em cor e tessitura. 

E cito a artista:

“Trabalhar faz-me sentir bem. Quando estou a desenhar esqueço-me que 
estou cansada ou que sinto dores. (…) Não é verdade que o medo é a minha 
musa, porque eu sinto medo. Na vida quotidiana não sou destemida, mas no 
meu trabalho nada me mete medo”29.

Palavras assertivas que ecoam as palavras antigas de Alberto Lacerda, 
no Poema-manifesto que acompanhou a exposição da pintora na “Sociedade 
Nacional de Belas Artes” em Lisboa, em 1965: “A tua revolta deita-se na cama, não 
para desistir. Mas para amar. Depois levanta-se. E és um canto – erecto, decidido, 
áspero. E com uma ternura misteriosíssima”.

Por fim, e intencionalmente, as palavras de Vic Willing, do texto já citado, 
“Proibições Inevitáveis” (1988:8): “Uma vida inteira à beira do abismo dá, no 
derradeiro instante, uma reviravolta – como quem arranca castanhas do fogo – e 
produz uma nota de triunfo hilariante. Desafia a dor”.

29Paula Rego em entrevista com Kate 
Kellaway, “The seven ages of an artist”, 

Guardian, 15/11/2015.



O estudo foi desenvolvido junto ao Centro de Investigação em Artes e 
Comunicação da Universidade do Algarve, durante o estágio pós-doutoral, sob 
orientação da Profa. Dra. Miriam Tavares. Selecionamos um pequeno conjunto 
de artistas portuguesas e brasileiras para identificar semelhanças e diferenças nas 
representações e/ou autorrepresentações do feminino, procurando compreender 
o lugar da mulher, e as implicações poéticas e sociais suscitadas pelas trajetórias 
e obras selecionadas. 

Para estabelecer o diálogo entre artistas e obras, tendo com fulcro as 
questões da representação do corpo, figuração feminina, imaginários e discursos, 
optamos por alinhamentos de ordem formal, criando “rimas visuais”. Essa estratégia 
é a mesma adotada em outras pesquisas, segundo uma experimentação que 
aproxima imagens que se harmonizam por estabelecerem relações de semelhança 
visual, construindo sentidos que vão sendo desvendados/interpretados na medida 
em que avançam nossas análises e leituras. A abordagem é transdisciplinar, com 
ênfase para os estudos de arte e gênero, conforme proposições de Linda Nochlin, 
Patricia Mayayo, Whitney Chadwick, Griselda Pollock, entre outras e outros. De 
Pollock, nos interessa a metodologia, que alerta sobre a necessidade de articular 
diferentes saberes e formações para abordar a produção feminina. 

Tentar construir um quadro conceitual que providencie formas de conectar as 
histórias específicas das artistas com a formação social e ideológica na qual 
estão inseridas e que interagem com suas práticas artísticas (POLLOCK, 2003, 
p.58, trad. livre).
 

Em “Vision and Difference”, Griselda Pollock analisa a produção 
das artistas do ponto de vista do espaço, e identifica três tipos de espaço 
diferenciados: o espaço representado (aquele que está encenado), o espaço 
da composição (o espaço plástico), e o espaço psicológico (ou o espaço no qual 
se move a artista). Experimentamos essa combinação com algumas alterações 
e ampliações: o espaço do devaneio (universo poético e imaginário) e o espaço 
“entre” ou relacional (sobre flutuações e intercâmbios que se estabelecem 
entre eles), para examinar os modelos alternativos que as artistas colocam em 
circulação, e como estes dialogam com a contemporaneidade e a feminilidade.  
 O espaço da casa, como lugar do privado, dos segredos que devem se 
manter escondidos, é explorado por Paula Rego como palco, no qualse desenrolam 

Visualidades femininas pelas artistas 
portuguesas e brasileiras

Nádia da Cruz Senna1

Mirian Tavares2

1Professora Associada do Centro de Artes, 
Universidade Federal de Pelotas- UFPel

2Professora Associada da Universidade do 
Algarve. Coordenadora do CIAC Centro de 

Investigação em Artes e Comunicação
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dramas e violências contra a mulher. Se, em algumas séries predominam as tensões 
em torno de memórias e imaginários presentes na cultura contemporânea, 
como as revisitações à literatura de Eça de Queiroz, acentuando o clima de fé, 
erotismo e feminilidade que tangencia o cotidiano; em outras, as personagens são 
tomadas da própria realidade para encenar a dor e o funesto, como em “Untitled”, 
que traz o aborto para o debate, tema tabu, invocado com intenção política. A 
artista explora diferentes materialidades para construir esses corpos plenos de 
sofrimento e angústia, a intensidade do gesto gráfico é determinante para alcançar 
a fisicalidade pungente dessas figuras, que nos confrontam em sua fatalidade.

A expressividade da linha, a opção pelo pastel e por uma figuração tão 
intensa que distorce corpos e discorre sobre a condição humana, aproxima Maria 
Lídia Magliani de Paula Rego. Corpos femininos subjugados, relações opressivas, 
dor e sedução comparecem na obra da gaúcha, falecida recentemente, encenadas 
com apelo trágico e segredos, rituais, simbologias, sentidos e discursos entabulados 
por elas. “A marca deixada no muro por um amante que partiu”, assim, Plínio, o 
Velho, concebeu a linguagem da pintura. Uma metáfora poética sobre a origem 
da imagem, um gesto amoroso que captura uma sombra, um vestígio do real. 
Esse gesto fluído, que se move entre a luz e a sombra, entre o real e o imaginário, 
entre o público e o privado, é compartilhado pelas artistas das silhuetas – Regina 
Silveira e Lourdes Castro. 

A ambiguidade, a fantasmagoria e as implicações de tempo e memória 
constituem um campo ilimitado para as operações poéticas de Silveira, interessada 
em construir enigmas visuais, e desmontar códigos tradicionais de representação. 
A artista articula objetos banais do cotidiano para questionar sobre a natureza das 
imagens. O feminino comparece nas sutilezas das aproximações: um pente e uma 
panela de pressão, nas anamorfoses de um garfo, silhuetas femininas deslocadas 
de outros contextos, instaurando tensões, estranhamentos e fazendo a crítica 
aos jogos de poder. “Desaparecências” é plena de autorreferências, propondo o 
apagamento do estúdio e do cavalete.

Efemeridade e permanência, doméstico e público, são conjugados e 
levado aos espaços urbanos para suspender e transformar o imaginário, como 
em “Tramazul: um céu bordado no MASP”, trabalho recente, cujo teor político 
não passa despercebido. Também em torno de bordados e reinvenções do 
retrato, enquanto sombra, como um traço imaterial, fugaz, mas que conserva 
as características do modelo projetado atua Lourdes Castro. Com uma obra 
profundamente voltada ao domínio do cotidiano e do doméstico, a artista se 
movimenta no polo oposto ao de Regina Silveira, que atualiza seu discurso para 
o espaço público. Lourdes Castro, ao contrário, busca o recôndito do lar, sua obra 
é a sua casa, o álbum de família, as sombras são formas de contemplar as coisas 
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e as pessoas a sua volta. Ausência e presença, acolhimento e recolhimento, arte 
e vida estão por demais amalgamadas nessa trajetória fascinante e inspiradora. 

Essa breve apresentação, permite vislumbrar a pertinência da produção 
dessas artistas em âmbito acadêmico; seja por introduzirem um alargamento 
dos horizontes de pensamento através de suas ousadias artísticas, seja pela 
necessidade de ultrapassar desigualdades significativas que persistem e se 
expandem através de outros dispositivos técnicos e simbólicos. 

1 O ÂMBItO PESSOAl é tAMBéM POlítICO EM PAulA REGO

Da infância e dos verões passados em Portugal, a artista Paula Rego 
(Lisboa, 1935) guardou todas as histórias, os dramas e os sonhos, as personagens 
de fábulas e as figuras do mundo privado. Esse universo é revisitado e rearranjado 
em narrativas visuais plenas de simbolismos e complexidades, onde a mulher 
desempenha o papel principal.

Paula Rego inicia sua trajetória como artista muito cedo e, contrariando 
os preceitos da época, conta com o apoio da família, que lhe enviou para estudar 
na prestigiada Slade School of Fine Art, em Londres, Reino Unido. Seus méritos 
são reconhecidos desde então, recebendo prêmios e bolsas de incentivo. Nos 
primeiros anos, a vida profissional se mescla à doméstica; porém, a dedicação aos 
filhos e ao marido adoentado não implicam em menor produção; ao contrário, 
são eles que a motivam e oferecem temas para a poética. 

A artista ganha em maturidade e o trabalho também. Interessam à 
pesquisa as séries desenvolvidas nas últimas décadas do século passado, pela 
diferenciação que se estabelece, na concepção do espaço e na corporalidade 
que confere às figuras. Daqui para frente, suas personagens femininas ganham 
uma fisicalidade enérgica e um espírito cada vez mais destemido, dando a ver 
intimidades que insinuam ou escancaram, medos pessoais e coletivos, violências 
domésticas e públicas, desejos desenfreados, solidão e revolta.

 Paula Rego, em entrevista concedida a John McEwen (1998, p.152), 
chama atenção para a estruturação que se estabelece: 

 
Mudou tudo quando as formas começaram a aparecer. Com a luz e a sombra 
tem que haver volume – não pode haver coisas a flutuarem no espaço – fica 
absurdo. Uma vez que as figuras estão sobre uma base sólida, podem habitar 
um espaço vasto – de forma que não é necessário preencher todas as áreas. 

 O espaço caótico, que enfatizava o universo surreal dos trabalhos anteriores, 
se organiza segundo uma perspectiva que direciona a narrativa visual, com intenção 
de destacar a performance e os transgressores corpos femininos representados. 
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Na série “Mulher-Cão” (Fig. 1), o espaço compositivo ganha outra 
dimensão, é parte da narrativa e da construção plástica, sai o excesso de elementos, 
e o drama se concentra na figura. Essas criaturas viscerais guardam no corpo a 
gestualidade do corpo que as desenha, exprimem tamanha intensidade que não 
cabem mais no espaço delimitado do quadro, querem sair, romper restrições, 
estão prontas para explorar outros papéis e identidades. 

A expressividade dos corpos capturados com vigor a partir do modelo 
vivo remete ao tratamento carnal tão caro a Lucian Freud, como lembra John 
McEwan (1998, p.217), no qual “o peso, a massa muscular, as proporções e a 
pose contribuem para acentuar o animalismo”. Cabe destacar que se a estratégia 
serve para encenar certa ferocidade ou nossos instintos mais primitivos, em Paula 
Rego possibilita a construção de uma corporalidade feminina que rompe com os 
padrões de representação culturalmente aceitos e promulgados. Não são figuras 
dóceis, belezas eróticas ou sublimes, nem bruxas ou outras criaturas terríveis; 
e, tão pouco, foram projetadas para contemplação e prazer de um presumido 
espectador masculino. As imagens dessa série dão conta de um feminino que 
se insurge contra opressões e ditames: ora acuado, ora raivoso. A visualidade se 
alinha ao discurso feminista que reconhece o lugar central que o corpo feminino 
ocupa na acirrada disputa de poder que se trava entre o público e o privado. 

 As distinções entre espaço público e privado, e o que é de âmbito de um 
e de outro, além dos atravessamentos que dão por conta de posturas culturais, 
sociais e políticas, constituem um dos temas recorrentes para os estudos de gênero. 
Desde os primórdios do movimento feminista a complexidade em torno dessa 
dicotomia se mantém, ficando evidenciada nos anos 60 do século XX, que ficou 
reconhecido como a segunda onda do movimento e que tinha como bandeira “o 
pessoal é político”. A pauta trouxe à tona as implicações políticas do patriarcado 
sobre a esfera pessoal da sexualidade, do trabalho doméstico e da família. 

Fig. 1 – Ajeitando-se, 1994.
Pastel s/tela, 76 X 100 cm. 
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Feministas de diferentes tendências políticas, e em uma variedade de 
disciplinas, revelaram e analisaram as conexões múltiplas entre os papéis 
domésticos das mulheres e a desigualdade e segregação a que estão 
submetidas nos ambientes de trabalho, e a conexão entre sua socialização em 
famílias generificadas e os aspectos psicológicos de sua subordinação (OKIN, 
2008, p.313).

 Os aspectos psicológicos, culturais e políticos imiscuídos no espaço 
doméstico são privilegiados na obra de Paula Rego. Esse apreço tem origem 
na história das mulheres, tradicionalmente confinadas ao lar; em particular, as 
portuguesas que marcaram sua trajetória com seus costumes, mitos e dramas. 
Apesar de ter “escapado” dessa realidade3, esse é o tema que dispara sua poética, 
graças à memória, às experiências vividas e àsua própria condição de mulher. 

 É por conta de seu engajamento e sororidade que a artista traz um tema 
tabu – o aborto, na série desenvolvida no final dos anos 90 -, inconformada com a 
falta de compromisso e descompasso político por ocasião do referendo em Portugal. 

Durante o inverno faltava-lhes tudo. Se o mar estivesse bravo, não podiam 
pescar. Por vezes, as mulheres eram tão pobres que não tinham dinheiro para 
comprar medicamentos para os filhos, e como a Igreja proibia a contracepção, 
estavam sempre a engravidar. Passavam a vida a ter filhos ou a fazer abortos, 
que eram ilegais. Sofriam muito, muito mesmo, e eu tinha imensa pena delas. 
(Depoimento a McEWAN, 1998, p. 243)  

 As imagens denotam o sofrimento físico e psíquico das personagens 
nessas práticas clandestinas, deixam ver a precariedade de objetos e recursos 
envolvidos, o medo e a dor assombram o espaço compositivo (Fig. 2). Paul 
Coldwell, que acompanhou a artista na confecção das gravuras, destaca como o 
uso do desenho e da técnica se alinham para acentuar o clima pretendido: 

Os desenhos são feitos diretos sobre a cera da placa, quase sem aguatinta, o 
efeito das sombras é alcançado através das linhas cruzadas. Para além disso, 
ela usa o relevo das bordas das chapas para emoldurar e conter cada imagem, 
como se quisesse impedir as raparigas de se esticarem, fechando-as naquele 
espaço limitado para que as poses parecessem ainda mais desconfortáveis. 
(Depoimento em ROSENTHAL, 2003, p. 66)

Fig. 2 – Untitled V, 1999.
Gravura, 19,6X28,2 cm.

3Graças a compreensão visionária de sua 
família, Paula Rego pode estudar e se 

realizar na profissão, se mantendo fora 
desse circuito limitado. Ela lembra de seu 
pai a lhe dizer para sair de Portugal: “Isso 
não é terra para mulheres” (Idem, p. 44).

Cabe lembrar que o país viveu a duríssima 
ditadura imposta por Salazar, dos anos 30 

aos 70, que condenava a emancipação 
feminina, condicionando a mulher ao lar e 
ao único papel de mãe, o que gerava mais 

desigualdades e explorações.
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Além das gravuras, a artista produziu uma série de desenhos em pastel 
sobre papéis em grande formato, sendo alguns montados em trípticos. A 
monumentalidade alcançada de fato impressiona, mas tal como Picasso verificou 
em Guernica, para certos temas não há cor condizente. A sobriedade do preto 
e branco, as sombras veladas, o formato que exige um olhar mais cuidadoso, 
conforme explorados nas gravuras, intensificam a vulnerabilidade, a solidão e o 
drama que se desenrola.

 Os trabalhos selecionados dão ideia da dimensão política que permeia 
a domesticidade encenada na obra de Paula Rego. Percebemos o quanto o 
espaço representado, o compositivo e o psicológico formam um todo único em 
sua poética, um dispositivo que serve para demonstrar as imbricações existentes 
entre eles, ao mesmo tempo em que reforça o discurso engendrado.

2 MARIA lídIA MAglIANI: A SOlIdãO dO CORPO4

Alinhada com todos aqueles artistas figurativos que reconhecem o corpo 
como matéria expressiva, como superfície ona qualse inscrevem as paixões e as 
transgressões, Maria Lídia Magliani (Pelotas/RS, 1946 - Rio de Janeiro/RJ, 2012) 
celebra uma corporalidade feminina densa e pungente.

 Dona de uma energia intensa que perpassa a obra e a vida, a artista explorou 
diferentes linguagens plásticas, sendo reconhecida no desenho, pintura e gravura; 
ela também fez cenografia e ilustração editorial. O crítico de arte Jacob Klintowitz, 
que acompanhou sua trajetória, destaca essa disponibilidade de Magliani para 
experimentar e se deslocar (ela morou em diferentes cidades do Brasil), e intui certa 
angústia por trás dessa inquietude: “Ela não tinha paradeiro, ou não lhe davam o 
acolhimento necessário. Como saber? ” (Depoimento em ROSA, 2003, p.5).

 Ainda menina mudou-se para Porto Alegre/RS, onde iniciou sua formação, 
vindo a ser a primeira mulher negra a graduar-se em artes pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, em 1963. Apesar do seu protagonismo, Magliani 
não aborda o preconceito racial como um tema específico em sua obra; as suas 
inquietações se voltam para os descompassos afetivos e as dificuldades nas 
relações humanas. Em 1987, concedeu uma entrevista ao editor João Carlos 
Tiburski, na qualesclarece:

Meu trabalho expressa ou pretende expressar a mim como um todo. Logo, 
estão incluídas nele todas as minhas descobertas, dúvidas e preocupações − 
também o feminismo, a ecologia e a negritude. Estão incluídos com todas as 
coisas que me formaram até aqui, mas não estou interessada em fazer panfleto 
de nada, não sou militante de nenhum movimento específico. Pratico minhas 
ideias, não gosto de proselitismo. Me interessa sempre a essência do humano, 
que não é divisível em credos, raças e ideologias. (Idem, p.38) 

4Referência ao título que designa a 
exposição e o catálogo organizados por 

Renato Rosa na Pinacoteca Aldo Locatelli, 
Porto Alegre, RS, maio/julho de 2013. 

Uma homenagem póstuma que reuniu 
a produção da artista, desde os anos 

iniciais até os últimos trabalhos, incluindo 
fotos, cartas, objetos e depoimentos de 
amigos, críticos e colegas.  Contudo, sua 
obra precisa ser inventariada e a artista 

merece a devida projeção no cenário da 
arte contemporânea, em âmbito nacional 

e internacional.
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 A investigação da condição humana, em particular da situação da mulher, 
comparece nas séries “ela” e “Brinquedos de Armar”,produzidas nos anos 70/80. 
Tal qualPaula Rego, devassa intimidades que se passam entre quatro paredes, 
para revelar submissões, perversidades e dor.

 Essa tensão é traduzida pela força do gesto que captura volumes e impõe 
deformidades a um corpo que explode os limites do enquadramento. O impacto 
da imagem recai sobre a carnalidade exposta com crueza e sem pudores. Nos 
recortes e distorções construídas não há um rosto, uma mulher em particular, são 
– Elas − todas. A narrativa se completa com a inclusão de elementos associados a 
fetiches e transgressões (Fig. 3).

Esses corpos constituem tema inesgotável em sua poética, obras e séries 
que são retomadas ao longo da carreira, utilizando materiais e técnicas diversas. 
Em determinados momentos as distorções se evidenciam com uma brutalidade que 
remete a Francis Bacon, em outros é a violência da cor usada a moda dos selvagens 
expressionistas. Visceral, é como a define o crítico André Seffrin, artista e obra, já 
que são uma unicidade, “porque nela se conjugaram extraordinário domínio técnico, 
inquietude existencial transformada em incômoda vibração de cores e nenhuma 
condescendência com o que não fosse a sua verdade interior” (Idem, p.85).

“Janelas”, de 1999 (Fig. 4), expõe um corpo acéfalo de mulher. Diferente 
dos fragmentos de corpos apresentados anteriormente, nesse trabalho a supressão 
da cabeça não se dá por um recorte do espaço compositivo, em seu lugar o corpo 
ostenta um gancho semelhante aos usados para pendurar carne no açougue. 
O objeto, as grades da janela, que definem o espaço e contém o corpo, trajado 
apenas com cinta-ligas e meias pretas explicita o discurso – denúncia − a respeito 
da prostituição. Esse corpo sem cabeça é apenas carne, sexo, não tem identidade, 
não tem dono, está à venda. Simone de Beauvoir, em “O Segundo Sexo”, define 
com acuidade: “a prostituta não tem direitos de uma pessoa, nela se resumem, ao 
mesmo tempo, todas as figuras da escravidão feminina” (1970, p.324). 

Fig. 3 – Sem título, 1978.
Óleo s/cartão, 52 X 37,5 cm

Fig. 4 – Janelas, 1999.
Acrílica s/tela, 99 X 79 cm
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 Magliani rejeita o glamour e os mitos patriarcais associados ao tema, 
conforme o imaginário frequentemente veiculado pelas mídias. A fantasia da 
prostituta como mulher independente e o bordel como local de alegria e prazer 
tem inúmeras representações na literatura, cinema, telenovelas e nas artes visuais, 
notadamente nas produções de autoria masculina. Cabe lembrar que o discurso 
feminino sobre o tema é recente e fruto do movimento feminista, poucas artistas 
se aventuraram a retratar esse universo. Articulada, Maria Lídia Magliani adentra 
nesse espaço com o firme propósito de escancarar a violência social existente na 
apropriação/mercantilização do corpo das mulheres.

A pesquisadora Tania Navarro Swain, em artigo sobre a prostituição, 
esclarece sobre as raízes e manutenção dessa prática brutal, e alerta para a 
banalização que as representações e discursos promovem:

No estupro e na violência material e psicológica, encontram-se raízes da 
prostituição; no aliciamento para o mundo artístico, inumeráveis jovens 
desaparecem no tráfico internacional de mulheres, onde são vendidas e 
confinadas em bordéis; no apelo ao consumo e na falta de oportunidades de 
trabalho, na ausência de capacitação profissional e mesmo de alfabetização, 
outras passam a vender seus corpos, já que, afinal, não é este um destino 
“natural” para as mulheres? Mas não só a ausência de condições materiais 
que estimula a venda de corpos: são as representações sociais sobre as 
mulheres, são as condições de imaginação social que asseguram a existência 
da prostituição como algo banal e natural (SWAIN, 2008, p. 24).

 A instauração de novas representações e imaginários de modos 
diferenciados de ver e dar a ver situações e realidades da mulher são resultantes 
da presença autoral feminina. São elas que trazem outras perspectivas e 
entabulam novos discursos, inclusive a respeito de generalizações consagradas, 
“a prostituição é a mais antiga profissão do mundo” (2008, p.24) . Como alerta 
Swain, essa repetição incessante cumpre um papel, inferioriza e mantém a mulher 
despojada de seus direitos. 

 Na contramão da fantasia extravagante ou do erotismo exacerbado 
representado nas imagens da prostituição concebidas por Manet, Degas, Toulouse 
Lautrec, Picasso e tantos outros; comparece violência, dor e miséria capturadas por 
Magliani, Cindy Sherman, Marlene Dumas, Nan Goldin entre outras, poucas, ainda. 

 Em Magliani o espaço do corpo é percebido como lugar limite do sujeito. 
A carnalidade é investigada pelo seu viés estético e social, sendo, frequentemente, 
o próprio corpo da artista o objeto dessa experimentação. 

3 REGInA SIlVEIRA: O DOMéStICO SE PROJEtA EM PúBlICO

A investigação da sombra como um espaço que reatualiza uma ausência, 
é o ponto de partida para Regina Silveira (Porto Alegre/RS, 1939) instaurar 
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uma poética que reflexiona as tensões infindáveis entre o visível e o invisível, 
o preenchido e o vazio, a representação e a deformação. Essas dicotomias são 
confrontadas através da experimentação rigorosa e, ao mesmo tempo lúdica, de 
um sistema tradicional de representação − a perspectiva geométrica. 

 As distorções calculadas, os contrastes entre medidas e projeções, 
os paradoxos a partir de aproximações inusitadas, ou sombras que constroem 
objetos, ou ainda, sombras em conflito com os objetos, são estratégias que dão 
origem a diferentes séries, nas quais também concorrem a variedade de técnicas 
e materiais utilizados. Incluindo nessa lista o uso de recursos tecnológicos de 
informação e comunicação, o que fez de Regina Silveira pioneira da multimídia, 
mail-art e vídeo-arte no Brasil. 

 Essa abertura para experimentar o novo convive com uma prática 
acadêmica provocoureverberações positivas. Ela atuou como professora na 
UFRGS, ECA/USP, FAAP e na Universidade de Porto Rico. Fez mestrado e doutorado, 
participou de residências artísticas e intercâmbios internacionais, colaborando 
para a implantação e ampliação da pesquisa em poéticas visuais no Brasil.

 Seguindo suas “sombras” percebemos um movimento estruturado no 
espaço, seja pela incorporação e desdobramentos, seja pelos embates políticos 
e culturais suscitados. Dos minúsculos objetos do cotidiano, passando pelos 
interiores, até ganhar o espaço urbano das recentes intervenções, a artista vai 
reinventando relações e rompendo fronteiras.

 O crítico de arte Adolfo Navas aponta as implicações que entram em 
jogo nessas obras-experiências (conforme as denomina), que estão para além 
das questões formais, trazem imbuídas “suas próprias perguntas linguísticas, seu 
feixe cultural de sentidos, assim como um enigma imagético a ser compartilhado” 
(2012, p.82). Em sua poética, Regina Silveira promove “um deslocamento estético 
que sempre reformula o lugar da arte e suas conexões, seu campo cultural e sua 
rede de signos” (2012, p.96). 

Por conta dessa ampliação de sentidos e conexões, sua obra possibilita 
múltiplas leituras e interpretações, inclusive a nossa, centrada no viés político 
e de gênero5. As séries em torno dos objetos domésticos são exemplares para 
essa abordagem (Fig.5-9). Explorando sombras e silhuetas, em exercícios de 
anamorfoses e montagens visuais, comparecem talheres, louças, utensílios 
de cozinha e outros objetos comuns a prática do bordado e da costura, fazeres 
tradicionalmente reconhecidos como femininos. Esse universo é pesquisado 
com rigor nos anos 80, é retomado na série “Armarinhos” (anos 2000), e nas 
intervenções públicas: “tramazul” (MASP/Brasil, 2010) e “El sueño de Mirra y 
otras constelaciones” (Museu do Amparo em Puebla/México, 2014).

5Muito embora as implicações de gênero 
e questões políticas compareçam 

em sua produção artística, ora mais 
explicitamente, ora menos, essa 

abordagem é pouco frequente nos 
muitos estudos já realizados sobre a 

artista e sua poética. Destaca-se Regina 
Silveira: antiarte e política, dissertação 

de Mestrado de José Minerini Neto, que 
aborda a produção dos anos 70, auge da 

ditadura militar no Brasil. Os críticos de 
arte Angélica de Moraes e Tadeu Chiarelli 
levantam a questão em entrevistas com a 

artista e acerca de determinadas obras.



43 Mulheres Artistas: Reflexão e crítica

Fig. 8 − Botão, 2002.
Técnica mista, 54,5X73 cm

Fig. 5 − Tenedor, 2005. 
Gravura, 70X48 cm

Fig. 9 − Tesoura, 2007.
Vinil e gancho, 160X45 cm

Em entrevista concedida à Angélica de Moraes, Regina Silveira atenta 
para o feminino em sua arte como próprio de sua condição de artista mulher, 
com intenção de dar a ver certas perversidades que abalam a falsa noção de 
“estabilidade doméstica”.

O olhar feminino, é um olhar que, durante muitos séculos, foi confinado ao 
espaço doméstico, ao universo atribuído à mulher, ao que estava mais próximo 
dela. Seria algo que ela pode manipular melhor, mas não necessariamente algo 
que não pertença também ao homem (Depoimento em MORAES, 1996, p.72).

 Emblemática, por traduzir visualmente este discurso, “tropo-Sombra”, 
de 1983 (Fig. 10), põe em jogo as provocações entabuladas pela artista. Sobre 
a louça branca do dia a dia, paira a sombra negra de uma lâmina de barbear, 
aqui feminino e masculino coexistem, reunidos com certo estranhamento. A 
intervenção sobre o objeto alia dois contextos opostos para colocar em xeque 
sistemas de representações sexistas e categorias delimitadas. Ao impacto inicial 
sobrevêm interrogações acerca do que é próprio de um e de outro, ou ainda, 
sobre a violência presente nas relações. Contudo, as diferenças sobrepostas 
estabelecem um vínculo que busca a dissolução de compartimentações, e procura 
avançar sobre a generificação atribuída aos objetos por conta das práticas sociais.

Fig. 7 − Enigma 3, 1981.
Fotografia, 29,6X 39,7 cm

Fig. 6 − Alfinete, 2002.
Gravura, 55,9 X75,9 cm
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Fig. 10 − Tropo-Sombra, 1983.
Porcelana com sobrevidrado.

Ao longo de sua poética, Regina Silveira conserva a potência para abalar 
convenções, com intenção de ampliar nossa percepção e conhecimento sobre 
visualidades, cultura e sociedade. O gesto ousado retoma práticas tradicionais 
para ensejar reflexões originais; isso vale para o uso da perspectiva aplicada sobre 
objetos do cotidiano, como para o resgate do bordado, modalidade depreciada 
por sua “essencial feminilidade” e fazer artesanal. Uma atitude deliberada que 
atenta para categorias hierarquizantes ultrapassadas, mas cujos resquícios 
permeiam o sistema das artes.

A subversão também alcança a escala de representação. As miudezas e o 
corriqueiro atingem o monumental, inclusive, como arte inscrita no espaço público da 
cidade. Em caráter permanente, se insere “Paraler” (2014), uma calçada “bordada” 
em ponto de cruz, em frente à Biblioteca Mario de Andrade, em São Paulo, ou como 
obra efêmera, “tramazul” (Fig. 11), um céu bordado sobre o MASP, prédio que é um 
marco arquitetônico da cidade, aliás, projeto de uma outra mulher − Lina Bo Bardi. 

Fig. 11 – Vista do prédio e detalhe da obra Tramazul, 2010, vinil adesivado sobre fachada.
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A intervenção cumpre uma estratégia voltada ao reerguimento da 
instituição, e constituiu-se um acontecimento de envergadura pelas dimensões 
e repercussões alcançadas. O curador Teixeira Coelho assinala as implicações, 
inclusive as questões de gênero (ou do sexo, como prefere), contudo, valora a 
ação pelo seu aspecto relacional: 

Fazer um céu bordado poderia apontar para a opção por uma “arte de gênero”, 
como eufemisticamente se diz hoje em vez de apontar-se para o que está por 
trás dessa palavra: uma arte de sexo, com sexo. O céu é bordado, portanto, 
de acordo com o código pronto, seria um céu feminino, antifeminista ou pós-
feminista, conforme a leitura. É um céu bordado, um céu que precisar ser 
colado a uma fachada que nunca serviu tanto à arte como agora. O céu em 
São Paulo escapa aos olhos, portanto ao corpo, com assombrosa rapidez: o 
céu colado ficará estacionado algum tempo no MASP. Com ele, o tempo ficará 
também parado, como parados ficarão os que quiserem dele usufruir. Arte 
contemporânea contra o fluxo das coisas e no entanto arte contemporânea 
que em pouco tempo sumirá dessa fachada, ela também – uma arte que aceita 
sumir. A eterna precariedade dos céus encontra-se com a transitoriedade da 
arte atual, em harmonia passageira (COELHO, 2010).

 A artista das sombras se volta para a luz, o outro lado da imagem, olha o 
céu cinzento da cidade e lhe devolve um reflexo ficcional em tons de azul. Constrói 
um poema visual para evocar o maravilhoso da arte, sem perder o viés crítico e 
sua capacidade de polemizar. 

4 O ESPAçO DOMéStICO é luGAR DO DEVAnEIO EM lOuRDES CAStRO 

 Com um gesto amoroso, Lourdes Castro (Funchal/Madeira, 1930) captura 
uma sombra. O mito de Dibutades é revivido através de suas figuras construídas a 
partir de projeções, impressões, recortes e contornos que registram o momento 
de uma presença, instaurando um movimento contínuo entre ausência/
presença, luz/sombra, vivência/memória. Em sua poética essas dicotomias se 
complementam e se fundem, como consequência de um gesto inicial, cuja gênese 
é o amor, tal qual a lenda. 

 O profundo respeito à vida e a arte caracterizam a trajetória dessa artista, 
que, aliás, não faz distinções entre uma e outra. Essa compreensão alargada é 
uma constante que permanece desde os anos de formação. Ainda aluna da Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa, vê sua obra ser rejeitada por não se adequar 
aos cânones tradicionais de representação da figura humana,regras dispensáveis 
para alguém que estava mais interessado no fluxo, na liberdade de expressão. A 
academia lhe presta um favor, pois lhe conduz em direção a outros espaços, e 
autores mais afinados com sua postura inconformista. E, com eles funda parcerias 
que vão repercutir e abalar o cenário estagnado da arte contemporânea em 
Portugal nos anos 60. A formação “alternativa” é patrocinada, principalmente 
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pela Fundação Gulbenkian e, pelo Programa DAAD, com bolsas para artistas.
 A pesquisa com as sombras se inicia a partir de experiências com serigrafia. 

Assim como Silveira, se volta para os objetos do cotidiano, que já compareciam 
nas assemblages, onde a artista reunia “todas as coisas, que já não servem 
para nada, velhas coisas usadas, novas, muito novas, sem graça” (Depoimento 
em BURMESTER, 2010, p.31). Coisas inúteis e disparatadas, mas quando 
recolhidas e alinhadas incorporam outros sentidos, compondo enigmas a serem 
desvendados. Esses mesmos objetos vão ser colocados diretamente sobre a seda 
pré-sensibilizada, gerando as sombras projetadas. O fascínio pela simplicidade 
das formas, pelo mínimo capturado que, no entanto, retém particularidades que 
permitem o reconhecimento, motivou uma poética que vai dar vida às sombras. 

 São os amigos, colegas artistas, os mais íntimos, aqueles que vão 
“emprestar” suas sombras para a construção de uma galeria de retratos insólita, 
tão fluida e experimental quanto a comunidade artística retratada, Christo, David 
Medalla, Tony Morgan, René Bertholo, Christa Maar, Adami, André Morain, ela 
própria, entre outros que circulavam por Paris, participando das transformações 
radicais que estavam em curso no final da década de 60.  

Em “Sombras de l. e R. projetadas na parede” (Fig. 12) o lirismo do 
cotidiano é percebido e dado a ver pelo que há de mais singelo − a linha de 
contorno. A sombra projetada capturada apenas pelo contorno é uma descoberta 
em busca do impalpável, do aspecto fugidio da imagem, de certa fantasmagoria, 
decorre das experiências com plexiglas, material transparente e translúcido, uma 
opção para dar conta da imaterialidade da sombra. Devido a suas características, 
acaba por recriá-las em um jogo sem fim,essa obra de 1964 investe em um 
dos aspectos mais pulsantes da arte contemporânea, o que busca aproximar 
experiências estéticas e vida cotidiana, um direcionamento que se inicia e que 
culminará na “casa-obra”, na ilha da Madeira. 

Fig. 12. Sombras de L. e R. 
projetadas na parede, 1964. Instalação.
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 A instalação reúne as sombras de Lourdes Castro e de seu companheiro, 
na época, René Bertholo, delineadas na parede do apartamento, junto à mesa 
das refeições, incluindo as louças e demais objetos utilizados pelo casal nessa 
atividade rotineira. Arte efêmera (acessada pelo registro fotográfico), arte do 
ordinário, autobiográfica, arte política e de gênero, todos os embates aqui se 
entrelaçam para reforçar a singularidade dos processos de subjetivação. Castro 
encena o prosaico doméstico para nos fazer repensar nossa relação com o mundo, 
para ativar nossa percepção para os mais insignificantes momentos, aqueles nos 
quais, efetivamente, construímos e damos sentido à vida.

 Sua pesquisa poética avança sobre intimidades, se apropriando dos 
gestos banais e de fazeres ancestrais do feminino, em um engajamento tácito ao 
projeto feminista na arte6. Assim, surgem as “Sombras bordadas” sobre lençóis 
de algodão ou linho, em ponto pé de flor. 

São de facto lençóis bordados com o contorno de sombras de pessoas deitadas. 
Há muito tempo que tive a ideia de fazer as sombras de pessoas deitadas e a de 
o fazer sobre lençóis veio ao mesmo tempo. Pessoas deitadas, deitadas numa 
cama, sobre lençóis. […] A surpresa do desenho da pessoa deitada, isto é, da 
sombra projetada horizontalmente em vez de verticalmente (como até aqui 
costumava quase sempre fazer) tornou-se pouco a pouco tão importante que 
por agora só faço lençóis. […] Pondo um lençol na parede as sombras dir-se-
ia que voam. Também gosto. Depois de ter retirado as sombras da sombra, 
de lhes ter dado cor e transparência, uma vida independente, estendo-as. 
(Depoimento em BURMESTER, 2010, p.59)

 A recuperação do bordado e da arte têxtil, nos anos 70, pelas mulheres 
artistas, se instaura como estratégia de ação, para se contrapor as demarcações 
do campo dominante. O esforço visa superar estigmas consagrados em torno de 
práticas tradicionais femininas, reconhecidas como artes aplicadas, menores, 
artesanato, ou “prendas domésticas”, buscando sua inserção e valorização 
artística. Em Lourdes Castro, o fazer reaviva memórias e resgata uma tradição 
artesanal nacional, com grande expressividade na Madeira, reivindicando uma 
posição para essa produção, no debate internacional. 

 Os bordados de Castro ganham outros suportes e densidades. Nos livros 
de artista comparecem aliados a uma experimentação diversificada de materiais 
e linguagens, inaugurando um jogo intrincado a partir do bordado do avesso das 
palavras, ideogramas e outros símbolos. São objetos plenos de ambiguidades e 
sentidos, tão ao agrado da artista que constituem uma parcela significativa da sua 
produção (Fig. 13).

6O Movimento se consolida na arte dos 
anos 70, implicado com o conteúdo e 

não com questões de estilo. A época é 
marcada por um diálogo maior entre 

mulheres artistas e o meio, como 
consequência das denúncias de elitismo 

e segregacionismo dos anos anteriores 
e, a expansão da arte conceitual, mais 

politizada e intelectual.
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Fig.13 – Livro de artista. Técnica Mista, s.d.

Em outra ação que investe sobre o lugar do feminino na arte, a artista 
protagoniza o “teatro das sombras” (Fig.14), em colaboração com o artista 
Manuel Zimbro. “Não é propriamente teatro, são apenas proposições cotidianas 
que sempre me fascinaram, mas que agora se podem mover como sombras no 
espaço” (Idem, p.65). Não há um roteiro definido, nem dramatizações, apenas 
a plasticidade das sombras que revelam, com vagar e sutileza, gestos rotineiros 
como pentear os cabelos, ler uma carta, regar plantas, aspirar o pó, estender a 
roupa, quetransmutados para o palco ficam plenos de magia e apelo político.

Fig. 14 – Teatro de Sombras, anos 70.
Fotografia da ação.
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A concepção poética da vida lhe conduz para um projeto mais intimista. 
De volta à terra natal, dá início a construção de uma obra que celebra a natureza, 
em uma relação de singular harmonia,cuida da casa e do jardim, planta sementes, 
recolhe flores, constrói arranjos, toma as suas sombras direto ao sol sobre papel 
heliográfico. Com as gravuras compõe o “Grande Herbário das Plantas”, um catálogo 
minucioso que alia às imagens, etiquetas com dados científicos sobre a planta. 

As sombras continuam a fasciná-la e motivam a pesquisa artística, que 
segue em curso, apesar do recolhimento da artista. “Sombras à volta de um 
centro” (Fig. 15) constitui um conjunto de desenhos feitos a partir dos seus 
arranjos florais. “Pouso a jarra com as flores, a base da jarra é o centro, a luz 
vem de cima, as sombras das flores projetam-se à volta, envolvidas pelo espaço 
do papel” (Depoimento em FRAZÃO, 2012, p.79). Embora não explicitado no 
discurso da artista, o processo se inicia na escolha do vaso ou recipiente, na 
composição de flores e folhagens, na observação de valores tonais, variações da 
sombra projetada, entre outros estudos e decisões, até alcançar o gesto gráfico 
que fixa as formas. Também fica implícita a dimensão feminista envolvida nessa 
proposta,a artista convoca materiais (aquarela, canetas de feltro, lápis de cor), 
o tema floral, a ornamentação e o fazer doméstico, enfim, tudo aquilo que o 
sistema convencionou como próprio do feminino, e desconsiderou, atribuindo-
lhe caráter amador. Graças à insubordinação de Castro, e a sua inventividade 
vamos desmontando esses juízos parciais e reducionistas.

Fig. 15 - Sombras à volta de um centro. Beladonas, 
1987. Caneta s/papel vegetal, 76 X76 cm.

 Sombras bordadas, desenhadas, projetadas, fixadas ou surpreendidas, 
encenam a vida cotidiana percebida pela sua capacidade de produzir efeitos, 
moldar e ser parte integrante da constituição de identidades. Lourdes Castro não 
busca o efeito espetacular, tampouco nos materiais que utiliza, a sofisticação se dá 
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pelas operações, pelos deslocamentos que promove, subvertendo os cânones da 
arte, abrindo espaço para o outro e para formas mais libertárias de nos inserirmos 
no mundo.

CONSIdeRAçõeS fINAIS

Quatro artistas mulheres, engajadas, irrequietas, que adentraram 
concomitantemente na cena artística no auge dos anos 60 do século passado. 
Viveram a pleno as transformações desencadeadas, participando da construção 
de nossa história recente. 

Paula Rego, Lourdes Castro, Maria Lídia Magliani e Regina Silveira se alinham 
na busca por uma formação e uma experimentação mais condizente com seus 
interesses artísticos, em oposição aos modelos retrógrados vigentes em Portugal 
e no Brasil, por conta das ditaduras instaladas. Construíram parcerias, realizaram 
intercâmbios e trouxeram para suas pesquisas poéticas os embates políticos e 
sociais que se travavam em escala mundial. Em todas reside um assumido projeto 
feminino/feminista, revelado pelas suas proposições, ora explícitas, ora sutis, em 
torno de corpos, gestualidades, imaginários e subjetividades. 

 Em nossas aproximações constatamos semelhanças de discursos e 
processos, apesar da distância e das particularidades de cada trajetória. Para Rego 
e Magliani o corpo feminino é uma plataforma expressiva, no qual se inscrevem 
comportamentos sexuais e sociais,atentas ao papel desempenhado pelas 
representações, como reflexo de ideologias e jogos de poder, forjam imagens 
denunciativas. Nas representações e autorrepresentações que produzem, 
comparece um corpo fragmentado e violado, palco das tensões contínuas entre 
público e privado. 

Silveira e Castro trazem o doméstico, os fazeres e os gestos femininos, 
capturados por suas sombras (ou luzes). Promovem deslocamentos e deformações 
para instaurar a dúvida sobre códigos de representação, buscam ultrapassar 
convenções que resistem e promovem desigualdades no social e dentro do sistema 
das artes. O diferencial fica por conta do movimento e da escala, enquanto Silveira 
se direciona para o espaço público e visibiliza o ordinário em extraordinário, 
Castro se volta para o íntimo, num movimento de retorno às raízes, no qualnão há 
qualquer separação entre arte e vida. O quadro desenvolvido sintetiza a análise 
em torno das categorias espaciais consideradas.
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Quadro Resumo. Fonte: Autora.
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Presenças,
processos
e discursos



 Este artigo, apresentado ao Grupo de Trabalho - Corpos em performance: 
Estudos de gênero no teatro, na dança e nas práticas circenses, aborda questões 
relativas à presença do corpo feminino na prática cênica a partir da experiência 
da montagem teatral Combate: corpos mortos, vivos e por vir. Serão abordadas 
questões referentes ao processo criativo da montagem, bem como ao resultado 
cênico conquistado em equipe. Em forma de relato de experiência de uma 
pesquisa ainda em andamento, o presente texto apresentará reflexões acerca 
das questões de gênero presentes na temática da montagem, da condução do 
processo criativo, bem como da cena propriamente dita e do trabalho específico 
das atrizes criadoras, da dramaturgista e da encenadora.

1 COMBAtE: CORPOS MORtOS, VIVOS E POR VIR - MOntAGEM 
fRUtO de lABORAtóRIO de CRIAçãO

A montagem teatral Combate: corpos mortos, vivos e por vir foi criada 
no Laboratório de Dramaturgismo e Direção Rotativa de Cenas, conduzido pelas 
professoras Maria Amélia Gimmler Netto e Fernanda Vieira Fernandes, do Curso 
de Teatro-Licenciatura da UFPel, professoras envolvidas no laboratório tiveram 
focos de pesquisa distintos, mas que se complementam na prática teatral. O 
laboratório de criação contou com a colaboração das duas professoras, e também 
com artistas vinculados ao Curso de Teatro-Licenciatura da UFPel: Lucas Galho, 
Gabrielle Winck e Tatiana Duarte, que são estudantes egressos, Juliana Caroline 
da Silva, Mario Celso Pereira Jr, Marco Antonio Duarte, Johan Ossanes, que ainda 
são estudantes. Também colaboraram com o processo criado em laboratório, 
Fernanda Miki - estudante do bacharelado em Canto – e Gáb Mesquita – estudante 
egressa da Licenciatura em Música.

Com enfoque na encenação, a professora Maria Amélia teve como 
objetivo de pesquisa o processo colaborativo de criação em teatro, a condução 
de grupo teatral e a criação de cenas. Já a criação dramatúrgica, a poética da 
escrita teatral contemporânea e a escolha e estudo de textos dramáticos, como 

ASPECToS FEMININoS E FEMINISTAS 
PoSToS EM CENA EM CoMBATE: 
CoRPoS MoRToS, VIVoS E PoR VIR

1Professora do Curso de Teatro-
Licenciatura da UFPel

2Professora do Curso de Teatro-
Licenciatura da UFPel

NETTO, Maria Amélia Gimmler/ UFPel1

FERNANDES, Fernanda Vieira/ UFPel2
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estímulo ao processo criativo do grupo, foi o objetivo da professora Fernanda 
Vieira Fernandes.

Em laboratório, buscou-se desenvolver, com os participantes, uma 
prática de criação de textos em forma de depoimento pessoal ou manifesto de 
artista, para que estes fossem jogados em cena, da mesma forma com que se 
experimentou o jogo com texto dramático Combate de Negro e de Cães, de B. M. 
de Koltéz, ou seja, por meio da direção rotativa de cenas como modo de compor. 

Sendo assim, a proposta mesclou métodos de criação coletiva e de 
processo colaborativo de criação em teatro, além da composição de dramaturgia 
cênica elaborada a partir detextos dramáticos, como Combate de negro e de cães, 
do dramaturgo francês; textos não-dramáticos, como trechos do livro Um Útero é 
do Tamanho de um Punho, da poetiza pelotense Angélica Freitas; e depoimentos 
de autoria dos participantes, escritos a partir da provocação “O que te traz 
conforto? E o que te desconforta?”. 

Além disso, os filmes Dogville e Manderlay, de Lars von Trier foram 
assistidos e debatidos pela equipe de artistas. Eles serviram como estímulo para 
a criação da dramaturgia e da encenação, bem como para fomentar a discussão 
sobre o machismo e o racismo entre os membros da equipe. Depois de terem 
sido criadas aproximadamente 18 cenas, por meio do método da direção rotativa 
de cenas, a encenadora e a dramaturgista, em colaboração, definiram o roteiro 
central da montagem cênica.

A pesquisa da professora Maria Amélia, intitulada Composição de Cenas e 
Condução de Grupo em Processo Colaborativo de Criação Teatral, no “Laboratório 
de Dramaturgismo e Direção Rotativa”, teve como foco desenvolver uma 
possibilidade metodológica para a pedagogia da cena contemporânea. Realizar 
prática teatral, através de laboratório de composição, para investigar possibilidades 
de compor cenas em grupo a partir da prática da direção rotativa de cenas.

A encenação baseou-se na experimentação da direção rotativa de cenas, 
ametodologia de criação de cenas, proposta pela encenadora, que tem influência 
na proposta de Jogo de Aprendizagem, de Bertolt Brecht, e em métodos de criação 
coletiva e de processo colaborativo de criação para a cena contemporânea. A 
prática da direção rotativa de cenas, com base em textos dramáticos ou não, de 
autores da América Latina, da Europa, ou brasileiros, tem como proposta estimular 
o grupo de artistas criadores do processo, coletiva e individualmente.
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2 ASPeCtOS feMINIStAS eM CeNA e O MAChISMO INCRUStAdO: 
RElAçõES SOCIAIS, REFlEXãO COnJuntA E AçãO COlEtIVA 

 Conforme divulgamos na sinopse deste trabalho, desta peça, o grupo 
lançou-se em uma pesquisa cênica, 

não para trazer respostas, mas para propor desafios de reflexão, por meio da 
ação coletiva. A temática da montagem prevê a criação de um universo onde 
as relações humanas e os diálogos tornam-se, muitas vezes, quase impossíveis. 
Opressão social, jogos de poder e de interesse, machismo incrustado, racismo 
velado... Para algumas situações parece não restarem caminhos. Resta o 
combate. (texto de divulgação do grupo)

O resultado cênico conquistado a partir das inquietações acima, somado 
ao trabalho da equipe de artistas colaboradores, iniciado em dezembro de 2015, 
Combate: Corpos mortos, vivos e por vir, teve sua estreia em 15 e 16 de agosto de 
2016, no Casarão 8 da Praça Coronel Pedro Osório, no centro de Pelotas, local que 
sedia o Museu do Doce da UFPel. Os aspectos temáticos da montagem circulam 
em torno das relações de racismo e de machismo presentes na sociedade 
contemporânea. O enfoque dado à montagem pretende levar o público, assim 
como levou à equipe, a se questionar sobre as complexidades do ser humano e as 
opressões que permeiam as relações cotidianas, sociais, comunitárias e pessoais. 

Em relação à temática do racismo, algumas reflexões estão apresentadas 
em texto3 apresentado ao VIII SECONEP 2016 – Seminário da Consciência Negra 
de Pelotas - UFPel. Outros textos4 acadêmicos também foram produzidos pela 
equipe, abordando aspectos do processo criativo, da encenação, da dramaturgia 
e da criação de personagens, e foram apresentados junto ao ENPROCULT 2016 - 
Encontro Nacional de Produção Cultural - UNIPAMPA. Já para o presente trabalho 
a autora passa a dar foco à questão do machismo social incrustado e na presença 
feminina e feminista na encenação. 

3 O PROtAgONISMO feMININO NA CONdUçãO dO PROCeSSO 
COlABORAtIVO

A montagem de Combate: Corpos mortos, vivos e por vir, concebida a 
partir de um processo colaborativo de criação em teatro, tem, no protagonismo da 
proposta, a figura de duas mulheres que assumem juntas a condução da equipe, 
bem como as funções estruturais da montagem; Fernanda Fernandes assina a 
dramaturgia e Maria Amélia Netto assina a encenação. 

A condução feminina compartilhada, no Laboratório de Dramaturgismo 
e Direção Rotativa de Cenas, está também vinculada à pesquisa desenvolvida 
academicamente pelas duas artistas professoras, sendo a pesquisa da professora 

3Influências artísticas afrodescendentes na 
encenação de “Combate: corpos mortos, 

vivos e por vir” (DUARTE, NETTO)
4Processo colaborativo de criação em 

“Combate”: diálogo entre teoria e 
prática mediante relatos de experiências 

(JUNIOR, SILVA, NETTO, FERNANDES); 
Laboratório de dramaturgismo e direção 

rotativa de cenas: encenação em processo 
colaborativo de criação teatral (NETTO, 

FERNANDES); Corpo ancestral: processo 
de criação do personagem Alboury no 

“Laboratório de dramaturgismo e direção 
rotativa de cenas” (DUARTE, NETTO, 

FERNANDES); Relações do Trágico em 
Combate de Negro e de Cães, de Bernard-
Marie Koltés: da Teoria à Prática (GALHO, 

FERNANDES, NETTO).



58 Presença, processos e discursos

Fernanda intitulada Poética, concepção e composição da escrita dramática, no 
“Laboratório de dramaturgismo e direção rotativa” e a pesquisa da professora 
Maria Amélia intitulada Composição de cenas e condução de grupo em processo 
colaborativo de criação teatral, no “Laboratório de dramaturgismo e direção 
rotativa”, ambas vinculadas à PRPPG da UFPel. Assim, pretende-se desenvolver 
um trabalho em via de mão dupla, com pesquisas que levam à prática, bem como 
uma prática teatral que leva às pesquisas.

Além da presença feminina no protagonismo da proposta, a montagem 
contou também com a presença de outras cinco artistas colaboradoras, sendo 
elas três artistas cênicas que participaram da criação de cenas e do elenco do 
espetáculo - Juliana Carolina, Tatiana Duarte e Gabrielle Winck – e duas musicistas 
que participaram da preparação musical do elenco, Gabi Mesquita no arranjo e 
preparo da percussão, e Fernanda Miki no arranjo e preparo de vozes para o canto. 

4 ASPECtOS FEMInInOS E FEMInIStAS PRESEntES nOS tEXtOS DA 
MONtAgeM teAtRAl

Em relação à lógica da fábula, as relações de machismo apresentam-
se com a única personagem feminina da peça, Leone, que chega a um canteiro 
de obras francês na África, após ter aceitado o pedido de casamento de Horn - 
personagem branco, francês, que é quem coordena as atividades do canteiro - e 
o seu convite de ir à África. 

A chegada da mulher naquele ambiente de trabalho masculino gera uma 
série de conflitos entre os personagens. Bem como seu interesse demonstrado 
pelo único personagem negro da peça, Alboury, passa a ser também motivo de 
tensão e conflito.

ALBOURY: Você escuta o choro daquela mulher?
LÉONE: Pois é, veja você, eu me pergunto por que eu vim. Todos eles me 
assustam, agora. Menos você. E justamente, não é que na sua língua, eu ainda 
não sei nada, nada, nada. Não faz mal, eu gostaria mesmo assim de ficar com 
você. Eu me sinto tão terrivelmente estrangeira. (KOLTÉS, 2010)

ALBOURY: Você está com medo?
LÉONE: Não. Quero ficar com você. O que você quer que eu faça com eles? 
Larguei tudo, deixei Paris, uiuiui, deixei tudo. Eu estava justamente procurando 
alguém para ser fiel. Achei. Agora não quero mais me mexer. Acho que tenho 
um diabo no coração. Como foi que eu o peguei eu não sei, mas ele está aqui, 
sinto. Ele acaricia meu interior, e já estou toda queimada, toda preta por 
dentro. (KOLTÉS, 2010)

Como única personagem feminina da peça, Leone é apresentada na 
montagem referida como uma possibilidade de presença e manifestação de 
vários aspectos da imagem da mulher em nossa sociedade. Quem é esta mulher? 
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Por que ela está aqui? Quais motivos a trouxeram? Como ela se relaciona com 
os homens do local? Quais seus desejos e anseios? Ela tem medo? O que ela 
conhece deste lugar? De onde veio e para onde vai?

LÉONE: Estou fazendo as contas do que está me faltando; está faltando um 
monte de coisa e tem um monte de coisa que não vou precisar nunca. Estou 
me sentindo em frangalhos. Estou com um frio na barriga, docinho. Como 
estou contente de estar aqui. Enfim, a África! (KOLTÉS, 2010)

LÉONE: Foi a única coisa que comprei para mim e o senhor vem me dizer 
isso. Esse pedacinho de couro! Saint-Laurent! Caro! Uma loucura! Ih! Meus 
pés estão doendo! Esses sapatos arrebentam os tornozelos e os pés. Uma 
verdadeira porcaria, três pedacinhos de couro mal feitos só para dilacerar seus 
pés e por essa porcaria, arrancam os olhos; ui! (KOLTÉS, 2010)

Além da presença de Leone, a montagem conta também com um coro 
feminino. Mulheres, mães, guardiãs da cultura local, da sabedoria ancestral, 
sepultadoras, narradoras que preveem acontecimentos e precipitam o público 
conduzindo-o para mover-se e trocar de espaço teatral e cênico.

As mulheres cobrem escondidas os corpos dos operários mortos, galhos 
e palmas, para protegê-los do sol e dos urubus. Durante o dia, na atividade 
do canteiro, os caminhões passam por cima, e já de noite, as mulheres 
voltam a pousar novos galhos. No final de alguns dias e algumas noites, se 
formam pequenos montes de galhos e de carne misturados, que se fundem 
progressivamente na terra. A mãe de Nouofia, quando a preveniram da morte 
do seu filho, no canteiro dos brancos, decidiu apesar dos avisos que lhe davam, 
se arriscar até lá, a fim de pousar galhos sobre o corpo para protegê-lo dos 
pássaros. No entanto, por precaução, ela cobriu o seu rosto com tinta branca 
para que a morte, que rondava por lá, não a reconhecesse pelo que ela era 
(KOLTÉS, 2010).

Outra forte presença feminina são as mulheres penduradas nas janelas, 
ação simultânea ao solo de uma atriz, cujo texto remete à reflexão do papel 
da mulher em nossa sociedade atual, sua relação com a maternidade, com a 
medicina, com o olhar dos outros, com seu corpo e suas vestimentas, com suas 
entranhas e suas víceras femininas.

Um útero é do tamanho de um punho/num útero cabem cadeiras/todos os 
médicos couberam num útero/o que não é pouco/uma pessoa já coube num 
útero/não cabe num punho/quem pode dizer tenho um útero/(o médico) 
quem/pode dizer que funciona (o médico)/o medo de que não funcione/para 
que serve um útero quando não se fazem filhos/para quê. [...] O que será 
que ela quer/essa mulher de vermelho/alguma coisa ela quer/pra ter posto 
este vestido/ela escolheu vermelho/ela sabe o que ela quer/e ela escolheu 
vestido/e ela é uma mulher/então com base nesses fatos/eu já posso afirmar 
que conheço o seu desejo (FREITAS, 2013).

Além dos aspectos textuais, a presença feminina também elabora 
discursos feministas e machistas em cena, a partir da disposição dos corpos 
femininos e masculinos e das suas formas de agir.
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5 MUlheReS eM CeNA: CORPOS feMININOS, PReSeNçAS feMINIStAS

Três cenas específicas da montagem ilustram a forma como a presença 
feminina é elaborada poeticamente em Combate: Corpos mortos vivos e por 
vir. São elas: o Coro de Mulheres, a seqüência de cenas Cócegas - Cabra-Cega - 
Obstáculos e a cena Mulheres na Janela.

Fig.1 – Cena do Coro de Mulheres. Atrizes: Tatiana Duarte, Maria Amélia Netto, Juliana Caroline, Fernanda 
Fernandes. Foto: Mike Dilelio

Na cena do coro de mulheres, quatro atrizes conduzem o público de um 
espaço a outro, e de uma cena à outra, falando textos que narram acontecimentos 
da peça. Mulheres cuja origem não se sabe ao certo, não são personagens, 
masrepresentam a importância do feminino junto à comunidade de onde o 
operário negro morto (figura importante para o desenrolar da fábula) se origina. 
São mulheres que conduzem o público, enquanto proferem um texto que gera 
efeito de distanciamento ou estranhamento em relação à narrativa central da peça, 
e que mostram a presença da mulher conduzindo a ação naquele determinado 
momento. Este coro aparece em dois momentos da montagem, em um primeiro 
momento elas conduzem o público desde a senzala até o espaço externo da casa 
grande (ou do porão habitável ao pátio do casarão); já no segundo momento elas 
conduzem o público por um corredor interno de uma sala à outra do espaço físico 
(e de um lugar ao outro no espaço cênico).
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Fig.2 – Sequencia de cenas Cócegas- Cabra-Cega – Obstáculos. Atores: Johann Ossanes, Lucas Galho, Mario 
Celso. Atriz: Juliana Caroline. Foto: Mike Dilelio.

A sequência de cenas Cócegas - Cabra-Cega - Obstáculos apresenta 
uma mulher em cena sozinha, que é vestida a partir de objetos trazidos por três 
homens, sendo eles um sapato, uma echarpe e uma venda. A ação parte de uma 
brincadeira de fazer cócegas, que desenvolve para o jogo tradicional infantil da 
cabra-cega, e evolui para um princípio de ato abusivo por parte de três homens 
que passam a coagir a mulher.

 A cena desenvolve-se a partir de três ações: o fazer cócegas, que inicia 
como carícias e brincadeiras, e que depois passa a aparecer como um riso tenso 
que deixa de ser divertido e consentido, e passa a doer; a brincadeira da Cabra-Cega 
em que a mulher é a única que não enxerga, por estar vendada, recriando assim 
uma forma de abuso velado com aparência de brincadeira sem más intenções; e 
a criação corporal de obstáculos que os homens impõem à mulher e aos quais ela 
deve atravessar, literalmente em cena, como passar por baixo das pernas de um 
ou pular por cima de outro, até que em algum determinado momento ela se vê 
livre, não por conquista própria, mas pelo fato de os homens terem a deixado só.
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Figura 3 - Cena Mulheres na janela. Atrizes: Juliana Caroline, Gabrielle Winck. Fernanda Fernandes.
Foto Mike Dilelio

A Cena Mulheres na janela apresenta simultaneidade de imagens. 
Enquanto uma mulher, vestindo um vestido vermelho, fala um texto a respeito 
do seu próprio corpo e de seu organismo, que é a relação da mulher com o seu 
útero, forma-se a projeção de sua sombra em tamanho amplificado na parede. No 
mesmo momento o público vê a imagem de duas mulheres apoiadas nas janelas, 
com as costas nuas e os cabelos soltos. Imagem que salienta o corpo feminino 
exposto à observação alheia. Tem-se assim a figura da atriz dizendo um texto, de 
seu corpo em ação, e de sua sombra que fica imensa, tem-se a imagem de outras 
mulheres que assim como elas estão ali, na mesma situação. E quem pode dizer 
que têm um útero? Quem pode dizer que são mulheres? O médico? Os outros? Os 
que olham? Elas mesmas? A cena encerra com a saída simultânea dessas imagens 
sobrepostas e com a corrida da atriz que sai de cena e retira o vestido vermelho.

 As três cenas acima relatadas apontam parte do resultado artístico 
obtido com o processo de criação da montagem citada. Suas descrições e 
imagens ajudam a compreender as propostas das cenas, embora a presença dos 
corpos dos espectadores, espectadoras, atrizes, atores, espaço cênico, teatral e 
cenográfico são impossíveis de se captar fora da efemeridade do acontecimento 
teatral. Apesar disso a experiência de ler, ver e imaginar o acontecimento efêmero 
pode ser um exercício interessante e instigante para o leitor.
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CONSIdeRAçõeS fINAIS

Refletir sobre o protagonismo feminino na condução do processo 
colaborativo de criação em teatro, os aspectos femininose feministas presentes 
nos textos da montagem teatral, bem como sobre os corpos femininos e as 
presenças feministas em cena é de extrema importância para a continuidade desta 
pesquisa ainda em andamento. Pois o estreitamento do vínculo entre as funções 
de pesquisador, artista criador e docente promove a ampliação do espectro de 
ação do profissional das artes cênicas. 

Assim como a prática cênica contemporânea aprofunda-se ao estreitarem-
se os laços com a pesquisa acadêmica na área dos estudos artísticos, a prática 
da investigação universitária nutre-se com o vínculo estipulado com os coletivos 
artísticos. Estas relações de convívio entre o ambiente acadêmico, o espaço cênico 
e teatral geram novas formas de fazer e de compreender as artes cênicas, suas 
técnicas e suas formas de produção, fruição, reflexão e aprendizagem. 
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 Quando assistimos a um filme de época, seja em um universo que 
ficcionaliza o passado ou em uma ficção científica, vemos o flagrante trabalho 
de diretoras e diretores de arte, e designers de produção em cenários, objetos 
e figurinos. Série de TV, como Game of Thrones (do canal HBO), que cria uma 
realidade análoga à do mundo no período medieval, são especialmente profícuas 
em se tratando de figurinos elaborados que chamam a atenção para cada um dos 
núcleos que representam. 

Essa riqueza estética das histórias fantásticas ou que se passam em 
outras épocas contrasta, evidentemente, com cenários, objetos e figurinos de 
histórias contemporâneas e mais “realistas”. Como a direção de arte ainda é um 
campo prático e conceitual nebuloso para o público comum, a ideia de que a arte 
necessariamente inclui cores, formas e outros elementos visuais que chamam 
a atenção por si, que parecem ter exigido esforço e investimento para sua 
confecção, é confrontada com a aparente simplicidade e o “realismo” que voga 
em produções sem temática épica ou fantástica, por exemplo.

O design de produção (ou, como é chamada no Brasil, a direção de arte)3, 
como área responsável por conceber obras audiovisuais em sua visualidade 
(junto à direção de fotografia), mobiliza uma série de subáreas no sentido de 
projetar conceitual e materialmente, os elementos de uma produção audiovisual 
de forma que crie identidade visual, coerência narrativa, apelo estético e construa 
a representação de espaços, personagens, épocas e circunstâncias. 

De forma opaca, fazendo-se visualmente proeminente, ou de maneira 
transparente, quando comunica e representa sem denunciar seu dispositivo ou 
estrutura, a direção de arte, a partir do projeto do design de produção, é um dos 
elementos narrativos que vai ajudar a conduzir a história, seja através de cenários, 
seja a partir dos objetos, seja por meio dos figurinos. 

Este artigo propõe uma análise que atravessa a concepção de personagens 
femininas em séries norte-americanas contemporâneas, buscando compreender 

CoMo MANDA o FIGuRINo: uM 
DISCuRSo FEMINISTA ALINHAVADo 
PELA DIREÇÃo DE ARTE E A NoVA 
FICÇÃo SERIADA DA PRoDuÇÃo 
AuDIoVISuAL

1Professora adjunta dos cursos de
Design e de Cinema da UFPel.

2Mestre em Artes Visuais pelo PPGAV/
UFPel; Bacharel e Cinema e

Animação pela UFPel.
3Nos EUA, a área responsável pelo projeto 

visual que não compete à câmera criar 
(este, papel da direção de fotografia) é 

chamada de production design (design de 
produção) e é responsável por conceber 

um conceito visual para o filme (junto 
à visão idealizada pela direção geral e 

pela de fotografia) e fazer com que todos 
os elementos do filme sejam coerentes 

com esse conceito. Desse modo, idealiza-
se o todo do filme e suas partes, a 

identidade visual e os elementos que 
a compõe e reiteram, como cenários, 

figurinos, objetos, maquiagem e cabelo. 
Art director é função atribuída a quem 

realiza essa visão, quem coloca isso em 
prática (inclusive comandando equipes de 

figurinistas, cenógrafos e etc.). No Brasil, 
ambas as coisas são atribuídas a uma 

função/área só, chamada de direção de arte.

PENKALA, Ana Paula1

EBERSOL, Isadora2
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“o que dizem” seus figurinos sobre sua condição e de que forma esse vestuário 
é usado enquanto um dispositivo para um discurso feminista emergente nas 
produções audiovisuais no mínimo dos últimos 10 anos.

As séries que servem de universo para esta análise são criadas ou 
produzidas por mulheres e representam alguns dos mais importantes títulos da 
ficção seriada ocidental atual, somando prêmios, fãs e grande repercussão nos 
estudos de mídia. Para os estudos feministas de mídia, mulheres desempenhando 
papéis importantes na produção audiovisual, como direção geral, de fotografia, 
montagem, produção e roteiro4, entre outros, garantem um discurso mais 
igualitário de forma geral e menos sexista, especialmente no tocante à concepção 
de personagens femininas, como será discutido adiante. 

Outro aspecto importante, que é parte da problematização aqui 
apresentada, tem relação com o protagonismo feminino “por trás das câmeras”, 
que é o da própria representação das mulheres nessas narrativas. A falta de 
representação feminina nas áreas-chave da realização/produção audiovisual 
provoca, historicamente, uma representação equivocada do que é ser mulher e 
qual sua condição, funcionando como uma das tecnologias de gênero (LAURETIS, 
1987) mais importantes para a reiteração de discursos machistas no sistema 
patriarcal (pós-)moderno. 

O documentário de 2010, Miss Representation5 (Jennifer Siebel Newsom, 
Kimberlee Acquaro), trata exatamente sobre essas questões, que são alguns 
dos temas mais importantes para o feminismo atualmente. O filme, cujo título 
é um jogo de palavras que significa ao mesmo tempo a falta de representação 
e a representação errada, além de fazer referência ao termo “miss”, como no 
concurso de beleza, trabalha desde o discurso derrogatório, que é construído 
sobre as mulheres a partir da mídia até a forma como isso afeta a democracia e 
as políticas públicas.

Este artigo leva em consideração essas questões ao observar de que 
forma as personagens de duas séries são representadas através de seus figurinos, 
em que pese especialmente questões cruciais a respeito da socialização feminina 
e sua situação subalterna material e virtualmente estruturadas em nossa 
sociedade. A premissa a partir da qual essa discussão é proposta, é a de que tanto 
as personagens quanto as séries da qual fazem parte estabelecem-se como um 
discurso de resistência e importante instrumento para o feminismo contemporâneo.

Unbreakable Kimmy Schmidt, atualmente em fase de produção de 
sua terceira temporada, é criada e desenvolvida pela atriz e roteirista Tina Fey 
(com Robert Carlock), e exibida pelo serviço de streaming pela internet Netflix 
– responsável por significativo aumento em produções escritas, dirigidas ou 
produzidas por mulheres e com forte protagonismo feminino. 

 4A direção de arte não foi 
citada neste caso pois é uma das áreas 
criativas em que mulheres realizadoras 
não costumam ter problemas em atuar 

uma vez que o estereótipo machista 
reserva a elas os fazeres artesanais e a 

“arte” enquanto um conceito superficial. 
5O documentário faz parte de um 
projeto de mesmo nome (http://

therepresentationproject.org/film/miss-
representation/) e pode ser visto (com 

legendas em português) neste endereço: 
<https://vimeo.com/72015293>.

http://therepresentationproject.org/film/miss-representation/
http://therepresentationproject.org/film/miss-representation/
http://therepresentationproject.org/film/miss-representation/
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Tina Fey também assina a produção executiva da série How to get 
away with murder, produção da ABC, cuja terceira temporada ainda está sendo 
exibida nos EUA. Tem produção executiva de Shonda Rhimes, autora de outras 
séries com protagonistas femininas fortes. Unbreakable Kimmy Schmidt e How 
to get away with murder, desenvolvem suas protagonistas Kimmy e Annalise 
em gêneros narrativos antagônicos: uma comédia non sense e um drama 
jurídico, respectivamente. Ambas as narrativas serão analisadas a partir de suas 
protagonistas, atentando para este recorte teórico que busca compreender, 
através dos figurinos, como são construídos novos discursos para representar a 
condição feminina nessas séries. 

Fazem parte do figurino, para os fins desta análise, tanto as roupas e 
sapatos quanto a caracterização estendida para cabelos/perucas e maquiagem. O 
olhar aqui proposto não será focado em temporadas ou capítulos, mas debruçar-
seá, de forma geral, sobre a concepção dessas personagens e como essa concepção 
reverbera na série como um todo, usando cenas ou sequências como ilustração.

1 hOW tO get AWAy WIth PAtRIARChy?

Simone de Beauvoir (2009, p.257), no início do segundo volume de 
O segundo sexo, fala sobre a socialização da menina e da jovem, explicando a 
experiência vivida que nos constrói enquanto mulheres. “Como a mulher faz o 
aprendizado de sua condição, como a sente, em que universo se acha encerrada, 
que evasões lhe são permitidas [...]”, esta afirmação está relacionada com o que 
irá descrever.

Nesta apresentação, a autora assume um “pesado passado” como 
herança das mulheres que se esforçam para traçar um futuro novo. O empenho 
de Beauvoir não se dá no sentido de escrever uma tese sobre como é ser mulher, 
em essência – até porque ela pensa o “ser mulher” como algo a ser construído, 
assumindo também sua histórica e pessoal desconstrução ou deslocamento – mas 
ela prentende descrever o que é ser mulher, naquelas condições, de forma geral. 

É interessante, e também desalentador, que a experiência vivida pelas 
mulheres, descrita em O segundo sexo, mudou pouco na realidade, e menos 
ainda na representação. Em certa medida, a representação da mulher na ficção 
tende, no mesmo passo em que a mulher se liberta de algumas amarras sociais, 
a reforçar padrões tradicionais de gênero, ainda que o faça, em muitos casos, por 
meio de estratégias e instrumentos diferentes. 

A resposta da militância feminista a uma condição histórica em que as 
tecnologias de opressão estão sendo sofisticadas em vez de extintas,é sempre 
insuficiente, uma vez que no próprio dispositivo especializado de opressão reside 
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um forte silenciamento da resistência social. Esse silenciamento é estruturado 
hoje, entre outras coisas, na forma de um descrédito nos discursos ativistas ante 
a uma experiência pós-moderna de crise de representação (JAMESON, 1996). 
Porém, o ativismo tem se desconstruído, uma de suas formas vem do próprio 
audiovisual, propiciada pelo aumento de produções escritas, produzidas, dirigidas 
e protagonizadas por mulheres. 

O contexto de produção audiovisual comercial, especialmente onde há 
maior investimento, como nos EUA, é dominado por produtores, roteiristas, 
diretores e/ou outras funções-chave ocupadas por homens. Segundo a 
pesquisadora do Centro de Estudos sobre Mulheres na Televisão e no Cinema 
da Universidade de San Diego6, Martha Lauzen (2015), apenas 9% de mulheres 
dirigiram os 250 filmes de maior bilheteria em 2015. No mesmo ano, o número 
de mulheres em outras funções cruciais nesses filmes segue essa baixa 
representatividade: 11% de roteiristas, 26% de produtoras e 20% de produtoras 
executivas, 22% de montadoras e apenas 6% de diretoras de fotografia. 

As mulheres “atrás das câmeras” representam 19% das funções nos 250 
filmes de maior bilheteria de 2015, o que não é um crescimento significativo se 
considerarmos que, ainda segundo os dados de Lauzen, 17% estavam ocupando 
essas funções em 1998, 17 anos antes. Os números separados por função também 
não demonstram variação entre 1998 e 2015, o que demonstra uma tendência. 

Essa predominância do olhar masculino é responsável, por um lado, 
pela preponderância da centralização do homem nas narrativas (homens heróis, 
homens com função importante, a situação dramática que atinge homens, o 
protagonismo masculino no trabalho e na política, por exemplo) e, por outro lado, 
pela criação equivocada, superficial, estereotipada e enviesada de personagens 
femininas e histórias sobre/para mulheres (em última análise, temas caros 
aos estudos feministas, como objetificação sexual, ausência de protagonismo, 
unidimensionamento ou desumanização das mulheres, reforço em estereótipos 
prejudiciais, manutenção de dominação e violência simbólica e etc.). 

Nos números observados por Lauzen, as percentagens menores de 
mulheres são relacionadas às funções de roteiristas, diretoras e diretoras de 
fotografia, as quais são cruciais para o projeto criativo de um filme. O “ponto de 
vista” é determinado conceitual e concretamente por essas funções (embora não 
apenas por elas).

 É evidente que o texto7 ser de autoria feminina não garante, nem que 
seja crítico (ao sistema patriarcal, por exemplo), nem que represente a mulher de 
forma crítica ou alternativa ao modelo estabelecido a partir do olhar masculino, 
embora neste último caso, a subjetividade feminina vá aparecer, mesmo que 
de forma sutil, quando uma mulher é a autora. Teresa de Lauretis, ao falar da 

6http://womenintvfilm.sdsu.edu/
contributions/from-the-center/

7A compreensão de texto aqui é feita a 
partir de Mikhail Bakhtin (2003), que o 

define como materialização do discurso, 
a forma concreta que o discurso toma. 

Estão inclusos nesse conceito, portanto, 
fotografias, filmes, peças de teatro, 

performances de dança e, até, um figurino.
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textualidade feminista, é categórica no sentido de relativizar a importância de uma 
teoria sobre os escritos femininos. “Porque as mulheres foram uma população 
colonizada por tanto tempo, temo que qualquer categoria crítica que possamos 
achar aplicável hoje é provavelmente derivada de ou imbuída com ideologias 
masculinas.” (LAURETIS, 1987, p. 84, tradução da autora)8

Nesse sentido, não é ingenuamente que encontramos em certas 
construções de personagens dessas séries uma forte crítica ao modelo patriarcal, 
pois entendemos que essa crítica é, ainda, rodeada de uma série de outras 
ideologias que, eventualmente, são absorvidas na socialização feminina. A teoria 
(crítica), diz ainda Lauretis (1987), é dialeticamente construída na prática, e 
transformada por ela e pelo que as mulheres produzem concretamente, dadas as 
condições históricas e culturais. É uma lógica que segue a mesma noção teórica 
marxista, segundo a qual,

[…] na produção social da própria existência, os homens [sic] entram em relações 
determinadas, necessárias, independentes da sua vontade [...]. A totalidade 
dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, 
a base real sobre a qual se elava uma superestrutura jurídica e política e à 
qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo 
de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e 
intelectual. Não é a consciência dos homens [sic] que determina o seu ser; ao 
contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. (MARX, 2008, p. 47)

A construção social do gênero feminino antecede o indivíduo, a partir de 
relações determinadas e necessárias de modo que se formam em uma estrutura 
(patriarcal) sobre a qual é erguida uma superestrutura jurídica, política, cultural. 
O ser social, ou seja, a socialização e a conformidade (ou não, e todo o espectro 
que separa esses dois pólos) com a estrutura e superestrutura que formam o 
sistema de gênero determinam a consciência desse sujeito. 

Mesmo a consciência crítica, então, se dá na e a partir da estrutura e 
suas instituições.9 Mas, partindo-se da noção de que o gênero é construído, 
não inerente, como Judith Butler (2015), Simone de Beauvoir (2009), Teresa de 
Lauretis (1987) e outras autoras bem afirmam; e se, como afirma ainda Lauretis, o 
audiovisual é uma tecnologia de gênero, a ficção seriada para a TV também pode 
ser um campo fértil para a crítica.

 Quando as narrativas audiovisuais se propõem à crítica, podem fazê-lo de 
várias formas, e as séries que servem de universo para esta reflexão são exemplos 
dessa multiplicidade contrapontual no audiovisual contemporâneo. Sutilmente 
ou não, apoiam-se em temas nevrálgicos para a perspectiva crítica feminista e, 
ora pelo escracho e deboche, ora pelo protagonismo que aprofunda dramas que 
são universais para uma classe, tramam o tecido de uma representatividade de 
resistência que não toma o caminho tradicionalmente trilhado pelo ativismo/

8Because women have been a colonized 
population for só long, I fear that any 

critical category we may find applicable 
today is likely to be derived from or 

imbued with male ideologies.
9O idioma português, por exemplo, com 

sua centralidade em um neutro masculino, 
é exemplo de como essas condições 

determinam até a teoria crítica.
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militância. Os figurinos (maquiagem e cabelo inclusos) funcionam como reiteração 
e base dos discursos que essas personagens constituem, pois constroem suas 
subjetividades e demarcam seus papéis críticos dentro dos papéis tradicionais 
que já ocupam enquanto gênero.

1.1 A ARMADURA DE ANNALISE KEATING

 Annalise Keating, advogada renomada no comando de um escritório 
requisitado da Filadélfia e professora de direito penal da Universidade de 
Middleton, faz sua primeira aparição da série saudando uma sala de aula cheia. 
O faz com segurança e certa agressividade, e a partir daí preenche de certezas 
as lacunas da ambiguidade sobre sua reputação: o que se sabe é que ela é uma 
professora impiedosa e uma advogada igualmente. Nesta breve, mas incisiva 
apresentação, vestida em um conjunto justo cuja jaqueta de couro marrom 
representa uma espécie de marca das mulheres empoderadas, a personagem 
estabelece uma de suas principais características pessoais, pela qual podemos 
iniciar esta análise. 

Annalise é uma mulher negra de mais de quarenta anos. Luta, de 
antemão, contra três das mais prejudiciais condições do sistema patriarcal, pois 
é uma minoria política (negra), dentro de outra minoria política (mulher), que já 
entrou em uma fase na qual a mulher perde um dos “valores” objetificantes que a 
enquadram em um sistema ideológico desumanizador e utilitário. A mulher vale, 
ainda assim, enquanto uma coisa, conquanto seja jovem, bonita e preencha os 
principais requisitos do padrão eurocentrista de beleza. 

Annalise está fora deste padrão quando não é uma mulher jovem, 
quando ocupa um papel hierarquicamente superior (negado constantemente a 
mulheres e mais ainda a negras) e quando quebra com a extrema sexualização 
do corpo feminino negro. Acessa, no entanto, uma parte do imaginário fetichista 
masculino quando, por sua atitude e figurino, desenha-se socialmente como 
uma dominadora. Ao mesmo tempo em que foge da padronização estereotípica 
reservada às mulheres negras, fazendo a crítica que lhe cabe em um sistema 
hegemônico de ethos masculino, flerta com outro estereótipo prejudicial, que 
obrigatoriamente sexualiza as mulheres, especialmente as negras. 

Mas, ao construir sua performance como uma dominatriz, a advogada 
também quebra o padrão que é estabelecido para si especificamente por ser 
negra (e ter mais de quarenta anos), pois a sexualização do corpo feminino negro 
alimenta-se do imaginário escravocrata e de sua cultura visual. A mulher negra será 
consumida em sua imagem nua, “natural” como um animal, “incivilizada”, tribal, e 
sob o signo da subalternidade, portando invariavelmente as marcas do imaginário 
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patriarcal racista, as mesmas que criam a analogia entre a mulher de pele negra 
e a mula de carga. Annalise representa tudo, menos o “tribal” do imaginário 
eurocêntrico; tudo menos o corpo à venda no mercado, cuja ilustração se pode 
ver na “mulata Globeleza”, figura triste da cultura visual brasileira midiática, que 
serve como atração de uma vinheta que anuncia o carnaval na emissora Rede 
Globo (ver Figura 1).

Figura 1 - Da esquerda para a direita: a modelo Nayara Justino, eleita pelo voto popular como “Mulata 
Globeleza” e preterida pela emissora por ser “negra demais”; Annalise em seu primeiro figurino da série.
Fonte: divulgação e captura de tela/Netflix

A personagem de How to get away with murder, como uma advogada que 
lida com (e ensina sobre) uma área que exige consistência e força, o direito penal, 
quebra o estereótipo que cabe às condições em que se encontra, mas também 
tangencia questões delicadas. Sua postura profissional está sempre em choque 
com a premissa que dá nome à série e, de certa forma, à disciplina que leciona. 

Annalise Keating, ao mesmo tempo em que humaniza a discussão sobre as 
questões morais que envolvem seu trabalho, também nos serve ao debate sobre 
o contraditório de sua representação. Em princípio, ao apropriar-se do nome da 
matéria que leciona, dizendo como prefere chamá-lo, a personagem pode ser 
julgada dentro das bases do sistema que sempre coloca personagens negros 
em posição ativa na criminalidade. Mas essa apropriação também representa 
um posicionamento político, na medida em que, primeiro, dá à Annalise o 
poder discursivo sobre aquilo que já é estabelecido pela superestrutura, pela 
institucionalização do sistema hegemônico, euro e androcêntrico: “ou, como eu 
prefiro chamar: como se safar de um assassinato”. 

A justiça, ainda que prime pela equidade e se construa como uma 
estrutura que não pode e nem deve fazer distinção entre sexos, raças, classes 
etc., ainda é uma estrutura criada, descrita, instrumentalizada e organizada por 
um sistema de ideologia masculina, que privilegia a experiência e socialização dos 
homens e prejudica minorias, como as mulheres e as pessoas negras. 
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Em segundo lugar, porque não se vale do tradicional subterfúgio narrativo 
de, para combater discursos racistas, colocar personagens negros em posição de 
arautos da moralidade e da justiça, como o que ocorre comumente em filmes 
e séries norte-americanos (muitíssimo mais frequente que nas produções 
brasileiras),nos quais juízes, chefes de polícia e presidentes são representados 
por pessoas negras (os dois primeiros são casos exemplares). A personagem 
interpretada pela atriz Viola Davis, no entanto, foge à facilidade dessa “estereotipia 
reversa”, ocupando uma função que provoca o contraditório, e garantindo potência 
crítica ao texto que advém dos casos que representa, alinhavados com sua própria 
experiência pessoal.

 A primeira temporada de How to get away with murder é toda costurada 
por um acontecimento doméstico, porém, público, que envolve o assassinato do 
marido de Annalise, crime do qual ela assume a autoria, e a morte misteriosa 
de uma estudante, que é dada como desaparecida no início da série. O mistério 
que envolve as circunstâncias de ambos os assassinatos só são resolvidos no final 
da primeira temporada, ao longo da qual Annalise, sua equipe e seus estagiários 
(alunos) participam de vários casos, não raro envolvendo questões de gênero. 

A vida pública da advogada é permeada por questões de foro íntimo, 
entre as quais um encontro com sua mãe, que representa um dos momentos 
mais dramáticos da história. É interessante observar que Annalise, como forma 
de sobreviver a um mundo misógino e racista, e a um meio extremamente cruel 
com as mulheres, de fato imbui-se de uma personagem que não permite que seu 
trabalho ou sua reputação sejam ameaçadas ou sofram interferência.

 A advogada usa essa personagem – uma mulher fria, implacável, dura e 
ardilosa – para garantir respeito de seus alunos (mantendo a fama de professora 
“malvada”), sua reputação perante os clientes e toda a estrutura jurídica e policial 
da qual depende sua função, sua sobrevivência enquanto mulher negra em um 
mundo machista e racista. Ela usa uma armadura, essa metáfora da experiência 
feminina (em seu recorte de raça), é uma forma de construir conceitualmente o 
universo feminino geral, mas particularmente o de Annalise, cujas contradições 
são, também, as de uma resistência crítica ao status quo. 

Enquanto critica o sistema vigente e suas ramificações, também demonstra 
que uma mulher não pode, apesar de tudo, deixar de considerar as condições em 
que vive nesse sistema. É por isso que a personagem performa uma caricatura que 
permite que acesse um mínimo de respeito concedido aos homens gratuitamente. 
Essa performance também é uma metáfora, ilustrando a ideia de performatividade, 
desenvolvida por Butler (2015), para quem o gênero é performativo. 

Segundo a autora, não é que o gênero seja uma performance, uma vez 
que ela acabaria, como acaba uma peça de teatro, de onde ela empresta o termo. 
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O gênero é performativo, e é construído conforme é desempenhado. Ninguém 
nasce com um gênero, e sim o performa, a partir de uma série de normas, práticas 
violentas e reguladoras, poderes institucionalizados etc.

 A presença de Annalise é marcada por um cabelo impecável, roupas 
sóbrias, mas que representam algum poder, acessórios igualmente sóbrios e uma 
maquiagem que dá a ela um ar natural. Um ritual que vai se apresentando ao 
longo da série, sendo mais enfatizado nos momentos de maior dilema e stress da 
personagem, é quando ela retira sua maquiagem, a peruca e a roupa, e por trás 
dessa performance se deixa transparecer um ser humano que encena um papel 
diariamente, que atua em ordem de poder se manter de pé. 

Esse ritual é especialmente dramático e detalhado no quarto episódio 
da primeira temporada, quando vemos que Annalise sente a vulnerabilidade 
chegar conforme se destitui de suas “máscaras” sociais, sua armadura. Aqui 
está um texto crítico alinhado às teorias feministas interseccionais, um discurso 
que compreende a condição feminina em que está Annalise, compreende suas 
atitudes, ainda que contraditórias, e as circunscreve a partir de um recorte nos 
quais duas opressões se sobrepõem: sobre a mulher e sobre a pessoa negra. 

Por mais empoderada que Annalise seja, sabe que não será respeitada por 
um sistema que considera seu cabelo, uma marca de sua herança africana, algo 
menos civilizado, menos adequado a espaços onde o padrão euro e androcêntrico 
rechaça o corpo negro e o corpo feminino, bem como sua cultura e hábitos. Sem 
a peruca e a maquiagem, com uma camisola, diante do espelho, a advogada 
representa a atriz que desempenha um papel de si em ordem de sobreviver. 

Curiosamente, é nesta mesma cena, ainda sentada na banqueta diante do 
espelho, que ela decide confrontar o marido, questionando por que motivo há uma 
foto de seu pênis no celular da estudante morta. Seu olhar é de empoderamento 
e coragem, e essa contradição, na verdade, estabelece que há, nesta mulher, um 
poder, associado a quem ela é e forjado na realidade diária da socialização dentro 
de um gênero que nos obriga a buscar essa força (Figura 2).

Figura 2 - Annalise em frente ao espelho, sem peruca; e confrontando seu marido, já sem maquiagem.
Fonte: captura de tela / Netflix.
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Mais adiante, no episódio 13 da primeira temporada, Annalise está 
vulnerável novamente, chorando no colo de sua mãe enquanto ela penteia seu 
cabelo (natural). É como se a mãe voltasse no tempo em que fazia seu cabelo 
de menina negra parecer mais “comportado”, como se espera dos cabelos de 
meninas negras em uma sociedade na qualo cabelo liso é a norma. Para ajudá-
la a reconstruir suas forças e sua auto-estima, a senhora conta uma história 
que engatilha uma série de lembranças que passamos a entender como parte 
importante da construção de Annalise como ela é hoje, a partir de um trauma 
de abuso.

 Em princípio, a fala de sua mãe dá a entender que lhe pede conformismo, 
mas ao final de sua história, percebemos que lhe conta um segredo: forjou um 
incêndio para matar o homem depois que descobriu o abuso. A história tem uma 
analogia com alguns dos casos que a advogada assume no tribunal, e com sua 
própria história envolvendo o assassinato de seu marido, o que também indica 
uma estrutura de produção e reprodução incessante de violências na socialização 
de toda mulher. A premissa da série pode servir como metáfora dessas 
contradições e histórias de resistência, e a figura de Annalise, sua construção 
enquanto personagem, são um discurso a respeito dessa resistência.

1.2 KIMMY SCHMIDT COMO APRESENTADORA DO DISNEY CHANNEL

 Em Unbreakable Kimmy Schmidt, a protagonista, Kimmy, é uma mulher 
de quase 30 anos que é libertada de um bunker onde esteve presa por 15 anos, 
depois de ser sequestrada por um fanático religioso e sua seita do apocalipse. A 
série de comédia gira em torno de suas “aventuras”, enquanto tenta recuperar o 
tempo perdido e se adaptar a um mundo completamente diferente daquele de 
quando foi sequestrada. Seu otimismo quase irritante revela a herança de uma 
socialização que espera das mulheres a resiliência e docilidade que ajudam a 
mitificá-la, quase canonizá-la como alguém capaz de sofrer e nunca deixar de ser 
alegre e cordial.

Esse mito, do qual se vale a série e a personagem, é comum na socialização 
feminina, e sobrevive a partir da multiplicação de figuras femininas enaltecidas 
no imaginário ocidental, como santas e benevolentes, primeiras damas caridosas 
e todo tipo de função, profissionalizada ou não, atribuída como “de mulher” - 
enfermeiras, cuidadoras, mães, assistentes sociais, etc. 

O título da série faz menção a essa narrativa, marcada na cultura 
patriarcal como um dos atributos mais importantes do gênero mas também uma 
espécie de contraponto crítico a essa mesma cultura. A “inquebrável” Kimmy só 
é inquebrável porque foi obrigada, pelas circunstâncias e para poder sobreviver, 
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a resistir à violência a que foi submetida, sendo confinada por 15 anos num 
subsolo e alienada de sua família e de uma vida normal. O instrumento crítico 
dessa narrativa é a comédia, que enfatiza o ridículo das práticas e instituições da 
cultura patriarcal, e expõe a produção e reprodução dessa opressão na forma de 
um humor ácido e desestabilizador.

Na primeira vez que vemos Kimmy, ela está com as outras três mulheres 
sequestradas pelo fanático do apocalipse. No bunker, as mulheres usam vestidos 
de cores claras, “delicadas”, tons pastéis, chamados comumente de “cor bebê”. 
Seus vestidos uniformizam-nas na condição de mulheres conforme o modelo 
religioso conservador, dóceis e infantilizadas. Nada muito diferente do modelo de 
mulher que a cultura ocidental costuma fazer prevalecer no imaginário do sistema 
de gênero. Essa infantilização tem efeitos e formas que respondem a uma mesma 
ideologia, para a qual a mulher é inferior, subalterna, não desenvolvida cognitiva 
e intelectualmente, imatura emocionalmente. 

Ao mesmo tempo em que nos desenha como incapazes e infantilizadas, 
o sistema patriarcal nos sequestra concreta e/ou simbolicamente em vários 
sentidos, numa analogia que é cumprida desde nossa abdução até o cárcere 
e escravização doméstica. É por essa relação que Kimmy e as outras passam a 
ser conhecidas como “as mulheres toupeira de Indiana”. Há uma simetrização 
entre a impotência da mulher e a sujeição da criança, mesmo enquanto mulheres 
adultas somos submetidas a uma série de práticas e usos que nos conferem os 
indicadores dessa infantilização emocional e social, e o vestido “azul bebê” de 
boneca é o primeiro desses discursos na série (Figura 3).

Figura 3 - As “mulheres toupeira de Indiana” 
no bunker. Fonte: captura de tela / Netflix.

Quando são libertadas do bunker, as mulheres vestem roupas “normais” 
(com exceção de Gretchen, que escolhe ir com o mesmo vestido), e Kimmy já é 
apresentada com o figurino que vai marcar sua personagem nas duas temporadas 
da série: uma combinação de cores vibrantes em peças comuns ao guarda-
roupa de adolescentes. É evidente que Kimmy ainda tem a maturidade de uma 
adolescente de quinze anos em vários aspectos, já que seu sequestro fez com que 
parasse no tempo, de certa forma. 
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O que é interessante observar, é que Kimmy não destoa do que seria 
adequado a sua idade, já que é comum que se estimule que mulheres jovens 
pareçam “joviais” (ainda mais?) com roupas que enfatizem essa “idade ideal” e 
ao mesmo tempo a invistam de uma “aura” de bom humor, alegria, satisfação e 
otimismo. O que esse imaginário, que enaltece a juventude feminina como ideal 
e pune as mulheres que envelhecem com o isolamento simbólico, esconde é uma 
fetichização de uma mulher impotente e dócil como uma menina é ensinada a ser 
alienada em sua ritualização do otimismo e ocupada demais com sua função de 
ajudar os outros. 

É essa a função de Kimmy (e isso serve de crítica, na série, a esse tipo 
de modelo), e é essa a função mais designada à mulher ocidental. São, como diz 
Lauretis (1987), as únicas escolhas permitidas às mulheres nas culturas ocidentais, 
que incluem funções de serviçais, uma “[…] adesão à mística feminina da caridade, 
sacrifício e abnegação [...]” (p. 89, tradução minha)10.

 O dado terrível por trás desse fetiche da juventude feminina, tão presente 
no imaginário construído a partir dos contos de fadas e das animações da Disney 
(PENKALA, 2014), é que isso reproduz uma cultura pedófila (GREY, [2015] 2016) 
persistente na própria cultura popular do Ocidente, expressa pelas mídias, pela 
cultura pop, pelos grandes mitos e pelas práticas sociais ainda em voga. É evidente 
que não se está falando de um culto à própria prática da pedofilia , concreta, que 
é criminalizada. 

A cultura pedófila (que atravessa até a puberdade e início da adolescência) 
é aquela que naturaliza o consumo erótico de imagens que representam a infância 
e a adolescência de meninas, o estímulo à busca por uma imagem corporal análoga 
à da criança (mulheres muito magras, sem pelos, com jeito pueril), banaliza a 
erotização precoce e fetichiza o comportamento adolescente em mulheres 
adultas. É, para Ivo Lucchesi (2001/2002, s/p), “[…] uma construção sistêmica 
da qual se origina um imaginário societário que, sem o perceber, desemboca na 
instalação de uma cultura pedófila”. 

Não se trata de uma “[…] realidade societária na qual vigore a prática da 
pedofilia [mas do] […] reconhecimento e desmascaramento de uma construção 
cultural que subliminarmente abriga em sua fundação um imaginário de perfil 
pedófilo” (LUCCHESI, 2001/2002, s/p). Kimmy representa uma personagem que 
contém sua própria crítica, que evidencia a socialização feminina que constrói 
nosso gênero, como são construídas as princesas da Disney, cujos vestidos 
lembram, de certa forma, os vestidos usados pelas “mulheres toupeira”. 

Ela passa de uma espécie torta de princesa de contos de fada, no bunker, 
como em uma torre ou em uma redoma ou em sono profundo, a espera de 
um príncipe, ao seu novo estágio, a pós-modernidade da princesa Disney, a 

 10[…] adherence to the feminine 
mystique of charity, sacrifice,

and self-denial […].
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adolescente apresentadora do canal infanto-juvenil Disney Channel, como se 
nota no figurino depois de sair do bunker (Figura 4).

Figura 4 - Kimmy e as “mulheres toupeira” na TV; e Kimmy, a apresentadora do Disney Channel. Fonte: captura 
de tela / Netflix e divulgação.

CONSIdeRAçõeS fINAIS

Nos apontamentos aqui apresentados, na forma de uma reflexão ainda 
esboçada, trouxemos uma discussão a respeito de como o audiovisual pode, 
através da construção de personagens (com seus figurinos, por exemplo), servir 
de instrumento crítico ao sistema de gênero. Unbreakable Kimmy Schmidt e How 
to get away with murder são duas séries exemplares nesse sentido, na medida em 
que estabelecem, em seus recortes específicos, a possibilidade de um discurso 
que ou se contrapõe ou coloca em cheque a representação feminina em voga. 

Aqui, apesar da representação da mulher negra pelo olhar do homem 
branco e a infantilização fetichista da mulher ocidental, essas, como outras séries, 
são múltiplas em temáticas e discursos críticos do mesmo porte ou mais profundos 
do que os que foram apresentados aqui. Importa, para os fins desta reflexão, pensar 
de que forma a tecnologia de gênero, que é o audiovisual, pode servir de ferramenta 
na cultura popular, numa sociedade altamente midiatizada, para desinstrumentalizar 
o sistema patriarcal, para quem o audiovisual ainda é preponderantemente um 
veículo de representação equivocada ou ausência de representação.
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Imagens, 
mulheres
e mídia



 Neste artigo, nos propusemos a tecer algumas breves considerações 
acerca do método documentário de interpretação, bem como apresentarmos, de 
forma sucinta, os resultados de um exercício de interpretação de uma imagem, 
consistente na capa de uma revista de ampla circulação no país, na qual está 
estampada uma fotografia da face da então presidenta da república, Dilma Rousseff. 
A investigação em tela visa a analisar a imagem que gerou tanta repercussão nas 
redes sociais. Como elemento para compreensão do próprio contexto social e 
cultural onde foi produzida e divulgada essa imagem, a fim de, com essa prática, 
discutir aspectos relacionados ao gênero, às relações de poder e à histórica 
violência de gênero, presentes em nossa sociedade e, consequentemente, nos 
ambientes educacionais onde desenvolvemos nossas pesquisas.

Nesse sentido, importante registrar que para atender as finalidades deste 
estudo, selecionamos uma fotografia relacionada ao contexto político e cultural 
nacional de modo a ilustrar as potencialidades da metodologia eleita para analisar 
imagens, como uma relevante ferramenta para o estudo do currículo de escolas 
inseridas nesse contexto.

Por essa razão e considerando que a imagem da capa da revista, 
analisada neste estudo, bem como a outra imagem que trazemos neste texto 
foram divulgadas no cyber espaço da internet, optamos pela metodologia da 
etnografia virtual ou digital (DOMÍNGUEZ, 2007), assumindo como campo de 
coleta e observação dessas imagens o próprio cyber espaço, onde as imagens 
estão hospedadas.

Sabemos, também, que o estudo e uso das fontes imagéticas no campo 
das pesquisas em educação ainda são restritos, ao levarmos em consideração todo 
o campo, que é bastante vasto3. Assim, propusemos uma análise qualitativa de 
imagens através do método documentário, desenvolvido por Ralf Bohnsack (2010). 

Portanto, neste estudo, nossa intenção é apresentar uma metodologia 
de interpretação de imagens, através do método documentário, trazendo os 
resultados de um exercício de interpretação de uma fotografia constante de uma 
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capa de revista de ampla circulação nacional. É nossa finalidade, também, que 
ao adotar esse referencial metodológico e, quiçá, contribuir e provocar a outros 
pesquisadores do campo do conhecimento da educação, um dos locus em que 
dedicamos nossos estudos, a também se engajarem na pesquisa através dessa 
potente ferramenta metodológica.

1 deSeNVOlVIMeNtO e dISCUSSãO

O renomado pesquisador Gustavo Fischman (2008), com importantes 
pesquisas no campo da educação e imagens, já destacava, em levantamento 
realizado nas pesquisas educacionais nos Estados Unidos, a dificuldade do uso das 
imagens como fonte nessas pesquisas. Entendemos, de acordo com levantamento 
recente realizado na plataforma Scielo4, em junho de 2016, que essa realidade se 
reproduz também no Brasil, no campo das pesquisas em educação.

De acordo com esse estudioso:

Apesar de notáveis esforços, a educação como campo de investigação tem 
tendido a evitar um questionamento sobre a cultura visual, bem como os 
debates necessários acerca do valor epistemológico das imagens na pesquisa 
educacional [...]

Ao contrário, a crítica em algumas das mais importantes revistas norte-
americanas em pesquisas educacionais – tais como Educational Researcher, 
Harvard Educational Review, Teachers College Record, Review of Educational 
Research, Journal of Educational Policy e Comparative Education Review – 
demonstra que são gastos mais esforços para encontrar um equilíbrio adequado 
entre o uso de palavras e números, típicos do debate sobre pesquisa quantitativa e 
qualitativa (FISCHMAN, 2008, p. 110). [grifos nossos]Porém, para esse estudioso, o 
descarte e/ou ignorância dos aspectos visuais nas pesquisas educacionais, vai além 
da economia e da pragmática do mundo editorial. Associada à lógica de avaliação 
acadêmica na qual os editores das revistas e os críticos de conferências, na academia, 
exigem que os pesquisadores traduzam a complexidade visual de suas pesquisas, 
com imagens em palavras e números, desconsiderando, inclusive, o alto custo do 
uso de imagens nas publicações. Para o professor, há outros obstáculos, problemas 
e impossibilidades na incorporação da cultura visual à pesquisa educacional, mas 
ainda obscuros e sobre os quais se propõe a refletir (FISCHMAN, 2008).

Segundo seus estudos, uma das suspeitas para esse fenômeno está no 
fato de que muitos estudiosos e intelectuais duvidam do valor das imagens, 
especialmente das fotografias como fontes capazes de produzir um conhecimento 
mais preciso sobre a sociedade, pois, para esses estudiosos as fotografias 
produzem imagens distorcidas da realidade. Nessa lógica, a falta de interesse 
pelas imagens gráficas no campo da pesquisa educacional foi identificada como 

4Foram encontrados 3.551 artigos 
científicos, dos quais o primeiro data de 

1959 e o último do corrente ano. Cumpre 
salientar que para o levantamento 

realizado o descritor utilizado foi 
“imagens”. A partir da leitura dos 3.551 

títulos dos artigos científicos encontrados 
foi possível identificar que grande parte 

das publicações figuravam em áreas 
como: geografia, matemática, medicina, 

odontologia e agronomia, mas em 
inexpressiva quantidade no campo da 

educação.
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um fenômeno nominado por Mitchell de “virada pictórica”, manifestado em 
decorrência da saturação e bombardeio das sociedades contemporâneas pelas 
imagens e, em decorrência disso, a atenção que passou a ser dada pelos cientistas 
sociais à influência da cultura visual e seus usos cada vez mais sofisticados (MITCHELL, 
1987 apud FISCHMAN, 2008). Apesar disso, é importante destacar que o campo 
da educação, como já mencionado, é muito vasto. E que apesar de muitas áreas 
da educação ainda não se apropriarem do uso das imagens, existem outras que o 
fazem, ainda que tenham demorado para legitimar tal uso, como é afirmado por 
Fischman (2008). Haja vista, por exemplo, o campo da História da Educação – que se 
utiliza muito de fontes imagéticas. Contudo, é também importante considerar que 
nem sempre usa metodologias de análise de imagem, mas de apropriações dessas 
imagens como fontes de pesquisa para analisar infinitas categorias de análise.

O pesquisador destaca ainda que: “[...] para se entender a visualidade é 
preciso investigar tanto a percepção e a recepção de imagens quanto as condições 
culturais, sociais e econômicas que envolvem os produtores e os usuários da 
cultura visual” (Ibidem, p.115). Ressaltando também a importância de que os 
pesquisadores engajados nas pesquisas educacionais com imagens assumam 
uma postura crítica e reflexiva em relação a essas fontes, afirmando que:

A incorporação das culturas visuais requer que os pesquisadores educacionais 
incorporem, criticamente, a moção de investigação e reflexão sobre o que 
vemos, e como essas imagens são construídas e reconstruídas por todos os 
participantes de qualquer projeto de pesquisa. Essa reflexão crítica não é 
uma mera extensão do velho ditado: Uma foto vale mais do que mil palavras. 
Certamente, tal ditado não é desatualizado, pois ainda serve como explicação 
para uma experiência imediata para a maioria das pessoas em todo o mundo. 
No entanto, deve-se notar que, se uma foto vale mais do que mil palavras, 
para entendê-la, refletir sobre ela ou explicá-la, precisamos usar mil e uma 
palavras. Ainda assim, não há nada transparente ou inerentemente verdadeiro 
no mundo das imagens. [...] (FISCHMAN, 2008, p.119) [grifos nossos]

Por fim, argumenta que o reconhecimento e a inclusão da cultura visual e 
das imagens nas pesquisas educacionais só serão significativos se essas não forem 
reduzidas à mera repetição das abordagens que usam as imagens com o único 
objetivo de fazer propaganda para um projeto de pesquisa, pois, para ele:

O importante é incorporar à pesquisa educacional os problemas e métodos 
de coleta de dados; interpretar e representar (ou apresentar) as imagens e a 
visualidade; incluir novas questões e novos atores; rever velhos argumentos; 
e criar projetos abrangentes e socialmente relevantes. Incorporar a cultura 
visual à pesquisa educacional não é tarefa fácil, pois implica problemas 
epistemológicos e metodológicos [...] (NÓVOA, 2000, apud FISCHMAN, 2008, 
p.122). [grifos nossos]

Foi exatamente por aceitar esse desafio, o da incorporação da cultura visual 
às pesquisas educacionais, que buscamos uma metodologia de interpretação para as 
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imagens usadas em nossas pesquisas que trouxesse rigor científico às nossas análises, 
oportunidade em que conhecemos o método documentário de interpretação. 

Ainda que a autoria do método documentário de interpretação seja 
atribuída a Karl Mannheim, em um artigo denominado “Contribuições para 
a teoria da interpretação das visões de mundo” (1921), na atualidade, quem 
trouxe luz e destaque à metodologia por ele criada foi o sociólogo alemão Ralf 
Bohnsack. Contemporâneo a Mannheim, introduzindo o acesso metodológico 
à compreensão pré-conceitual ou ateórica, também merecem destaque as 
contribuições da iconografia e da iconologia de Erwin Panofsky (2011).

Para Mannheim, foi fundamental reconhecer e estabelecer a diferença 
entre objeto natural, coisa, objeto concreto, e produto cultura – a forma como 
um determinado grupo de pessoas pensa ou age, a qual é moldada pelo contexto 
cultural onde está inserido. Mais do que isso, o estudioso destacava a dificuldade 
de expressar, teoricamente, um conhecimento adquirido culturalmente, de 
forma ateórica, conforme denominado por ele. Entendia que no processo de 
interpretação existem três níveis de sentido: o objetivo ou imanente, o expressivo e 
o documentário. O primeiro é aquele que ocorre naturalmente, num gesto, símbolo 
ou forma de uma obra de arte, por exemplo. O segundo nível manifesta-se através 
das palavras ou das ações, como expressões ou reações a algo. Finalmente, o 
terceiro nível é o documento de uma ação prática. No exemplo do autor, uma obra 
de arte é um produto cultural e não um mero objeto natural; sua compreensão 
ultrapassa o primeiro nível de interpretação, sendo necessário que passemos pelos 
três níveis, percebendo seu contexto de produção e/ou inserção (WELLER, 2005). 

Ralf Bohnsack, por sua vez, apresentou uma atualização da interpretação 
documentária criada por Mannheim, tanto do aspecto do método quanto da 
metodologia, na medida em que a transformou em um instrumento de análise 
para a pesquisa social empírica de caráter reconstrutivo. Ou seja, trouxe a 
reconstrução do terceiro nível de sentido, o documentário, para o centro da 
análise empírica (WELLER, 2005).

Talvez a característica mais relevante dessa metodologia de interpretação 
seja o fato de que ela não parte de teorias ou modelos pré-concebidos que tentem 
de forma vã definir o sentido do que se deseja interpretar. Bohnsack defendia que 
o sentido exato ou próprio do objeto interpretado é impossível de ser alcançado, 
não havendo como explicar o sentido de forma causal, uma vez que o sentido, no 
seu conteúdo mais autêntico, só pode ser mesmo interpretado e não definido. 
Para Bohnsack, “a explicação teórica do conhecimento ateórico – como já dizia 
Mannheim – pressupõe um trabalho de interpretação e passa a ser tarefa do(a) 
pesquisador(a)” (WELLER, 2005, p. 270). 

Bohnsack (2010) destaca a importância do tratamento das imagens no 
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âmbito da pesquisa qualitativa, como sistemas autorreferenciais reconhecendo 
e, portanto, atribuindo-lhes um status metodológico, o que também traz 
consequências para as formas de entendimento das imagens como meio de 
comunicação. Ele destaca e diferencia dois processos de entendimento icônicos 
bem distintos: a comunicação sobre imagens e o entendimento através de 
imagens. Para ele, um entendimento através de imagens significa que nosso 
mundo e nossa realidade social não são apenas representados por imagens, 
mas sim produzidos e constituídos por elas e, num entendimento mais amplo, 
deveríamos reconhecer a importância das imagens como orientadoras das nossas 
ações e práticas diárias. Portanto, o conhecimento e a orientação da prática 
diária através da iconicidade, ou seja, das imagens mentais, acontece de forma 
pré-reflexiva, porque o entendimento icônico está enraizado no conhecimento 
implícito, no conhecimento “aleatório”, conforme denominado por Karl Mannheim 
(1982,apud BOHNSACK, 2010).

Assim, a ação habitual e rotineira, segundo Bohnsack (2010), é estruturada.
Acima de tudo, pelo conhecimento aleatório ou implícito que é transmitido por 
meio da iconicidade, por exemplo, nas imagens de lugares sociais e em práticas 
incorporadas da ação, enquanto a transição da interpretação na esfera de 
conhecimento explícito para o conhecimento implícito ou ateórico é o que ele 
denominou de transição da iconografia para a iconologia.

Essa transição corresponde à mudança de significado imanente ou literal 
para significado documentário, no sentido de Mannheim (1982, apud BOHNSACK, 
2010) e essa mudança de significado corresponde, por sua vez, a uma mudança 
de mentalidade e perspectiva de análise. Para o autor, a passagem do nível de 
interpretação pré-iconográfico para o nível iconográfico pode ser caracterizada 
como a passagem para a atribuição de motivos ou para se chegar ao motivo.

Em contraste a esse procedimento iconográfico de análise, o autor 
apresenta o procedimento de interpretação iconológica, a qual se caracteriza 
justamente pela ruptura com as pré-suposições do senso comum, leigo ou erudito. 
Neste ponto de análise, agora, a mentalidade é radicalmente diferente da anterior 
e da questão “o quê?”, pois agora se questiona “como?”. A preocupação, o foco, 
está no modus operandi da produção da imagem e com a pergunta “como?” 
podemos acessar ao significado ou conteúdo intrínseco daquela. Para Bohnsack 
(2010) esse significado característico que se autodescreve também é chamado de 
habitus e essa concepção de habitus pode se referir tanto a fenômenos individuais, 
quanto a fenômenos coletivos, relativos ao meio social. 

Logo, a interpretação icônica proposta por Bohnsack (2010) parte de 
um nível pré-iconográfico, principalmente da composição formal da imagem e 
poderá ser bem sucedida exatamente quando o conhecimento sobre a imagem 
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representada é, por assim dizer, metodologicamente, posto de lado ou isolado. 
Porém, a questão é: como fazer isso? Como transferir essa estratégia de 

interpretação de imagens para a iconicidade e suas leis imanentes? 
A singularidade e a particularidade da imagem em relação ao texto, ou 

seja, a especificidade da mensagem gráfica, do signo icônico, apresenta-se de 
maneira diferenciada no nível denotativo ou pré-iconográfico. Logo, no processo 
de decodificação da mensagem gráfica é necessário deter-se, primeiramente, à 
análise dos códigos conotativos ou iconográficos.

Nessa banda, em um primeiro momento, em nível do senso comum, 
tendemos a construir mentalmente ações ou histórias relativas às imagens não 
abstratas, como, por exemplo, situações específicas que eventualmente tenham 
ocorrido no momento da produção da imagem. 

Desse modo, para Bohnsack (2010), um método de interpretação 
de imagens capaz de transcender o nível superficial dos sentidos conotativo 
ou iconográfico passa a não ser possível a partir da semiótica de Barthes 
(1993, apud BOHNSACK, 2010), mas o desenvolvimento de um método de 
interpretação de imagens a partir de Panofsky (2011) e Imdahl (1996a, apud 
BOHNSACK, 2010) parece possível, mesmo que exista a necessidade de algumas 
precisões metodológicas, o que tange a isolar ou colocar entre parênteses o 
sentido conotativo ou iconográfico, o conhecimento verbal ou textual adquirido 
previamente,essas precisões metodológicas, para o autor, são de fundamental 
importância no processo de interpretação de imagens, especialmente no campo 
das Ciências Sociais e Educação.

Portanto, Bohnsack (2010) sugere que a interpretação da imagem deverá 
ser iniciada num estágio aquém do nível iconográfico, ou seja, no nível pré-
iconográfico, situado na análise da estrutura formal da imagem. Nesse aspecto, 
partindo da definição de Imdahl (1996 apud BOHNSACK, 2010), ele distingue 
três dimensões da estrutura formal ou composição formal da imagem: estrutura 
planimétrica total; coreografia cênica e projeção perspectiva.

A primeira, estrutura planimétrica total, é a construção formal da imagem 
no nível plano que objetiva captá-la como um sistema evidente na construção 
de suasnormas imanentes, em sua autonomia. A segunda seria o equivalente à 
ambientação em que ocorre a cena social da imagem e, por fim, a terceira visa 
a identificar a espacialidade e corporalidade dos objetos, estando orientada à 
análise do mundo externo retratado na imagem. 

Essa forma, técnica ou metodologia de interpretação nos leva a interpretar 
as imagens em todos os seus elementos, não mais de forma isolada, mas enquanto 
conjunto, em correlação aos demais elementos da composição. Por fim, segundo 
o autor na medida em que conseguimos apreender a imagem como um sistema 
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autorreferencial ou singular nos é aberto um caminho que leva à compreensão da 
especificidade do espaço de experiências conjuntas dos produtores de imagens, 
por exemplo, ao sistema familiar e seus habitus familiares específicos.

Logo, o método documentário de interpretação passa a ser um potente 
instrumento que permite a inserção do pesquisador em contextos sociais alheios, 
possibilitando a compreensão e conceituação das visões de mundo ou orientações 
coletivas de um grupo de sujeitos, suas ações e formas de representação. 

O advento da fotografia, primeiramente na Europa, no início do século 
XIX, criou uma ilusão geral de que esse tipo de imagem, de fato, retratava e/ou 
reproduzia a realidade tal qual essa se apresentava. 

Para Fischman (2006), que é um estudioso das imagens: 

Durante la primera mitad del siglo XX, la multiplicación de fotos de la multitud 
urbana, de los mercados, los rascacielos, las fábricas y escuelas son testimonio 
de una noción moderna de progreso. durante gran parte del período moderno, 
las imágenes capturadas en fotografías aspiraban a mostrar la realidad, “tal 
y cual como era” y por tanto el binomio reproducción/representación era 
crucial5 [...] (FISCHMAN, 2006, p.81). [grifos nossos].

Todavia, as investigações desenvolvidas por pesquisadores das imagens, 
especialmente Roland Barthes (1984), questionaram essa lógica da certeza da 
realidade, trazida pela fotografia. Segundo Fischman (2006, p.81): 

Las imágenes fotográficas, así como en cualquier otro formato, no solo 
intervienen en la comprensión social de la “realidad” sino que también en los 
procesos de construcción de identidad a través de operaciones de representación 
y/o simulacro, porque las fotografías poseen la cualidad de exponer objetos y 
sujetos6.

Seguindo esse mesmo raciocínio, ao referir-se especificamente às 
fotografias nas pesquisas educacionais, ele destaca que:

[...] ao utilizar imagens, tais como fotografias, não devemos considerá-las 
como neutros – simples documentos captados por uma lente (ou por um 
artista).Ao fazer isso, as limitaríamos a objetos “naturais”, quando, de fato, 
essas imagens são socialmente construídas dentro de regimes específicos de 
verdade [...] (FISCHMAN, 2008, p.119) [grifos nossos].

Feito esse importante registro acerca do conceito e discussões sobre as 
imagens fotográficas, passamos à análise da fotografia escolhida intencionalmente 
(GIL, 2008) para as finalidades deste artigo, antes mencionadas. 

A seguir, apresentamos a imagem eleita para análise, neste estudo, 
nominada como Figura 1 e descrevemos sua interpretação, segundo as etapas do 
Método Documentário.

5Livre tradução pelas autoras:Durante 
a primeira metade do século XX, a 

multiplicação de fotos das multidões 
urbanas, dos mercados, dos arranha-céus, 

das fábricas e das escolas foi testemunha 
de uma noção moderna de progresso. 

Durante grande parte do período moderno, 
as imagens capturadas nas fotografias 

aspiravam a mostrar a realidade, “tal e qual 
como era”, e assim o binômio reprodução/

representação foi crucial.
6 Livre tradução pelas autoras: As imagens 

fotográficas, bem como em qualquer 
outro formato, não só intervêm na 

compreensão social da “realidade”, mas 
também nos processos de construção 

da identidade através de operações de 
representação e/ou simulação, porque 

as fotografias têm a qualidade de expor 
objetos e sujeitos.
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Figura 1 - Imagem da capa da edição de 1º de 
abril de 2016, também divulgada em diversas 

mídias sociais. Fonte: Tribuna da Internet7

7Disponível em:<http://tribunadainternet.
com.br/agu-pede-inquerito-sobre-ofensa-
a-dilma-praticada-pela-istoe/> Acesso em 

agosto de 2016.

Fase 1- Análise da imagem no nível pré-iconográfico:

Nesta primeira fase da análise pelo método documentário de interpretação 
da imagem constante da Figura 1 é necessário responder à pergunta “o quê?”. 

A fotografia analisada é colorida e apresenta, além da imagem de um 
rosto humano, elementos textuais, relativos ao nome da revista “ISTOÉ” e ao 
título da matéria de capa, em destaque, conjuntamente a um texto de apoio, 
ambos posicionados à esquerda do observador. Além desses elementos textuais 
em destaque, há, ainda, o título de outras duas matérias jornalísticas trazidas 
na revista e posicionados,com centralização à esquerda e direita, logo acima no 
nome do periódico.

Neste ponto, verificamos que a fotografia apresenta, objetivamente, 
a imagem do rosto de um ser humano, aparentemente do gênero feminino, a 
considerar a maquiagem que ostenta nos lábios e região dos olhos, além do uso 
de brincos. Quanto à idade da pessoa retratada podemos afirmar, considerando 
as marcas de expressão contundentes que traz no rosto (rugas), trata-se de uma 
mulher de meia idade, que não chega a ser idosa, mas também não é jovem.

O plano em foco na fotografia analisada denota que foi feito um recorte 
de aproximação, de modo que apenas a face da pessoa retratada aparece em 
primeiro plano na imagem.
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Fase 2- Análise da imagem no nível iconográfico:

Nesta fase, ainda respondemos à pergunta “o quê?” e procuramos 
identificar as tipificações do senso comum em relação à imagem analisada.

Quanto à apresentação desses objetos cênicos, na percepção do senso 
comum, é possível afirmar que a pessoa retratada na imagem da capa está 
gritando, tendo em vista o fato de que está com a boca aberta, os dentes e língua 
aparentes, somada a isso, o fato de apresentar nariz e olhos franzidos, denotando 
a marca expressiva facial compatível a um grito.

Compreendemos, ainda, que o produtor da imagem/fotógrafa(o), 
no momento de produção da fotografia não estava em um ângulo frontal à 
fotografada, mas, muito provavelmente, usou dos recursos de aproximação do 
equipamento fotográfico (zoom) para captar a imagem produzida. Nesse sentido, 
tampouco a fotografada apercebeu-se do momento de tal registro, considerando 
que seu olhar está direcionado a outro ponto. 

Por fim, nesta fase da análise, também restou evidenciado que a mulher 
retratada na capa da revista tratava-se da então presidenta da república, 
Dilma Rousseff, cuja imagem do rosto, pelo menos no contexto nacional, é de 
conhecimento do senso comum.

Fase 3- Análise da imagem no nível iconológico/icônico:

Nesta fase de análise vamos, finalmente, considerar o contexto da sua 
produção e tentar responder à pergunta “como?”, além de identificar o produtor 
da imagem. 

Embora essa imagem tenha sido divulgada em diversas mídias e redes 
sociais online, em nenhum desses sítios onde a imagem ainda está disponível há 
referência precisa ao seu autor, ou seja, à/ao fotógrafa/o responsável pela produção 
da imagem da capa da revista. Todavia, a reportagem na revista ISTOÉ, relacionada 
à capa, vem assinada pelos jornalistas Sérgio Pardellas e Débora Bergamasco8.

Somado a isso, no contexto da produção da imagem em análise, temos 
que levar em conta o período no qual foi produzida. De acordo com as informações 
presentes em todos os sítios online consultados onde está disponível a fotografia, 
da capa aqui analisada, essa foi produzida no 1º de abril de 2016, e divulgada, na 
mesma data, apresentando a revista ISTOÉ daquela edição.

Esta fase da análise, também importa compreender a composição formal 
da imagem, a fim de entender a relação entre os elementos que a compõem.

Cabe dizer, assim, como já analisado na primeira fase, que não há 
elementos imagéticos plurais compondo a imagem, mas apenas a fotografia do 
rosto da retratada, centralizada na capa, porém levemente inclinado o rosto da 

8Disponível em:<http://
istoe.com.br/450027_ 

UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/>
Acesso em agosto de 2016.
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fotografada para a direita de quem observa a imagem. Quanto à coreografia 
cênica, é possível inferir preferência, destaque e proeminência à imagem do rosto 
da retratada, a ponto de que os demais elementos externos ao rosto, inclusive 
seu cabelo sequer aparecem de forma nítida na fotografia, mas estão sombrios e 
recortados pela moldura da capa da revista.

Por outro lado, na análise planimétrica é possível perceber o destaque 
dado pelo produtor da imagem à boca e aos olhos, expressivos de um grito.

Quanto aos elementos textuais, já descritos na 1ª fase de análise, 
compreendemos que estão em convergência à imagem selecionada pelo produtor. 
Isso porque o título da matéria de capa traz a seguinte frase: “As explosões 
nervosas da presidente”.

Nesse ponto, cabe dizer que o termo usado para fazer referência às 
ações da então Presidenta da República, “nervosas”, não se trata de expressão 
linguística inocente, mas sim carregada de significado, na medida em que 
adjetivos dessa ordem, usualmente são atribuídos às pessoas do sexo feminino. 
Isso, evidentemente, é feito com a clara intenção de desqualificar as ações das 
mulheres, que, via de regra, são entendidas como indivíduos descontrolados, pois 
sem controle de suas emoções, e, exatamente por isso, incapazes para o exercício 
de determinadas funções como, especialmente, aquelas de chefia, gerência, 
presidência e comando das ações de outros indivíduos – o que exatamente se 
deu no caso em análise. Não há como interpretarmos de outra forma, senão essa. 
Restou evidenciado, portanto, que a intenção do/a produtor/a da imagem na 
capa de revista era, de fato, desqualificar as ações da presidenta, quando qualifica 
como “nervosas” suas “explosões”.

No tocante ao contexto, no momento da produção dessa imagem, 
conforme compreendemos, também é importante destacar que estavam em 
alta as investigações da operação contra esquemas de corrupção envolvendo 
altas cúpulas da política nacional, nominada como “lava jato”. As ações judiciais 
geradas por esta operação estavam sob a jurisdição e responsabilidade exclusiva 
do Juiz Sérgio Moro, figura que teve grande visibilidade na mídia televisiva, 
impressa e virtual, em decorrência da postura assumida, destoante da usual do 
Poder Judiciário, caracterizado pela imparcialidade e discrição. Esse juiz, por sua 
vez, assumiu postura oposta àquela típica do Poder Judiciário quando concedeu 
entrevistas, participou de programas televisivos, apareceu em destaque em 
inúmeras publicações virtuais, especialmente nas redes sociais e teve sua imagem 
estampada em capas de revistas de grande circulação no país, entre outros 
comportamentos similares. 

Ademais, naquela época, estava em curso no país um processo de 
impeachment contra a presidenta democraticamente eleita o qual culminou por 
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determinar seu afastamento definitivo da presidência da república, no último dia 
31 de agosto do ano corrente.

Cabe mencionar que ainda há discussão quanto à legalidade desse 
procedimento de impeachment, o qual está sob judice, através de recurso 
interposto pela Sra. Dilma Rousseff ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião da produção da imagem aqui analisada, parte da população 
brasileira, cientistas políticos, juristas renomados, entre outros atores da política nacional 
nominavam tal procedimento de impeachment como golpe, o que, evidentemente, 
não era aceito por aqueles que faziam a oposição política a então presidenta.

Assim, tendo em vista o contexto de produção da capa da revista, 
conforme já dissemos, nos parece ter querido o/a produtor/a da imagem, 
propositadamente, associar a figura da então presidenta da república ao de uma 
mulher descontrolada e incapaz de gerir o comando do país, porque estava abalada 
emocionalmente pelo transtorno trazido pelo procedimento de impeachment.

Logo, o ponto nevrálgico de toda a discussão gerada nas redes sociais 
acerca da imagem aqui analisada nos parece estar no fato de que uma revista de 
ampla circulação no país divulgou, como imagem de capa, uma fotografia do rosto 
da então presidenta da república, com expressão de grito fazendo parecer tratar-
se de um momento de descontrole daquela governante, associado à situação 
política do país naquele momento, especialmente ao fato de haver um processo 
de impeachment em curso objetivando o seu afastamento.

Todavia, posteriormente à data da veiculação da revista e divulgação 
da imagem nas redes sociais, veio à tona a informação de que a imagem, de 
fato, tratava-se de uma montagem feita a partir de outra fotografia, realizada 
no momento em que a então presidenta da república comemorava, de forma 
acalorada e com gritos, um gol da seleção brasileira de futebol na abertura da 
Copa do Mundo no Brasil, em 12 de junho de 20149. 

Tal fato, evidentemente, desencadeou parte da polêmica gerada pela 
imagem veiculada na capa, chegando até mesmo a provocar uma manifestação 
popular, nas redes digitais nominada de #ISTOÉ golpista10 11, cujo conteúdo 
imagético é possível verificar a seguir.9Disponível em:

<https://www.facebook.com/photo.
hp?fbid=10208972544301081&set=

a.1258598475329.38649.1540654936&
type=3&theater>

Acesso em agosto de 2016.
10Disponível em:

<https://twitter.com/hashtag/istoegolpista>
Acesso em agosto de 2016.

11Disponível em:
<http://www.brasilpost.com.br/2016/

04/02/istoemachismo_n_9602634.html>
Acesso em agosto de 2016.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208972544301081&set=a.1258598475329.38649.1540654936&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208972544301081&set=a.1258598475329.38649.1540654936&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208972544301081&set=a.1258598475329.38649.1540654936&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208972544301081&set=a.1258598475329.38649.1540654936&type=3&theater
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Figura 2 - Imagem da campanha organizada 
na rede social Facebook denominada de 
#IstoÉgolpista Fonte: #IstoÉgolpista12

Parece-nos, por fim, que é de relevo atentar que os pontos principais 
trazidos à discussão no país a partir da divulgação da imagem aqui analisada são 
as relações de poder, o gênero e a violência de gênero.

Apenas com a finalidade de complementar as reflexões expostas até 
o momento, abordamos, agora, de forma muito breve, algumas questões e 
conceitos sobre violência de gênero, tão somente para que essa temática não 
passe sem nenhuma referência em nosso estudo, embora, neste texto, não seja 
ela a discussão central. 

A violência de gênero está caracterizada pela incidência de atos violentos 
contra a pessoa em função do gênero ao qual pertença. Este tipo de violência 
ocorre quase que exclusivamente contra as mulheres, tendo como agressor/
opressor o gênero oposto. Como nos elucida Bourdieu (1999), a dominação 
masculina é constituída não somente pela violência física, mas também pela 
violência simbólica. Heleieth Saffioti (2001) conceitua violência de gênero como 
aquela impetrada pelo patriarcado a todas as categorias a ele subjugadas:

Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como 
mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função 
patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias 
sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da 
sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. Ainda que 
não haja nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar 
caminhos diversos do prescrito pelas normas sociais, a execução do projeto de 
dominação-exploração da categoria social homens exige que sua capacidade 
de mando seja auxiliada pela violência (SAFIFFIOTI, 2001, p. 115). [grifo nosso]

Assim, podemos entender e definir a violência de gênero como 
aquela praticada por homens contra mulheres, utilizando-se de força física 
ou de ameaças provocando sofrimentos psicológicos, intelectuais, físicos, 

 14Disponível em: <https://www.facebook.
com/hashtag/istoegolpista?fref=ts>Acesso 

em agosto de 2016.>



92 Imagens, mulheres e mídia

sexuais e morais com o objetivo de coagir, humilhar, castigar, submeter e 
punir. Levando isso em consideração, acreditamos que foi exatamente o que 
ocorreu com a então presidenta do Brasil; não só pela tentativa de criar uma 
imagem de mulher “nervosa” e descontrolada, mas também por tal revista ter 
lhe chamado de “presidente”, mesmo sabendo que essa se autodenominava 
“presidenta”, da mesma forma que já o fizera a grande maioria da mídia 
tradicional brasileira, seja a impressa, a televisiva ou a radiofônica.

Nesse sentido e a fim de melhor ilustrar a violência de gênero 
sofrida pela então presidenta é importante dizer que ela não foi a primeira 
e nem muito menos deverá ser a última a sofrer essa espécie de violência 
tãosomente pelo fato de ser mulher. Houve outras capas de revistas, tanto 
no Brasil como no exterior, que adotaram essa mesma prática sexista contra 
mulheres públicas, então em exercício de poder.

Apenas exemplificando, trazemos à lembrança as capas de algumas 
dessas revistas, reunidas pela página Think Olga, em seu perfil na rede 
social facebook, como é possível visualizar a seguir:

Figura 3 - Imagem que reúne várias capas de 
conteúdo machista organizada pela página 
Think Olga na rede social Facebook. Fonte: 
ONG Think Olga13

13Disponível em: <https://www.facebook.
com/thinkolga/photos/a.28941272786092
2.1073741826.289405207861674/764431
693692354/?type=3&theater> Acesso em 

agosto de 2016.
14A expressão gaslighting, segundo 

definição constante no sítio < http://
eaibeleza.com/off/gaslighting-o-que-e-e-

como-se-defender/ tal> [...]é um termo 
que a literatura clínica usa para identificar 

manipulação psicológica de pessoas que 
fazem suas parceiras duvidarem sobre a 

veracidade de um fato ou acontecimento, 
e até mesmo, duvidar da própria 

sanidade. O termo vem da peça de teatro 
Gás Light (1938), em que um marido 

tenta deixar sua mulher louca diminuindo 
todas as luzes a gás da sua casa e, então, 

negando que a luz tenha mudado quando 
a sua esposa aponta a diferença. É um 

abuso emocional muito eficiente que faz 
com que a vítima questione suas próprias 

percepções, sentimentos e sanidade, 
dando poder ao abusador. Uma vez que o 

parceiro abusivo tenha conseguido fazer 
a vítima perder a habilidade de confiar 

em suas próprias percepções, passa a ser 
muito mais provável que ela permaneça 

nesse relacionamento.
15Idem à nota 13.

Ao visualizar esta reunião de capas fomos pesquisar o significado da 
palavra “gaslighting” – que aparece no topo das imagens reunidas. Na mesma 
página da rede social facebook, em que tal montagem foi publicada, a expressão 
gaslighting14, é definida como:

[...] GASLIGHTING, que é uma forma de machismo cruel e perniciosa. Pode ser 
descrita como uma violência emocional que se dá por meio de manipulação 
psicológica e leva a mulher e todos ao seu redor acharem que ela enlouqueceu 
ou que é incapaz.15
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Por outro lado, curiosamente, quando a figura pública, em exercício de 
poder é um homem os mesmos arroubos de fúria e descontrole são entendidos 
como predicados positivos, que qualificam ainda mais esse sujeito para a função 
de controle que exerce. A exemplo disso, apresentamos a capa da revista Época, 
edição de 28 de junho de 2010, que ilustrava o então capitão da seleção brasileira 
de futebol, Dunga, também retratado numa explosão ou surto de fúria. Porém, 
diferentemente do que se passou com a então presidenta Dilma, agora, esse 
sujeito é valorizado pela “garra” e determinação que expressa durante seus surtos 
nervosos, nominada pela revista como um “dom”.

Figura 4 -  Imagem da capa de revista Época da edição
de 28/06/2010. Fonte: Sítio G1 - Revista Época16

Evidentemente, compreendemos que é necessária uma discussão mais 
apurada, sobre essa categoria, a violência de gênero, entre as demais eleitas 
para análise e que emergiram a partir da interpretação realizada pelo método 
documentário da imagem que problematizamos neste artigo, o que pretendemos 
proceder em etapas de investigações futuras.

CONSIdeRAçõeS fINAIS

É de relevância considerar que transformações sociais e culturais são 
necessárias para o combate à violência de gênero. O caráter político e jurídico 
das discussões sobre formas de resistências da violência de gênero, abordando os 
mais variados temas, está fortemente presente nos caminhos dos debates sobre 
a educação. Portanto, discutirmos essas questões nos ambientes educacionais – 

16Disponível em: <http://colunas.
revistaepoca.globo.com/

fazcaber/2010/06/26/
capa-da-semana-102/>

Acessado em agosto de 2016.

http://colunas.revistaepoca.globo.com/fazcaber/2010/06/26/capa-da-semana-102/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/fazcaber/2010/06/26/capa-da-semana-102/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/fazcaber/2010/06/26/capa-da-semana-102/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/fazcaber/2010/06/26/capa-da-semana-102/
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sejam eles de ensino básico ou superior – numa perspectiva política é também 
contestar o papel, o lugar e a construção de uma política educacional voltada à 
igualdade de gênero. Por isso, é fundamental que continuemos a pensar e agir de 
maneira a não aceitarmos, nem legitimarmos práticas que viabilizem a desigualdade 
e a injustiça entre as pessoas pelo fato de pertencerem a gêneros diferentes, sendo 
imprescindível que o exercício das práticas educativas não seja marcado pela 
violência – nem física e nem simbólica, mas pela solidariedade humana.

Essa lógica norteia nossos estudos e justifica a escolha da imagem que 
analisamos neste artigo. Por isso, acreditamos que o desenvolvimento das 
investigações em curso, por meio da metodologia de análise das imagens através 
do método documentário de interpretação, tem mostrado como produtiva essa 
metodologia para atender às questões de pesquisa aqui apresentadas. 

O campo da educação, como apontado, é imagético. Tal percepção é 
compartilhada – e estudada – pelos investigadores antes referidos.

Assim, os resultados preliminares desses estudos indicam riqueza do uso 
das imagens como fontes nas pesquisas educacionais e do método documentário 
como ferramenta metodológica de análise, capazes de trazer importantes 
contribuições para as discussões e compreensão dos espaços educacionais 
investigados – ainda que neste artigo tenhamos aplicado tal método em uma 
produção midiática. Enfim, compreendemos que trabalhar com essa metodologia 
de análise é iluminar e elevar as imagens à categoria de fontes legítimas e 
poderosas, capazes de muito revelar sobre o campo de investigação das pesquisas 
em educação.
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 La reflexión que aquí se presenta resulta de una investigación desarrollada 
en una estancia Post-doctoral, en la Universitat de Barcelona (España), durante el año 
de 2014, con subsidio de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), y tuvo como propósito investigar, en un trabajo teórico y poético, 
las practicas fotográficas hechas por mujeres y sobre mujeres en el contexto de la 
retroalimentación con los medios de comunicación y información. La hipótesis de la 
cual se partió fue que, dada la homogeneización alcanzada por la sociedad capitalista 
de corte neoliberal, los distintos sectores que conforman la cultura contemporánea 
se encuentran contaminados y en constante proceso de ínter influencia, afectando 
así, inclusive, a las practicas artísticas y fotográficas del femenino.

1 deSeNVOlVIMIeNtO y dISCUSIóN
Una breve cartografía del entorno y de la autoimagen contemporánea

En la actualidad, el fenómeno de la relación humana con las imágenes ha 
alcanzado proporciones inimaginables al punto de que hemos logrado llegar en 
una condición en la que, tanto la construcción de nuestra imagen particular como 
colectiva, resulta en gran parte de los modelos propagados a diario, por los medios 
de comunicación en general, medios en los que la ética parece ser esquizofrénica 
e irresponsable. Esa irresponsabilidad y sus consecuencias, Félix Guattari (1990, p. 
25) la clasificó como ‘una población de imágenes y de enunciados ‘degenerados’.

Algunos pensadores coetáneos como María Noel Lapoujade (2013), más 
rotundos y van más allá de la calidad de lo que es enunciado, concentrando la atención 
en los efectos del fenómeno sobre la configuración histórica actual, y clasifican la 
sociedad actual como ‘atrapada’ en un imaginario incontrolable y panóptico.

(…) las cárceles contemporáneas de los imaginarios, no son nuevas cárceles, 
sino la multiplicación, la proliferación y la intensificación inaudita de las 
cárceles de los imaginarios de la humanidad. (…) Cárceles de los imaginarios, 
entre cuyos muros invisibles transcurre la vida de millones de nuestros 
contemporáneos en cualquier rincón del mundo.

Atrapadas (os) en una mirada 
panóptica1 de lo femenino. ¿Qué ha 
sido de nuestras cosmovisiones2? 
Fotografía y cuerpo femenino.

1Panóptico. Al final del siglo XVIII, el 
filósofo y jurista Jeremy Bentham concibió 

la idea del panóptico. Para eso estudió 
‘racionalmente’, según sus propias 

palabras, el sistema penitenciario. Luego 
creó un proyecto de la cárcel circular, 
donde un observador central podría 
ver todos los lugares donde hubiera 

detenidos. ¡Aquí está panóptico! También 
señaló que este mismo proyecto de cárcel 
podría ser utilizado en las escuelas y en el 

trabajo, como medio de funcionamiento 
más eficiente de esos sitios. Fue en ese 

período que, de acuerdo con Michel 
Foucault, comenzó un proceso de 

difusión sistemática de los mecanismos 
disciplinarios, como el panóptico: un 

conjunto de dispositivos que permiten la 
vigilancia y el control social más eficaz, 

pero no necesariamente con los mismos 
objetivos ‘racionales’ de Bentham y 

deseado por muchos de sus predecesores 
y contemporáneos. Desde los años 60 
del siglo XX, cuando Foucault escribió 
sus primeras obras, hasta el comienzo 

del siglo XXI, nuevas informaciones y 
tecnologías de la comunicación han 

surgido, lo que permite nuevas formas de 
vigilancia que se vuelven tan disfrazadas 

que los individuos no logran percibirlas 
fácilmente: se ha naturalizado, quedando 

sin objetivos claros para aquellos que 
utilizan las nuevas técnicas de vigilancia. 

Y también ha adquirido una nueva 
función: la posibilidad de monitorizar 

todo sobre todo. Hoy en día es posible al 
empleador, por ejemplo, leer los mensajes 

de correo electrónico de sus empleados, 
pero también existe la posibilidad de 

leer los mensajes de otros colegas, o los 
esposos de las esposas, los padres de los 
niños, a partir de herramientas gratuitas 

disponibles en Internet. Las empresas 
pueden, desde teléfonos móviles, 

controlar el paradero de sus empleados. 

Continua...

LENZI, Teresa3
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La producción y circulación de imágenes en el mundo circundante, de 
corte globalizado, es definitiva en la construcción sociopolítica de las sociedades, 
conforme explica Martín Hopenhayn (2002),

(…) la cultura se politiza en la medida que la producción de sentido, las 
imágenes, los símbolos, íconos, conocimientos, unidades informativas, modas y 
sensibilidades, tienden a imponerse según cuáles sean los actores hegemónicos 
en los medios que difunden todos estos elementos.’ (…) ‘La asimetría entre 
emisores y receptores en el intercambio simbólico se convierte en un problema 
político, de lucha por ocupar espacios de emisión/recepción, por constituirse 
en interlocutor visible y en voz audible. (…) ¿Quién hace circular los signos y las 
sensibilidades, quién impone su interpretación a los hechos, quién recicla la 
basura mediática para convertirla en señal de identidad colectiva?’

La conformación de las identidades -determinante para ubicar la influencia 
de ese fenómeno de propagación de modelos sobre el imaginario de los propios 
creadores de imágenes- lo encontramos en Stuart Hall (2000, p. 109):

(…) utilización de los recursos de la historia, del lenguaje y de la cultura para la 
producción, no de aquello que somos, mas de aquello en lo cual nos tornamos. 
(…) confluyendo en la percepción crítica de que la identidad envuelve una 
pluralidad de acciones que por veces se enfrentan, por veces se conyugan con 
la diferencia, la exclusión/pertenencia, y la propia calidad del otro4.

Identidad, en la actualidad, dice Stuart, 

Tiene que ver no tanto con las preguntas ‘de quiénes somos’ o ‘de dónde 
venimos’, sino más con la pregunta ‘qué podemos llegar a ser’,« cómo nos hemos 
representado ‘y cómo esa representación afecta la forma de cómo podemos 
representarnos a nosotros mismos. (...) Ellas surgen de la ‘narrativización’ del 
yo, pero el carácter necesariamente ficcional de este proceso no disminuye, en 
modo alguno, su eficacia discursiva, material o política, aunque el sentimiento 
de pertenencia, es decir, la ‘sutura de la histórica’ a través de la cual surgen las 
identidades esté, en parte, en el imaginario (así como en lo simbólico) y por 
lo tanto siempre, en parte, construida en la fantasía, o al menos dentro de un 
campo ‘fantasmático’.

Según Néstor García Canclíni (1999, pp. 11-13), en cuanto al lugar de 
pertenencia y ubicación de las identidades en la actualidad, hay que indagar:

 ‘¿A dónde pertenezco? La globalización nos ha conducido a imaginar de otro 
modo nuestra ubicación geográfico-cultural. (…) O sea, donde se desdibuja y 
vuelve incierto lo que antes entendíamos por lugar. No son áreas delimitadas 
y homogéneas, sino espacios de ínter actuación en los cuales las identidades y 
los sentimientos de pertenencia se forman con recursos materiales y simbólicos 
de origen local, nacional y transnacional’.

En lo que concierne a la sociedad postmoderna como trasfondo de las 
identidades nos dice Hall Foster (2001, p. 226) 

‘(…) en la sociedad contemporánea lo social ha perdido incluso esta integridad 
figural; en lugar de eso, tenemos un colectivo psíquico, una polis de medios 
de comunicación de masas, no únicamente convocada en torno a los 

...Continuação 1

Los gobiernos y crackers pueden, con el 
equipo apropiado, tener la información 

bancaria de cualquier ciudadano, a 
partir de bases de datos individuales 
(por ejemplo, los relacionados con la 

CPMF, edad, por ejemplo) y las cámaras 
digitales vigilan cada metro cuadrado 

de los aeropuertos y de las calles. El 
panóptico se extendió. Y como afirma 

enfáticamente Gilles Deleuze, a mediados 
de los 90, esto llevó a la creación de una 

Sociedad de Control.
2Cosmovisión. Existe una variedad 

de definiciones por numerosos 
autores. Por ejemplo, James Sire 
afirma que ‘Una cosmovisión es 

un conjunto de presuposiciones (o 
premisas) que sostenemos (consciente 

o inconscientemente) acerca de 
la constitución básica de nuestro 

mundo.’ 1. Phillips y Brown dicen que 
‘Una cosmovisión es, antes todo, una 

explicación y una interpretación del 
mundo y, segundo, una aplicación de esta 
visión a la vida. En términos más simples, 

nuestra cosmovisión es una visión del 
mundo y una visión para el mundo.’ 

2. Walsh y Middleton proveen lo que 
creemos es la explicación más sucinta y 

comprensible: ‘Una cosmovisión provee 
un modelo del mundo que guía a sus 

adherentes en el mundo.’ 
3Professora Adjunta no Instituto de

Letras e Artes, Universidade Federal do 
Rio Grande - FURG

4Traducción libre. Destaques de las 
palabras ‘narrativización’, y ‘fantasmático’, 

por la no existencia de palabras similares 
en el castellano
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acontecimientos calamitosos (…), (…) sino también tratada como un sujeto 
traumático (…), como por ejemplo, es el caso de la generación que compartió 
la guerra del Vietnam’.

Así dibujamos de manera breve el contexto desde donde escribimos y 
analizamos la condición sociocultural contemporánea, y en consecuencia, el lugar 
de existencia y a la vez el espejo desde donde uno se mira y se reconoce o no.

2 REtROAlIMEntACIón O REtRO-InFluEnCIA EntRE lOS MEDIOS 
DE COMunICACIón y lOS QuEHACERES FOtOGRáFICOS/ARtíStICOS

Una vez inmersos en los medios, a pesar de todas sus imágenes, sonidos y palabras, 
¿cómo conocer los efectos que éstos tienen sobre todos nosotros?

Fred Ritchin.

El orden simbólico de las representaciones mantiene una relación de 
retroalimentación con el orden social, y eso supone que no existe inmunidad capaz 
de evitar la ínter influencia entre el contexto actual estereotipado y espectacular, 
-y rutinariamente elaborado por el conjunto del sistema de las comunicaciones- 
con los demás sectores de la sociedad. 

Algunos enfoques optimistas sobre la condición sociocultural de nuestro 
tiempo, sostienen que nosotros tendríamos la tendencia de construir focos de 
resistencia contra el totalitarismo cultural, tanto en el ámbito privado como público, y a 
la vez hablan de un sujeto integrado en su tiempo. A nosotros nos importa destacar que 
la integración del sujeto en las condiciones y valores de su tiempo supone adaptaciones, 
condicionamientos, de manera que la manutención de ciertas idiosincrasias no puede 
ser comprendida como sinónimo y/o garantía de la salvaguarda de su mente, de sus 
deseos, de sus valores estéticos, políticos y religiosos.

A diario, nos valemos de una serie de servicios tales como el metro, el 
autobús y las redes comunicacionales. Vemos la tele, leemos periódicos y somos 
sensibilizados por el universo de la publicidad. Utilizamos el ordenador y las muchas 
posibilidades que éste ofrece. Vivimos en un hogar, cual sea, y estamos bajo 
unas condiciones laborales muy similares a las de todos los demás trabajadores. 
Todo eso significa que vivimos, en cuanto gente común, bajo las influencias 
del signo de una sociedad estandarizada y enmarcada por el consumo, lo que 
supone vivir bajo una gran pantalla de influencias. No solamente una influencia 
concreta sobre lo que ocurre con la apariencia de las personas, porque esas son 
menos importantes y parecen ser aun bastante controlables: podemos escoger 
el ‘modelito’ para el personaje que queremos poner en evidencia. La cuestión se 
refiere más precisamente a las partes menos vivibles y que tienen que ver con 
la formación de la personalidad socio-cultural de los grupos sociales. Y aquí se 
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incluyen también los productores y propagadores de imágenes, los cuales viven 
bajo el mismo paraguas que los demás sujetos históricos: buscando maneras de 
encontrar un sitio que les aporte alguna estabilidad. Sin embargo, la ‘astucia’, tal 
como postuló Michael de Certeau, es un recurso que los distingue de los demás, 
ya que les permite inmiscuirse en la estructura social a través de su trabajo. Así, 
los creadores en su conjunto protagonizan y reconocen tanto la problemática de 
la supervivencia en una sociedad normalizadora como los códigos de la coyuntura, 
porque además de sujetos comunes son los productores de las imágenes, de la 
información, y en fin, de los signos. Los creadores, inmersos en las redes de su 
propio tiempo, contaminados por el entorno hegemónico de los sistemas de 
difusión y comunicación, viven así una doble condición: la de hombres anónimos, 
receptores de informaciones, y la de productores de imaginería.

Sobre tales condiciones de ese nuestro tiempo reflexiona Fred Ritchin:

Alguna vez persistió la creencia de que el mundo era plano, pero Colón no cayó. 
Ahora el mundo ha vuelto a ser plano, en la forma de la pantalla del televisor 
o del monitor de una computadora, con la diferencia de que ahora no caemos, 
sino que entramos en él y él en nosotros. Nos convertimos en ‘usuarios’ y nos 
usan. Mientras tanto, nuestro mundo, al que ahora llamamos VR (vida real), se 
reduce a un punto de referencia.

Tal como entienden algunos autores, en la sociedad del capitalismo tardío, 
lo que vivimos es una torsión en el concepto de la palabra ‘cultura’ que sólo puede 
ser entendida, en el momento, en cuanto resultado de la lógica del postfordismo5. 
A diferencia del fordismo, que transformó a los operarios en consumidores con el 
propósito de garantizar la manutención continua del consumo y, en consecuencia, 
de la riqueza, el postfordismo ya no quiere construir sólo bienes físicos, sino ‘(…) 
asociarlos a experiencias, es decir, la capacidad de producir bienes inmateriales, 
de carácter emotivo y cognitivo’ (Tomás Ruiz-Rivas, on-line, 2006).

La caracterización de los creadores contemporáneos encuentra su punto 
de anclaje en la especificidad de su ‘formación’, que es determinada y demandada 
a su vez por las ambiciones y exigencias de la estructura sociocultural global. La 
creatividad de los creativos, es decir, aquello que concierne a su individualidad 
creadora, no puede ser entendida aislada de su contexto histórico y de su entorno 
más físico, el Otro. Tal como entiende Augé (1999),

Desde un punto de vista antropológico, no obstante, la identidad individual 
o colectiva se ha construido siempre a través de la relación con el Otro; no 
se conoce ninguna sociedad que pueda escapar a esta obligación mínima de 
simbolización que torna la relación con los otros pensable y manejable.

El resultado de esa retroalimentación simbólica se refleja en la 
configuración de las prácticas artísticas y sus creaciones, conformándose y 
revelándose características muy peculiares que, consideramos, pueden ser 

5Sergio Martínez Luna, en el texto La 
crítica de la cultura después de la cultura, 

al recuperar autores y conceptos sobre 
el tema, lo enfoca con propiedad y de 

manera muy objetiva y sintética.
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traducidas y resumidas a través de los siguientes aspectos:

- Redefinición de los patrones estéticos a partir del cruce y superposición 
de realidades diferentes entre sí: cultura de masa, grandes tradiciones estéticas y 
culturas populares;

- El vocabulario y lenguaje que utilizan traduce la absorción de lenguajes 
próximos a lo cotidiano que ahora es un híbrido entre la ‘vida real’ y la vida 
proyectada, virtual;

- Tensión poética típica del ritmo, movilidad y problemas sociales, mezclas 
de dimensiones subjetivas y privadas con pasión pública;

- Identificación con la tecnología y la dinámica funcional de su tiempo.

Así, se puede reseñar, a partir de estos elementos, la personalidad cultural 
de los artistas actuales, y los creadores de imágenes en general, como ‘enraizada’ 
en el ‘mundo real’ y en el ‘mundo virtual’, mundos estos impregnados por un 
imaginario contaminado.

3 fOtOgRAfíA hOy. fORMAS, APARIeNCIAS y ReINCIdeNCIAS
(…) algumas obras podem tentar um trompel’oeil, um engodo do olhar, mas toda arte 

aspira a um dompte-regard, a uma domesticação do olhar.
Hall Foster

La fotografía contemporánea -tal como ha ocurrido con las manifestaciones 
culturales de todos los tiempos- informa sobre su propio lugar y su importancia 
en el contexto artístico, e informa sobre la condición sociocultural de su época 
histórica. Eso significa decir, tal como señaló José Luis Brea (2007, p. 62), que cada 
momento histórico, en lo que concierne a sus signos e imágenes, tiene su ‘seña 
de identidad epocal’.

Tomando en consideración este contexto, un análisis sobre la producción 
fotográfica hecha por mujeres y/o sobre mujeres no debe simplemente indagar 
(y/o intentar comprobar) la incidencia de los estereotipos de género en tales 
prácticas, sino también proponer identificar los estereotipos ‘imaginativos’ que 
pueblan los quehaceres fotográficos de las mujeres y sobre las mujeres. Será 
necesario analizar de qué están constituidas las fotografías del femenino en lo que 
se refiere a los valores vehiculados, esto es: precisamos identificar la constitución 
de esas cosmovisiones.

Además, se hace inevitable también indagar –si deseamos un análisis 
más imparcial- sobre la postura de las mujeres productoras de imágenes, porque, 
tal como entiende Carmen Hernández (MBA, enero-marzo de 1998), también 
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se hace necesario hacer una crítica ‘…al sistema androcéntrico6 articulado en 
el arte realizado por algunas mujeres.’ Ya no es posible tratar ese tema dando 
siempre por cierto que toda la producción ejecutada por mujeres es inmune a 
las contaminaciones mediáticas e ideológicas del contexto sociocultural en que 
viven o que hayan heredado. Si la sociedad en que vivimos hoy es consecuencia 
de una sociedad patriarcal y predominantemente machista, es coherente que se 
lleven en consideración los prejuicios que muchas mujeres traen consigo, a pesar 
de toda la conciencia histórica que puedan haber desarrollado.

Por otro lado, hay que considerar que bajo el paraguas de la pasteurización 
y banalización de la sociedad global hay un proceso de contaminación sobre el cual 
nadie suele tener inmunidad total. Tal como reflexiona Suely Rolnyk (1997, p. 1),

A globalização da economia e os avanços tecnológicos, especialmente a mídia 
eletrônica, aproximam universos de toda espécie, situados em qualquer ponto 
do planeta, numa variabilidade e numa densificação cada vez maiores. As 
subjetividades, independentemente de sua morada, tendem a ser povoadas por 
afetos desta profusão cambiante de universos; uma constante mestiçagem de 
forças delineia cartografias mutáveis e coloca em cheque seus habituais contornos.

En un contexto en donde predominan las estéticas y las ideologías 
propagadas por los medios, es previsible que los productores y creativos 
de imágenes no sean del todo inmunes a sus influencias, no obstante estos 
pertenezcan a grupos comprometidos con alguna causa específica (género, etnias, 
minorías en general). Se trata entonces de analizar las fotografías producidas por 
mujeres y o sobre mujeres en ese tejido de contaminación como única manera de 
identificar la apariencias y las formas mas recurrentes, llevando en consideración 
que, de manera inevitable, las subjetividades que subyacen en estos quehaceres 
reflejan, directa o indirectamente, las influencias a las cuales están expuestas.

Seguimos a Rolnyk en lo que concierne a las subjetividades contemporáneas:

Dois processos acontecem nas subjetividades hoje que correspondem 
a destinos opostos desta insistência na referência identitária em meio 
ao terremoto que transforma irreversivelmente a paisagem subjetiva: o 
enrijecimento de identidades locais e a ameaça de pulverização total de toda 
e qualquer identidade.

En ese sentido es importante reconocer que hay un padrón reincidente 
en lo que compete a la apariencia y calidad tecnológica de las fotografías 
contemporáneas. Es difícil distinguir, una vez que no se tengan los datos sobre una 
determinada fotografía, lo que puede ser una pieza publicitaria o una fotografía 
documental y mismo artística, por ejemplo.

6Amparo Moreno describe la existencia 
de un arquetipo viril que, en su calidad 

de construcción ideológica, ha permitido 
articular el poder con el saber para 

privilegiar un modelo sobre el cual se ha 
ordenado jerárquicamente la cultura, 

propiciando un sistema androcéntrico. El 
arquetipo viril protagonista de la historia 
es un sujeto masculino que actúa como 

agente de la historia -considerado ser 
humano superior- y que no representa a 

cualquier hombre. Cfr Moreno, 1986, 98.
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Figura 1 - Fotografía de Jodi Cobb. Spring 
break, Cancun, 2013. Fonte: https://
on.natgeo.com/2xaV2aX /
Consulta em 10 outubro 2016.

Figura 2 - Fotografía. Ana Cuba, Zaragoza/
España. Adriana and María. Fonte: http://

www.oldskull.net/2012/04/imogen-freeland

¿Qué es esa fotografía? ¿Cuáles son sus características? ¿Con qué fin fue 
ejecutada? ¿Es una fotografía artística o una fotografía publicitaria?

De hecho, esta es una fotografía artística de una artista/fotógrafa 
contemporánea (Jodi Cobb (Estados Unidos), pero podría ser la publicidad de 
una bebida. ¿Cuáles son las señales que permiten identificarla como una obra de 
creación artística? Dicho de otra manera: ¿cuáles son las señales que la distinguen 
de una pieza publicitaria? Lo que sucede con esta y muchas otras obras es un 
proceso idéntico: aisladas de sus contextos, poco informan sobre sus fines porque 
bien podrían estar destinadas a un editorial de moda o una campaña publicitaria. 
La ‘epocalidad’ de esas piezas tiene la marca de la sofisticación técnica, del 
refinamiento técnico-estético y también de una impersonalidad funcional. Son 
fotografías bellas sin duda, mientras tanto parecen sufrir de una indiferenciación. 
Por otro lado, tienen en común el hecho de que, en lo que concierne a la presencia 
del cuerpo femenino, podrían haber sido hechas por hombres, ya que persisten 
en enfocar la mujer como un cuerpo de deseo y o de contemplación de la belleza.
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¿En qué difieren, o dicho de otra manera, en que se acercan las fotografías 
arriba indicadas a la iconología publicitaria y de la moda actual?

Es irrefutable la afirmación de que los campos de acción fotográficos son 
cada día más indisociables, y la prueba la tenemos en la conformación estética 
fotográfica contemporánea donde, cada vez más, la fotografía de autor se deja 
influenciar por los aspectos periodísticos y publicitarios, y a la vez, fotografías 
periodísticas absorben cada vez más influencias de la fotografía de intención 
artística. Ese fenómeno es lo que se puede definir como un proceso retro-
alimentario, que, más allá de la expansión de la fotografía, conforma, por un 
lado, un proceso de indiferenciación de los quehaceres fotográficos, y por otro, 
una especie de asepsia imagética. La ascendente de la estética publicitaria en el 
campo expandido de lo fotográfico ha influenciado en el surgimiento de un mundo 
sintético, donde lo retratado es afinado por efectos y manejos de postproducción. 
El resultado de esto es una imagen astuta que trasciende al objeto retratado, lo 
cual es propio de la fotografía de creación. Lo que se puede observar al día de 
hoy es la predominancia de procedimientos y recursos publicitarios en las demás 
maneras de hacer fotografías.

Tal como dijo en su momento Philippe Dubois (1986, p. 21), los 
entrecruzamientos de los diversos campos conllevan a la naturalización de los 
modos de ver. En el caso de la fotografía femenina, ya sea la hecha por mujeres, o 
la hecha por fotógrafos hombres, la consecuencia de esa indiferenciación es que 
la intervención de los modos de hacer de la fotografía de prensa, de la fotografía 
de moda y de la fotografía publicitaria conllevan siempre un reforzamiento de 
‘una’, y ya histórica, identidad femenina. 

4 SOMOS lO QuE SOMOS A PARtIR DE lO QuE nOS ES 
dAdO y PeRMItIdO SeR y de lA CAPACIdAd de SUBVeRtIR. 
INteRCONeCtAdOS, lUegO INteRACtUANteS

En los tiempos que corren ya no basta, no interesa y no tiene relevancia 
concentrar fuerzas en preguntar solamente qué es ser mujer. Interesa pensar, 
analizar e indagar sobre lo que es de hecho importante y vital para las mujeres. 
Deben ser las mujeres quienes pregunten sobre la manera en que quieren vivir 
y sobre lo que de hecho puede hacerlas felices y realizadas, pero para eso es 
necesario que acciones contundentes desde dentro de la producción de las 
fantasmagoría de clichés y estereotipos sean enfrentadas por el conjunto de las 
sociedades. Tal como nos alerta Beatriz Preciado (2013, p. 1), 
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(...) es fundamental hacer una ‘genealogía política del cuerpo’ que nos permita 
conocer y comprender cuáles y cómo han sido los procesos de construcción de 
las ‘ficciones políticas’ -la identidad sexual, el género, la clase social, la raza...- 
que nos conforman y constituyen. Ficciones que son somáticas (es decir, que 
‘toman la forma de la vida’) y que en ciertos casos pueden ser deconstruidas y 
reconstruidas a través de diversas estrategias de resistencia y subversión crítica 
(para que en vez de subyugarnos, nos empoderen. (on line, 2013)

Tras el largo historial de las iniciativas feministas en busca de 
reconocimiento e igualdad en el ámbito social –y aquí podríamos remontarnos a 
las polémicas surgidas aún en el medievo o más adelante, con la ‘Vindicación de 
los derechos de la mujer’, de Mary Wollstonecraft (1792)- el momento actual exige 
que pasemos a una práctica cotidiana. Las grandes cuestiones e indagaciones, 
y las probables respuestas para los cuestionamientos que aún persisten en ese 
ámbito, ya no se encuentran en fórmulas o preconceptos, sino que residen 
en el amplio e irrestricto derecho de vivir, experimentar, de equivocarse, de 
perderse y encontrarse, siempre en un ejercicio consciente de que ya no es 
posible reproducir, mantener y propagar esos falsos y aparentemente ingenuos 
clichés y estereotipos difundidos a diario. Esto presupone ejercitar la negación 
de las pautas históricas –siempre reactualizadas- y de los designios de un mundo 
aún preponderantemente masculino. Dicho de una manera más contundente, 
significa especialmente enfrentar y preguntar de forma continua y reiterada, a 
nosotras mismas, sobre lo que queremos, sobre lo que desean las mujeres, y en 
especial indagar a quién de hecho se quiere satisfacer. Este sigue siendo el mayor 
y más difícil reto al que se enfrentan las mujeres ahora mismo porque, al traer 
modelos atávicos integrados a sus (nuestros) imaginarios, las mujeres, aún en 
tiempos de mayor libertad, se encuentran rehenes ante la inducción continuada 
de modelos. Se hace necesario un enfrentamiento a la cuestión del victimismo: 
ha llegado el momento de indagar y cuestionar la medida en que las mujeres son 
partícipes en la conformación de las cosmovisiones de cada momento histórico. 
En tiempo de imaginerías globales, que suponen el tránsito de informaciones en 
sentido globalizante, es obligado el enfrentamiento a la cuestión sobre la medida 
en que las mujeres son también agentes de procesos patriarcales, autoritarios 
y engendradores de cosmovisiones. Si estamos todos y todas, de una manera o 
de otra, interconectados, es porque somos interactuantes. Sobre eso nos dicen 
Castro-Gómez y Mendieta, (1998, p. 10).

(…) esto [la homogeneización] es sólo una parte de la historia. La otra parte 
es que cada uno de nosotros, en la medida en que se vincula formalmente a 
las redes mundiales de intercomunicación (por ejemplo, viendo la televisión, 
consumiendo símbolos de prestigio, usando los medios de transporte rápido o 
escribiendo un texto como éste en el ordenador), se constituye en un agente 
dela globalización. No debemos pensar, entonces, que estamos frente a una 
estructura homogénea que se impone verticalmente por encima de nuestras 
cabezas y sin nuestro consentimiento.
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O aún como sostiene Dolores Ruiz Gestoso (2013),

Toda la creación que no interroga, que no se plantea las cuestiones de género 
que reproducimos desde hace siglos y sostienen este sistema económico 
desigual entre mujeres y hombres, es arte patriarcal desde un punto de vista 
feminista. Si no reflexionamos consolidamos lo que hay. A lo largo de la historia, 
el arte reproduce un ideal de belleza y comportamientos femenino. (http://
www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/11/05/arte-plantea-cuestiones-
genero-patriarcal/0003_201311V5C8998.htm, Consulta em 05 de noviembre 
de 2013 05:00.)

No es tarea fácil asumir la participación, en cuanto coautores, en una 
historia tan traumática y compleja como la historia femenina bajo los auspicios del 
autoritarismo histórico, y menos aún deconstruir una historia tejida en un tiempo 
que traspasa todas las civilizaciones y que siempre, ya sea a través de hechos 
concretos (como leyes y reglamentos), ya sea a través de abstracciones (valores, 
principios, preconceptos), continuamente sugiere un perfil del ‘género femenino’, 
especialmente a través de la reproducción ‘naturalizada’ de estereotipos. Pero, ‘La 
identidad es una construcción que se relata’, dice García Canclini (1995, p. 107), 
y eso significa decir que lo que presentamos, sea a través de nuestros cuerpos, 
de nuestras oralidades, sea a través de cualquier representación o creaciones 
artísticas, es y será siempre un relato de la identidad que reconocemos como 
nuestra. Somos siempre partícipes, ya sea por omisión o acción.

CONSIdeRACIONeS fINAleS
Fémina y fetus. Mujeres que miran, que son miradas, y las que producen el que mirar

Fémina proviene del verbo latino arcaico fevo, hermano de fio (hacerse), crear, producir, 
‘producir un fruto’. Por provenir de un verbo que en latín anteclásico ya estaba en desuso, las 

palabras derivadas de él fueron deformando sus significados. Así, femina, es la que produce... 
Fetus, ‘el que se produjo’...

El cuerpo femenino ha sido tema permanente en el contexto de la 
historia de las representaciones, en todas las épocas. Ya fuera el cuerpo virgen y 
el cuerpo de la virgen, ya fuera el cuerpo de delicias, pero predominantemente 
un cuerpo femenino visto a través de la mirada masculina que trataba de captar y 
presentar una ‘femineidad’ idealizada con mucho ardil, de acuerdo a los cánones 
hegemónicos del momento. Eso supone decir que, en el conjunto de la historia 
de las representaciones, en mayor grado, ha sido la mujer el objeto de la mirada 
de aquellos que fueron los creadores y creativos, lo cual significa decir que ellas 
han estado en un estado de observación. Al paso de los siglos, y especialmente 
a partir de la fuerza de los movimientos feministas históricos que han aportado 
ánimos a la insurrección de las mujeres, estas han empezado a tener voz e 
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inserción en el campo del arte y de la cultura en general -aunque que de manera 
muy desproporcionada.

Fue en la década de los setenta que las cuestiones de ‘género’ empezaron a 
tener reconocimiento por las ciencias sociales, especialmente por la antropología, 
que admitió el género como una categoría específica y que se ha interesado en 
estudiar el hombre y la mujer en cuanto ‘culturas’ de diferencias. Desde ese 
momento, las mujeres, también a través de sus propios esfuerzos, han empezado 
una lucha por la visibilidad y por el derecho de ser el sujeto del enunciado. Y 
esa lucha tenía como motor el principio del sujeto universal ‘mujer’ (Preciado, 
2005). La opresión femenina, la invisibilidad femenina, la infra-valorización 
femenina, el descaso hacia lo femenino, las oportunidades de trabajo femeninas, 
fueron pautas continuas de esos primeros movimientos. Las mujeres, bajo la 
universalidad del género, se han politizado y han conquistado por lo menos el 
derecho a ser ‘pautas’ de reflexión por el gran conjunto social. Eso significa que esa 
lucha no ha terminado. Pero en el transito de los cambios culturales, económicos 
y políticos, el sujeto universal ‘mujer’ ha sido desplazado, según Preciado, hacia 
una multiplicidad de sujetos. Es decir, las luchas por las cuestiones femeninas, 
en si una reivindicación hacia una minoría social, al paso del tiempo empiezan a 
sufrir un desplazamiento ‘del lugar de enunciación de un sujeto universal ‘mujer’ 
hacia una multiplicidad de sujetos situados’ (PRECIADO, 2005). Y de la misma 
manera, gracias a la ‘crítica feminista del feminismo’, las referidas luchas sufren 
una expansión: ya no se trata de un feminismo, sino de feminismos, de minorías 
en general, se trata de un transfeminismo. Según Antonella Corsan (2006, p. 36),

Se trata de lanzar la hipótesis de un devenir feminista de la política de los saberes 
–en estos momentos, más bien hablaría, siguiendo a Beatriz Preciado, de un 
devenir ‘transfeminista’, entendiendo por ‘transfeminismo’ ‘(…) la forma que 
toma el feminismo cuando corre el riesgo de una situación de multiplicidad’. 
La historia del feminismo es la de un pluralismo sin doble sentido, es la de la 
pluralidad de feminismos, la de un pensamiento en multiplicidad. Los enfoques 
que deconstruyen el propio concepto de “mujer” a favor de un pensamiento 
político de la multiplicidad sexual, étnica y racial ponen en cuestión el principio 
de la diferencia biológica; en una primera aproximación, el término post-
feminismo puede dar cuenta de este desplazamiento fundamental. 

La trayectoria de las tentativas de liberación del género femenino hacia 
la conquista del reconocimiento social, en lo que concierne a la igualdad, es larga 
y compleja y no hay cómo profundizar aquí en ese estudio. De cualquier manera, 
lo importante es subrayar que, tras tantas iniciativas y avances, la mujer, sea de la 
etnia que sea, sea de tal o cual grupo social, sigue siendo (ad) mirada. Es decir, aún 
ocupa un lugar céntrico en la historia de las representaciones. Tal localización en 
verdad sigue indicando el lugar que ocupan, de hecho, las mujeres en la sociedad. 
Tal como expresa Elsie Mc Phail Fanger (2008, p. 7):
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Es contundente al decir que las representaciones artísticas sobre mujeres 
reflejan el lugar donde se encuentran en la cultura occidental, y señala que 
especialmente la publicidad es uno de los sistemas de represión que mejor 
plantea el compromiso que se establece entre una imagen determinada y la 
vida y el arte como forma de mistificación que perpetúa la opresión existente 
entre las relaciones sociales.

 Por todo eso, el análisis crítico de la historia de esa representación sigue 
siendo indispensable para comprender las cosmovisiones sobre ese mismo femenino.

Concluimos con un llamado a que pensemos sobre un conjunto de 
cuestiones: ¿Cuál es el lugar que ocupa la mujer creadora y criatura en ese contexto? 
‘Fémina’, según la etimología, es la que crea, es la que produce, es la productora de 
frutos, la productora del ‘Fetus’. En ese contexto una cuestión se impone: ¿desde 
dónde la mujer produce sus creaciones? ¿Cuál es la plataforma ‘cosmovisual’ de 
donde parte la mujer para concebir sus creaciones? ¿Cómo la mujer actual se 
representa a sí misma y a las mujeres contemporáneas en la contemporaneidad? 
¿qué nos cuentan las fotografías hechas por la creadoras femeninas?
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A representação feminina na mídia é um tópico que cada vez vem ganhando 
mais espaço em rodas de discussão. O fato se dá pela capacidade de penetração 
e influência que este possui, pois desde muito cedo a mídia faz parte do cotidiano 
das pessoas, definindo preferências, criando estereótipos, e, consequentemente, 
levando a exclusão de quem não faz parte de determinados perfis físicos e 
psicológicos. Na sociedade atual, crescemos, aprendemos e absorvemos o que 
devemos ser, como devemos nos portar, ao que devemos nos assemelhar. No 
que tangencia à construção feminina, certos arquétipos e características são 
privilegiados - seja branca, loira, magra, jovem, bela e domesticada – o que 
colabora para que tópicos à respeito de igualdade e representatividade tornem-
se mais distantes.Partindo desses ideais construídos e da impossibilidade de 
alcançar esses pré-estabelecimentos, encara-se o discurso da exclusão, o qual diz 
que estamos erradas, que não seremos aceitas, que não há lugar para quem está 
fora dos padrões.

Ao longo dos anos, cristalizações danosoas instalam-se no nosso 
imaginário de forma inconsciente, as quais enraízam-se de forma tão marcante que 
muito se exige para a sua desconstrução. Porém, apesar do cenário apocalíptico, 
observações e experimentos me levaram à enxergar o poder que a cultura pop 
pode desempenhar nessa mudança de discurso, em busca de igualdade de 
gêneros, gerando reflexão e possibilitando quebrar paradigmas.

No caminho para alcançar esses objetivos, meus estudos me levaram 
à análise de diversos produtos midiáticos, tais como, filmes, seriados, histórias 
em quadrinhos, etc. Oriundos do circuito convencional da cultura pop, os quais 
possuem um forte poder de inserção e impacto na formação da identidade de 
jovens e crianças. Corroborando com o pensamento de Fairclough (2001) que 
acredita, quea mudança social só é plenamente atingida por meio da mudança 
no discurso vigente e usando pressupostos da Análise Crítica do Discurso (ACD), 
tenho dedicado minha pesquisa à identificação e exposição das representações 
normativas do feminino apresentadas pelas mídias supracitadas, com intuito de 
prover argumentos e sugerir novos caminhos em busca de uma maior diversidade 
e representatividade, bem como enaltecer as produções que já percorrem esse 
caminho em busca de uma sociedade mais igualitária.

REPRESENTAÇÃo E GÊNERo NA 
CuLTuRA PoP: o FEMININo No 
uNIVERSo Do CINEMA BLoCKBuSTER

1Doutora em Linguística Aplicada, 
Universidade Católica de Pelotas – UCPel.

CÉ, Otavia Alves1
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No presente trabalho abordo a primeira parte dos meus estudos, 
denunciando o perfil de “mulher ideal” vendido pela cultura pop, tendo como 
objeto de estudo produções cinematográficas, com base nos Estudos de 
Gênerosrepresentação (BUTLER, 2003; DE LAURETIS, 1987), cujo entendimento é 
de que o gênero é uma categoria do qual o significado é construído socialmente 
e cuja definição se dá conforme a performance executada pelos indivíduos; e 
nos pressupostos da ACD ((FAIRCLOUCH, 2001, 2003, 2010; WODAK, 1997)), um 
viés específico da análise linguística que tem como objetivo analisar as diferentes 
formas de discurso (verbal ou visual), procurando entender o significado subjetivo 
do discurso e sua possível influência nas relações de poder.

1 CUltURA: dO POPUlAR AO POP

De acordo com o pensamento de Laraia (2009), cultura é um elemento 
pertencente unicamente ao ser humano, entendido como “diferentes formas de 
comportamento entre os homens” (p.16), ou um conjunto de “conhecimentos, 
crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 
adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade as quais são construídas 
através de um processo de aprendizagem” (p.25). O autor acrescenta que as ações 
de cada indivíduo baseiam-se na “imitação dos padrões culturais da sociedade em 
que vive” (p.51). 

A comunicação é um dos elementos tidos como oriundos da cultura e, 
para Laraia (2009), “não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade 
de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral” (p.53), visto que, 
a partir do poder de fala, passa a existir a possibilidade do humano trocar 
informações e transmiti-las aos demais, “criando assim um interminável processo 
de acumulação” (p.53). Portanto, agrupamentos de valores são perpetuados em 
um grupo de indivíduos através da comunicação entre as gerações do mesmo, 
onde os mais velhos ensinam os hábitos que perpassam para os mais novos, 
mantendo os conceitos para uma determinada sociedade. 

Hall (2005) define a cultura como dependente de símbolos, uma 
vez que “todo comportamento humano se origina no uso de símbolos” (p. 
180). A partir da capacidade de criar e interpretar simbolismos a cultura seria 
elaborada e perpetuada - definindo então que “o comportamento humano é o 
comportamento simbólico” (LARAIA, 2009, p. 57). Dessa forma, todo significado 
de um símbolo é dado de acordo com a cultura que o gerou. Geertz (1966), 
entende que os significados e símbolos são compartilhados entre os atores sociais 
e não internamente em cada um. Seriam “públicos e não privados. [...] Estudar 
a cultura é portanto estudar um código de símbolos partilhados pelos membros 
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dessa cultura” (p.65). O autor afirma que a cultura deve ser vista como “um 
conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras e instruções para 
governar o comportamento” (GEERTZ, 1966, p. 68) 

Os componentes ideológicos dos sistemas culturais podem ter 
consequências adaptativas no controle da população, ou seja, a partir destes 
é possível que haja a hegemonia e manipulação das pessoas que estão dentro 
de determinado grupo cultural. Portanto, a cultura guia atividades realizadas 
por atores sociais e funciona como justificativa para suas ações, uma vez que 
fundamenta a base moral dos indivíduos de uma sociedade. 

 Definido o conceito de cultura, torna-se plausível aprofundar o 
entendimento em um viés específico: a cultura pop.

Enquanto a cultura popular, também chama de folclore, se diferencia por 
ser um conjunto de tradições e crenças, cujo conhecimento é universal para um 
determinado povo, e que é construída ao longo da história, a cultura pop é um 
fenômeno mais efêmero e localizado, restrito a nichos ou tribos pertencentes à 
uma dada sociedade. 

A cultura pop, como é entendida hoje, surgiu a partir da Segunda Guerra 
Mundial, passando a se desenvolver exponencialmente após o final da Guerra 
Fria, e constituindo-se como um produto exportado por influenciadores culturais, 
tendo os Estados Unidos como figura principal. A partir dos desenvolvimentos 
dos meios de comunicação, esse fenômeno passou a se tornar elemento chave da 
indústria cultural, cujo objetivo é, segundo Silva (2016),

[...] obscurecer a percepção de todas as pessoas, principalmente, daqueles 
que são formadores de opinião. Ela é a própria ideologia. Os valores passam 
a ser regidos por ela. Até mesmo a felicidade do indivíduo é influenciada e 
condicionada por essa cultura (s/p).

Vista dessa forma, a indústria cultural, por meio do fenômeno cultura pop, 
é causa e consequência, utilizando de produções de entretenimento e produtos 
culturais para a disseminação de ideologias e valores, como também para a 
constante sensação de necessidades, gerando o consumo. Cria elementos de 
fácil acesso e apelo à população, os quais acabam por se inserir no cotidiano dos 
indivíduos por meio do entretenimento, fomentando os ideais compartilhados 
pela população na sua dada época.

Hollywood desempenha um papel fundamental na propagação de ideologias 
através de filmes, sendo hoje o principal produtor de filmes de larga escala. Assim 
que o cinema deixou de ser visto como mero registro e inscreveu-se na narrativa 
ficcional, percebeu-se o imenso potencial do filme como produto. Teve início, então, 
a fabricação em massa de “fitas de cinema” e, junto com ela, a constituição de uma 
grande estrutura mundial para sua propagação e venda (BUTCHER, 2004).
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Hollywood nasceu no pós-guerra, quando os países europeus enfrentavam 
dificuldades financeiras e estruturais, que mudaram o fluxo da produção de 
filmes. As produções hollywoodianas foram as primeiras a ter o aspecto de mass 
media2, formato necessário à propagação da cultura pop. Para Butcher (2004), os 
filmes “nunca foram concebidos apenas para consumo interno, mas pensados e 
fabricados para ‘ganhar’ o mundo” (p.17).

Para competir com a chegada da televisão, por volta dos anos 1950, a 
indústria hollywoodiana precisou reinventar-se. Nessa época surge o padrão 
“multiplex”, no qual os cinemas passam a oferecer várias salas menores, 
ao invés de uma grande sala por auditório. Esse novo sistema, permite aos 
cinemas reproduzirem uma quantidade maior de títulos, atraindo mais público, 
principalmente no primeiro fim de semana da estreia - fazendo do resultado da 
bilheteria se tornar determinante para a avaliação de um filme. 

Entra-se na era dos chamados blockbusters. Butcher (2004) os define como 
(2004), “filmes-evento que ‘precisam’ ser vistos imediatamente” (p.21), ou seja, o 
objetivo é que se tornem uma moda passageira, com retorno financeiro imediato.

Além de todo o consumo que os blockbusters envolvem, eles também 
podem ser considerados produtos de ampla influência social, poderosos 
propagadores de modelos a serem seguidos. Em se tratando da representação 
feminina, por mais que haja um movimento recente de inclusão e diversificação, 
os blockbusters, em sua maioria tendem a se ater em representações limitadas. 

2 PODE Até nãO SER PRInCESA, MAS BElEZA é ESSEnCIAl.

 Na concepção de inconsciente coletivo elaborada por Jung (2000), 
esta é vista como uma camada mais profunda do inconsciente universal aos 
seres humanos, uma vez que é inata a cada indivíduo. O inconsciente coletivo 
é composto pelos denominados arquétipos: “complexos de vivência que 
sobrevivem aos indivíduos como destino e seus efeitos são sentidos em nossa 
vida mais pessoal” (JUNG, 2000, p.39), portanto eles basicamente retratam 
um conteúdo inconsciente, que varia de acordo com “sua conscientização e 
percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual 
na qual se manifesta” (p. 17). Uma das formas que expressa os arquétipos são os 
mitos, manifestos na cultura pop através da representação e dos papéis sociais 
assumidos por heróis e heroínas.

Devido ao contexto contemporâneo ter como base a sociedade patriarcal 
binária hetoronormativa, os dois gêneros considerados dentro do padrão 
servem como base para atribuição de valor e significação de todo indivíduo. A 
performance de gênero resulta em uma representação que será consumida e 
interpretada como discurso.2Tradução literal: mídia de massa.
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 Heróis e heroínas são representados e valorizados de forma diferente 
em produções da cultura pop. Desde a questão quantitativa – podemos perceber 
um número reduzido de personagens femininas em tramas de blockbusters – 
até a questão qualitativa – existem menos possibilidades para as personagens 
femininas, num geral, resumindo-se à um número restrito de papéis sociais a 
desenvolverem ao longo da história – a mãe, a esposa, o interesse romântico, a 
princesa em apuros.

 E mesmo que em raros casos, as personagens femininas consigam fugir 
desses arquétipos em produções cinematográficas, tornando-se guerreiras e 
até mesmo as protagonistas em uma esfera dominada pelo masculino, acabam 
caindo em outro estereótipo: o da beleza física imposta pelos padrões da mídia. 
Dificilmente veremos uma protagonista feminina, ou – tão preocupante quanto - 
um interesse romântico do protagonista masculino cuja aparência seja discrepante 
do ideal pregado pela comunicação de massa. Dessa forma, o discurso da 
padronização para a aceitação é ensinado e reverberado entre garotas e garotos, 
elas vendo como devem aparentar, eles quais parceiras devem escolher. Nessa 
espiral degenerativa, onde não há espaço para a diversificação de representações, 
não há vencedores. 

A feminilidade e suas obrigações normativas determinadas pelo papel 
tradicional de gênero encontrado na sociedade patriarcal é um sistema baseado 
na exclusão, o qual prega a dominância de certos padrões sobre uma gama 
muito mais ampla de outros modelos recusados. Possibilidades se estreitam e a 
dificuldade de se enquadrar ou de se sentir representado leva aos mais diversos 
fatores, da frustração à busca insaciável e hiperconsumista de tentar se encaixar. 

3 REPRESEntAtIVIDADE (Ou FAltA DElA): JOGOS VORAZES  

Jogos Vorazes3 é uma série de filmes estadunidense baseada nos livros 
homônimos da autora Suzanne Collins. A série consiste em quatro filmes - Jogos 
Vorazes (2012), Em Chamas (2013) e A Esperança – Parte 1 (2014) e Parte 2 (2015). 
O segundo e o terceiro filme da franquia encontram-se na lista dos 65 filmes de 
maior bilheteria da história, enquanto o primeiro e o quarto na lista dos 100 filmes 
de maior bilheteria da história, configurando-os como expressivos blockbusters.

A trama do filme se passa em um futuro distópico, na região onde 
anteriormente situava-se a América do Norte, na história dividida em doze distritos 
classificados de acordo com a sua renda. Nesse cenário, todo ano acontecem 
os ditos Jogos Vorazes, onde adolescentes são sorteados para lutar até a morte 
numa espécie de reality show, transmitido ao vivo pela televisão. Nesse contexto 
desenrola-se a saga da protagonista Katniss everdeen, uma garota de 16 anos, 3No original: Hunger Games
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valente e hábil no uso de arco e flecha.
Nos livros, Katniss, é descrita pela autora com a aparência típica de seu 

bairro: pele morena, cabelos pretos e lisos, e olhos cinzentos. Tal descrição fazia 
com que os leitores percebessem Katniss e seu povo como não-branco (Figura 1).

Figura 1 - Representações de Katniss feitas por leitores. Fonte: www.deviantart.com

Todavia, durante a seleção do elenco Katniss foi especificada pelos produtores 
como “europeia”. Em entrevista à revista Entertainment Weekly4, Suzanne Collins 
chegou a afirmar que dada a distância temporal em que se desenvolve a trama, um 
período de tempo onde centenas de anos se passaram a partir do momento atual, 
auxiliada pela queda de fronteiras ocorrida antes do inpicio de Jogos Vorazes, era de 
se esperar que houvesse uma grande mistura étnica. Dessa forma, definir uma atriz 
aos moldes “europeu”, não só contrariava a descrição original da personagem e a idea 
de sua autora, bem como acabou por delimitar um biotipo excludente para a heroína.

No decorrer do livro, referências ao fato de Katniss ser bonita ou não 
são praticamente nulas, atendo-se a descrição física somente para ressaltar 
ferimentos, sujeira ou qualquer outro obstáculo que a heroína venha a enfrentar. 

Na contramão da descrição, entretanto, a atriz escolhida para viver Katniss 
no cinema (figura 2) é considerada um ícone de beleza, adequando-se ao modelo: 
jovem, branca e magra. Não é intenção aqui contestar qualque mérito artístico, 
porém as exclusões e demandas feitas durante o processo de seleção e escolha 
da pessoa que iria vivenciar uma personagem que poderia contestar os padrões 
femininos apresentados pelos blockbusters demonstra o privilégio da brancura em 
Hollywood, bem como a preferência pelo padrão preestabelecido pela mídia.

4Fonte: “Team ‘Hunger Games’ talks: 
Author Suzanne Collins and director Gary 

Ross on their allegiance to each other, and 
their actors”. Entertainment Weekly.
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Figura 2 - Katniss no cinema. Fonte: www.google.com

Escolher uma atriz que se parecesse mais como a Katniss que Collins 
descreve - e que pode ou não se auto-identificar como branca  - poderia desafiar 
as idéias tradicionais de beleza propagados pela cultura pop e pelos meios de 
comunicação de massa, dessa forma mostrando uma nova faceta à sociedade 
ocidental, a qual tende a associar beleza com heroísmo.

CONSIdeRAçõeS fINAIS

O cinema blockbuster, elemento integrante da cultura pop, mesmo 
nascido há mais de 30 anos, ainda segue demonstrando poder na hora de ditar 
padrões: Uma indústria, muito relacionada com conceitos sexistas e de exclusão, 
estabelecidos como uma norma social. Apontar e acusar esses padrões é um 
passo indispensável para que se alcance uma mudança social, afinal nem todos os 
consumidores da cultura pop enquadram-se nos moldes por esta ditados.

 Em busca desse ideal, vemos um surgimento da pressão por considerar 
e representar as pessoas fora desse modelos, propiciado pela popularização da 
internet ao redor mundo, pois a partir dela diversas vozes até então silenciadas 
tiveram a possibilidade de se apropriar desse canal de comunicação considerado 
democrático na constante tentativa de alcançar uma sociedade mais igualitária.

Nesse contexto, percebemos que mulheres passaram a ocupar esse 
espaço para criticar a desigualdade existente nos mais diversos âmbitos sociais e 
enfatizar a necessidade de que suas vozes sejam ouvidas. A representatividade do 
indivíduo feminino nos blockbusters é um dos diversos temas problematizados, 
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o que trouxe à tona a desaprovação de mulheres com sua representação de 
objeto frágil, domesticado e de desejo masculino, existente de uma forma geral, 
nos produtos da cultura pop. Se recentemente com toda essa movimentação, 
vislumbramos indícios que contestam o papel das personagens femininas em 
blockbusters, ainda não conseguimos desassociar a oferta da beleza que estas 
personagens carregam. 

Com base nesse estabelecimento volto a afirmar que é necessário que se 
desmistifique o padrão normativo apresentado pelo cinema blockbuster, gerador 
e influenciador de tendências, no que diz respeito a forma como as mulheres são 
representadas. Assim como o conceito de beleza é volúvel e variável, também 
é a categoria mulheres. Um grupo heterogêneo que não pode ser resumido às 
características jovem, branca e magra, quando falamos de sua beleza. 

Concluo afirmando que este é apenas o primeiro passo para se caminhar 
rumo a uma mudança nos paradigmas de representação do feminino na cultura 
pop. Mas é necessário que se conheça a regra para que assim ela possa ser 
subvertida de forma eficiente. 
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Intimidade e
transgressões
do feminino



Durante el inverno boreal de 2009 y 2010, me he dedicado a la realización 
de una práctica doctoral en Madrid, en el Estado español, cuyo objetivo ha sido 
efectuar un estudio comparativo entre revistas electrónicas. Me he dado a la 
tarea de investigar en el mundo madrileño trans, queer y/o de disidencia sexual, 
cuáles son las autoras o los autores académicos que se dedican al estudio de lo 
queer y del arte. Es así cómo me he deparado con Lucas Platero. Sólo que cuando 
he conocido a Lucas no era Lucas, sino Raquel. Entre las publicaciones que tratan 
sobre gênero y sexualidades, destacan los libros de Raquel Platero3. Así que la 
he elegido para entrevistarla y para que de esa forma yo pueda tener acceso al 
contexto en que se producen las teorias queer.

La entrevista ha sido efectuada en Madrid prácticamente en la misma 
semana en que la he conocido. Más tarde, he viajado a Paris, para dar continuidad 
a mi investigación. Ha sido en París, precisamente, en una tarde de invierno, 
cuando sentada, en medio de la sala de la Biblioteca Pública de Información del 
Centre Pompidou, cuando he recibido um e-mail de Raquel Platero firmado como 
Lucas Platero. En ese mismo instante, le he enviado a Raquel un email donde 
le he preguntado si ella también es Lucas. Luego y sin contra-tiempos, ella me 
ha respondido afirmativamente. Incluso, a los pocos segundos, ha rectificado su 
posición diciéndome que ella es Lucas y que únicamente lo deja de ser cuando le 
solicitan su documento de identidad.

Todavía ahora, no he encontrado la razón principal por la que a partir 
de ese momento me he sentido atraída no por Lucas, sino por la imagen de 
Lucas, por su fotografía digital, por su retrato, por los diversos íconos de él que 
circulan en la Internet, por lo que su encanto representa estética, artística y 
performáticamente, su no-identidad, su media identidad o su total ambigüedad. 
Desde aquella tarde, intento hacer uma distinción entre lo estético, lo artístico y 
lo performático, cuando mergullamos en el contexto de la visualidad del deseo. 
Se trata de conceptos, pero para mí, desde aquel inédito momento, han sido 
como camadas que ocupan el mismo lugar en la superficie de mí percepción. 
Yo, artista y teórica, que tanto he creído saber cómo se producen las imagens, 
sus métodos y sus interpretaciones, desde aquel instante han caído todas mis 
convicciones y mis afirmaciones. Esa atracción, ese trabajo sobre mi mirada y, 
por lo tanto, sobre mi cuerpo, ha venido a ocupar mi tiempo, mis pensamientos, 
las anotaciones y los rumbos de mi producción. La imagen trans de Lucas ha sido 
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como una mancha de tinta que se estampa sobre los papeles, libros, journals, 
pantallas, cámaras fotográficas, dibujos y todo, absolutamente todo mi material de 
investigación. Es así como ejecuto esta escritura, con la intención de saber cuáles 
y cómo se constituyen las visualidades, estéticas e dissonâncias que producen las 
prácticas artísticas de lo queer y de cómo son importantes esas imágens para la 
configuración y desconfiguración identitária de (nos)otros sujetos. El potencial de 
esas imágenes en lo que se refiere a los procesos de subjetivación y a esse tipo de 
situaciones visuales han desestabilizado las formas habituales de identificación. 
Por lo que esas modificaciones de ver y pensar el arte, las imágenes y los modos 
de subjetivación, han estado alimentando la necesidad de investigar y practicar 
ese concepto que nortea mi investigación: ambigüedad.

 ¿Qué es lo que vemos cuando vemos? ¿Qué tipo de predisposiciones 
incorporamos visualmente para la percepción e interacción con imágenes 
identitarias? ¿Cuál es la relación entre el deseo y lo visual? ¿Por qué se crea un 
proceso subjetivo de seducción frente a imágenes ambiguas? ¿Cuál es la relación 
entre ambigüedad y arte? El objetivo principal de este capítulo es entonces mostrar 
cómo actúa un régimen epistemológico visual en la percepción y producción 
estética y artística. Y cómo ese régimen se constituye en el lenguaje.

Desde una perspectiva queer, propongo metodológicamente (re)producir 
el lenguaje de determinadas propostas artísticas, a través del concepto de 
ambigüedad. O sea, si han sido las ciências, las artes y las tecnologías las que 
han intervenido visualmente para la construcción de un código binário (hombre / 
mujer, masculino / femenino, humano / animal, civilizado / selvaje), quiere decir 
que será usado el propio lenguaje como tecnología para la (de)codificación de 
los procesos de subjetivación, con el fin de problematizar la identidad. A través 
del concepto de ambigüedad produzco transmorfosis visuales questionando la 
manera de percibir lo femenino. Así, es posible definir la problematización de lo 
femenino como las formas de pensarse, de definirse, de codificarse y de sentirse 
a si mismo, como sujeto femenino, así como sus reglas de acción y sus relaciones 
consigo mismo. En el momento en que estoy utilizando el concepto de ambigüedad 
para el estudio artístico de lo femenino también lo estoy problematizando. Estoy 
utilizando la acción de problematizar desde la perspectiva de Michel Foucault 
(1984b). Para Foucault, la problematización tiene como objetivo pensar y analizar 
políticamente el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas, reglas de 
acción y modos de relación que regulan la forma de pensar e institucionalizar el 
conocimiento y sus objetos, lo que es muy diferente de tener como objetivo el 
estudio de sistemas de representación.

Ese cuestionamiento sobre lo que sería lo femenino a través del arte de 
lo queer incluye elementos sociales, políticos y económicos; la expresión directa 
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de las dificultades de su pensamiento, de su percepción y de sus contradicciones, 
hace posible ese cuestionamiento (FOUCAULT, 1984).

A seguir, problematizo lo femenino mediante el uso del concepto 
ambigüedad. Para ello, explico cómo ha estado operando un régimen 
epistemológico visual para la regulación del conocimiento de lo femenino como 
imagen y como cuerpo, en el arte y en la cultura.

1 RéGIMEn EPIStEMOlóGICO VISuAl

 Sugiero que existe um régimen epistemológico visual que actúa 
culturalmente en la percepción y producción de la identidad. Así, parto del 
supuesto de que lo femenino – y lo masculino – se constituye en el lenguaje de 
un régimen epistemológico. Para la presente investigación, estoy priorizando la 
dimensión visual de ese régimen. Me interesa destacar el papel de lo visual, del 
cuerpo como imagen, desde una perspectiva queer, como una dimensión que 
interfiere en la producción de identidades sexuales y de género.

Las teorías queer operan a través de (re)significaciones (HALBERSTAM, 
2005) de categorías, de prácticas culturales y de los modos en cómo son usados 
sobrecodificamente objetos o tecnologías para la producción de subjetividades, 
deseos, géneros, sexos, identidades y/o sexualidades. Es importante no perder de 
vista esta dinámica operativa, pues será ejecutada a lo largo de la tesis. O sea, a la 
transacción de conceptos e imágenes le sigue la démarche metodológica queer: 
resignifico la determinadas prácticas artísticas, con el propio lenguaje que estoy 
escribiendo. En síntesis, muestro mostrar cómo operando con el concepto de 
ambigedad puede ser cuestionada la naturalización del código binário.

Sobre esas bases, puedo imaginar elrégimen epistemológico visual como 
um sistema de conocimiento constituido políticamente en un lenguaje formal y de 
inmensas profundidades. Concibiendo el cuerpo como imagen, el régimen utiliza 
códigos de clasificación para la identificación de cuerpos parlantes. Lo que quiere 
decir que la clasificación de las identidades incluye también la construcción de 
tipos de visualidades. El binarismo identitário femenino/masculino es construido 
como natural e inmodificable.

Esta configuración de la estética identitária se construye a partir de 
un dimorfismo sexual que es también constitutivo de nuestro pensamiento 
occidental. Estoy de acuerdo con Deleuze y Guattari (1996) cuando explican que 
ese pensamiento binario opera en una matriz unitaria que produce modelos 
miméticos. Estamos siempre intentando encontrar correspondencias binarias que 
sean análogas a lo femenino/masculino. Quiere decir que la “representación” es 
dada por una lógica dicotómica cultural.

El régimen epistemológico visual es accionado en la vida diaria gracias 
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a las interpelaciones dadas por imágenes de los medios informativos, del cine, 
de la publicidad y de todas aquellas que están en el entorno visual. Mediante la 
creencia de que nuestro proceso de visualización es natural, somos interpelados a 
configurar modelos visuales análogos binarios: femenino/masculino, homosexual/
heterosexual, progesterona/testosterona, siempre intentando establecer 
representaciones com correspondencias estructuradas en un lenguaje visual. Esa 
representación se articula a prácticas tecnológicas más allá de las discursivas. Lo 
que implica que ese régimen visual está mediado por la tecnología, como explico 
a continuación mediante la realidad intersexual.

2 hORMONAS, ReMOCIONeS y OtRAS AlteRACIONeS

Fenómenos de intervención cirúrgica y/o de tratamiento hormonal 
utilizados en casos de “intersexualidad” pueden ayudar a entender el papel de la 
tecnología dentro de un régimen epistemológico visual, en una ansia política por el 
reconocimiento estético de lo binario como “natural”. Para comenzar, la invención 
de categorias como “intersexualidad” ha facilitado la dicotomización cirúrgica, 
pues nos invita a pensar en un lugar “entre” y generalmente, cuando se está en un 
“entre” quiere decir que tenemos dos posibilidades, lo cual viabiliza la operación 
de la división binária. Estas cirugías son practicadas en bebés. Funcionando como 
estrategia discursiva, el concepto justifica la intervención en los cuerpos. En otras 
palabras, la intersexualidad desdobla esa invención denominada “naturaleza” 
cuestionando el sistema heteronormativo de sexo, género y sexualidad.

La ambigüedad del nacimiento de bebés intersexuales es examinada por 
un equipo médico (CHASE, 1998). La decisión de la atribución sexual es más social 
que médica. El visual correcto para una performance adecuada, en el caso de la 
designación masculina, por ejemplo, es uno de los criterios del equipo médico 
(FAUSTO-STERLING, 2000). El equipo escoge entre la convención de lo femenino o 
de lo masculino, para designar un sexo.

El noventa por ciento de las atribuciones sexuales es “femenina”, dadas 
las limitaciones técnicas. Según los dictados médicos, es más fácil criar cuerpos 
femeninos que masculinos, por los pocos requerimientos de actividad o sensibilidad 
que les son exigidos (PINO, 2007). Un clítoris grande representa una amenaza para 
las expectativas de una conducta sexual heterosexual (2007). Este tipo de cirugía 
es un proceso de destrucción (CHASE, 1998). Durante la intervención es removido 
lo que se categoriza dentro del lenguaje de la ciencia como clítoris hipertrófico. En 
los años sesenta, la cirugía era etiquetada como “cliteroctomía”, semejante a las 
prácticas de países africanos (1998) como Guinea, Burkina o Somalia.

En la actualidad, el aspecto estético y visual continúa siendo uno de los criterios 
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iniciales a tomar en cuenta para el tratamiento médico de intersexuales, como lo es 
el tamaño de los genitales (PINO, 2007). La diferenciación sexual es sobrecodificada 
tecnológicamente dentro del paradigma binario femenino/masculino, en beneficio 
de lo que puede ser categorizado como retórica visual (CAO, 1998).

También es posible evidenciar el papel significativo de la imagen como 
cuerpo en otros espacios tecnológicos para la constitución de lo femenino, a 
través de un reconocimiento político del cuerpo construido por el paradigma 
hormonal. Por ejemplo, la valorización de cuerpos varoniles es un producto de 
la inversión capitalista y científica en la producción molecular de lo masculino, 
mediante las hormonas categorizadas como masculinas y que, están dirigidas para 
la maximización de la virilidad asociada a fuerza y deseo sexual. Mientras que la 
inversión investigativa y científica de las hormonas denominadas femeninas está 
siendo orientada tecnológicamente para el control de la sexualidad y capacidad 
de reproducción (PRECIADO, 2008).

El hecho de no aceptar la legalización de la libre administración de 
testosterona también ayuda a visualizar el conflicto. Muestra que el uso de 
testosterona crea problemas somatopolíticos que modifican la decodificación 
visual – e también auditiva –, o sea, el nacimiento de cabello facial – y cambio 
de voz – (PRECIADO, 2008), interfieren en la práctica del régimen epistemológico 
visual, porque no se es consecuente con el lenguaje del dimorfismo sexual. Estoy 
interpretando el concepto de somatopolítico como una forma de producir discursos 
a partir de gestiones de prácticas tecnológicas con el cuerpo, recodificándolas de 
tal forma que no estén afectando la normatividad de la estética de lo visual y 
que, tampoco estén colocando en cuestión a la heteronormatividad (2008). El 
cabello y la voz son significantes que cuestionan la “virilidad” de hombres, y el 
“carácter técnicamente” construido del género (2008) a partir del lenguaje de 
tecnologías determinadas. El dispositivo de la sexualidad (FOUCAULT, 2009) actúa 
como un dispositivo de codificación. Los cuerpos se diluyen en lo que parece ser 
la ontología de un cyborg en una imagen condensada de imaginación y realidad 
material (HARAWAY, 1985/1991).

La teoría queer desafía asunciones hegemónicas en lo que respecta a 
las relaciones entre sexo anatómico, género sexual, identidad sexual, objeto de 
deseo y práctica sexual (ELLIOT & ROEN, 1998). No se trata de afirmar la existencia 
de 4 ó 5 sexos, como afirmaba Fausto Sterling (1993). El punto está en aceptar que 
las identidades de género y sexuales poseen un carácter radicalmente construido 
tanto discursiva como tecnológica y visualmente. De alguna forma u otra, este es 
otro de los objetivos de la presente propuesta, el mostrar cómo la visualidad es un 
elemento que tiene que ser tomado en cuenta cuando se estudia la producción de 
las subjetividades, deseos y eroticidades. Tomando en cuenta que esta visualidad 
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no es solamente apariencia o superficie, sino que es construída y actuada 
tecnológicamente. La reiteración discursiva es también visual. Y lo visual afecta 
el proceso constitutivo de sujetos. La identidad de gênero está en continuo devir.

3 ARtE DE lO QuEER

A partir de una perspectiva queer (re)produzco el lenguaje de determinadas 
imágenes y prácticas artísticas que cuestionan lo femenino dentro de un régimen 
epistemológico visual. El arte y las imágenes contemporáneas deben ser explicadas 
iconológicamente en relación a otros trabajos del imaginario virtual que navegan 
en la Web, en un contexto de globalización, já que no siguen la periodización de la 
historia del arte, sino que el espacio virtual permite pensar las imágenes fuera de 
un proceso linear facilitando asociaciones y nuevas contextualizaciones.

Al operar con el concepto de ambigüedad estoy proponiendo 
metodológicamente pensar el lenguaje visual del arte como tecnología, 
experimentando otros usos con la finalidad de (re)producir un lenguaje que 
genere otras articulaciones, otros desprendimientos de lo que nos seduce a partir 
de imágenes específicas. Lo que pretendo es discutir la estética de la ambigüedad 
en imágenes que desafían el determinismo visual de la heteronormatividad 
o del binarismo sexual. Esto es, luego de haber mostrado que la producción 
de los cuerpos está mediada por prácticas discursivas tecnológicas durante las 
cirugías en intersexuales y mediante la investigación, producción y consumo de 
hormonas, estudio la relación entre lenguaje y cuerpo como imagen artística, 
problematizando lo femenino como construcción discursiva y en consecuencia, 
el código binario.

Si parto del supuesto de que el conjunto de nuestros hábitos corporales 
se ha constituído por técnicas aprendidas (MAUSS, 1974), puedo concordar con 
Clifford Geertz (2001) que el cerebro no puede operar independientemente fuera 
del contexto cultural, y que por lo tanto nuestra mente se encuentra en amplia 
interacción con el mundo. Lenguaje, cultura, tecnología y pensamiento son 
inseparables. El lenguaje es una herramienta para la auto-construcción humana 
(HARAWAY, 1985/1991). La frontera entre ciencia ficción y realidad social se 
disuelve, no existe una separación entre lo tecnológico y lo orgánico (1985/1991).

Investigar arte de lo queer implica pensar en el lenguaje como un sistema 
que se encuentra en acción a partir de otras realidades visuales, con incidencias 
materiales – y hasta psicoanalísticas y orgánicas –, lo que quiere decir que 
imágenes posibilitan (re)producir lenguajes, imaginar o construir otras formas de 
pensar, actuar, afectar, percibir y sentir, a partir de lo que se está visualizando 
(HORSTKOTTE & PEDRI, 2008), atingiendo realidades contextuales. La imagen 
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es un acontecimiento. Simultaneamente, el arte escapa de modelos únicos y 
preestablecidos. Es un campo privilegiado de posibilidades para lo queer.

La (re)producción del lenguaje que ideo debe ser realizada en imágenes 
que operen en la ambigüedad, lo que quiere decir que no son las imágenes ylas 
prácticas artísticas convencionales o estructuradas en un dimorfismo sexual o las 
canonizadas y legitimadas por la história del arte “oficial”.

Operando con el concepto de ambigüedad es posible tensionar el régimen 
epistemológico visual. Pienso del mismo modo que Helen Mc Donald (2001), 
para quien la ambigüedad en el arte permite deconstruir los estereotipos de 
femineidad transgrediendo construcciones generalizadas del cuerpo femenino.

En imágenes como las que he seleccionado para efectos de la presente 
investigación – y que a continuación explico –, muestran el deseo de problematizar 
las categorías binarias, al mismo tiempo en que exponen un cuerpo facultado 
seductoramente sugiriendo un placer fuera de un régimen epistemológico visual 
en lo que se refiere a la proposición de correspondencias de lo femenino con lo 
masculino y sus respectivos desdoblamientos. 

No puedo dejar de admitir, que utilizando el concepto de ambigüedad 
en este contexto, el estatuto de la producción del arte feminista esencialista es 
incierto. Al invocar un ideal de femineidad puro indagando impulsos denominados 
primarios para la constitución de una raíz identitária, este tipo de feminismo 
esencialista (ESCUDERO, 2003) se ha deparado con una contra-narrativa de la 
ambigüedad que excluye cualquier tipo de fantasía o utopía, desde los ochentas, 
en el pasado siglo XX, hasta los días de hoy.

Por otro lado, como explica Helen Mc Donald (2001), si bien es cierto 
que los resultados pueden ser inesperados, cuando no hay una definición o 
percepciones previsibles, también existe la apuesta de que estas prácticas de 
arte favorecen la democratización de la producción de arte al servicio del placer 
o la pornografía. La globalización de la cultura ha permitido la proliferación 
de imágenes que vuelven complexas cuestiones de corporalidad e identidad, 
produciendo visualidades híbridas.

Dentro de una “tipología de lo ambiguo”, emergen conceptos tales como: 
“cuerpo andrógino”, “cuerpo híbrido”, “cuerpo abyecto” o “cuerpo post-humano”, 
cuyas performatividades de género y sexo desplazan a la identidad como ideal 
(2001: 3). Esto puede ser observado en algunos trabajos como los de Del LaGrace 
Volcano. Volcano es un artista que desafía las “normas” de género. Consume 
testosterona para ampliar atributos hermafroditas de su cuerpo. De esta forma, su 
cuerpo ha estado atravesando mutaciones, desde lo lesbiano a lo hermafrodyke, 
a lo transhombre y/o a lo intersexuado (MAHON, 2005/2007). A través de 
tecnologías de género Volcano tiene como uno de sus objetivos recartografiar 
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lo social. Creando nuevas geografías de género que tengan el potencial de 
constituirse como fuente de evidencia de diferencias y divergencias afectando la 
valuación de lo social (VOLCANO, 2005). Lo queer es una contra-narrativa que 
problematiza lo social. Volcano también se considera un terrorista del género. 
Entendiendo por terrorista del género como cualquiera que subvierte y desafía 
el código binario, en este caso, el género. Es un desafío necesario, porque es un 
hecho que lo binario ha llevado a que mucha gente sufra siendo obligada a actuar, 
comportarse y existir obedeciendo a padrones determinados o de lo masculino o 
de lo femenino, convirtiéndose en innúmeras veces en víctima de queerfobía, en 
el espacio cotidiano, cultural, político, económico, laboral, etc.

En el trabajo de Volcano, titulado Torso Hermafrodita, la configuración 
genital aparentemente puede ser nombrada como pene, pero también puede 
ser categorizada como clítoris. Así también y dialogando con otras imágenes 
dentro de la historia del arte, la exposición del torso nos remite a la Venus, de 
Milo (Séc. 130-100 a.C); simultáneamente, la delicadeza del gesto corporal nos 
evoca el Hermes, de Praxíteles (Séc. IV a.C). Lo que estoy queriendo indicar es 
que el imaginario visual rompe con el orden simbólico de la representación de 
lo femenino y de lo masculino, pues la Venus es por tradición femenina, y el 
Hermes, masculino. La imagen nos abre una inagotable fuente de inspiraciones 
visuales para la (re)producción de un lenguaje de la seducción de lo ambiguo, 
pero se carece de nombres o palabras que vayan más allá de la clave binaria, para 
poder construir descripciones y raciocínios. El lenguaje está condicionado por 
el régimen epistemológico visual. ¿Cómo podría ser? ¿De qué forma podríamos 
nombrar lo erótico visual en este trabajo? ¿Es posible hablar de una seducción 
ambigua? ¿Con cuáles palabras? ¿Cuáles adjetivos? ¿Existen substantivos para 
este tipo de arte? ¿El placer del arte puede ser descrito o nombrado cuando 
deja de ganar sentido la ontología sexual? ¿El peligro está en el placer que un 
hiper-clítoris puede sugerir, como clítoris que substituyen la función del pene 
eternamente glorificado? ¿Existe un terror anal?, ¿se teme a la producción de un 
orgasmo anal producido por las caricias que un clítoris denominado hipertrófico 
pueda provocar en un ano? Esto me recuerda claramente el pensamiento de Paul 
(Beatriz) Preciado (2009) cuando afirma que algunos órganos poseen un estatuto 
biopolítico privilegiado, quedando como indefinidas las prácticas sexuales donde 
el ano copula.

La (re)codificación del placer que pueda suscitar ese tipo de imágenes, 
como la de Volcano, y de las diferentes relaciones que se establecen en el 
imaginario del deseo es uno de los elementos a tomar en cuenta para el estudio 
de las subjetividades disidentes desde lo queer.

Es posible y pertinente hacer una articulación de esta imagen con el filme 
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XXY, dirigido por Lucía Puenzo, en 2007. El filme trata de un/a sujeto intersexual 
que se resiste al tratamiento médico para la estandarización de su género, huyendo 
junto con sus padres a una villa cerca del océano, en Uruguay. La familia recibe la 
visita de otra familia argentina configurada por padre, madre e hijo. La visita es 
pensada para analizar la posibilidad de una cirugía en el sujeto intersexual. 

En la película XXY, una teoría de la ambigüedad se impone como contra-
narrativa de las “normas sociales” (AMICOLA, 200é). En un pasaje del filme que me 
interesa, voy a explicar cómo a partir de una visualidad es posible (en)codificar prácticas 
culturales, colocando en tensión las relaciones habituales de jerarquía entre géneros.

Para comenzar, es importante indicar que el personaje principal que 
figura como intersexual lleva el nombre ambiguo de Alex, lo cual posibilita 
encuadramientos y voces fuera del marco previsible de género. Alex es quien 
está siendo tecnoconstruido como mujer, a través de productos farmacéuticos y 
enunciados performativos constantes.

Como intersexual, Alex posee el poder de ejecutar cualquier práctica 
sexual sin la necesidad de utilizar dispositivos – con esto no quiero sugerir que los 
dispositivos substituyan miembros del cuerpo o que, cuanto mayor sea el número 
de miembros corporales, mayor sea la capacidad de un cuerpo para producir 
placer –. Lo que me interesa destacar es que el imaginario que produce un cuerpo 
intersexual desborda las expectativas que puedan llegar a corresponder a los 
cuerpos pensados dicotómicamente estables.

Para fornicar con el huésped adolescente que ha llegado a la casa, por 
ejemplo, Alex escoge el placer sodomita. Su padre observa el acto. Descubriendo 
a Alex como “activa”, cuenta para su esposa ironizando el gesto: “Nuestra 
hijaenrabó al huésped”. La inversión de la jerarquía de las diferencias produce 
tensión, pues ahora no se trata de la hija – mujer – enrabada por el huésped – 
hombre –, sino de lo contrario, es “la mujer” quien enraba. En esta escena, el 
padre está utilizando las palabras que corresponden a la descripción del hecho, 
pero paradoxalmente no coincide con el lenguaje heteronormativo que concede 
privilegios al hombre, del régimen epistemológico visual. 

Lo que quiero decir es que a partir de la visualidad de lo que había 
estado siendo normativizado como femenino, de la interpretación del padre, 
se desencadenan enunciaciones (im)previstas. El ano es un órgano indefinido 
y potentemente erótico. Pero ha sido “ensuciado” visualmente a través de 
instancias institucionales artísticas, mediáticas, médicas, jurídicas y sociales. No 
obstante, el ano es compartido por humanos y animales y su uso contribuye 
para la desjerarquización de prácticas culturales, como puede ser percibido en 
prácticas sado-masoquistas, por ejemplo.

A partir de la producción de prácticas visuales como las artísticas o 
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cinematográficas es posible presentar alternativas del deseo, trabajando el cuerpo 
en otras dimensiones como la del ano. La exposición de estas imágenes (en)
codifican nuestra(s) cultura(s). Por eso es importante el estudio de la seducción 
y el deseo desde lo visualmente artístico, porque de esa forma el imaginario 
es activado proyectando usos diversificados del cuerpo, permitiendo concebir 
nuevas prácticas experimentales, que cuestionen lo científico y lo normativo.

A partir de enunciaciones expuestas y articuladas visual y verbalmente, 
pueden llegar a realizarse interferencias política y subjetivamente en la vida 
cotidiana. Puedo ver que el proceso del deseo visual incide en prácticas de la 
vida. En este caso, el arte traiciona biopolíticas de la diferencia sexual. Puedo 
afirmar que el arte, desde una perspectiva queer, se constituye como un campo 
abierto a nuevas formas de visibilidad del sujeto sexual y que, pueden llegar a ser 
traducidas mediante una (re)producción del lenguaje. Si parto de la idea de que 
el arte puede llegar a ser una extensión del deseo, es posible comenzar a imaginar 
lo que el arte de lo erótico estudiado a través de la ambigüedad pueda hacer: 
conectarnos a otros cuerpos, hacernos percibir otras realidades de cuerpos con 
las más diversas sensualidades expresas en variadas manifestaciones visuales. ¿El 
deseo es visual?

Otras imágenes producen otros grados de visualidad y por lo tanto, 
operan a través de otros grados de ambigüedad, como es el caso de fotografías 
de Catherine Opie. Puedo percibir que sus imágenes desconfiguran convenciones 
identitarias. Cuando sé que el sistema binario exige clareza en su definición, 
veo que, en Opie, la ambigüedad interviene en la clareza, en la nitidez y en la 
visualidad del retrato. Porque en sus imágenes la visualidad nítida presenta un 
entrecruzamiento de elementos que desautorizan el predominio hermético de lo 
femenino, como lo son el performance corporal, el peinado y el vestuario, como 
en seguida explico.

En Angela Boots, la profundidad de la imagen está dada por la performance 
corporal, es decir, por la disposición del cuerpo. La profundidad del espacio 
fotográfico está marcada inicialmente por una de las piernas recostada que figura 
en un primer plano y que, en un único eje y dirección nos conduce a la totalidad 
de la modelo, imponiendo la bota sobre el cuerpo. Angela botas es como Opie 
la presenta. Estéticamente, las botas transforman la femineidad de la modelo. 
Porque las botas nos remiten a “soldado” que, históricamente está vinculado a 
masculinidad. Este travestismo dinamiza una peligrosa inestabilidad, por el sentido 
heroico o guerrero que puede ser desdoblado o inferido a partir de la apariencia de 
la personaje y que, es contrario a la estereotipada mártir femenina (LEDUC, 2006).

Las botas o la indumentaria en Angela botas nos indican también una 
diversidad sartorial. Con este término quiero referirme a la forma en que las 
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ropas y accesorios están indicando un tipo de sentimiento y transformación 
indeterminados, connotando una condición política trans. Estoy utilizando lo trans 
como la potencia de tránsito sin la necesidad de estancarse en categorías como 
hombre o mujer. Ahora, esa práctica sartorial deliberada es paradoxalmente tanto 
constrictiva cuanto liberadora, desde el punto de vista feminista (SHACKLETON 
RAFFUSE, 2009). Porque el sentido heroico y guerrero se intensifica cuando 
sabemos que tradicionalmente la moda en el vestuario femenino es un soporte 
para la visualidad heterosexual de los sujetos. La moda es un mecanismo cultural 
que produce sujetos femeninos que deseen sujetos masculinos (FUSS, 1992).

Se sabe que el vestido actúa como dispositivo que supone vanidad y visa 
agradar la mirada masculina para la regulación de la construcción de lo femenino. 
Pero aquí, en el trabajo de Opie, la estética, la vanidad, el glamour de la modelo 
están siendo (re)producidos en el lenguaje ambiguo de su postura. Esto es algo 
que me interesa porque es que sí creo que la condición queer y trans posibilitan 
un (re)codificación de estética a través de la experimentación de nuevas formas 
artísticas. Hay un objetivo claro de desidentificación con el género, pero también 
una necesidad de marcar ese tránsito. Y creo que el visual de la modelo lo permite. 
Es ahí donde está operando la ambigüedad.

Puedo decir que lo trans en el arte atravesado por la ambigüedad no 
cree en la anatomía. Lo trans no está interesado en lo que puedan representar 
categorías como identidad sexual. Más allá de una cirugía, lo trans cree en una 
transformación subjetiva constante. No se identifica con ningún género. Tal vez, 
el término más cercano a este tipo de presentación visual sería transgénero. Lo 
transgénero no debe ser confundido con lo transexual. Lo transexual cree en 
la anatomía sexual. Mientras que lo transgénero extrapola la sobrecodificación 
sexual. Lo transgénero está fuera de la ley, contrariamente a lo que sucede con 
lo transexual que está dentro de la ley, porque no sigue ningún protocolo para 
alcanzar una identidad esperada (MORELL CAPEL, 2010). Lo transgénero está 
vinculado con la autoapropiación de la identidad personal, se crea ampliando el 
concepto de performance, actuando desde los márgenes (CASTEL, 2003).

En el caso del arte de lo queer, las o los personajes – o simplemente 
personajes – no se estacionan en “el otro” gênero. No hay espacio para lo binário. 
Porque el imaginario que provoca lo queer mediante los accesorios y los distintos 
elementos con los que trabaja este tipo de imágenes es artístico, no se cierra en 
una única interpretación. En una imagen, esa indefinición, esa transcodificación 
sexual es imprescindible para esa provocación de lo seductor en la ambigüedad. 
Esa posibilidad de lo trans es importante visualmente.

El arte, desde lo queer y lo trans sugiere subjetividades utópicas. Trabajar 
con (re)producción de lenguajes significa esa transcodificación, significa esa 
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presentación de visualidades utópicas que generan otras subjetividaddes. Por eso 
estoy en desacuerdo con Gayle Rubin cuando opina en la entrevista con Judith 
Butler sobre Tráfico Sexual (2003) que, el análisis literario o cinematográfico – 
creo que se puede incluir el análisis artístico –, no parte de personas de carne 
y hueso. Comparto la idea de Halberstam (1998/2008) de que separaciones de 
ese tipo contribuyen para fortalecer la creencia de que existe una verdad en la 
conducta sexual y una ficción en el análisis textual – donde incluyo imágenes 
también de percepciones para otra configuración del deseo y de la subjetividad.

Puedo afirmar que la perspectiva queer, como la estoy desarrollando, no 
trabaja con modelos unitarios o miméticos, ni tampoco con analogías, puesto que 
para eso está la sociología, la antropología, la historia o la psicología, para hacer 
cartografías sociales, mapeamentos y tautologías. Así como no podemos hacer 
teoría sobre lo que no hemos experimentado, tampoco podemos aspirar a lo que 
no hemos imaginado, en este caso, visualizado.

No quiero radicalizar la importancia de la visualización, apenas deseo ampliar 
el debate sobre las posibles contribuciones del arte visual para la(s) cultura(s).

4 ARChIVOS

Existen otros casos en que la ambigüedad puede operar en el imaginario. 
Es el ejemplo de una de las imágenes que pertenecen al archivo imagético de 
Goodyngreen4. La artista Goodyngreen persigue un eros ambiguo. Aunque 
parezcan ser ejercicios experimentales, las modelos que aparecen se muestran 
con actitud. Digo esto porque no hay timidez en ellas y aunque parezcan acasos se 
percibe que hay un “ensayo” fotográfico, estableciendo un diálogo con secuencias 
cinematográficas y de deseo. Hay planos completos, pero también hay cortes. El 
local puede ser urbano o en interiores. Podemos apreciar vistas de la ciudad de 
Berlín o locales cerrados, apartamentos donde aparece la cocina, los cuartos o 
los baños. Todos los objetos mostrados por la fotógrafa hacen sentido, no hay 
ruidos. El enfoque hacia lo erótico es claro cuando los encuadramientos están 
direccionados a la interacción de las modelos.

La última vez que he entrado en el site de Goodyngreen, la administradora 
ha dispuesto las imágenes en miniatura a manera de link, de tal manera que es 
posible seleccionar cuál fotografía se desea visualizar ampliándola. Ya en el blog, 
las imágenes surgen verticalmente en la pantalla comenzando por las últimas que 
han sido posteadas, indicación que aparece en la fecha y en el horario. Algunas 
tienen el nombre de la ciudad que, puede corresponder al lugar donde se ha 
producido la foto. Cada imagen posee en la parte inferior izquierda el Copyright 
de Goodyngreen. Hay un espacio para poder escribir comentarios. Como ya estoy 

4Disponible , este tipo de archivos 
imagéticos funcionan como colecciones 

virtuales en la Internet. Hoy en día existen 
decenas de sites o blogs, donde la(s) 

administradora(s) almacenan un gran 
volumen de imágenes experimentales 

categorizadas como genderqueer, 
trans, transfeministas, trans-marika-

bollo, transgenders y otras no menos 
importantes. Los sites constituyen un 

dispositivo complexo político, artístico y 
conceptual. Operan transnacionalmente 

textos y linkes que están interconectados 
a otros sites o blogs con los mismos 

objetivos para la (en)codificación de la(s) 
cultura(s) en sus más variadas disidencias 

y reincidencias sexuales, cuestionando 
sistemas económicos, derechos, políticas 

públicas, violencias de género, o bien, 
anunciando programaciones sobre 

festivales de arte y cultura.En el caso 
de Goodyngreen, aparecen imágenes 

de performances estéticas y artísticas. 
Las fotos a veces aparecen con títulos 
o frases para conjuntos fotográficos o 

simplemente son etiquetados como “Sin 
título”. Los títulos ofrecen alguna idea 
sobre la imagen, pero en realidad son 

muy concisos y en ocasiones llegan hasta 
confundir, pareciendo ser este el objetivo 

de la administradora. Generalmente, 
la autora no especifica la técnica, ni la 

dimensión de las imágenes. Durante 
la investigación he estado entrando 
al site y me he dado cuenta que hay 

una preocupación artística, existe una 
composición en la organización del 

espacio, en la secuencia de las fotos 
que pertenecen a una misma temática 

y, en las propias imágenes en lo que 
se refiere a aspectos formales como 

equilibrio, enfoque o cuidado del ángulo. 
A partir del site es posible linkar el blog 

de la autora que se identifica como 
fotógrafa-autodidacta. También dice que 

nació en Dinamarca y que su trabajo es 
desarrollado en el escenario queer de 

Berlín, donde actualmente vive ella y las 
modelos que ella escoge. 
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familiarizada con el site desde 2009, en 2010 he estado intentando encontrar 
aquellas imágenes con las que he estado trabajando. De cualquier forma, he tenido 
el cuidado de salvar las imágenes, porque la Internet funciona de esa manera: 
podemos encontrar imágenes que nos cautivan y, en menos de minutos pueden 
llegar a desaparecer. He vivido esa angustia más de una vez. He tenido que pasar 
noches y madrugadas buscando una única imagen, con éxito o sin éxito. Aunque 
las haya guardado en un power point que es el formato que uso para almacenar 
las imágenes para poder contemplarlas en secuencia y ampliadas totalmente en 
la pantalla, siento un vacio cuando no las encuentro en la Internet. Me invade una 
tristeza imaginando los motivos que llevaron al autor, autora o artista, a retirar 
del espacio virtual una imagen determinada. El motivo que más me duele es el 
posible arrepentimiento de la autora, que se haya decepcionado con su trabajo y 
que de buenas a primeras las haya deletado.Tal vez porque es algo que yo practico. 
Es el gran riesgo de trabajar con objetos electrónicos. Diferente de como sucede 
con los objetos físicos que difícilmente pueden desaparecer, sabemos que están 
ahí, aunque haya colecciones privadas inaccesibles, sabemos que están ahí y que 
en cualquier época, en cualquier momento podrán ser expuestas. El valor de la 
exposición, de que se muestre el objeto es un acontecimiento, tal vez de mayor 
envergadura que el propio objeto. 

En la fotografía Catalogue Couple # 3, de Goodyngreen, la ambigüedad 
actúa queerizando la imagen al erotizar la visión, transformando la mirada de 
quien percibe en una actividad incesante, porque no hay ninguna respuesta 
determinante sobre lo que está sucediendo. El imaginario prevalece sobre el 
orden simbólico, cuando en la superficie de la pantalla del ordenador no hay 
correspondencia entre visión y conocimiento, entre lo visible y lo conocible. Cómo 
bien apunta Godelier, en el orden simbólico – que es el espacio del dimorfismo 
sexual – una realidad soporta otra realidad, mas nunca toma su lugar (2003). 
Tanto lo simbólico como lo imaginario componen lo real, la realidad subjetiva 
y la intersubjetividad (2003). La simbología masculino/femenino o su analogía 
masculino/masculino o femenino/femenino, parece no ganar espacio en esta 
imagen de Goodyngreen. Y tampoco parece tener sentido. Hay un erotismo 
que escapa a lo simbólico. El imaginario de lo no binario actúa con lo simbólico, 
provocando otras formas de pensar lo erótico. Puedo sugerir que se trata de una 
imagen ambigua que no soporta como exclusiva la realidad simbólica, porque no 
aparecen visiblemente símbolos que establezcan una correspondencia femenino 
/ masculino. El imaginario despierta nuestros sentidos. 

Goodyngreen interfiere en la visión longincuamente anestesiada 
(BOURCIER, 2005) por la simbología binaria. Ese despertar atiza la orden de 
nuestros afectos. Esos personajes imagéticos pueden ser conceptuados como 
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lo que la artista Monika Treut (2000) denomina gendernauts / navegantes de 
géneros, aludiendo a Sandy Stone, convidando a que sean vistos en una nave 
desanclada en un océano de diferentes identidades, una excitación y formidable 
sensación de fronteras identitárias.

En la fotografia, la acción se desarrolla encima de una máquina de lavar 
ropa. El choque de los sentidos entre los cuerpos desnudos se intensifica cuando 
sabemos que la máquina puede estar encendida y, por lo tanto, vibrar en la piel 
y en los músculos de las personajes. Se amando o no, estabilizando identidades 
o no, lo único que resta es el placer visual que no está preocupado con el 
entendimiento o cualquier tipo de explicación científica sobre el acontecimiento. 
Lo que nos recuerda la descripción que Maurice Merleau-Ponty (1979) descubre 
como propia de la percepción erótica: un deseo ciego. Las máquinas no ven. Las 
máquinas son cuerpos y los cuerpos son máquinas ciegas de deseo. De repente, la 
producción de una ceguera de conocimiento visual parece ser la única condición 
para que se establezca la orden del deseo imaginario. Lo simbólico necesita de la 
razón para ser visto. Y de la vista epistemológica para que haya razón. Lo erótico 
en la ambigüedad nunca puede ser simbólico. El placer de lo simbólico está en el 
gozo del entendimiento. Lo paradoxal estriba en que, ¿el lenguaje – aunque visual 
–, es inevitable para que surja el imaginário?

 Lo que me interesa mostrar es que son varias las formas en que opera 
la ambigüedad, pensando en las posibilidades de (re)producción del lenguaje 
en el arte que busca la seducción como estética. Haciendo uso de ese concepto 
podemos investigar cómo artistas trabajan con diferentes lenguajes para la 
producción de procesos de subjetivación que no sean aquellos producidos por el 
dispositivo de la sexualidad. La erotización sobrecodificada en la unidad binaria, 
en metodología queer, es (re)traducida en la busca de nuevos modelos que 
no son precisamente una analogía de lo masculino y lo femenino. También es 
importante pensar lo queer como fenómeno. Las imágenes no son en sí eróticas. 
El lenguaje que estamos ejecutando, describiendo, narrando, (re)produciendo es 
lo que traduce los distintos procesos de la seducción a partir de una imagen, a 
partir de distintas relaciones, recodificaciones y asociaciones.

5 ClAUde CAhUN: PReCURSORA 

Claude Cahun es una artista que ha pautado la presente investigación 
artística en lo que se refiere a ambigüedad. Estoy decidiendo abrir una 
sección para hablar únicamente de la artista francesa porque su producción 
artística es referencia para mi investigación, cuando me interesa proponer a la 
ambigüedad como concepto operatorio en los procesos del arte de lo queer en la 
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contemporaneidad, como a continuación explico.
Pienso que el proceso de deconstrucción de lo femenino en el arte 

comienza con Cahun. Con esto quiero decir que el primer auto-retrato donde se 
coloca en cuestión lo femenino corresponde a Cahun y data de 1919. Aunque 
nunca he dado importancia a las fechas para privilegiar un trabajo sobre otro o, 
el original sobre la copia, me parece oportuno dejar claro en este momento para 
que conste en la historia de la producción del deseo y de la subjetividad, así como 
de las transgresiones identitárias que, el trabajo de Cahun es anterior al de Marcel 
Duchamp. Estoy hablando de Rrose Selavy, de Duchamp, que pertenece a 1920.

Nacida en Nantes en 1894, Lucie Schowb adopta el nombre sexualmente 
ambiguo de Claude Cahun, en 1917 (elles@pompidou, 2009-2010). En sus 
trabajos, la artista rompe con el clásico concepto de representación se presentando 
como la propia modelo, colocando en discusión el estatuto del autor (BONNET, 
2000), como puede ser vista en el trabajo Sin Título (Auto-retrato) que, data de 
1927. Cahun muestra en este trabajo que no existe ni lo original ni lo auténtico 
(ALIAGA, 1997), presupuestos retomados por las teorías queer, en su diálogo con 
el postestructuralismo derrideano y con las teorías camp de Susan Sontag (1964). 
La imagen de Cahun ilustra que fenómenos como femenino carecen de origen y 
que por lo tanto, ningún femenino es igual a otro. En el contexto de las políticas 
de peformatividad, Cahun nos está indicando que la identidad es una imitación 
reiterada (ALIAGA, 1997).

Es también importante aclarar que genealógicamente, ha sido Sontag 
quien, en 1964, ha recuperado la noción de lo camp para referirse a una actitud 
estética relacionada con el placer en la exageración y en lo artificial. De origen 
naïf, lo camptransita de lo artístico para lo kitsch. El trabajo de Ann Cvetkovich 
(2002) documenta producciones culturales vinculadas a lo camp. David Halperin 
retoma lo camp para abordar la cultura masculina gay.

Diversas exposiciones sobre Claude Cahun han mostrado, en sus 
respectivos momentos y espacios que, abarcan desde 1915 a 1950, entre Nantes, 
Paris y Jersey que, la identidad también depende del tiempo y del espacio y que 
entonces, es prácticamente imposible usar la categoría identidad. Constantemente 
descrita como intelectual lesbiana y escritora surrealista, polemista y actriz de 
teatro, Cahun también llegó a participar en la resistencia francesa, o sea, en los 
grupos organizados durante la Segunda Guerra Mundial frente a la ocupación del 
ejército nacional socialista germano, lo cual es un registro de su compromiso total 
con lo político (GONNARD & LEBOVICI, 2007). En su trabajo, también cuestiona 
los cánones de género, de belleza y de subjetividad. Es considerada como 
precursora de la teoría sobre la “mascarada”, tan en boga en ochenta bajo las 
teorías sobre performance de Judith Butler (1990). En noventa, la artista se torna 
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una heroína de los estudios feministas y del movimiento homosexual, más tarde, 
de los estudios queer (GONNARD & LEBOVICI, 2007). No debe extrañarse que en 
cualquier momento ella se torne objeto de los estudios trans, cuando sabemos 
que los estudios culturales están reescribiendo la historia del arte a partir de una 
perspectiva contemporánea, localizando artistas que bien podrían ser atualizadas 
como trans, como Romaine Brooks, entre otras (TAYLOR, 2004).

Claude Cahun y su pareja Marcel Moore inician una démarche en cuyas 
performances se colocan una junto a la otra, en un “doble juego del yo” mediante las 
iniciales de sus nombres: C.C et M.M, transformándose ellas mismas en receptoras 
y cómplices (GONNARD & LEBOVICI, 2007). C.C et M.M forman significantes como: 
C’est C qui aime M, ou, elle m’aime, ou Moore, ou mort! / Es C que ama M, o Ella me 
ama, lo Más, o Muerte! Lo que genera una matriz articulada con el compañerismo, 
en la cuestión del par, de la amistad, de la pareja que se desdobla más allá de lo 
masculino y lo femenino, sin importar el sexo o la autoría (BONNET, 2000).

El discurso neutro de Cahun tanto en sus imágenes como en sus escritos 
puede ser interpretado como una forma de esquivar los géneros o los de una identidad 
sexualizada. Sin embargo, Bonnet afirma que esa interpretación es imposible cuando 
la femineidad no es reconocida, más que en su relación de sometimiento con la 
masculinidad. Puedo comparar esta iniciativa artística con la poética de Cabello 
/ Carceller, artistas del Estado español que trabajan también como compañeras 
abordando la imagen de la identidad como problema, centrando la masculinidad 
como un proceso continuo de disolución y construcción (HALBERSTAM, 2008).

Cahun muestra también que en el momento de desconocer su cuerpo 
de mujer, pierde su rostro, mostrando que un sujeto que se confunde con las 
figuras de persona carece de rostro, lo que ilustra la situación paradoxal de la 
mascarada (2000). La imagen de Cahun es un signo metonímico de su biografía. La 
artista utiliza la fotografía como índice de la desconstrucción de sí como persona. 
Recordando que el índice, en Peirce (1977), se complementa con el acto verbal 
(DOANE, 2007), porque los relatos autobiográficos de Cahun coinciden con el 
evento ambiguo de su producción imagética: “Soy una terrible preocupación para 
mi sombra y no puedo escapar de eso” (CONLEY, 2004). He aquí, ella, como sujeto 
imaginado en clara correspondencia con la desconstrucción de lo femenino, en 
un impase con la fotografía, en la desavenencia, en la (des)imagen de si misma, 
de su persona.

En síntesis, puedo percibir cómo la poética de Cahun está presente en el 
trabajo de artistas del Siglo XXI. 
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6 (In)SAtISFACCIón VISuAl

En seguida, estudio la relación entre insatisfacción visual y captura de 
la mirada y tecnología y modelos fotográficos, como una forma de entender el 
deseo en el arte como proceso.

Quien trabaja con imágenes sabe que la busca de una imagen puede ser 
traducida como la busca de una visión, del deseo por una visualidad hasta entonces 
inexistente. Lo cual no quiere decir que el objetivo sea crear lo nunca visto, lo 
inédito o lo original. Esta idea tiene que ver con una insatisfacción visual, con una 
gravísima insatisfacción visual. La investigación/producción por producir una o 
varias imágenes llega a convertirse en una obsesión. Puedo decir que es cuando 
el arte se transforma en iconoclastia, en fetichismo. En ocasiones, la adicción por 
la producción de imágenes pasa a ser parte de la vida artística. La producción 
incluye la elección de un lenguaje o de una tecnología. La fijación tecnológica 
acompaña a la obsesión (MERRIT, 2000). Esa es una situación que el medio social 
o el público donde se desenvuelve el artista poco alcanza a comprender.

Un/a artista no tiene obstáculos en su producción. Los afectos y 
pensamientos trabajan incansablemente en la busca por lo que todavía no existe 
de forma visual o manifiesta o por lo que nunca existirá. Escoger la fotografía, 
por ejemplo, permite estar en contacto con los otros, pero también trabajar de 
forma individual. El hecho de poder trabajar individualmente abre la posibilidad 
de colocarse como el propio modelo, como es el caso de Cahun.

Artistas como Volcano amplían las tecnologías de género en la busca de una 
imagen de sí ambigua, por elección propia, por design, antes que por diagnóstico 
(VOLCANO, 2005). Para Volcano, existen momentos fotográficos dentro del proceso 
de creación. Hay una dinámica del deseo cuando el artista siente algo irresistible 
en el momento de escoger al modelo, algo que prende su mirada. La sensación de 
querer ver, de querer saber, de querer capturar por un instante, es el momento 
más vulnerable del proceso, confiesa Volcano (1992). Él, junto con otros artistas, 
trabajan intersubjetivamente con la intención de (des)marcarse como diferentes y, 
se mostrar como deseados y admirados a través de la representación de los otros, 
como puede ser percibido en su trabajo Jax’s Front, de 1991.

En Jax’s Front, el gesto de vestirse puede ser interpretado como la 
performance de desvelarse, de mostrarse y de exponerse. En la imagen de la 
izquierda, la modelo se está desvistiendo literalmente. Primero se descubre de 
frente, para después nuevamente ocultarse girando y ofreciendo su espalda. 
En ese giro, en ese ocultarse nuevamente nos atenta con la lisura de un cuerpo 
que nos habla de una estética de sí. A partir de este tipo de imágenes, puedo 
especular que la insatisfacción visual trabaja con el riesgo de mostrarse, de 
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exponerse, de refractarse, de irradiar cualquier tipo de interpretación posibilitado 
por la ambigüedad. A veces, el sentido común puede llegar a calificar este tipo 
de imágenes como “lesbianas pervertidas”, “manequis”, o bien, “alien dycks del 
infierno” (VOLCANO, 1993: 123).

Esta preocupación con el cuerpo al mismo tiempo cuestiona lo femenino. 
Esa performance de desvestir/vestir matizando la ambivalencia visual y corporal 
no deja de ser un trabajo preciosista en lo que a nitidez y contrastes se refiere. 
Esos placeres técnicos también son elementos formales que contribuyen a lo 
erótico en lo ambiguo. El placer de resignificación se intensifica con un pequeño 
piercing colocado justamente en el pezón derecho de la modelo. El metal clavado 
atravesando una de las partes más sensibles del cuerpo, cumpliendo la función 
de un índice. Los ojos de la modelo nunca son vistos. Somos mirados/as por los 
pezones, ese gesto del piercing prende nuestra mirada descodificada visualmente.

7 tRAVeStISMOS SIN VUeltA

El travestismo expresa la voluntad de salir de sí mismo/a, de una situación 
particular. Tiene el objetivo de alcanzar un estado de potencia. En la actualidad, 
existen numerosos trabajos artísticos que versan sobre el intercambio de sexos, o 
sobre ambigüedad a través del travestismo (LEIBENSON, 2007).

En la imagen Escritor Suizo: Anne-Marie Schwarzenbach, del archivo que 
disponibiliza Goodyngreen, en el site de la Internet, la carne se presenta como 
vestido (2007): El travestismo es recurrente en la literatura. En Escritor Suizo, 
se trata de la imagen de una secuencia fotográfica cuya modelo aparece con el 
nombre de Anne-Marie Schwarzenbach, en Copenhagen, hecha en Diciembre de 
2008. Sabemos que Anne-Marie Scwarzenbach ha sido una escritora y fotógrafa 
suiza nacida en 1908 y fallecida en 1942. Desde joven, Scwarzenbach ha sido 
partidaria de la vestimenta denominada como “masculina”, aspecto andrógino que 
con frecuencia la ha llevado a ser confundida como hombre (VAZ MARQUES, 2008).

Lo andrógino es entendido como una liberación de roles de género 
constrictivos (LAVIN, 1990). La imagen de lo andrógino produce mundos utópicos 
generalmente articulados con identidades anti-jerárquicas de género, pero 
por otro lado, también pueden producir sentimientos individualistas, a veces 
etiquetados como ideológicos y reaccionarios. Por eso es importante tomar en 
cuenta el contexto en que se desarrolla lo andrógino (1990).

Destaca como pionera en el estudio de las representaciones de lo 
andrógino la investigadora Carolyn Heilbrun (1964). Es importante también el 
trabajo de Anneke Smelik (1999), donde la autora discute teoría fílmica feminista. 
Analiza la narrativa fílmica clásica, el contra-cine feminista, la mirada, subjetividad 
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y deseo feministas, así como la crítica gay y lésbica, la teoría feminista y de raza, 
masculinidad y teoría queer.

El archivo de Goodyngreen es un ejemplo visual del vínculo entre 
travestismo y literatura. Porque la idea de escritor significa idea de lenguaje, de 
acceso a lenguaje, como explico en los siguientes párrafos a partir de un texto 
psicoanalítico de Joan Rivière (1929) sobre la mascarada .

En La femineidad como máscara, de Joan Rivière (1929), se muestra cómo 
aquellas mujeres que aspiran a la masculinidad están obligadas a usar la máscara 
de la femineidad para evitar ser descubiertas por hombres, para evitar que 
hombres las descubran en su deseo de aspirar a la masculinidad. Esa aspiración 
de masculinidad significa ocupar un lugar en el espacio público como lectoras, 
hablantes y escritoras (BUTLER, 1990). Que no es más que la voluntad de poseer 
acceso al lenguaje (RICHARD, 2003). A principios del siglo XX, aquellas mujeres que 
han estado haciendo uso del lenguaje han sido vistas como “homosexuales”. Las 
mujeres “modernas” de la época han sido aquellas que han estado publicando. En 
Francia, en semejantes circunstancias, a mujeres se les ha prohibido usar pantalón 
en el espacio público.

En Rivière y desde el punto de vista de Butler (1990), el deseo que mujeres 
tienen por la masculinidad es homosexual; sin embargo, lo homosexual no se 
refiere al deseo, a la orientación o intercambio sexual, sino al apoderamiento 
o facultad de lo que significa identificarse con lo masculino. Según Butler, la 
lesbiana es interpretada en Rivière como una posición asexual, como alguien que 
rechaza la sexualidad o no esconde la sexualidad, sino braveza (1990). Pero al 
mismo tiempo, esa identificación masculina en lesbianas puede ser inferida como 
un tipo de rivalidad sin objeto sexual o por lo menos, no lleva ese nombre (1990).

La mascarada es el pavor a la represión política. La femineidad como 
mascarada es una solución frente a las relaciones de violencia que aparecen 
inherentes a la construcción de la sexualidad. A determinados cuerpos parlantes se 
les enseña a usar la máscara de la femineidad como una forma de sobrevivencia. Es y 
será una solución de las sujetos frente al miedo a ser violentadas (PRECIADO, 2010).

Butler (1990) reconoce que el pensamiento de Rivière está de alguna 
forma condicionado por el público “masculino” de la época. Los interlocutores 
de Rivière son psicoanalistas hombres. Puedo interpretar en ese sentido que 
Rivière también ha tenido que hacer uso de una mascarada femenina en sus 
proposiciones teóricas, para poder atravesar y/o usar el espacio público y de la 
producción del conocimiento.

Rivière ha construido la teoría de la mascarada cuando se ha estado 
produciendo una transformación radical, en lo que se refiere al uso del lenguaje 
en el espacio público por parte de mujeres. Son ejemplos de esto que bien 
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podría indicarse como la toma del lenguaje: Colette (1923/2007) Gertrude Stein 
(1933/2006) y Radclyffe Hall (1928/2003). La mascarada, en Rivière, es construida 
como una forma de heterogeneidad sexual sobre el desdoblamiento público de 
utilizar el lenguaje.

En otros contextos de la literatura, en Marmoisan ou L’Innocente Tromperie, 
de Mademoiselle L‟Héritier, publicado en 1695, vemos que la subversión hacia 
al canon del vestuario femenino se superpone a los papeles sexuales, lo que 
tiene como consecuencia el desmoronamiento de las convenciones sexuales 
(VELAY – VALLANTIN, 2006). El travestismo femenino comporta el poder sexual 
de la desmitificación de la jerarquía social y sexual, incluyendo la del poder de 
seducción en el contexto teatral (2006). Esta actitud no significa robar el poder 
masculino. La masculinidad así como la femineidad no es propiedad de nadie. 
Cualquier persona tiene derecho a usar cualquier forma de masculinidad o de 
femineidad, o bien, estar fuera de ellas.

Esto no quiere decir que el travestismo se restrinja al deseo por la 
masculinidad. Pero me parece importante dejar claro que para un estudio de 
lo queer en este tipo de travestismo – de lo femenino para lo masculino –, es 
necesario hacer una investigación muy diferente de las travestis – de lo masculino 
para lo femenino –. Son procesos de constitución de sujetos que no pueden 
mezclarse. En el caso que estudio y que es el que me interesa, el travestismo es 
político, porque parte de un conflicto.

Por eso que este tipo de imágenes, como las Escritor Suizo: Anne-Marie 
Schwarzenbach, funciona como texto visual, como manifiesto visual, porque 
contribuye a salvaguardar las diversas actitudes y sus posibles efectos transgresivos 
en el campo de la(s) cultura(s) (TAYLOR, 2004). Este trabajo fotográfico es un 
documento que actualiza el poder de la relación entre lenguaje y visualidad. Hay 
una visualidad, una modelo, una ficción que retoma la acción de escribir en una 
fotografía contemporánea. Nos alerta sobre la posibilidad de incidir en el espacio. 
El atractivo está en función de las disonancias visuales (2004): el cuidado de la 
ropa dandi, el corte de cabello, la seriedad en el rostro, el reflejo del cielo en 
el agua que abre el espacio urbano como lugar de actuación, la firmeza, pero 
también la delicadeza.

He aquí, el por qué de que la ambigüedad pueda seducir la mirada. La 
sugestión está en los cuidados de la imagen: estilo, moda, el tiempo en que la 
modelo o la artista escogen para transportarnos visual y estéticamente. La imagen 
de la tela de la Internet se transforma en un ticket, en una tecnología hacia una 
posibilidad carnal y sexual. A partir del movimiento queer, el sexo ambiguo que 
provoca la artista se transforma en una actitud, más allá de connotar un destino 
fisiológico (LEIBENSON, 2007).
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La imagen deviene postura artística y política, un dispositivo tecnológico 
que actúa en el lenguaje del régimen epistemológico visual. Estamos frente a 
una propuesta artística donde prevalece la ambigüedad, en la medida en que 
el signo plástico no coincide con lo que está siendo visto o comprendido, dadas 
las múltiples interpretaciones (BASBAUM, 2007). La imagen es atravesada por 
posibles y diversas enunciaciones, órbitas y frecuencias, ejerciendo espacios de 
problematización gracias a la primazia de la forma visible (2007), de la imagen 
sobre el régimen epistemológico que, desestabiliza nuestro conocimiento sobre lo 
femenino. La imagen también nos sugiere una temporalidad queer, entendiendo 
esta temporalidad como el deseo por otro tiempo y espacio, como una fuerza 
afectiva que demanda un presente que resiste a la subjetividad impuesta en el 
tiempo linear del proyecto de la modernidad (FRECCERO, 2007). Nos remite a la 
imagen de un pasado, actualizada en un travestismo presente.

Otro caso es el blog Genderqueer. Se trata de un site más interactivo. 
Cualquier persona puede enviar fotografías de tipo genderqueer. La categoría 
genderqueer puede ser entendida como esas disposiciones, estéticas, actitudes, 
modos de actuar y de afectar tanto en el campo del arte como de los movimientos 
sociales que se oponen a cualquier tipo de identificación, reconocimiento o valor 
determinado (KEELING, 2009; KULICK, 2007). Lo genderqueer generalmente es 
aplicada en el contexto transgénero que, es diferente a lo transexual, como já he 
explicado en párrafos anteriores.

Genderqueer es actualizado todos los días. Un subtítulo del blog informa 
que Genderqueer es más allá de rosa y azul. En la página principal presenta 
la fecha en la parte superior izquierda y en medio, una secuencia de fotos es 
ofrecida y puede ser recorrida verticalmente. Hasta 2010 existían alrededor de 
340 páginas, aumentando día con día, dado el volumen de imágenes que son 
insertadas. A la derecha aparecen diferentes linkes. El blog nos informa que ha 
sido creado para postar imágenes de inflexiones de género, de personas trans y 
gay de todos los tipos, destinadas a potencializar y celebrar la belleza en todas 
las expresiones de género, además de citas y textos que hacen una reflexión de 
diferentes puntos de vista sobre género y de otros links de interés. Advierte que las 
personas retratadas probablemente no son identificadas como genderqueer, pero 
que ellos/as – administradores/as – esperan que esas personas no se incomoden 
por el hecho de aparecer en ese contexto. Dicen que están evitando etiquetar a 
las personas y que, solamente lo hacen cuando las personas se identifican como 
tales. Aquellas personas que quieran ser removidas pueden entrar en contacto 
con ellos/as. También invitan a que otras personas sometan imágenes o textos en 
el blog, ofreciendo un link para ello.

El link “archivo” contiene todas las imágenes, citas y textos. Apenas se 
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abre el acervo y van apareciendo decenas de imágenes genderqueer en miniatura 
organizadas por meses. Cada mes contiene aproximadamente 200 imágenes. 
También hay videos. En caso de querer tener acceso a una imagen o algún video, 
basta con clicar en el ícono. Cuando la imagen o el video son abiertos, en ocasiones 
aparece un texto que explica de quien se trata.

La creatividad lingüística es una característica fundamental del lenguaje 
queer (KULICK, 2007). El sistema gramatical del lenguaje entre individuos 
transgéneros les ayuda a constituir una subjetividad y deseos propios (2007). Es 
así como he encontrado el objeto electrónico configurado como Lyke The Byrd. La 
página del site donde se encuentra localizado el objeto electrónico Lyke The Byrd 
también tiene las siguientes palabras: “fireeyedboi-so-treufuckyeahblackbeauties-
lyketheby”. Puedo traducir ese tipo de enunciado como “ojos de fuego del chico 
más allá de la seguridad de un placer en medio a hermosuras – como el nacimiento”. 
Fonéticamente, es posible realizar la siguiente interpretación: “arrebatamiento 
incendiado, por ese motivo la llave de la trufa alcanza lágrimas – mentes, ave joven”. 
O también, a partir del título: Como un nacimiento, como un pájaro. Es ambigüedad.

También existen otras formas de experimentación de (des)asociación de 
fragmentos, de elementos de distintos contextos identitários que, en este momento, 
se presentan visualmente juntos: chaqueta negra, pantalones confortables poco 
ajustados, tenis de calle tipo Converse, anillos grandes llamativos, corte de cabello 
sin definición, ojos y boca ambivalentes. Estos accesorios junto con el gesto de la 
pierna derecha en flexión visualizan un movimiento que parece que ya concluyó, 
pero también como si estuviera a punto de acontecer. Es toda una performance de 
la seducción. Hay una fabricación de una imagen, de un objeto, de una demanda 
de ser percibida e imaginada experimentalmente. La modelo no nos mira, pero 
sabe que la estamos mirando. Al contrario de la “fotografía erótica” que presenta 
como constante una mirada que se insinúa en dirección a la cámara fotográfica 
presentando poses definidas y estereotipadas (KOETZLE, 2001/2005: 144), Lyke 
the Byrd se manifiesta desinteresada, sutilmente (in)diferente. Reclama otra 
forma de (ex)ponerse. 

La seducción en Lyke the Byrd es potencialmente queer. Hay un cuerpo 
singular, en esta modelo que exige una relación específica con el cuerpo. Hay una 
necesidad de una constitución de diferencia y de mirar esa diferencia. Pienso 
que la seducción de la diferencia solamente es posible en esa conjunción de 
elementos que es variable y que de alguna manera, actúa en correspondencia 
con el deseo visual que también puede llegar a ser variable, mediante prácticas 
artísticas que desarrollen e incluyan procesos del deseo indefinidos, sin guión. 
Otras posiciones, otros encuadramientos están siendo trabajados. Esos puntos, 
esos (des)faces entre modelo y deseo, entre imagen y mirada, entre actitud trans 
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y placer visual, trabajan como elementos conformantes de la dimensión de la 
seducción, de lo transvisual.

Esos tránsitos visuales implican una metamorfosis desprendida a partir 
del objeto imagético que se articula a través de la presente (re)producción 
del lenguaje. Vescovo (1988) explica que la metamorfosis se confunde con la 
explosión de lo heterogéneo, infringiendo el límite del espacio real. El lenguaje 
es un sistema que refleja la realidad social. Puedo sugerir que cuando se trata 
de una imagen cuya visualidad está realizando un tipo de interferencia en la 
cultura puede llegar a producirse otra subjetividad. Al mismo tiempo, esta actitud 
de la modelo de transvisualizarse es realizada de forma (in)diferenciada cuando 
prevalece esa preocupación por un cuidado de sí, provocando la (re)producción 
de una performance de la sutileza (des)interesada como una (re)invención de sí.

Estoy de acuerdo con Michel Foucault (1984a) en que el cuidado de 
si es un modo de libertad gestionado por la reflexión moral, en la Antigüedad 
– propiamente en el mundo clásico –. Y que en el mundo actual este cuidado 
de si es un tipo de amor por una misma, o bien, un tipo de individualismo que 
entra en contradicción con el interés que deberíamos tener por los otros o, en 
contradicción con el sacrificio – cristiano – de una misma por los otros. Así, en 
este momento, uso el cuidado de si como una condición de libertad, en que hay 
una renuncia a ser esclavo/a de nuestros propios deseos, de exigir de los/as otros 
la satisfacción de nuestros deseos.

Existe ante todo una ocupación por si misma mediante el dominio de si 
misma (FOUCAULT, 1984a). Puedo especular en la manera como posa Lyke the Bird 
que existe ese tipo de (pre)ocupación por si misma. Esto lo puedo inferir porque 
Lyke también puede ser Dyke. Diversas son las interpretaciones para dyke, que 
tiene que ver con un estadio anterior a las stone butch, al uso del cuidado de si 
para poder cuidar de la(s) otra(s), de tener placer en dar placer, de sentir el cuerpo 
de la otra, sin ser tocada, de satisfacer a la otra para satisfacerse a sí misma.

CONClUSIóN

El concepto de ambigüedad ha permitido cuestionar el dimorfismo 
del régimen epistemológico visual, pues produce otra estética u otras 
conceptualizaciones para la interpretación de las propuestas artísticas de autoras 
que problematizan lo femenino. Desde lo intersexual y lo travesti, por ejemplo, 
la ambigüedad sugiere otras formas de visualizar los cuerpos, interfiriendo en las 
determinaciones de género(s) al atravesar el poder epistemológico visual.

Es decir, produciendo un desplazamiento visual de sexo(s) y género(s) lo 
queertransita en el cuerpo proponiendo la seducción en otro orden que no es más 
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el binario. Atraviesa lo masculino y lo femenino produciendo un empoderamiento 
artístico y subjetivo.

La no correspondencia con lo heterosexual abre otro paradigma de las 
subjetividades mediante el enigma de la proposición ambigua y visual. O sea, 
apoyadas por el performance de personajes, las imágenes (re)producen un 
lenguaje visual que proponen otras subjetividades. Posibilitan otras visualidades 
hacia el derecho o la posibilidad de lo inidentificable como lo seducible.
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Na sociedade Ocidental, de cultura judaico-cristã, os mitos da criação 
perpetuam a mulher como o “Outro” do homem, o diferente negativo, o que 
justifica a sua submissão e subserviência. A sexualidade feminina é interditada, 
com a repressão do corpo e dos seus desejos. 

O erotismo, nesse modelo cultural, é permitido apenas aos homens, 
sendo um tabu para as mulheres, passível ainda de pena capital, como ocorreu 
durante o período inquisitorial, quando milhares de mulheres foram condenadas 
à fogueira pela vida sexual (ou suposta vida) fora dos “padrões” católicos. 

Como exemplo disto, os regimes autoritários que se desenvolveram na 
Europa e América Latina durante todo o século XX, e que encontram ecos no século 
XXI, utilizaram abertamente do discurso judaico-cristão e de teorias biológicas da 
diferença para oprimir a mulher, o seu corpo e os seus desejos. 

Pode-se examinar dentro destes regimes que o discurso e o silêncio sobre 
a sexualidade se organizam dentro do que é permitido ou não aos dois gêneros, 
masculino e feminino. Ou seja, “como são distribuídos os que podem e os que não 
podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de discrição é exigida 
a uns e outros.” (FOUCAULT, p. 31). 

Partindo da análise que Foucault faz em “História da sexualidade” sobre 
as relações de poder e as resistências, o presente pretende analisar como Maria 
Teresa Horta, escritora e jornalista, no seu livro2, em Minha Senhora de mim 
(1971) utiliza a sua literatura como ferramenta de contestação, ato de rebeldia, 
ou seja, resistência ao discurso de poder do Estado Novo português, que reprime 
o sujeito feminino e sua sexualidade.

1 O eStAdO NOVO PORtUgUêS e A RePReSSãO feMININA

É conhecido por Estado Novo o regime político ditatorial instituído em 
Portugal a partir de 1926, através de golpe militar, e que se estende a 1974, com 
a Revolução dos Cravos. O Estado Novo português foi um regime autoritário3, 
anticomunista, antidemocrático e antiliberal, que teve como principal governante 
o civil de cepa clerical, António de Oliveira Salazar.4 Segundo João Medina, ao 
contrário de paradoxal, foi bastante lógica a escolha de Salazar, visto que no período 

MINHA SENHoRA DE MIM,
A LITERATuRA ENQuANTo
RESISTÊNCIA FEMININA

1Professora do Instituto de letras e artes, 
Universidade Federal do

 Rio Grande - FURG.
2Maria Teresa Mascarenhas

Horta (1937), escritora e jornalista 
portuguesa, é conhecida pela sua vida 
dedicada ao feminismo, e foi também 

umas das opositoras ferrenhas do 
salazarismo em Portugal.

3Em suas origens o regime salazarista 
constituiu-se como “proto-fascista”, 

apresentando algumas características 
semelhantes aos congêneres fascistas 

europeus. Não obstante, a neutralidade 
de Portugal em relação à Segunda 

Guerra Mundial e derrota dos regimes 
nazi-fascistas em 1945 geraram uma 

reconfiguração na estrutura do Estado 
Novo onde abandonou os princípios 

totalitários – e que o enquadraria como 
fascista ou proto-fascista – e assume 
um caráter plenamente autoritário. 
O conservadorismo político, social e 

cultural, baseados no catolicismo foram 
mantidos. Logicamente, esse passado 
proto-fascista não foi esquecido pelos 

opositores do regime no Pós-Guerra e o 
regime salazarista seguiu sendo chamado 

e conhecido como fascista.
4Salazar entrou para o governo cerca de 

dois anos após o golpe de Maio de 1926, 
que iniciou o Estado Novo em Portugal. 

Em 1928 assumiu o cargo de Ministro das 
Finanças. Em 1932 ascendeu ao cargo de 

Presidente do Conselho de Ministros, mais 
alta posição da hierarquia estadonovista. 
Permaneceu no cargo até 1968, quando 

foi afastado por motivos de saúde. Faleceu 
em 1970 aos oitenta e um anos de idade.
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anterior, chamado de Primeira República (1910-1926), a Igreja foi perseguida: 

(...) cabendo agora, muito naturalmente portanto, a um dos principais dirigentes 
católicos formados nesses anos de chumbo e humilhação, assenhorar-se do 
Estado, desterrar a democracia e governar com mão de ferro um país onde 
os militares, degolada a República, tinham procurado quem fosse capaz de 
segurar o timão do governo, e mantê-lo fixo numa direção certa e ordeira. 
(MEDINA, 2001, p. 388)

O Salazarismo foi desenvolvido em relação com os sistemas fascistas que 
se expandiam em algumas nações na Europa, mais especificamente na Alemanha 
e na Itália. Embora seja com Mussolini que Salazar vai desenvolver laços mais 
próximos de admiração, o ditador português entende que está desenvolvendo 
um regime diferente do fascismo, um sistema como “uma forma de autoritarismo 
‘moral’, ao passo que entendia o fascismo como uma ditadura ‘amoral’. (TORGAL, 
2001, p.392). E compreender essa idéia de moral ou de moralidade por trás (e guia) 
de seu sistema político “original”, é mister para se entender o discurso ideológico 
de que se serve a ditadura salazarista para subjugar o sujeito feminino. No primeiro 
Congresso da União Nacional, em 26 de maio de 1934, Salazar profere: 

Sem dúvida se encontram, por esse mundo, sistemas políticos com os quais 
se tem semelhanças, pontos de contacto, o nacionalismo português – aliás, 
quase só restritos à idéia coorporativa. (...) Um dia se reconhecerá ser Portugal 
dirigido por sistema original, próprio de sua história e da sua geografia, (...) 
para reorganizar e fortalecer o país com os princípios de autoridade, de 
ordem, de tradição nacional, conciliados com aquelas verdades eternas que 
são, felizmente, patrimônio da humanidade e apanágio da civilização cristã.” 
(SALAZAR apud TORGAL, 2001, p. 393)

 No discurso de Salazar percebe-se marcadamente o seu apelo à ideologia 
cristã. O seu governo estabelecerá estreitas relações com a Igreja Católica, o 
que o difere dos outros regimes fascistas supracitados, e por ele considerados 
“amorais”, embora neles também houvesse uma ideologia misógina, de 
inferioridade feminina, pautada na biologia e na função da mulher: reprodutora, 
mãe, cuidadora dos filhos e do marido. A mulher do lar. Com o lema “Deus, 
Pátria e Família” e o slogan “ A mulher para o lar”, o discurso ideológico do 
Estado português vai se valer dos valores cristãos e do “determinismo biológico” 
feminino para relegar a mulher portuguesa ao ínfimo lugar de “senhora do lar”. 
Mesmo em contra-corrente aos ideais de legalização do trabalho feminino que 
se expandia na Europa devido à necessidade de inserção da mulher no mercado 
de trabalho. O discurso de Salazar sempre se dava em função da preservação do 
estatuto materno e doméstico das mulheres, desmotivando o trabalho feminino:

(…) o trabalho da mulher fora de casa desagrega este, separa os membros da 
família, torna-os um pouco estranhos uns aos outros. Desaparece a vida em 
comum, sofre a obra educativa das crianças, diminui o número destas; e com 
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o mau ou impossível funcionamento da economia doméstica, no arranque 
da casa, no preparo da alimentação, no vestuário, verifica-se uma perda 
importante, raro materialmente recompensado pelo salário recebido.5

Não longe disto, o trabalho feminino também era visto como 
masculinização feminina, e que poderia destituir o homem de sua posição viril, 
como também pensa Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira.6 De acordo 
com Rosmarie Lamas, Plínio Salgado diz que a mulher deve ser letrada, artista e 
até cientista se tem vocação para tal, mas esquecer os seus desígnios e limitações 
como mulher, fruto da criação de Deus é completamente contra as leis naturais, é 
uma “evidente anormalidade biológica”. Culpa o feminismo, considera-o o desvio 
do destino da mulher, diz que numa sociedade onde a mulher se distingue e se 
masculiniza, “o homem rebaixa-se, perdendo o teor viril”, torna-se “efeminado” 
(Lamas, 1995 in Salgado, 1947, p. 94, 108,109).

O discurso religioso será no Estado Novo português uma das bases 
ideológicas para dominação e submissão feminina, para a perseguição 
empreendida às mulheres que fugiam dos padrões estabelecidos: mãe, esposa, do 
lar e temente a Deus. As atividades culturais e laborais realizadas pelas mulheres 
eram desestimuladas e até proibidas pelo Estado. Muitas mulheres artistas e suas 
produções foram execradas, a exemplo de Judith Teixeira e Florbela Espanca, 
ainda na década de 1920 e início de 1930. Transgredir ao modelo feminino 
imposto pelo regime era não apenas um crime contra a ordem, mas, sobretudo, 
uma heresia, visto que tal ordem era determinada pelos valores cristãos católicos, 
que condenaram a mulher, Eva, a ser esposa de um Adão e sofrer as dores da sua 
condição feminina: “Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição; em dor 
darás à luz filhos e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará”7: 

Eva é o protótipo da mulher moldada pelo Deus judaico-cristão, que 
sendo Pai e Todo-Poderoso quis estabelecer um padrão eterno de conduta para 
a mulher. Propõe a lei dessa tradição que a mulher: seja mulher de algum ADÃO, 
porque foi criada de sua costela (pedaço do homem e não criação independente 
de Deus). Seja sua auxiliar e companheira: “Não que o homem esteja só. Vou 
fazer uma auxiliar que lhe corresponda” (Gênesis 2, 18-19). E que sua posição 
social esteja atrelada à responsabilidade pela preservação do casamento e pela 
felicidade do lar (marido e filhos). (PAIVA, 1993, p. 56, grifo do autor)

Entretanto, este modelo ideológico que tem como base o discurso religioso 
se pauta na moral como instituição discursiva. Dentro desta sociedade altamente 
moralista, a mulher é simples posse, objeto do homem, o outro. A sua sexualidade 
é reprimida como forma de controle social do Estado Novo: “Nas relações de 
poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados de maior 
instrumentalidade: utilizável no maior número de manobras e podendo servir de 
ponto de apoio, de articulação às mais variadas estratégias.” (FOUCAULT, 2014, p. 110).  

5Disponível em: http://capazes.pt/cronicas/
o-25-de-abril-o-estatuto-da-mulher/2/ 

Acesso em 19 de junho de 2016.

6A Ação Integralista Brasileira foi um 
movimento de extrema direita, de cunho 

fascista, que se desenvolveu na década 
de 1930 no Brasil. Plínio Salgado, líder 

dos “camisas-verdes”, como também 
eram conhecidos os Integralistas, 

esteve exilado em Portugal durante a 
instauração do Estado Novo no Brasil 

(1937-1945). Plínio Salgado permaneceu 
em Portugal de 1938 a 1946.

7Idem. Gênesis 3, 16.(RC).
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Ainda segundo Foucault, (2014, p. 110) “Em primeira análise parece 
possível distinguir no século XVIII quatro grandes conjuntos estratégicos específicos 
de saber e poder a respeito do sexo”, dentre eles destacamos a histerização do 
corpo da mulher, em que “o corpo é analisado, qualificado e desqualificado como 
corpo integralmente saturado de sexualidade”; e “a socialização das condutas de 
procriação, pelo intermédio de todas as incitações ou freios à fecundidade dos 
casais, através de medidas sociais e fiscais.” (FOUCAULT, 2014, p. 110) 

Visto desta forma, podemos compreender que o discurso de condenação 
ao corpo, sexualidade e liberdade femininas se constrói (a partir de) e serve a 
um sistema ideológico político, ou seja, é parte da biopolítica do Estado Novo 
Português. O imaginário religioso judaico-cristão acerca dos modelos femininos 
Eva e Maria é parte dessa construção ideológica que subjuga, anula e condena a 
individualidade, desejo e independência feminina.

Tal modelo ideológico, que serve ao sistema de crenças e valores da 
sociedade portuguesa, condena a liberdade feminina. A mulher só existe e é 
aceita socialmente, como ser inferior e subjugada ao homem. Os seus desejos 
são proibidos, o seu corpo e sexualidade são reprimidos. É vedado e passível de 
punição, qualquer tipo de transgressão feminina. As punições variam desde a 
exclusão social à prisão. 

Entretanto, “as resistências são o outro termo nas relações de poder; 
inscrevem-se nessas relações como o interlocutor irredutível (FOUCAULT, 2014, 
p.104)”. Para Foucault, “onde há poder, há resistência”: 

[...] os pontos, os nós, os focos de resistência disseminam-se com mais ou 
menos densidade no tempo e nos espaço, às vezes provocando o levante 
de grupos ou indivíduos de maneira definitiva, inflamando certos pontos do 
corpo, certos momentos da vida, certos tipos de comportamento. (FOUCAULT, 
2014, p. 104-105)

E é neste ambiente de repressão às liberdades femininas e às quaisquer 
liberdades individuais, que Maria Teresa Horta (1937), escritora e jornalista 
portuguesa, vai produzir sua obra Minha Senhora de mim (1971), que pode ser 
compreendida como um ponto de resistência ao discurso político e ideológico do 
Estado Novo em relação à mulher.

2 MInHA SEnHORA DE MIM E O DISCuRSO lItERáRIO COMO 
ReSIStêNCIA 

“Quando me proíbem, eu incandesço” 
(Maria Teresa Horta)

Maria Teresa Horta é mais conhecida no Brasil, pela publicação da obra Novas 
Cartas Portuguesas (1972), livro escrito em co-autoria com Maria Isabel Barreno e 
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Maria Velho da Costa e que foi objeto de apreensão, inquérito, prisão e julgamento 
pelo regime autoritário português, que ficou conhecido como salazarismo. 

Entretanto, é com Minha Senhora de mim, ainda em 1971, que Teresa 
Horta inaugura a subversão discursiva, ou melhor, sua resistência discursiva. Como 
o próprio título já sinaliza, a escritora reivindica a posse do seu corpo, do sujeito 
feminino, tão subjugado e controlado pelo discurso patriarcal judaico-cristão 
adotado e celebrado pelo Estado Novo. Ser senhora de si e não de um homem, 
ter o direito sobre seu corpo, sobre sua sexualidade, seu desejo, ter direito à 
individualidade e ter direito à voz são alguns dos discursos de resistência, como 
aqui vamos chamar, construídos nos 59 poemas do livro. É importante assinalar 
que o livro foi apreendido pelo governo quando lançado.

Segundo Manuela Tavares (apud OLIVEIRA, 2012, p. 1):
 
Nessa altura, em 1971, tinha saído o seu livro Minha Senhora de mim e a polícia 
política apareceu a apreender o livro. O Secretário de Estado da Informação 
Moreira Baptista ameaçou Snu Abecassis, da editora D. Quixote, de que se 
tornasse a publicar esse livro ou qualquer outro assinado por Maria Teresa 
Horta encerraria a editora. 

Segundo relato de Maria Teresa Horta (apud OLIVEIRA, 2012, p. 2):
 
[...] Na mesma altura começaram os telefonemas e as cartas anónimas, com 
ameaças e grosserias, quer para casa quer para A Capital, o jornal onde 
trabalhava. Tudo isto num crescendo, que culminou com o meu espancamento, 
uma noite em plena rua: três homens atiraram-me ao chão e sem pararem 
de me bater, por entre palavrões e obscenidades, gritavam: “isto é para 
aprenderes a não escreveres como escreves”.

É a partir da voz feminina que o livro subverte o discurso ideológico da 
sociedade portuguesa. Parodiando as cantigas de amigo da tradição trovadoresca, 
Teresa Horta dá voz a um eu lírico feminino que canta seu corpo, seus desejos e o 
sexo. Segundo Ana Maria Domingues de Oliveira (2011, p. 5):

Reler as cantigas de amigo em chave crítica, com um componente erótico muito 
evidente certamente teria o efeito de chamar sobre a autora de tal atrevimento 
a fúria da censura e da polícia política a serviço da ditadura portuguesa. Uma 
ousadia de tal natureza teria de ser punida com rigor.

Na releitura que faz das cantigas de amigo, conforme assinala Oliveira, 
observamos que além de uma crítica à tradição literária, Teresa Horta constitui 
um discurso de resistência contra essa tradição, um discurso que é, sobretudo, 
político, já que destitui o lugar ativo do homem na conquista amorosa e o lugar 
passivo feminino típicos das cantigas trovadorescas, não apenas para questionar 
ou criticar a tradição literária, mas para reivindicar a individualidade e liberdade 
femininas e a igualdade entre os sexos na sociedade portuguesa no século XX, 
utilizando, para isso, da subversão do modelo da tradição.
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Livro de transição em sua carreira, como a autora mesmo considera “obra 
de viragem” (apud OLIVEIRA), a obra, dividida em três partes inicia com um poema 
intitulado “Regresso” (HORTA, 2009, p. 301), que deixa inferir o lugar e ato de fala 
do eu lírico da obra: “Regresso para mim/e de mim falo/e desdigo de mim em 
reencontro/ [...] Trago para fora o que é secreto [...]”. Ao assinalar o lugar de fala 
desse eu lírico feminino que fala sobre si, que fala e desdiz de si, que traz para fora o 
que é secreto, como senhora de si, Teresa delineia a proposta subversiva do seu livro, 
que rompe o modelo do discurso literário tradicional acerca da mulher e do lugar da 
mulher na literatura, como com o discurso político, social e ideológico português da 
década de 1970. O regresso marca a volta da mulher ao seu lugar, como dona de si, 
uma mulher que esteve apartada, objeto alheio e do discurso alheio.

Mas é o erotismo feminino o tema que mais vai causar reação adversa 
à obra na sociedade portuguesa da época, por subverter totalmente o papel e 
lugar social femininos, por transgredir toda uma cultura pautada nos juízos morais 
cristãos. É na exploração do corpo feminino, histericizado pela cultura ocidental, 
que a minha senhora de mim assume o papel ativo na sexualidade, conseguindo 
retirar prazer do seu próprio corpo, pela masturbação, como no poema “Meu 
labor insano” (HORTA, 2009, p. 332): 

MeU lABOR INSANO

Meu labor insano
a descrever-te 

[...]
e bordar-te o perfil

com palavras 
[...]

palavras sobre o linho
do papel 

[...]
E na cama em que

me deitas
não iludo

nem sequer o grito
no lençol

Apenas os meus
Dedos 

devagar te estudo
Descrevendo na minha

a tua pele.

No poema “Meu labor insano”, a referência à masturbação é construída 
pela imagem dos dedos do eu lírico feminino a descrever na sua [eu lírico] 
pele a pele do outro. Ou seja, a escrita/descrição sobre o linho do papel desse 
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sujeito desejado é também escrita/descrita no corpo, agora pelos dedos, em 
busca de prazer, do seu prazer. Disto, não podemos esquecer que ao construir 
essa referência à masturbação, Teresa Horta está tocando em um tema tabu da 
sexualidade feminina, talvez um dos maiores.

Mas não é só pela atividade da masturbação que o erotismo feminino 
se manifesta no livro. Ele surge, ainda, de forma metaforizada em poemas como 
“Segredo”, em que o encontro do casal, o ato sexual e o gozo são cantados em 
versos por Teresa Horta (HORTA, 2009, p. 343): 

 
SegRedO

Não contes do meu
Vestido

Que tiro pela cabeça
Nem que corro os

Cortinados
Para uma sombra mais espessa

Deixa que feche o anel
Em redor do teu pescoço

Com as minhas longas 
Pernas

E a sombra do teu poço

Não contes do meu
Novelo

Nem da roca de fiar
Nem o que faço

Com eles
A fim de te ouvir gritar.

Em “Segredo”, o segredo dos amantes, o ato sexual, é direcionado pelo 
eu lírico feminino. No poema, o eu lírico assume a atividade no ato sexual, e os 
verbos de ações estão em primeira pessoa: tirar o vestido, correr o cortinado, 
fechar o anel no pescoço (pernas). Os genitais são referidos de forma metafórica, 
como novelo e roca de fiar, entretanto, sempre no domínio da ação do eu lírico. 
O eu lírico feminino que conduz o “jogo”, cuja finalidade é o prazer: “a fim de te 
ouvir gritar”. 

Embora se possa argumentar de que a finalidade (ato sexual) no texto 
apareça como o prazer do outro, a subversão se dá pela consciência e posição de 
atividade tomada pelo eu lírico feminino no ato sexual. De total submissão, como 
Eva, essa mulher assume seu papel de igualdade, de atividade, Senhora de si. 

Mas não é apenas de forma metaforizada que o ato sexual aparece na obra 
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Minha Senhora de mim. Em “Rosa” (HORTA, 2009, p. 348), as palavras marcam o 
gozo masculino, pelo “esperma”, e apontam para o sexo oral:

 
ROSA  

Desenha no meu ventre
A rosa

Com teu esperma

Ó meu amor!

Como a tua boca 
é doce

no cimo das minhas pernas

 Embora o eu lírico apareça como sujeito passivo no ato sexual, pois recebe 
o prazer, é ativo o comando desse ato, através do uso do verbo no imperativo 
“desenha”. A boca no cimo das pernas assinala o ato sexual oral. O adjetivo doce 
pode ser interpretado como o prazer, o gozo do sexo. A simbologia da rosa, por 
sua vez, compreende o próprio sexo feminino.

Em Minha Senhora de mim, a linguagem literária se apresenta uma forma 
de resistência à repressão feminina pelo Estado Novo. O corpo feminino na poesia 
de Teresa é o corpo de resistência, o corpo que fala, grita e geme os silêncios do 
discurso do poder: o discurso veicula e produz o poder, reforça-o, mas também 
o mina, debilita e permite barrá-lo. (FOUCAULT, 2014, p.110) É como mulher 
senhora de si que Teresa resiste ao Salazarismo: “Comigo me desavim/minha 
senhora/de mim/sem ser dor ou ser cansaço/nem o corpo que disfarço.” (HORTA, 
2009, p. 304) É como minha senhora de mim, que a mulher, o eu lírico tecido nos 
versos de Teresa Horta desafia o poder e a mentalidade portuguesa da década de 
1970, subvertendo a tradição literária e os modelos femininos.

CONSIdeRAçõeS fINAIS

A poesia de Minha Senhora de mim (1971) é considerada como divisor 
de águas na produção poética de Maria Teresa Horta. Numa paródia às cantigas 
trovadorescas, a poesia de Teresa Horta não apenas subverte a tradição literária, 
mas, sobretudo o discurso dominante em relação à mulher que tradição 
literária ratifica. Sua poesia pode ser lida como um instrumento político, como 
um discurso de resistência ao discurso ideológico de submissão feminina. 
A sua palavra restitui à mulher seu lugar enquanto sujeito, promove um 
reencontro com esse eu feminino perdido, devolvendo, para algumas o seu lugar 
de igualdade em relação ao homem e, para outras, promovendo essa descoberta. 
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É como sujeito dono de si, dono do seu corpo, sujeito de desejos, que a mulher 
na poesia de Horta se descobre para o mundo, ou melhor, se reencontra. É este 
reencontro do sujeito feminino consigo mesmo, proporcionado pela poesia, a 
maior subversão realizada por Teresa Horta ao regime ditatorial português e à 
sociedade conservadora da década de 1970 em Minha Senhora de mim.
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      Este ensaio abordará as potências do secreto a partir da obra do escritor 
paulista Juliano Garcia Pessanha e da artista carioca Joana César. Realizando um 
trânsito entre arte e literatura, refletiremos acerca das dimensões conferidas ao 
secreto na tentativa de compreender alguns de seus desdobramentos, como a 
confissão e o enigma, de modo a pensar o segredo como uma categoria conceitual 
a partir da teoria de Mário Perniola e Jacques Derrida. 

O que a obra de Joana César e Juliano Garcia Pessanha nos ensina acerca 
das nuances entre o secreto e o enigmático? Arte e literatura parecem caminhar 
por um campo de adjacências comungadas.

E assim, iniciamos essa fala com a seguinte frase: “Sopra um vento 
terrível. É apenas um buraco no meu peito”. É com essa trombeta-epígrafe de 
Henri-Michaux (Apud PESSANHA, 2002, p. 105) que Juliano Garcia Pessanha 
anuncia as páginas vindouras de seu segundo livro: Certeza do agora. Membro 
da mais nova geração de escritores contemporâneos brasileiros o autor escreve a 
trilogia: Sabedoria do nunca (1999), Ignorância do sempre (2000) e Certeza do 
agora (2002) cujos escritos migram por diversos gêneros literários. Sabedoria do 
nunca, sua primeira publicação, surge fruto do prêmio recebido no concurso para 
jovens escritores promovido pela Universidade de São Paulo e pela Editora Abril, 
no ano de 1997. 

Juliano Garcia Pessanha reflete sobre o abismal em um raciocínio poetante 
que aponta para um universo permeado pela filosofia de Heidegger, Sltoterdijk 
e pelos escritos de Kafka, Cioran e Marina Tzvetaeva. Os textos produzidos 
por Pessanha possuem uma dose proverbial de conteúdos advindos de áreas 
contíguas como a psicologia, a literatura e a filosofia. Nas críticas a respeito de 
sua obra é possível encontrarmos a incisiva recorrência de expressões como: 
“inclassificável em termos de gênero”, “espécie de ensaio poético” ou “poesia 
ensaística”, empregadas para nomear a fusão de proposições estilísticas dispostas 
em seus livros. Parece haver em sua literatura de difícil categorização uma ânsia 
em narrar seus segredos e os aspectos de sua intimidade sem a exclusão dos 
incontáveis erros e desapontamentos vivenciados. Suas falhas e incongruências 
são exibidas para o leitor como um convite para espiar a trajetória das vergonhas 

o secreto em Juliano Garcia Pessanha 
e Joana César: confissões e enigmas na 
literatura e na arte contemporânea
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vividas. Ele traz à tona as memórias de sua família, da descoberta sexual, de sua 
experiência na escola e na universidade, empregando as palavras como lâminas 
cujo aço deslinda a carne de um mundo no qual filosofia, teoria e vida irrompem 
em suas entranhas. 

1. No fragmento Resposta-Filho, Pessanha escreve: “Quando eu cheguei 
ao mundo, exatamente diante da primeira catraca, notei que meu 
bilhete delen entrada estava rasgado...soube que – no grande cárcere 
do universo – eu seria sempre um oculto...” (2006, p.53).

2. De acordo com Manuel da Costa Pinto, Clarice Lispector seria o nome 
mais próximo da obra de Juliano Garcia Pessanha. A literatura realizada 
pelo autor selaria um parentesco e uma dívida com a obra da escritora. 
E aí aparece novamente a indagação que Pessanha parece expor em 
sua obra. Há um dia quando descobrimos algo que tenha nos ferido a 
ponto de percebermos que nossa vida nunca mais seria a mesma após 
aquele evento-punctum.Qual teria sido o momento em que o olho-
alfinete provocou o vazamento?

Nos seus primeiros livros parece cooptar pela seara da predestinação em 
relação a um olho do abismo pré-natal que ao inquiri-lo, o elege declarando uma 
condição maldita nesses livros, parece acreditar na dimensão de uma vocação 
para o absurdo, uma destinação a uma certa incongruência social como dádiva. 
Pessanha traz à tona a fragilidade, o luto e a melancolia. Não apenas podemos 
supor a existência de uma condição anterior que o arremessa à inadequação, 
como a uma condição familiar que o impele ao desconforto.

Através do vidro da casa de seus pais tudo era impermeável ao afeto. 
Encontrava-se diante da janela e contemplava o Cemitério da Consolação. Como 
em um sanduíche, ele e o vir a ser Juliano morto conversavam. O Juliano que um 
dia estaria ali, perguntava-lhe sobre o pré-mundo. Possuindo como testemunha 
as lápides que o encaravam, solicitava a pergunta para o vidro sanduíche entre 
ele e aqueles outros que, mesmo intangíveis pareciam conhecer o seu segredo. 
Enquanto isso, o rumor dos anônimos familiares sobre suas costas, eram 
aparentemente tangíveis apesar de inoperantes e lisos. Como circunstante tinha 
apenas o vidro. Após esse acontecimento Pessanha afirma ter se tornado uma 
“pessoa intrinsecamente filosófica, a àquela que está na situação de dizer tudo 
sem negociar absolutamente com nada e com ninguém pois seu único rodapé e 
seu único mestre é o grito do primeiro despertar.”(2002, p.66) Ele jamais esqueceu 
esse clamor que o interpela e refaz as feridas da pergunta à medida que as conta.  
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3. Em um de seus poemas, resvala em uma expectativa surrada em 
direção a um vir-a-ser e seu projeto de mundo em deslize, anunciando: 
”Durante muito tempo eu segui o homem-bêbado e eu pretendi 
tornar-me o seu discípulo... eu o seguia por botecos e mansões, 
carregando sua sacola de arrepios e gemidos.” (2006, p.35) E nesses 
encontros com o “homem-álcool” ele potencializa seus heterônimos 
sem os demonizar e nem tampouco os exaltar, apenas os encontra 
interpelando-os. Ao abandoná-los, tece distâncias geográficas ou 
temporais ao chamá-los de aedos e enviá-los para a Turquia, em uma 
quixotesca ficção verbal. Portanto, poderíamos afirmar cabalmente 
que a vergonha é o motor de suas histórias e com ela a condição 
proposta por Emmanuel Levinas, cujo tratado sobre a vergonha é 
analisada posteriormente por Giorgio Agamben. Essas obras apontam 
para os diversos momentos em que vergonha é também sinal de 
alteridade, sendo mote para a experiência constitutiva do sujeito. 
“Shame is founded upon the solidarity ofour being which obliges us to 
claim responsability for ourselves” (LEVINAS, 2003, p.63). Refletindo 
acerca da fuga que torna o olhar do Eu estrábico, Levinas nos reporta 
para o fato de que as situações vexaminosas disparam em nós, um 
olhar no qual somos olhados por nós mesmos de outro ponto de vista 
e contemplamos a partir deste olhar do outro, a própria desgraça. 
É essa a riqueza da vergonha, certa “foraclusão” que arremessa, o 
que acreditamos ser uno, para “o fora” que se apieda com profunda 
solidariedade para o infortúnio sofrido. “Whole intensity, everything it 
contains that sting us, consists precisely in our inability not to identify 
with this being who is already foreing to us and whose motives for 
acting we can no longer comprehend” (Levinas, 2003, p.63). O que a 
vergonha revela é , este fardo visto a partir de um olhar estrangeiro 
que somos nós mesmos. 

A dinâmica de Pessanha se constitui na narração das rupturas vividas em 
sua vida, a partir de imagens atreladas à vergonha e não ao sucesso. Ele expõe 
os recônditos de seu personagem realizando o inventário de suas vergonhas, 
contando-nos uma a uma, desde a descoberta de sua sexualidade a animosidade 
com sua família, a sua trajetória na escola e na universidade, bem como as 
intempéries da vida adulta. Esse é um elemento crucial em sua obra.

Durante um árduo período na tentativa de suplantar uma crise, ainda 
em recuperação retorna a morar com a mãe, já com vinte e oito anos. Nesse 
momento, defronta-se com a casa de praia situada na montanha, cuja vista 
abraçava o imenso mar, e então declara: “A presença pura podia me devorar, e 
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eu não tinha verbo algum para domesticar aquele irromper.” (PESSANHA, 2006, 
p.130) Enquanto apresenta o seu deslumbre diante da infinitude do que o engole, 
torna-se submisso diante de um mar vermelho, um mar egípcio. Diante dessa 
estupefata entrega ao vertiginoso mar, Pessanha realiza uma contraposição 
no mínimo engenhosa, ao ser interrompido em sua entrega expectativa pelo 
comentário de parentes e amigos da sua mãe. Um deles, dando-lhe um tapinha 
nas costas, o indagou querendo saber se já havia providenciado um windsurf, 
enquanto a tia “sempre mais esnobe e afetada, perguntou se não havia risco de 
farofeiros.” (2006, p.130). Ao contrastar sua experiência contemplativa e entrega 
convulsiva e selvagem ao absurdo oceano, Pessanha instaura a cisão a partir 
dos comentários daqueles que denomina como “embaixadores do real” (pág.?) 
cuja perspectiva paira em torno da arquitetura do concreto e da casa e não da 
dimensão netuniana do desconforto abissal vivenciado pelo personagem em 
recuperação. O que parece rico em diversos momentos do texto é a presença 
do imperioso humor que se manifesta dentro de suas tragédias. O filósofo Peter 
PalPelbart, crê na negação de Pessanha em direção a uma “confissão lamurienta” 
tornando sua autobiografia “um instante de celebração, um acontecimento 
jubiloso, uma meditação ziguezageante em que a palavra e o abismo passam a 
pertencer-se mutuamente, assim como a noite e a vida”(2002, p.15). Essa seria 
uma das pedras angulares de sua escrita confessional e que o catapulta para uma 
hoste nada óbvia onde dissabor e sofrimento também implicariam em situações 
risíveis, tornando a experiência da leitura um assombro.

Sua escrita conjuga a longa coreografia de tentativas funestas para a 
irrupção das camadas das peles de um mundo-família que requisita a encenação 
e o papel a cumprir. A narrativa do autor paulista cria um personagem exilado em 
sua terra, refém de espaços escolares, familiares, que se abriga nas bordas.

Apesar da crítica, considerá-lo como um escritor-filosófo, Pessanha não 
parece interessado em adentrar pela filosofia através de um ponto de vista 
meramente analítico. Ele deseja sim, realizar um pensamento artístico no qual a 
filosofia mescla-se a literatura e a relatos biográficos sem as balizas que lhe são 
reconhecidas, realizando uma crítica mordaz às instituições educacionais, culturais 
e familiares alegando que por maior êxito que tenho atingido na universidade, ao 
alcançar notas máximas em diversas disciplinas, ainda assim não se sentia parte 
do sistema. Convivia de acordo com ele com: “filhotes-de-papai que se tornaram 
filhotes-de-orientador, isto é, gente que seguiu sem gemer, sem o menor conflito, 
essa monstruosidade chamada homem-de-sucesso e que trocou o papá-gosta-
menino-eu pelo cabeça-professor-ama-texto-eu.” (PESSANHA, 2002, p.57).

Por isso reivindica a propriedade de retornar aos clássicos, de modo 
aparentemente desrespeitoso, com a intimidade súbita daqueles que entram 
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sem bater, descerrando as portas sem pleitear licenças. “... É temerário falar e 
discorrer sobre filosofia. Há sempre um vigia e há sempre um espião decretando 
antecipadamente a nossa incompetência.” (PESSANHA, 2002, p.64) O autor 
se recusa a assimilar a vigilância do instituído pelo ethos discursivo, no que 
denomina como conhecimento incorporado, ao sair em defesa de um pensamento 
informulado, desprovido do elitismo dos iniciados. 

Por isso, muitas vezes conversamos com um especialista em Dostoiévski ou 
com um especialista em Kafka e logo ficamos imensamente tristes e decepcionados, 
pois percebemos que em sua história, em seu corpo e em sua conversa não há o menor 
sinal de qualquer inquietação kafkiana ou dostoiévskiana, e que ele, em sua víscera, 
desconhece inteira e realmente aquilo sobre o que fala (PESSANHA, 2002, p.33).

4. Escrevendo sem corrimãos e apenas descendo os ensaboados degraus 
que o conduz a rememorar seu repertório de vergonhas, o autor sem 
lançar mão a um apelo sensacionalista, acaba por acolher o outro 
dentro desse corte. A contundência ocorre também pela intimação do 
leitor tanto a atuar como espectador de seus delitos, como também ao 
arremessá-lo na rememoração insalubre de suas próprias vergonhas. 

5. Ao descascar as façanhas de uma impotência deflagrada permite que o 
leitor se depare com aquilo que poderia ser desprezado e, no entanto, 
é acolhido com o carinho de um pai que beija o filho.

No entanto, no decorrer dos seus livros parece haver uma reconciliação 
com a borda que também habita o mundo, ao afirmar: “É por isso que devemos 
pensar o Dentro junto do Fora e o Fora junto do Dentro, numa disjunção contínua: 
lá onde está o Fora, que se leve o Dentro; lá onde se saturou o Dentro, que se leve o 
Fora” (2006, p.109). Confessa, portanto que inicialmente o Dentro que afogava com 
suas perdas também promoveu o laço de solidariedade para que os extraviados 
fossem acudidos em seus sobressaltos. Outras pessoas, que também auscultavam 
as bordas, enxergaram nele um amante e um álibi contra a despossessão do si. E 
assim pactos foram possíveis em função de uma cumplicidade que encontrou na 
solidão a solidariedade: 

6. Certa vez uma mulher tocou a campainha do meu prédio. Eu desci 
até a rua, mas eu não lhe dei a mão (como ela queria). Eu disse: eu 
não moro neste prédio, eu não pertenço à minha cidade e eu jamais 
coube dentro deste mundo. Existe mesmo o anseio de conhecer o 
meu país? Se o conhecer, verá, então, um imenso terreno baldio. Num 
canto ainda há um pequeno animal chamado ferida do amor. Quando 
esse animal desaparecer, então eu serei teu espelho e já não haverá 
em mim nada além do buraco que te acolhe. (PESSANHA, 2009, p.97)
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7. Ao ser atado pelo outro a partir de suas fragilidades se instauraria o 
sentimento de fraternidade que adensaria a proximidade entre os 
corpos ao se distanciar do ordinário network das composições sociais, já 
que inauguraria uma cumplicidade, a partir também da ferida. Em seus 
textos reclama uma teoria visceral recusando a estratégia mesquinha 
da qual retira o pessoal do conhecimento teórico potencializando o 
amálgama que costura as entranhas do vivido, do pensado e do criado, 
intimando secretamente o outro a entregar-se e perscrutar esse apelo. 
“Eu cruzei doze cidades, sempre olhando as casas pelo lado de fora e 
espantado porque do rosto dos homens havia sumido o encanto. Foi 
só na última cidade que notei a mulher ao meu lado e vi que a mulher 
na mulher amava o exilado.” (PESSANHA, 2002, p.115).

8. Aos poucos vai abandonando uma conduta reticente em relação ao 
mundo, uma postura de auto-exclusão percebendo, principalmente 
após a leitura do filósofo alemão Peter Zloterdjik, que as polaridades 
podem ser intrincadas. Em seus últimos livros, como Instabilidade 
Perpétua, o “dentro-sociedade” parece conter o “fora-transgressão” 
e vice-versa. O autor então parece reconciliar-se sutilmente com 
algumas dicotomias, tornando a possibilidade do exílio o local do 
encontro nele mesmo.

9. Para pensar sobre o secreto é relevante pensar nas discussões 
propostas por Jacques Derrida e Mário Perniola.

10. É capciosa a postura adotada por ambos pois quando pensam o 
segredo, consideram-no como um direito individual e não como um 
estratagema exclusivamente atrelado ao fim da liberdade de expressão 
e das escolhas individuais. Entretanto ainda que persiga a mesma 
linha de raciocínio, parece haver um momento em que sobrevém a 
divergência acerca do princípio associado ao secreto fazendo com 
que Derrida e Perniola tomem rumos opostos. Acerca dessa distinção 
Perniola afirma: “Enquanto o pensamento do segredo enfatiza ao 
máximo os aspectos negativos da realidade e descreve um mundo 
em que triunfa o nada, o pensamento da dobra nos propõe a imagem 
de um mundo não vazio, mas pleno, ou melhor...” (PERNIOLA, 2009, 
p.28). O autor elabora uma defesa do segredo contrastando como o 
julgamento de Debord, porém estabelece distinções evolutivas do 
segredo a partir da mutação do termo para conceitos mais refinados 
como a dobra e posteriormente o enigma. Mário Perniola concebe o 
segredo como a resposta Deleuziana para um secreto que seria imbuído 
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de negatividade. A dobra então seria um pós-segredo, a resposta para 
um mundo pos-niilista que em seu neobarroquismo presenciaria o 
universo dos opostos de modo a incorporá-los. É relevante portanto, 
salientar que apesar da distinção entre segredo e dobra dispostas por 
Perniola, nesse texto pensamos o segredo não como uma categoria 
anterior à dobra mas como a possibilidade de contê-la. 

11. Acreditamos, portanto, que o secreto não seria anterior ao enigma, 
mas poderia gerá-lo através do relato. Juliano Garcia Pessanha afirma: 
“’se o que eu te mostro é superior ao que te escondo, então ainda não 
vale a pena o que eu te digo.’ O escondido e o indizível devem aflorar 
junto da palavra” (2006, p.119). 

12. E essa premissa é substancial para compreender o secreto que apesar 
de compartilhado, também pode gerar o enigma. Dessa forma, o 
reverso dos meros relatos que exibem à intimidade seriam os segredos, 
testemunhos e confissões que suscitariam o olhar meditativo da 
reflexão. Essa seria a chave para a compreensão da dimensão 
do secreto: recebê-lo ocasionaria na perda de uma estabilidade 
constitutiva, ao aventar um penhor permeado por vulnerabilidade, 
vergonha e precariedade.

13. Relativo a esse tema, quando indagado por Maurizio Ferraris sobre 
o fato de sua escrita deter um estilo poético ou estético o filósofo 
retruca: 

“se há uma assinatura, é preciso que ela constitua por sua vez um acontecimento, 
a seu modo, modestamente, mas que tenha a forma de qualquer coisa que 
não intervém apenas para constatar, mas também, como todo o acto de 
responsabilidade, para se empenhar, para dar um penhor.” (2006, p. 134)

14. O que o Derrida reivindica aqui é que em sua filosofia, existe antes 
de tudo a responsabilidade de uma assinatura possível a partir de 
uma história, de uma idade, de uma percepção. Esse acontecimento 
é justamente a resposta formulada por Derrida para a distinção 
entre a exibição do privado e a banalização do íntimo. Haveria 
uma responsabilidade nessa entrega do íntimo, a qual o filósofo 
prescreve como um penhor. Esse presente consistiria num tributo 
cujo valor estaria na modéstia da entrega, renunciando as artimanhas 
desenfreadas da exposição motivada por prerrogativas financeiras ou 
vaidades individuais. 
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15. O penhor concebido por Derrida na exposição do íntimo gera um 
tributo ambivalente no qual o dado pertence genuinamente àquele 
que concede. É nessa mesma direção que Pessanha exibe a sinalização 
de sua dor. Ele não intenta a celebrização e não a torna mecanismo 
para contornos sensacionalistas de vendagem, pois como pretende 
Derrida, Pessanha circunscreve-se na postura vivificada pela assinatura 
e pela escrita constituída de um penhor.

1 JOAnA CéSAR E O SEGREDO

Mas e quando esse penhor do segredo vem acompanhado pelo enigma?
Bernardo Esteves, em matéria publicada na edição 85 da Revista Piauí, em 

2012, escreve sobre um curioso episódio que será analisado nas páginas a seguir. 
Todos os dias na saída de seu laboratório, Carlos Tomei, professor de matemática 
da Universidade Católica do Rio de Janeiro, deparava-se com o mural ao lado do 
departamento. Letras em códigos visíveis, entretanto ilegíveis, revestiam o muro. 
Intrigado decide contactar um aluno e uma especialista em criptografia: Paulo 
Orenstein e Juliana Freire, na tentativa de empregar os recursos da matemática 
para desvendar o alfabeto desconhecido, criado por algum artista incógnito.

Figura 1 - Joana César. Alfabeto. 
Arte urbana, Anos 2000.
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Do outro lado da cidade estava a artista que registrara os símbolos nos 
muros cariocas. Seu nome: Joana Coelho Lenz César que cursara filosofia, cinema 
e jornalismo, assim como as oficinas de Artes Visuais oferecidas pela Escola do 
Parque Lage. Ainda criança mantinha um mundo particular em isolamento. Sentia 
necessidade de escrever e desejava tornar-se escritora. Prostrada diante de um 
mundo que paulatinamente exibia seus caninos, recolhia-se para o universo 
privado das folhas de seu diário. Em uma disposição para o irremediável, confessava 
a incompreensão acerca das transformações de seu corpo e a inadequação em 
relação a um cotidiano inerte. Um dia ao abrir a gaveta onde guardava o diário 
percebe que ele desaparecera. Procura-o por todo o guarda-roupa e não encontra 
seu confessor. Revira interminavelmente os móveis de seu quarto, em uma 
busca intrépida e infundada. Ao procurar o diário em outros recantos da chácara 
onde vivia em Jacarepaguá, depara-se com seu irmão mais velho e um amigo as 
gargalhadas, ao lerem com escárnio e disfaçadamente, as revelações da menina. 

A artista narra acerca do imenso impacto que essa experiência detivera. 
Por mais que atualmente pudesse inclusive rir do acontecido, o episódio na época 
teria representado um imperioso golpe e realmente fora um divisor de águas. No 
caso de Joana, a revelação traumática de seus segredos, gera a necessidade da 
criação de um código enigmático para esconder sua fala roubada. Cria portanto, 
um alfabeto particular que compreende o código como uma cortina, um véu para 
o seu secreto. Após o revellere que lhe intima à maturidade, tenta obliterar suas 
impressões e poemas. 

As linhas dos registros de Joana secretam revelações. Anos depois, 
na década de noventa, inundam os muros das ruas com seus poemas visuais 
codificados em significações secretas. Para pedestres desatentos seriam nada mais 
do que meras pichações. Para transeuntes cônscios da existência de uma escrita, 
transformaram-se em dúvida, enquanto que para a equipe de matemáticos, às 
inscrições da artista-poeta figuravam como um monumental enigma.

Em uma entrevista concedida, Joana César demonstrava como a letra 
P, era representada em seu abecedário. Utilizando um estilo de escrita típico 
dos pichadores da década de oitenta, mesclava a técnica de rebatimento 
e espelhamento dos microscópios, para refratar a letra desdobrando-a e 
distorcendo-a nela mesma. 

O alfabeto de Joana aproxima-se não apenas dos rebatimentos das 
lentes microscópicas ampliando para a dimensão macroscópica da cidade, como 
também parece envolver os pesquisadores em um mistério. Os matemáticos já 
detinham a dica sobre o procedimento de uma das letras e se apropriando de 
estratégias matemáticas utilizadas ainda no pós-guerra para decifrar códigos com 
a linguagem C++, iniciaram a investigação. Os pesquisadores depois de muito 
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trabalho,conseguiram chegar a algumas conclusões. Paulo Orenstein declara que 
o dia em que o código foi revelado por ele sentiu uma profunda emoção. 

Após terem fotografado a maioria dos murais pintados por Joana, 
decidiram traduzi-lo. Perceberam que havia poesias com fundo biográfico quando 
Joana narrava suas experiências sexuais e xingava o pai. Uma das palavras de sua 
língua não foi compreendida pela dupla de matemáticos. Joana declarou com letras 
garrafais, talvez na mesma rua em que a menina do conto preciosidade houvera 
se deparado com o indizível, a mensagem cifrada: “NHVMIDFOMT”. Mesmo com 
a senha, essa palavra não foi compreendida pelos matemáticos. Posteriormente 
Joana revela que a mensagem era um acróstico diagramático que significava: 
“Nenhum Homem Vai Me Impedir De Fazer O Meu Trabalho”. Em outro muro 
escrevia: “Lá sei que tem gente tentando entender o meu misterioso alfabeto”.

Para os matemáticos Paulo Orenstein e Juliana Freire, responsáveis pela 
descoberta do código, a questão acerca do sigilo do código, pairava. A senha 
do código inventado por Joana, deveria ser arremessada para os quatro cantos 
da cidade para que as pessoas pudessem saber o que Joana havia escrito? O 
matemático soube, por familiares que haviam se encontrado por acaso com 
parentes da artista, do seu desejo de preservar o anonimato da significação de 
suas letras. Como a artista preferia manter o enigma, os pesquisadores, mesmo 
sem conhecê-la, preferiram perpetuar o sigilo, sendo seus cúmplices. Após o 
incidente, o trabalho da artista obteve espaço na mídia e reconhecimento no 
métier artístico, sendo representado atualmente pela galeria Athena Carioca e 
requisitado para realizar diversas exposições coletivas. No ano de 2015 integra 
a mostra coletiva, com curadoria de Fabiana Moraes e Isabel Sanson Portella, 
exibida na Galeria do Lago, no Museu da República: da escrita, delas, elas, sobre 
artistas brasileiras e sua relação com a intimidade e a literatura. 

Mas o curioso dessa pequena história é o fato de que, em uma das 
entrevistas concedidas por Joana, ela comenta que a matemática foi apenas uma 
maneira mais complicada de ler um texto que acredita ser simples. Ela narra o 
seguinte episódio: Estava na cidade elaborando sua arte, sempre situada nas faixas 
superiores dos muros, quando um morador de rua torpe pelo álcool aproximou-se 
perguntando o que estaria escrito ali. Sentindo-se incomodada pela abordagem 
continuou o seu trabalho, contudo percebendo a insistência do homem e sua ânsia 
em saber, decidiu parar o que estava fazendo. Em breves linhas sugeriu uma dica 
sobre o mistério de suas palavras. O senhor olhou-as concentradamente e então 
logo depois saiu recitando todos os textos que ela estava pintando... Nas palavras 
de Perniola o que o senhor embriagado realizou foi algo associado a dimensão do 
enigma prático: “...quem quer ter a certeza de ter êxito não deve ter nenhuma 
intenção absolutamente firme e inderrogável, mas estar em equilíbrio como uma 
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balança, disposto a pender para onde o destino quiser.” (PERNIOLA, 2009, P.43) 
É coerente frisar novamente que o segredo portanto não estaria na recusa 

da fala, ou na insistência em se guardar, mas na possibilidade de um silêncio 
desembrulhado que provocaria a necessidade urgente da partilha.

 O enigma joga com as certezas desvelando o fato, do segredo poder 
figurar no obtuso. O código perturbou tanto os homens permeados pelo espírito 
científico quanto o homem permeado pela alma das ruas. Ambos se depararam 
com o enigma, mas utilizaram estratégias distintas para obter uma primeira 
camada de significação, atestando o que Perniola defende: “O princípio do enigma 
é a coincidência de racional e de irracional.” (PERNIOLA, 2009, P.38). 

Jay Winter em seu artigo: “a geração da memória”: afirma que a 
necessidade de memoração seria o “ reflexo de uma matriz complexa de 
sofrimento, ativismo político, reivindicações de indenização, pesquisa científica, 
reflexão filosófica e arte”. (2006, p.86). É possível portanto perceber que escritor 
e artista adentram o universo da memória através do segredo e da confissão ao 
apresentar o peso da intimidade e o drama de existir, mostrando que a intimidade 
e suas questões também respiram a política das coisas. 

Tanto confissão quanto enigma flertam com modalidades do secreto e 
aqui então a confissão poderia ser compreendida como uma das dimensões do 
segredo que se despe da vergonha, ao utilizá-la como método, em um trânsito 
entre arte, literatura e filosofia.

O secreto nesse ensaio medita sobre o humano e seu penhor. Por isso se 
distanciaria dos relatos de intimidades interessados somente na auto-promoção de 
vaidades e em sua divulgação em canais de comunicação. Afinal, essa exposição da 
privacidade ocorreria frequentemente a partir da detração do sucesso alheio, ao 
forjar uma máquina cruel, cuja intimidade surgiria apenas como moeda de consumo. 

 Mesmo que aquilo que nos una, seja a vergonha um dia sentida, a 
cumplicidade que seu abraço nos oferece nos conecta a dignidade genuína, de 
uma poética do consolo. 

O convite para residir na fresta estaria alinhavado no próprio clamor de 
Juliano Pessanha e Joana César. Conhecer a revelação de suas confissões também 
gera a reflexão do que estaria secreto em nós. 

Portanto, ao se instaurar na fenda, o segredo denuncia em suas bordas 
o despencar do surto manifestado ora pela potência da confissão, ora pela 
incompreensão do enigma, revelando assim, em seu véu a reminiscência de uma 
antiga língua, cujo hálito exala a sabedoria do nunca e a ignorância do sempre.

Nas fronteiras entre o dentro e o fora, o aberto e o fechado, confessar 
seria também oferecer o corpo ao sol para que dele o veneno se torne coisa. 

Essa nova pele funcionaria como um grande útero de onde se sai nu, sem 
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certezas e sem planos, apenas aspirando o pó dos dias, vivendo sem garantias só 
com a crença na precariedade, acreditando sempre que “o que me inventa é o 
mesmo que me devora” (Octavio Paz Apud PESSANHA, 2006, p.110).
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