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Resumo

DAIELLO, Angélica Weber Falke Daiello. ARQUEOLOGIAS ÍNTIMAS E REGISTROS POÉTICOS: UM PERCURSO

DE MAPEAMENTO DA AUTOIMAGEM FEMININA. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Programa de

Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro das Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019.

O presente estudo foi desenvolvido no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), na Linha de Processos de Criação e Poéticas do Cotidiano. O projeto propôs

um mapeamento poético da autoimagem feminina compartilhada. A partir de um dispositivo chamado Caixa-Uterus,

construído coletivamente por um grupo de seis mulheres, a artista elaborou um percurso poético para descrever as

principais linhas de força que emanavam dos objetos da Caixa, produzindo registros autorais em diálogo. O projeto

sondou os principais temas referentes à percepção da autoimagem feminina sugeridos por essas linhas: (a) relação

com mulheres familiares, (b) percepção do corpo para si e (c) percepção do corpo nos espaços públicos. Este projeto

dialoga com a Mitopoética, com a “Arte como ato político” e com a produção de subjetividade contemporânea.

Também trabalha com questões de gênero e o feminino como construção cultural a partir de Beauvoir, Gerda Lerner e

Butler. Como referência artística, o trabalho traz Nan Goldin, em seus retratos, a arte do inconsciente de Remedios

Varo, Kati Horna e Leonora Carrington, a arte têxtil de Ana Teresa Barboza e Rosana Paulino, bem como a arte política

de Olek,e Raquel Rodrigo. Este projeto foi desenvolvido através do auxílio da FAPERGS.

Palavras-chave: Artes Visuais; Gênero; Autoimagem; Mapeamento Poético; Registros Autorais.



Abstract

DAIELLO, Angélica Weber Falke Daiello. INTIMATE ARCHEOLOGY AND POETIC RECORDS: A WOMAN'S

AUTOIMAGE MAPPING PATH. Dissertation (Master in Visual Arts). Graduate Program in Visual Arts, Arts Center,

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019.

This study was developed at the Master of Visual Arts Graduate Program at Ufpel. The project proposed a poetic

mapping of shared female self-image. From a device called Caixa-Uterus, built collectively by a group of six women,

the artist elaborated a poetic path to describe the main lines of force emanating from the objects of the Caixa,

producing authorial records in dialogue. The project probed the main themes related to the perception of female

self-image suggested by these lines: Relationship with family women, body perception and women in public spaces.

This project dialogues with Mitopoética, with “Art as a political act” and with the production of contemporary

subjectivity. It also works with gender issues and the feminine as cultural construction from Beauvoir, Gerda Lerner

and Butler. As an artistic reference, the work brings Nan Goldin, in her portraits, the art of the unconscious of

Remedios Varo, Kati Horna and Leonora Carrington, the textile art of Ana Teresa Barboza and Rosana Paulino, as well

as the political art of Olek, and Raquel Rodrigo. . This project was developed through the help of Fapergs.

Keywords: Visual Arts; Gender; Self-image; Poetic mapping; Authorial records.
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PREÂMBULO

Eu começo o relato de minhas atividades artísticas, nos últimos dois anos, com uma única

certeza: o tema ao qual me propus é gigantesco. Estudar, mapear, pontuar, limitar,

circunscrever as diferentes formas em que pessoas, designadas como mulheres,

respondem à educação de gênero, bem como as diferentes dimensões em uma mesma

pessoa que são atingidas por essa mesma educação é praticamente impossível quando se

pensa nessa questão de forma objetiva, uma vez que existem tantas formas de sentir e

viver quanto úteros sobre a face dessa terra. Porém pensando poeticamente, imagino

meu trabalho, ao mesmo tempo, como um grande caleidoscópio, no qual pequenos (e

vários) fragmentos de imagens podem ser mexidos, misturados, girados no tempo e no

espaço, dando luz a muitas possibilidades e combinações e, como um diário de bordo

onde descrevo os caminhos que escolhi percorrer para entender a multiplicidade de

fatores que se articulam na constante formação de nossa autoimagem . Meu trabalho

acontece no percurso onde me procuro e na teia onde me encontro. Percurso e teia

porque somos caminhantes dialéticos no mundo. A percepção que temos de nós é

formada a partir de nossas experiências, e ao mesmo tempo o caráter de nossas

experiências passa em grande medida pela imagem que temos de nós mesmas. A

autoimagem está no seio de nossas relações e na forma como somos e estamos no



mundo. No caso da autoimagem vista pelo ângulo do gênero, temos um tema potente

para entendermos alguns mecanismos de reprodução da desigualdade.

Cada um de nós é, possivelmente, configuração instantânea das imagens do

caleidoscópio de nosso tempo. Os fatores que levam uma pessoa a ser e estar no mundo

da exata forma em que ela é e está são da ordem das coisas multifacetadas, realidades

formadas de múltiplas camadas, em sua maioria, insondáveis. Mas tomarei como guias

alguns pressupostos, alguns nós nos fios de Ariadne1, para que possa, tateando, encontrar

um possível caminho. Um caminho que fala de mim, enquanto mulher, mas que fala de

ninguém em específico, um caminho de possibilidades do olhar sobre a forma como me

vejo e comome relaciono comigomesma.

Esta pesquisa versa sobre as experiências cotidianas de pequenos (ou nem tanto)

embates entre mulheres comuns e o modelo, mais ou menos, universal de mulher,

estereótipo que persegue todas (ou quase todas) as pessoas nascidas sob o estigma do

feminino. Nesse ponto faço uma distinção importante que norteará todo o meu trabalho.

Quando falo em “mulheres”, me refiro a uma gama de experiências culturalmenente

construídas, e não em algum destino ou essência determinadas. Os novos movimentos a

favor da visibilidade das minorias, atualmente engendrou uma sigla com a qual me

1 Personagem daMitologia grega, Ariadne é a filha do rei Minos,e segundo a lenda, ela ajudou Teseu a escapar do
labirinto após matar o Minotauro, o guiando com seu fio de linha.



identifico: AFAB(assigned as female at birth) ou CAFAB(coercitivelly assigned as female

at birth):

As siglas AFAB ou AMAB são usadas com mais frequência como abreviação
para designar um gênero atribuído no nascimento. Os termos são usados
por uma ampla gama de indivíduos, incluindo aqueles que são transgêneros,
não binários ou intersexuais. Embora AFAB ou AMAB possam ser úteis para
descrever diferentes experiências trans ou não binárias, elas geralmente não
são consideradas identidades em si mesmas.2(tradução nossa)

Essa forma de entender as pessoas, pressupõe que, a princípio nada é determinado pelo

sexo reconhecido no nascimento, além de uma certa fisiologia. A construção de mulheres

e homens acontece com base no que culturalmente se entende dessas categorias.

Este trabalho surge, sobretudo a partir do ponto de vista dos meus sentimentos de

inadequação ao modelo proposto, do desejo de me engendrar livremente no mundo e do

direito que tenho de pensar a mim mesma a partir de categorias que abarquem minha

complexidade e singularidade.

Essa tarefa, no entanto é dialética, acontece no embate entre meus desejos e as

estruturas sociais que se impõe a mim, e a todos os sujeitos. Os sentimentos que são

2 The acronyms AFAB or AMAB are most frequently used as a shorthand to designate a gender assigned at birth. The
terms are used by a wide range of individuals, including those who are transgender, non-binary, or intersex. While AFAB
or AMABmay be useful for describing different trans or non-binary experiences they are generally not considered
identities in and of themselves. Disponível na página https://www.glbtrt.ala.org/news/archives/2845

https://www.glbtrt.ala.org/news/archives/2845


gerados no processo de educação, se configuram no corpo e na forma como percebemos

a nós mesmas. Simone de Beauvoir nos lembra que:

Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um
Outro. Enquanto existe para si, a criança não pode apreender-se como
sexualmente diferenciada. Entre meninas e meninos. O corpo é,
primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, o instrumento que efetua
a compreensão do mundo: é através dos olhos, das mãos e não das partes
sexuais que apreendem o Universo. (BEAUVOIR, 1949, p. 11).

Até uma certa idade somos totalidade, potência, abertura e porosidade. Mas a infância é

livre? Não, trabalhamos como formigas, de forma coletiva e constante a favor da

universalização e eternização da cultura predominante, somos engendrados na cultura e

agimos a partir dela. Desde o nascimento da nova vida, somos empurrados a agir, mais ou

menos em conformidade com os padrões no intuito de preparar a criança nos moldes

vigentes.

O objetivo desse trabalho é propor um olhar-se, é perceber as configurações e pressões

estruturais dos estereótipos de gênero, dando novas possibilidades, existências, devires

para elas, em um processo de conhecimento e reconhecimento de si, (des) construção

das ideias-emoções que guardam
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Introdução

Este trabalho foi desenvolvido no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em

Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas (PPGAV/UFPel) entre setembro de 2017

e agosto de 2019. A pesquisa tematizou o conceito de “gênero” enquanto construção

cultural e histórica, relativizando os discursos tradicionais que cristalizam os limites

arbitrários entre pessoas designadas no nascimento como homens ou mulheres,

designação esta, que dá início à exposição dos indivíduos à educação de gênero, como um

processo de vida inteira e que acontece nos mais diversos âmbitos. A intenção dessa

proposta poética foi investigar, evidenciar e elaborar artisticamente as experiências que

tive, enquanto AFAB, de forma polifônica e coletiva, construindo espaços de diálogo, voz

e visibilidade para as mulheres que encontrei no percurso, no que tange suas relações

consigo mesmas, suas famílias e outras mulheres através de espaços de fala.

Em minha formação de vida e acadêmica percebi que o ponto de vista tomado como

padrão para os discursos organizadores da cultura é androcêntrico, ou seja, os homens

contam as histórias, escrevem os livros, desenvolvem ferramentas e pontuam as coisas

que são importantes. Quando pensamos em um ser humano neutro(cada vez menos

possível), sem questões de gênero, ele é masculino. Em minha graduação em Filosofia, os

autores consagrados eram homens, e as autoras mulheres eram “mulheres”. Ou seja, a

mulher tem sido o “Outro” da cultura, o particular, aquela cuja experiência é sempre
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comparada e relativizada. Durante a pesquisa propus uma produção em que falo a partir

de minhas experiências com a certeza de que cada subjetividade é única e deve ser

celebrada em sua singularidade e em sua potência de produção de conhecimento e

pluralidade de significados.

Este percurso poético teve início com a elaboração da Caixa-Uterus, um dispositivo

compartilhado por seis mulheres, no qual habitavam propostas de reflexão sobre o ser/

estar feminino em diversas instâncias. Em seu interior existia um democrático espaço de

fala/ escuta, e um compromisso de acolhimento ao que viesse como material psíquico

vivo. Para além das dicotomias, tudo era potencial.

Depois que a Caixa-Uterus esteve com as seis mulheres, foi feito o levantamento e

inventário das coisas que ali estavam, enquanto exercício de percepção das linhas que

emanavam dos objetos e das forças que se projetavam até eles e a partir deles. A

multiplicidade de possibilidades de interpretação e a responsabilidade da autoria

enquanto artista a partir daquelas histórias eram imensas e, me fizeram testar diversas

formas de organização domaterial até encontrar o caminho que descrevo nesse trabalho.

Olhei muitas vezes para o material que tinha até perceber três grandes temas sobre os

quais repousei o olhar e busquei inspiração para produzir poeticamente: (a) relações entre

mulheres familiares, ou como transmitimos umas para as outras o estigma do feminino;

(b) a imagem do corpo ; e (c) corpos de mulheres nos espaços públicos. Organizei minha

reflexão acerca do tema a partir desses núcleos ou instâncias de pensamento, porém de
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forma alguma, estes se encerram em si mesmos, se bastam ou se esgotam, antes, se

somam, se mesclam, se amalgamam, se cruzam e se vão à distância.

No primeiro capítuloMeu lugar histórico falo sobre as motivações existenciais e teóricas

que me impulsionaram a desenvolver essa pesquisa, contextualizando culturalmente

minhas experiências individuais.

No segundo capítulo intitulado Caixa-Uterus, discorro sobre a proposta inicial da

pesquisa, o dispositivo Caixa-Uterus, seus percursos, propostas, articulações e como

desdobrou-se nas obras e reflexões dos capítulos seguintes.

No terceiro capítulo chamado Avós, mães e filhas busquei na relação com as mulheres

da minha família, um espelho. Olhando para essas mulheres, vi a mim mesma. Esse olhar

tem, sobretudo, duas perspectivas: a perspectiva onírica e mitológica dos laços

arquetípicos que nos unem; e a perspectiva visceral e biológica. Nesse contacto nasceram

quatro obras: (1)” Mitologias pessoais”, um livro de artista onde trabalho, sobretudo,

legado cultural familiar e meu papel pessoal no contexto familiar; (2) “Um sentimento de

Medusa”, Fotomontagem, onde trabalho com o conceito de peso sobre as mulheres que,

individualmente, subvertem as regras culturais; (3) Série “Amálgama”, que versa sobre a

sobreposição das existências de todas antepassadas em mim; (4) Série “Passagem”, que

trata da passagem de padrões de comportamento no decorrer do tempo, bem como a

consciência da efemeridade da vida, encarnada nas minhas figuras femininas de maior

afeto: A mãe, a avó e a filha.
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Na quarto capítulo Meu corpo em dois desdobramentos lido com o tema do meu corpo

feminino em dois aspectos desdobrados em dois sub-capítulos. No primeiro sub capítulo

falo de um corpo, paradoxalmente tão sobrecarregado de opiniões externas a si; e ao

mesmo tempo um corpo tão resiliente e que resiste diariamente, transgredindo limites,

subvertendo imposições. Neste capítulo exponho quatro trabalhos artísticos: (1) O

formulário público intitulado “Sua opinião”; os vídeos-performance experimentais (2)

“In/ter/tangibilidade” e (3) “Corpo estável/ Corpo dançante”; e (4) uma série fotográfica de

experimentações feita com câmera analógica e filme em formato 35mm, provisoriamente

sem nome.

No segundo sub-capítulo falo sobre o silenciamento e veto históricos das mulheres com

relação aos sistemas de produção de conhecimento e a importância desse afastamento

para a manutenção do Ethos3 desigual dominante. Neste capítulo, mostro o trabalho

coletivo (1) “Você conhece essa mulher?”, uma série de lambe-lambes com pequenas

biografias de mulheres responsáveis por descobertas muito importantes, e que, não

aparecem nos livros de história. (2)A performance coletiva “Ventra- estado de

movimento” e a (3) ação artística “Mulheres e memória”, vinculada ao grupo de pesquisa

Caixa de Pandora.

3 Ethos é uma palavra com origem grega, que significa "caráter moral". É usada para descrever o conjunto de hábitos ou
crenças que definem uma comunidade ou nação.
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Capítulo Um: Meu lugar histórico

Essa pesquisa surge da confluência de três áreas: (1) Minha formação acadêmica em

Filosofia, (2) minha experiência de vida como AFAB e (3) a potência da arte de articular as

primeira duas instâncias. O que motivou esse trabalho foi o desejo de compreender os

mecanismos de reprodução de gênero como algo construído culturalmente,

contextualizando historicamente minhas experiências e produzindo com esse

entendimento, uma obra artística relevante e reflexiva.

A educação diferenciada entre mulheres e homens parte de um conceito de gênero sobre

o qual pretendo estabelecer algumas delimitações e características. O discurso

tradicional entende gênero como duas categorias existenciais perfeitamente alinhadas

aos sexos biológicos. Como sustentação para esse ponto de vista, são utilizadas, em

geral, teorias essencialistas vinculadas ora à religião, ora à ciência. É sabido o fato de que,

na maior parte da história do conhecimento humano, religião e ciência concorrem em

suas versões e explicações sobre as causas e fatos, verdade e realidade, porém no que diz

respeito às mulheres, essas dois campos se irmanam nos discursos, tentando manter as

mulheres em “seus devidos lugares”. As religiões baseadas na Bíblia, até hoje mantém

uma visão da mulher como subproduto da criação engendrada por um deus-pai; a ciência,

principalmente psicanalítica, por sua vez, até um passado recente usava teorias
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freudianas sobre a formação da mente feminina referenciadas pelo masculino, como

inveja do pênis, lei paterna, etc. A maior diferença entre essas duas áreas do

conhecimento é que a ciência muda mais rapidamente seus pressupostos e paradigmas

do que a religião.

O mais grave problema de qualquer teoria essencialista é que nelas fica inscrito um juízo

de valor e verdade absolutos que paira sobre todos os indivíduos em uma forma de

subjugo e formatação de suas subjetividades. Sob esse paradigma, todo e qualquer

sujeito que não se sinta enquadrado, aparece como um desviante, correspondente a um

problema. Aqui, a questão problematiza o indivíduo desviante, jamais a verdade

essencial.

O desvio produzido por estes indivíduos promove pontos de ruptura nesta visão de

mundo que se pretende inabalável, como se fosse possível constituir-se de uma massa

subjetiva constante, que pairasse em uma instância acima de qualquer possibilidade de

crítica, ou uma identidade una e concisa. Ou seja, encontramos nestas teorias

essencialistas um discurso que se pretende apolítico e atemporal, que ignora as

quantidades massivas de trabalho coletivo e contínuo de manutenção de suas estruturas

rígidas, e sobretudo finge não perceber o enfoque exaustivo da produção intrincada,

complexa e multifacetada da subjetividade contemporânea em um mundo igualmente

complexo.
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Sobre este assunto, encontramos ressonâncias na obra A dominação

masculina de Bourdieu, que nos diz: “É contra essas forças históricas

de des-historicização que deve orientar-se, prioritariamente, uma iniciativa de

mobilização, visando repor em marcha a história, neutralizando os mecanismos de

neutralização da história.” (BOURDIEU, 2018, p.8).

A rigidez dos discursos tradicionais sobre gênero polariza indivíduos e os cristaliza em

uma determinada posição se valendo de máximas e estereótipos amplamente divulgados

e aceitos pela maioria de nós sem crítica ou consciência, justamente porque essas formas

pré-prontas de ser são construídas constantemente há muito tempo e em muitas

instâncias da vida, constituindo uma malha quase invisível, e por isso, de difícil dissolução,

de saberes, percepções e referências. No entanto, como referido anteriormente, perante

a um mundo em franco processo de mudança, de processos de subjetivação

multifacetados e contornos identitários difusos ou alargados, cada vez mais os seres

tornam-se “desviantes”, cada vez menos o absoluto é aceitável. Como argumenta

Bourdieu: “Lembrar que aquilo que, na história, aparece como eterno não é mais que o

produto de um trabalho de eternização que compete a instituições interligadas, tais como

a Família, a Igreja, a Escola [...]”. (BOURDIEU, 2018, p.8).

Entre as formas de manter o controle sobre as mulheres está o uso da maternidade. Não

tenho intenção de trabalhar esse assunto, minuciosamente aqui, mas pretendo citar

indícios sobre as possíveis causas da submissão feminina. Lerner (1986) afirma que na
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época que o tabu do incesto foi firmado como postulado cultural, lá nos tempos próximos

ao Neolítico, as tribos tinham seus funcionamentos autônomos, mais ou menos fechados

em si. Para que as pessoas não tivessem filhos com pouca diversidade genética,

colocando em risco a sobrevivência, pessoas começaram a ser trocadas para procriação

entre as tribos. A princípio homens e mulheres poderiam ser trocados, porém logo algo

foi percebido, homens tem um baixo custo biológico investido na geração de novas

pessoas, por esse motivo seus laços com a nova tribo eram também frágeis:

As mulheres, por outro lado, seriam mais facilmente coagidas,
provavelmente por estupro. Uma vez casados ou mães de filhos, eles dariam
lealdade a seus filhos e aos parentes de seus filhos e, assim, criariam um
vínculo potencialmente forte com a tribo de afiliação. De fato, esse era o
modo pelo qual a escravidão [...] desenvolvia historicamente a função
biológica da mulher, tornando-a mais facilmente adaptável a esse novo e
culturalmente criado papel de peão.(LERNER, 1986, p.48)(Tradução nossa)4

A autora acredita que foi, assim, estabelecida a submissão feminina, através de sua

capacidade reprodutiva, o útero passou a ser visto como um bem público e social e a

pessoa ao redor do útero, uma coisa. Se esse pressuposto está na base de nossas relações

de gênero, não é de se espantar que os corpos femininos sejam tão fortemente

4 Women, on the other hand, would be more easily coerced, most likely by rape. Once married or mothers of children,
they would give loyalty to their children and to their children’s relatives and would thus make a potentially strong bond
with the tribe of affiliation. This was, in fact, the way slavery develop historically [...] woman’s biological function made
her more readily adaptable for this new, culturally created role of pawn.
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controlados. Esse controle é base para grande parte das estruturas que conhecemos

ainda hoje.

Neste contexto surgem mais e mais vozes reivindicando novas formas de ser e fazer no

mundo. Nesse lugar encontram-se os movimentos de minorias, como feminismos,

luta lgbtqia+ entre outros, formando um cenário político tenso. É perceptível graves

falhas no processo de comunicação entre os que partem da concepção essencialista na

diferenciação de gêneros e aqueles que sentem em sua subjetividade que precisam e

merecem a liberdade para engendrar seus próprios caminhos.

Um ponto importante nessa discussão consiste no fato de que a diferenciação na

educação de gênero é profundamente desigual entre homens e mulheres, o que torna a

situação bastante problemática. Podemos dizer que a disparidade entre os gêneros e a

precariedade da situação das mulheres é, em maior ou menor grau, disseminada por todo

o planeta, desde a situação lamentável do isolamento das viúvas na Índia até a chamada

epidemia de estupro na África do Sul, passando pelo atual cenário político brasileiro de

retrocessos e desgoverno. Em resposta às violências sofridas cotidianamente, as

desviantes, feministas, mulheres que lutam por direitos iguais são alvo de uma estratégia

de silenciamentos e desmoralização por parte dos tradicionalistas.

Algumas questões como autobiografia e gênero permeiam massivamente todo o

trabalho, entrando em frequente contraste e diálogo com a obra poética que exponho

mais adiante.
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Aqui entendemos a urgência das atividades de fala e escuta das minorias, no âmbito

político. Nos processos de construção constante de discursos hegemônicos, a grande

estratégia é o silenciamento das minorias, dos discordantes, desviantes, no

esmagamento político de todos aqueles que pensam de formas diferentes. Esses

esmagamentos acontecem em diversos âmbitos, desde as formas mais abertas e

violentas até nas formas mais sutis e invisíveis, tornando certos espaços políticos

inacessíveis ou, pelo menos, inóspitos para essas minorias.

Embora exista um discurso por parte de alguns conservadores que afirma que a igualdade

de gênero não é um tema relevante, basta olhar com mais atenção ao nosso redor, para

as situações cotidianas, para as pessoas próximas e esse discurso percebe-se falho. A falta

de liberdade que tem sido imposta às mulheres e a falta de representatividade das

mulheres nas tomadas de decisões no âmbito da macropolítica, tem se tornado, cada vez

mais um tema ético, com uma séria necessidade de revisão e ações reparadoras.

Percebemos diariamente as injustiças e as desigualdades, grande parte das quais ainda

estão alocadas em camadas simbólicas da existência. É necessário que as mulheres

tenham voz, que falem, de si, do mundo, da situação em que vivem para que as violências

silenciosas (que abrem espaço paramuitas outras) sejam vistas e ouvidas.

Dar voz, ou melhor, ouvir o que as mulheres tem a dizer, dar visibilidade, trazer a tona, é a

melhor forma de formar redes de comunicação, estabelecendo redes de apoio e espaços

de fala e escuta.
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Capítulo Dois: Caixa-Uterus

2.1 Proposta e expectativas ocultas

Caixa-Uterus foi um dispositivo de compartilhamento que engendrei durante os primeiros

meses do curso de Mestrado, que teve início em agosto de 2017. A intenção para esta

criação era propor um espaço onde mulheres pudessem expressar livremente seus

sentimentos, pensamentos e considerações sobre o sentir-se mulher. Compus a

Caixa-Uterus ( figuras 1 e 2) de uma forma bastante livre com a proposta aberta de que as

participantes manipulassem e fizessem intervenções com os objetos dispostos em seu

interior. O objetivo para a feitura desse dispositivo era alcançar a esfera micropolítica na

discussão de temas pertinentes à formação do sujeito designado ao nascimento como

mulher5.

Como proposta de espaço político de fala e escuta, esse trabalho propunha um

levantamento de material subjetivo sobre a autoimagem (expectativas construídas versus

5 Pontuo aqui, mais uma vez, uma distinção entre sexo designado ao nascimento e identidade de gênero. O primeiro
trata-se de uma distinção física/biológica/anatômica/hormonal e a segunda, uma construção sócio-cultural/psicológica.
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realidades vividas) das participantes, através de ações de compartilhar memórias e

relatos em cartas e fotografias.

Figura 1: Caixa-Uterus, objeto de madeira, 33cmx27cmx13cm. 2017.
Figura 2: Caixa-Uterus, objeto de madeira em detalhe da

fechadura em formato de útero. 2017.
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Um fator importante na feitura da Caixa-Uterus foi a [auto]biografia. Nesse sentido

coloquei em seu interior cartas (fig.3) sobre a relação com minha avó, que naquela época

já apresentava os primeiros sinais de Alzheimer, bem como a relação com minha filha

única de, então 12 anos, em início de adolescência. Esses temas tinham como função o

desabafo, os questionamentos, a reflexão sobre os desafios femininos com relação aos

cuidados dispensados aos seus familiares.

Também fez parte dos objetos dispostos, uma série de pequenos pedaços de papel com

algumas biografias(fig.4) de mulheres históricas tiradas de alguns livros infantis sobre

empoderamento feminino, um gênero de livros que teve um crescimento muito grande

nos últimos anos. Optei por escolher mulheres históricas de diversas áreas do

conhecimento, desde artistas como Lygia Clark até cientistas como Marie Curie. Esta

série desdobrou-se em uma intervenção artística nas ruas do Porto/ Pelotas, intitulada

“Você conhece essa mulher?”, na qual eu reproduzo essas mesmas biografias em

tamanhomaior e levo para o espaço público. Esta ação está inserida no Capítulo três.
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Figura 3: Cartas pessoais pertencentes ao dispositivo. 2017. Figura 4: Microbiografias de mulheres históricas. 2017.

Dentro da Caixa-Uterus havia também um pequeno caderno (fig.5) de capa de papel craft

e folhas pontilhadas. Colei na capa alguns retratos de minhas familiares mais próximas:

minha avó, minha mãe e minha filha. O caderno tinha a função de guiar as participantes
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no uso do dispositivo. Em seu interior escrevi um pequeno roteiro para a viagem

Caixa-Uterus.

Comecei com uma carta de Boas-Vindas, uma justificativa sobre a importância e a

atualidade da reflexão sobre a situação das mulheres(fig.6). Explicitei os objetos em seu

interior e deixei algumas sugestões sobre possibilidades de manuseio, além de pequenas

intervenções de pensamentos soltos e espaço para que as participantes escrevessem

também.

Figura 5: Livreto que acompanhava a Caixa-Uterus. Capa. 2017 Figura 6: Livreto que acompanhava a Caixa-Uterus. Página interna. 2017.
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O dispositivo também continha uma câmera fotográfica analógica (fig 8) com filme, cuja

proposta era o desafio da prática de autorretratos às cegas. O livreto continha também

um guia ilustrado para uso da câmera analógica que acompanhava a Caixa (fig.9)

O dispositivo continha duas séries fotográficas(fig. 9) onde fiz uma investigação

embrionária sobre o corpo e imagem do corpo. Nessas duas séries eu “desmonto” meu

Figura 7: Câmera fotográfica analógica La Sardina. 2017. Figura 8: Manual de uso da Câmera. 2017.
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rosto e corpo, tateando novas formas de percebe-lo e me relacionar com minha imagem.

Aqui, investigo a dicotomia conforto/desconforto de estar sob minha própria pele e de me

olhar no espelho fotográfico. Para Barthes:

No entanto, como o que eu gostaria que fosse captado é uma textura moral
fina, e não uma mímica, e como a Fotografia é pouco sutil, salvo nos grandes
retratistas, não sei como, do interior, agir sobre minha pele. (BARTHES,
2015, p.18)

Nesse exercício fotográfico investiguei quais eram as minhas expectativas e formas de

subvertê-las. O gato retratado na segunda série representa, ao mesmo tempo, o olhar do

Outro, o meu próprio e um olhar de observação sem julgamento.

Figura 9: Experimentações fotográficas I e II. 2017.
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Organizei, em séries mais ou menos coerentes, as minhas fotos pessoais (fig 10), divididas

por cores ou sensações que as fotos me causavam. Ao todo foram quatro envelopes com

grupos de diferentes séries fotográficas.

A proposta era inspirar as participantes a reolharem para suas memórias., e

possivelmente compartilhassem na Caixa-Uterus essas experiências. Nas palavras de

Gorjon: “A reivindicação por lugares de fala nunca foi uma tarefa fácil. É um exercício de

militância constante que pressupõe um movimento ativo no mundo” (GORJON;

MEZZARI & BASOLI, 2019, p.3). Concordo com essa ideia, e, com isso em mente, projetei

um objeto-lugar de fala e escuta que se punha em relação e que se abria para a

Figura 10: Fotografias pessoais. 2017
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intervenção coletiva de sujeitos que, historicamente, não foram ocupantes dos lugares

oficiais de tomada de decisão e produção de conhecimento.

Para a composição da caixa optei por uma abordagem autobiográfica baseada nos

fragmentos de vivências nos quais percebo indícios de minha subjetividade formada sob o

estigma do feminino. Tento encontrar evidências de que essa categoria cultural e social,

de fato existe para mim, enquanto instância existencial. Como diz Bourdieu (2018), é

muito difícil identificar as categorias que constituem as nossas próprias estruturas de

pensamento.

Naquele momento eu não tinha uma consciência evidente das minhas expectativas, isso

não significa que eu não as tivesse. Eu esperava que o dispositivo-caixa me trouxesse

respostas. Eu tinha um desejo paradoxal e inexato que as participantes amplificassem

minhas questões pessoais tornando-as menos difusas e, ao mesmo tempo,

diversificassem essas questões tornando-as menos autocentradas. Mas esses desejos

foram frustrados, em um primeiro olhar no retorno da Caixa. O dispositivo fez uma

viagem pelas mãos e vidas de seis mulheres, mais ou menos conectadas a mim por algum

laço de amizade ou afinidade. Inconscientemente, a escolha do grupo de participantes

pressupunha uma amplificação de minhas próprias questões através do espelhamento

entre minhas pares, na tentativa de dar visibilidade e nitidez a esse espelho. No entanto

os objetos que vieram no interior da Caixa eram muito diversos e não apresentavam

qualquer padrão sob o qual eu pudesse pensar a categoria mulher. O que deixa evidente
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aquilo que Judith Butler diz nos primeiros parágrafos da obra “Problemas de Gênero”: [...]

o feminino já não parece mais uma noção estável, sendo o seu significado tão

problemático e errático quanto o significado de “mulher” [...] (BUTLER,2018, p. 10). O

feminino, provavelmente nunca foi uma noção estável, partindo do pressuposto de que

foi constantemente formatado. Porém, cada vez mais torna-se evidente o equívoco que é

pensar em uma subjetividade feminina que funcione em uníssono, ao passo que se torna

cada vez mais importante pensar em um sujeito feminino nos termos da subjetividade

contemporânea6: multifacetada, prismática e caleidoscópica.

A pesquisa, naquele momento, propunha uma reflexão sobre a potência de

transformação e discurso polifônico das propostas de arte colaborativa na instância das

micro intervenções no cotidiano, enquanto geratrizes de novos movimentos, novas

possibilidades de olhar, produtoras de deslocamentos no Continuum tempo-espaço e

produtoras de subjetividades:

Se não se trata mais [...] de fazer funcionar uma ideologia de maneira
unívoca, é concebível em compensação que a nova referência ecosófica
indique linhas de recomposição das práxis humanas nos mais variados
domínios. [...] trata-se, a cada vez, de se debruçar sobre o que poderiam ser
os dispositivos de produção de subjetividade, indo no sentido de uma
re-singularização individual e/ou coletiva, ao invés de ir no sentido de uma
usinagem pela mídia, sinônimo de desolação e desespero. (GUATTARI, 1990,
p.15)

6 Faço referência a subjetividade produzida no seio de uma cultura globalizada, tecnológica e de valores flutuantes.
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Guattari propõe que uma reflexão sobre a forma como nossos trabalhos, dentro de

nossos campos específicos, tem a potência de transformar nossas experiências em ações

enriquecedoras, para nós mesmos e também para outros. No entanto a escuta polifônica

não é tão simples, é preciso exercício.

2.2 Resultados e crise

O processo consistiu em passar a Caixa de integrante em integrante individualmente com

o convite para que todas interagissem com o dispositivo, colocando dentro dele os

indícios da construção de sua autoimagem de mulher, sob o enfoque da voz como

representatividade e multiplicidade que estabelece espaços mais democráticos de ser e

estar frente aos discursos estabelecidos, aos ethos homogeneizantes.

Encontro nas palavras de Judith Butler sobre a teoria de Adorno, em Relatar a si mesmo -

Crítica da Violência Ética, esta ideia ligada aos modos coletivos de viver, ao caráter de uma

coletividade: “[...] o ethos coletivo é invariavelmente conservador e postula uma falsa

unidade que tenta suprimir a dificuldade e a descontinuidade própria de qualquer ethos

contemporâneo” (BUTLER, 2017, p.14). Concordamos com Judith Butler (2017), ao
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afirmar que há uma inadequação neste ethos conservador, tendo em vista as

multiplicidades e complexidades presentes na vida contemporânea.

Na abertura da Caixa, os objetos (fig.11 e 12) traziam consigo a potência de um debate

denso e de múltiplas possibilidades de prosseguimento para o projeto. Poemas autorais,

poemas famosos feitos por autoras, biografias de mulheres históricas, fotos de família,

cartas, flores e velas compunham a Caixa.

Quando a Caixa-Uterus voltou para mim, os objetos com os quais me deparei, certamente

não organizaram meus pensamentos de imediato, como eu inconscientemente esperava.

Ao contrário, a diversidade dos objetos, a pluralidade das linguagens tornou a elaboração

Figura 11: Vista interna dos objetos postos na
Caixa-Uterus. 2017.

Figura 12: Vista superior dos objetos postos na
Caixa-Uterus. 2017.
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do resultado complexa. Essa, provavelmente, é a característica mais forte da pesquisa em

Arte, processos autorais não são facilmente abarcados por metodologias previamente

testadas e reproduzíveis, como no método científico ortodoxo. O artista precisa lidar com

o inesperado das experiências humanas.Para Dias:

[...]a noção de investigação e a forma de abordá-la foi se ampliando e
estendendo para além da limitada noção de pesquisa científica, que não
permite o estudo de fenômenos complexos e fluidos, como são aqueles que
encontram maneiras de dotá-los de significados das atuações e experiências
dos seres humanos. (DIAS, 2013, p.41)

Vieram muitos objetos em forma de escrita, cartas, relatos, muitos poemas autorais e de

poetas conhecidas também (fig.13 e 14), poucas imagens e nenhuma fotografia feita pela

câmera. A prática do autorretrato às cegas não teve engajamento por parte das

convidadas, provavelmente pelo legado tão antigo e pesado da mulher como corpo para

ser visto. As participantes alegaram que não se sentiam a vontade para perder o controle

sobre a própria imagem. Algumas disseram que queriam ter certeza de estarem “bonitas”

nas fotos, outras não se importavam se ficassem “feias” porém queriam ver e saber antes

da divulgação. A dicotomia feia/bonita, de uma forma ou outra, foi citada por todas.

Olhando mais cuidadosamente, percebi que para além da beleza, e no que dizia respeito a

mim, eu desejava ver em minha imagem, algo aceitável e reconhecível, dentro de meus

próprios parâmetros.



40

Figura 13: “Carta dos rancores”
Sobre vivências misóginas, de uma das participantes. 2017.

Figura 14: Trechos de escritos de autoras famosas.
2017.

A resposta nula sobre a proposta de uso da câmera foi bastante frustrante e exigiu algum

tempo de processamento e reflexão para que eu entendesse os possíveis motivos que

levaram as participantes àquela negação.

Muitas questões ficaram sem resposta para mim naquele momento, portanto se fazia

fundamental para o prosseguimento da pesquisa estabelecer uma metodologia que

abarcasse as especificidades da minha proposta. A Arte, sobretudo na área da produção e

da Poética não costumam prescrever receitas prontas. É necessário que o artista crie,

além da obra, o próprio fazer, ou melhor o fazer e a obra são intrinsicamente conectados

e indissociáveis. Com isso, não pretendo defender uma pesquisa em Arte autocentrada e



41

autorreferente, e sim, uma pesquisa que priorize o olhar atento para o processo e suas

demandas. No meu fazer tateante, percebi que era necessário olhar para o meu trabalho

com olhos novos. Olhar e ver. Olhar e ouvir.

Um dos trabalhos que me chamou atenção foi uma foto montagem da artista Tatiana

Duarte (Fig. 15 e 16), onde ela e sua finada avó aparecem em recortes de suas vidas e de

sua relação. Vestidas de vermelho, em meio a uma paisagem pampeana verde,

compartilham sorrisos e olhares. As imagens são paradoxalmente simples e poderosas. A

relação entre as duas é evidente, e ao mesmo tempo, insondável. As cores

predominantes são o verde e o vermelho, despertando a sensação de vida, crescimento,

sangue e visceralidade.
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Figura 15: Duarte, tatiana. Fotocolagem-detalhe. 2017. Figura 16: Duarte, tatiana. Fotocolagem - detalhe 2. 2017.

A partir dessa imagem, percebi um caminho para desenvolver a pesquisa, um caminho

que começava com a ideia de que minha autoimagem foi em grande escala, forjada pelas

relações afetivas que tive. Principalmente com asmulheres deminha família.
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2.3 Repensandometodologias: o olhar novamente

Existiam muitas formas de elaborar a Caixa e suas coisas e entre muitas, escolhi fazer um

mapeamento(fig.17) inspirado no Atlas Mnemosyne deWarburg.

Figura 17: Versão final do Mural metodológico. 2018.
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O Atlas Mnemosyne foi uma obra/metodologia, pensada pelo historiador de arte alemão

Abraham Moritz Warburg. O projeto, que teve início em 1924, é composto por vários

painéis que agrupavam milhares de imagens e que pretendiam pensar visualmente sobre

a História da Arte através da comparação, constituindo “um inventário dos modelos

antiquizantes7 preexistentes que repercutiram na representação da vida em movimento e

determinaram o estilo artístico na época do Renascimento” (WARBURG, 2010, p.3). Este

inventário investigava componentes visuais que se deslocavam no decorrer do tempo.

Essa metodologia, totalmente inovadora na época, propunha formas de pensar a história

da arte a partir de um ponto de vista dialético e complexo. Nas palavras de Pugliese:

Esta heurística da dialética tem a aporia como instrumento de trabalho e a
espessura do olhar como campo de pensamento. O próprio Warburg se
experimentou nesse deslocamento do(s) ponto(s) de vista, criando um
terreno movediço, uma história da arte como trama de problemas. O
deslocamento também antropológico do sujeito em relação ao seu objeto
de estudo alargou o campo fenomenal da disciplina, abrindo as imagens e
suas poéticas formais à complexidade de subdeterminações [...] (PUGLIESE,
2011, p. 2916)

Com sua morte, o projeto ficou inacabado, mas não por isso menos denso. Pelo contrário,

o caráter de projeto inacabado inspira a metodologia usada para este trabalho, para a

possibilidade de olharmos nossos objetos artísticos de forma aberta, de forma a

escutá-los enquanto alteridade.

7 A palavra Antiquizante, faz referência a trazer o antigo à vida, gerando umametodologia que usa conjuntamente imagens que
poderiam estar em diferentes tempos e espaços, formando uma unidade viva demúltiplos significados.
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Os objetos retirados da Caixa-Uterus foram todos agrupados e reagrupados formando

entre si linhas de conexão que viabilizaram a estruturação da pesquisa em três grandes

temas que orientam a relação das mulheres com sua própria imagem anteriormente

citados. São eles: (a) as relações com as antepassadas; (b) as experiências configuradas

no corpo; (c) o processo de fala e escuta entre mulheres em espaços públicos. Percebi que,

por mais variados que fossem os objetos postos na Caixa-Uterus, e resguardado um

possível efeito de coro8 sutil, essas temáticas se repetiam: a falta de voz, as histórias com

as avós, maternidade, os discursos impositivos, a indignação, a inadequação. Dessa forma,

o meu trabalho foi perceber essas linhas e fazer as costuras, de forma autoral.

8Me refiro, a possibilidade das participantes terem, de certa forma reproduzido os objetos postos previamente por mim,
formando uma espécie de coro em uníssono.
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Capítulo Três: Avós, mães e filhas: Mitologias familiares femininas

Segundo AZEVEDO; FÉRES-CARNEIRO & LINS (2015) é através das relações estabelecidas

com nossas familiares, que recebemos grande parte de nosso material psíquico estrutural

que vai, provavelmente, orientar as relações que estabelecemos conosco, com o mundo,

com outras pessoas.

Por esse ponto de vista, nossas antepassadas existem em nós e, na maior parte do tempo

somos atravessadas por questões que vagam no Continuum9 do tempo como legado

cultural psíquico e familiar. Tais questões são transmitidas de pessoa a pessoa através da

transgeracionalidade e/ou intergeracionalidade, na forma de estruturas cognitivas,

crenças, traumas, ou seja, há um legado psíquico que passa de geração em geração. Para

Azevedo et al:

A questão da transmissão psíquica é central no grupo familiar e nos remete à
inscrição do sujeito em uma cadeia geracional da qual ele é um elo. A
transmissão psíquica geracional consiste na precedência do sujeito por mais
um outro, na condição de herdeiro forçado, beneficiário, mas também
pensador e, até mesmo criador daquilo que lhe foi transmitido. (AZEVEDO;
FÉRES-CARNEIRO & LINS, 2015, p. 58)

9 Continuum é uma palavra em latim que representa uma série de acontecimentos sequenciais e ininterruptos, uma
sequência que aparenta não ter intervalos, fazendo com que cada etapa seja muito similar à seguinte. Porém, nota-se
que, após o termino de um longo processo continuum, o início é diferente do final. Significado tirado do site
https://www.significados.com.br/continuum/

https://www.significados.com.br/continuum/
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Transgeracionalidade e intergeracionalidade são conceitos vindos da psicologia que

tratam das duas formas como o legado emocional familiar pode ser passado de geração a

geração: o primeiro diz respeito ao material não-elaborado que se transmite de forma

inconsciente, geralmente como trauma, falta, ausência ou dor; o segundo tem uma

aparição mais positiva e diz respeito às heranças melhor elaboradas que são transmitidas

como características positivas. Em cada pessoa, essas duas categorias aparecem

praticamente indissociáveis. Podemos pensar a transmissão de elementos relativos ao

feminino através dessas categorias no que tange à minha autoimagem forjada através da

referência pelas mulheres ao meu redor. Simone de Beauvoir (2016) diz que “Uma das

maldições que pesam sobre a mulher –Michelet assinalou-a justamente- está em que, em

sua infância, ela é abandonada nas mãos das mulheres”. Não vou ignorar que o mesmo

pode acontecer com os meninos, porém para esses, a situação tende a ser atenuada pela

educação voltada para a virilidade, que favorecem a ruptura do menino com o mundo da

mãe. A interpretação aqui é que as mães reproduziriam na educação de suas filhas, os

mesmos paradigmas que formam suas subjetividades. Apesar dessa frase parecer

problemática e misógina em um certo nível, em outros também parece exata.

Desafortunadamente passamos adiante como maldição aquilo que não elaboramos, e, de

fato existe muito a ser elaborado por aquelas que nascem como fêmeas da espécie

humana. O mais delicado é que grande parte (as mais incrustadas) das questões de



48

gênero, residem no plano simbólico, ao qual não temos acesso imediato tampouco óbvio.

É preciso muita atenção para enxergarmos certas camadas na trama intrincada da

realidade.

Pensar em termos de transmissão de legado psíquico é sondar as forças que atuam sobre

o indivíduo para além da consciência e do visível. Esse olhar não faz parte das coisas

racionais, falamos aqui de outra esfera. Da esfera dos sentimentos, dos mitos e do

inconsciente. Nesse trabalho trago um forte componente mítico como disparador das

reflexões acerca de minha existência.

Mitos são narrativas ancestrais que estruturam e organizam nossas mentes e compõem

uma esfera tão trabalhada nas obras das três artistas surrealistas Leonora Carrington,

Remedios Varo e Kati Horna, com as quais me mantenho em profundo contato durante o

processo de feitura dessa pesquisa. Nas obras a seguir surgem elementos que trabalharei

emminha obra autoral.

Na primeira, Tres Mujeres y Cuervos en la mesa(fig.18), de Leonora Carrington,

observamos três figuras femininas sentadas à mesa sob a luz do luar. As três figuras

possuem aparências curiosas e estranhas, apesar de humanoides. Nessa imagem vemos a

representação metafórica de Leonora e suas duas grandes amigas, Remedios Varo e Kati

Horna, que estudavam ocultismo e esoterismo juntas. Elas acreditavam que a alquimia,a

pintura e o cozinhar, fazeres predominantemente femininos, eram conectados, territórios

mágicos de experimentações e transformações.
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Na segunda pintura, Autorretrato de Remedios Varo(fig.19), em um ambiente privado,

com expressão desolada, enquanto abre uma caixa na qual encontra seu próprio rosto. O

interior da caixa está conectado ao exterior através das vestes azuis da mulher, que

parecem ser feitas, ao mesmo tempo de pano e água. Ao fundo da cena, repousam em

uma estante, outras caixas de diferentes tamanhos, como expectadores da cena, apenas

podemos imaginar o que aconteceria se a mulher abrisse outra. Que outros aspectos de si

ela encontraria? Importa a caixa escolhida? Importa o momento ou local de abertura da

caixa?

Com a terceira obra fechamos a trindade feminina das amigas artistas surrealistas. Na

fotografia de Kati Horna(fig.20), vemos Remedios Varo vestindo uma máscara elaborada

por Leonora Carrington, e possivelmente inspirada em seu rosto. Nesta foto, percebemos

uma mulher com duas faces, enquanto um rosto olha para o que parece ser, a frente

relativa ao corpo, o outro semblante pende inerte, assombrado e assombrante, para o

lado do corpo, primeiro plano da imagem. Nesta obra, assim como nas outras, os

conceitos de identidade e subjetividade estão presentes. A máscara seria uma farsa? Um

simulacro? Outra versão da mulher? Outros aspectos de umamesma existência?
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Figura 18: Leonora carrington, tres mujeres y
cuervos en la mesa, pintura 1951.

Figura 19: Remedios varo. Encuentro, pintura.
1959.

Figura 20: Kati horna. Remedios varo vestindo máscara de leonora
carrington. Fotografia, 25,3cmx20,3cm. 1957.
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Busco nas obras das três artistas, referências para a elaboração das minhas mitologias

pessoais e familiares e encontro algumas das figuras que nortearam meus trabalhos

artísticos como a trindade feminina, a busca pela identidade e o trabalho com as

máscaras.

3.1. Máscaras

Decidi fazer uso de máscaras em minhas séries fotográficas para resolver um problema,

ao mesmo tempo técnico e filosófico: não gosto do meu rosto em fotos, ou melhor, nem

sequer reconheço meu rosto em fotos, reflexo de uma profunda ruptura entre o corpo que

tenho e o que acredito que deveria ter. Então usando as máscaras procuro um lugar

confortável de onde me observo, sob outros formatos. Como seres visuais que somos,

alguma parte de nossa identidade reside no reconhecimento de nossas faces portanto

quando usamos uma máscara abrimos mão da individualidade, tornamo-nos, ao mesmo

tempo, um signo e um genérico.

Essas máscaras (figs.21, 22, 23 e 24) tiveram seu molde desenvolvido pelo designer e

artista inglês NTanos, e seus moldes foram comprados por mim, de forma online.

Posteriormente, fiz o download dos moldes, imprimi e montei com cartolina.
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No teatro grego, as máscaras possuíam a função de despersonalização e tipificação. A

máscara era uma ferramenta para que os atores pudessem acessar mais facilmente uma

esfera de indiferenciação diferenciada, ou seja, o ator deixava sua individualidade e

ganhava o status de tipo, como representação de um grupo de seres semelhantes. As

máscaras tinham função de criar personagens e de ajudar a soar a voz dos atores,

amplificando-as, dessa forma, possibilitando o ato de falar a todos igualitariamente. Em

Arendt: “ isonomia é, antes de mais nada, liberdade de falar e como tal o mesmo que

isegoria” (ARENDT, 2012, p. 49). Para a autora, isegoria era a única possibilidade real de

liberdade.

No caso, deste trabalho que desenvolvi, escolhi duas figuras míticas, que intuitivamente

se relacionam com minha história pessoal e com a forma como vejo as questões de

gênero nomeu âmbito familiar: A deusa tríplice e a Medusa.
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Figura 21: NTANOS, Máscara das Três faces I. Máscara confeccionada em
cartolina a partir de design digital. 2018.

Figura 22: NTANOS, Máscara com Três faces II . Máscara confeccionada em cartolina a
partir de design digital 2018.

Figura 23: NTANOS, Máscara de Medusa I. Máscara confeccionada em
cartolina a partir de design digital, 2018.

Figura 24: NTANOS, Máscara de Medusa II. Máscara confeccionada em cartolina a partir
de design digital, 2018.
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3.2. Três deusas antigas

Em diversos relatos mitológicos surgem a figura da deusa tripla, das três mulheres que

agem em conjunto: A deusa Tríplice das antigas religiões pagãs; As Moiras ou Parcas,

Cloto, Láquesis e Átropos, senhoras do destino na antiga Grécia; as principais deusas do

panteão grego, Atena, Hera e Afrodite; As Horas, deusas da ordem natural das coisas, as

mais velhas e conhecidas eram Diké, Eunomia e Eirene; As Três Graças, Abigail,

Euphrosyna e Thalia, deusas da felicidade.

A trindade, aparece na maioria das religiões que eu conheço, seu principal significado é o

componente de ciclo, início, meio, fim e reinicio. As três deusas em uma incorporam

diferentes tempos, momentos de uma vida e elementos de uma mesma personalidade,

ativando o acesso a diversos aspectos inconscientes. Trata-se de uma imagem poderosa e

ancestral. No ensaio “Uma deusa esquecida”(fig.25), busco sondar essa percepção do

meu ser feminino frente ao paradoxo da identidade fragmentada, tripla, ramificada.

Busco rememorar visualmente, sentimentos ancestrais difusos.
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Figura 25: Série fotográfica ”Uma Deusa Antiga”. 2018.
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Em “Uma deusa antiga”, vemos uma figura que tem no lugar do rosto, uma máscara

branca com três faces, olha ao mesmo tempo para frente e para os lados, deixando a

sensação de inexatidão que também encontramos nos sonhos. A figura envolta em panos

e cercada por folhagens, toca seus ombros com as mãos, desenhando com o corpo um

tipo de símbolo. As imagens são estáticas, mas induzem às lembranças de velhos rituais.

A princípio, a figura é quase impossível de ser identificada, mas quando olhamos com

mais atenção percebemos um vulto quase ancestral, saído de algum lugar inexato, como

que evocado do fundo da mente. Um ser que sendo tríade, é una. Com este trabalho, ao

evocar algo mitológico desencarno da realidade e me projeto em outras possibilidades.

Na primeira imagem da série, a entidade está cercada pelo breu, uma árvore lhe faz

companhia, de resto, adivinhamos um jardim com folhagens e galhos. No centro da

imagem, tão obscura quanto o resto, pende parada a figura como que vinda das

profundezas da própria escuridão. A fotografia mostra um semiperfil, o torso de uma

figura que parece ser uma mulher com uma máscara de três faces em seu rosto. As três

faces de uma mulher como o arquétipo da Deusa Tríplice. Em um lugar escuro, uma figura

descansa. Suas roupas parecem apenas panos jogados sobre o corpo. Suas mãos tocam

os ombros ou seguram o pano que cobre o peito? Ao fundo uma escuridão semelhante a

sombra de galhos deixa passar, vindo do fundo, uma luz vermelha como um pôr-do-sol ou

como as cores das fogueiras. Ao lado da figura humana, igualmente iluminada por uma

luz fraca e amarelada, se estende uma árvore que tem seu tronco dividido, primeiro em
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quatro e depois em muitos galhos. Mais a frente, tapando metade do corpo, pendem

compridas e verdes folhas. Ela parece estar sentada no que parece ser um tronco caído

mas talvez não seja. A fotografia é bastante escura em algumas partes. Possivelmente a

parte mais clara da imagem seja um objeto exatamente no centro, mais precisamente,

uma máscara que esconde o rosto do nosso vulto, tornando impossível seu

reconhecimento. Na máscara incide a luz amarelada de forma intensa, o que torna seus

vincos geométricos bastante aparentes e também seu desenho caleidoscópico de três

faces. A primeira, ao centro parece coincidir com o rosto da figura humana, as outras duas,

à direita e à esquerda parecem ambas interessadas em coisas ao longe, que fogem do

plano da foto.

3.3. Um sentimento de Medusa

“Um sentimento de Medusa” é uma fotomontagem produzido a partir de duas séries

fotográficas feitas em dois momentos diferentes, mas que se conectaram de forma

visceral para explicar um sentimento antigo que aqui toma uma forma mais evidente. A

primeira série (fig.26), produzida em 2017, mostra um conjunto de fotografias feitas em

um momento de forte crise de ansiedade durante um período onde o Transtorno de

Ansiedade Generalizada esteve muito presente em minha vida. Optei pelo uso do
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Glitch(fig.27),como fator modificador dessa primeira série, pela constante sensação de

que eu estava” fora do ar”, “desencaixada” ou “estragada”.

Figura 26: Série “Narrativas Fotográficas”. 2017.
Figura 27:Glitch da fotomontagem “Um sentimento de Medusa”.2018.
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A segunda série é constituída de fotografias feitas com a Máscara de Medusa, já

apresentada neste trabalho. Medusa é uma figura da Mitologia Grega, bastante

conhecida, aparece em diversos relatos míticos, que por serem transmitidos através da

oralidade, divergem bastante entre si, produzindo muitas versões. Em uma das versões,

atribuída a Ovídio10, Medusa seria uma moça, sacerdotisa virgem do templo de Atena. Era

uma moça muito bonita, sobretudo por seus cabelos. Alegando que Medusa era muito

bonita, Poseidon, um dos três grandes deuses do panteão grego, abordou-a e abusou

dela enquanto ela estava sozinha no templo. Quando Atena descobriu o que havia

acontecido, a transformou no monstro que conhecemos hoje. Neste relato, Medusa sofre

de “culpabilização da vítima”11

Em meu trabalho, essa imagem evoca as dores de uma luta constante e dos altos custos

individuais para aquelas mulheres que, como a maioria de nós, é culpabilizada, de alguma

forma, e principalmente traz o foco para o peso que recai sobre aquelas que não se

enquadram nas expectativas culturais. Sob a perspectiva de minhas mitologias familiares,

entendo o sentimento de medusa como aqueles padrões de comportamento que são

10DUBOIS, P. O ato fotográfico. Campinas-SP: Papirus, 2008.
11 Termo usado atualmente pelas feminismos contemporâneos, significa que a mulher que é alvo de uma agressão
misógina, acaba por ser culpabilizada pela sociedade enquanto os agressores são muitas vezes tem suas
responsabilidades amenizadas.
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passados de geração a geração. Em minha família, temos um histórico de mulheres

loucas12, medrosas e culpadas:

Em 1810, o médico londrino William Black preparou um quadro em que
detalhou as causas da loucura de pacientes admitidos em Bethlem. O
prosaísmo dessas categorias sublinha a falta de uma linguagem psiquiátrica
específica. A copiosa primeira categoria poderia ser reescrita simplesmente
como “a vida enlouquece a pessoa.” (APPIGNANESI, 2011, p.58)

Infelicidades, problemas, desapontamentos
Causas Número de internas

Tristeza profunda 206
Religião e metodismo 90

Amor 74
Ciúme 9
Orgulho 8
Estudo 15
Medo 31

Bebida e intoxicação 58
Febres 110
Parto 79

Obstrução 10
Família e hereditariedade 115

Contusões e fraturas do crânio 12
Venéreas 14
Varíola 7

Úlceras e sarna seca 5
Tabela 1: Quadro com causas de loucura, William Black,1810.

12 Faço uma apropriação da expressão “louca”, tantas vezes usada para designar mulheres pejorativamente. Não me
refiro a enfermidades mentais diagnosticadas, e sim, ao “sofrer dos nervos” utilizado para designar mulheres cansadas e
oprimidas.
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Existe uma prática muito antiga conhecida por muitas mães que consiste em fazer

promessas aos mais diversos santos e divindades, no intuito de angariar bênçãos e

benefícios para seus filhos bem como evitar-lhes o mal, consagrando-os aos deuses.

Aconteceu comigo. Quando eu nasci, minha mãe, que na época era adepta das

religiões afro-brasileiras, me consagrou à orixá Oxum, rainha da água doce, dos rios e

cachoeiras, do ouro e de poder feminino. Por ser a orixá que mais representa a

feminilidade, é marcante em sua imagem ocidentalizada, além de suas formas

ondulosas, os longos cabelos dourados. Seus principais apetrechos são os espelhos e

escovas, sua característica mais marcante, a vaidade. Devido às características da

santa, minha mãe fez a promessa de não cortar meus cabelos até os quinze anos, em

troca Oxum me protegeria e guiaria como sua filha. No entanto, para mim, como

criança, essa promessa era irrelevante. Desde que lembro de existir, meu cabelo era

parte importante da minha vida, sobretudo como incômodo. Tudo naquele cabelo,

exigia de mim, passividade. Era necessário esperar sentada para que minha mãe

desembaraçasse, esperar agachada para que fosse lavado, processos que em geral

envolviam dores, na cabeça ou nas costas. Por períodos imprecisos, mas longos em

minha percepção infantil. A recompensa era ter um cabelo lindíssimo, muito bem

cuidado e brilhante.
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Conforme o tempo passou, eu cresci, passei a tomar conta de meus cuidados

pessoais e meu cabelo foi se tornando cada vez menos bonito, ninguém cuidava

daqueles cabelos como minha mãe. Quando fiz quinze anos, estava finalmente

liberta da promessa, mas não da, cuidadosa, lenta e insistente construção da minha

personalidade e autoimagem. Apesar de sentir o cabelo como fardo, eu não tinha

coragem de cortá-lo. Até que, durante uma viagem voltei para casa com piolhos. Já

tinha acontecido durante a infância e o protocolo de minha mãe era minucioso. Era

necessário sentar e pentear calmamente todo o cabelo tirando piolho a piolho, até

que não existissem mais. Entretanto com vinte anos essa não era a minha decisão, eu

preferi tirar piolho a piolho tirando fio a fio. Em poucos minutos eu estava

completamente careca e aquela foi uma das sensações mais maravilhosas que tive na

vida, porém para minha mãe não foi assim. Por algum tempo, ela não conseguiu me

olhar, era muito visível a rejeição profunda à minha nova imagem. Foram dias

desagradáveis até que ela se acostumasse com meu estado de Medusa.

A questão que pretendo propor com essa pequena história é sobre as razões que podem

tornar um simples corte de cabelo tão difícil. Apesar de existir nesse exemplo um fator

religioso, não me parece que esse seja o elemento que mais requer análise. O foco aqui é

a ruptura entre uma mulher e um modelo de feminilidade, as dores e dificuldades

presentes nesse ato, o alto custo individual dessas rupturas, assim como algumas
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possibilidades de elementos que se relacionam com essas dificuldades. De certa forma

sentir-se Medusa é sentir-se transgressora de pesadas regras. Parece poético quando dito,

mas quando individualmente experienciado, mostra-se árduo, tarefa pesada, muitas

vezes solitária, que pode deixar profundas marcas. Li em alguma página solta do livro

“Mulheres que correm com lobos”13, há muito tempo atrás que “uma mulher com raiva é

uma mulher em cura”, porque é impossível viver todas as violências do feminino e não

sentir raiva. Raiva que vem da dor, da culpa e da não-aceitação. Mas a própria raiva requer

aceitação. É processo.

Gritar é “revelar a carência”, deixar claro que não sabe como lidar com o
bicho que se apresenta à sua frente e que, como vimos, a obriga a assumir
“instintos abafados”. Deixar o grito emergir é deixar-se levar por esses
instintos, é sair “dos regulamentos”, mostrar o lado animal guardado “em
segredo inviolável”. (STIGGER, 2016, p.12)

Para pensar sobre a relação paradoxal que os humanos estabelecem com suas instâncias

malditas e “menos civilizadas” como sentimentos de raiva, indignação ou revolta, busquei

inspiração na obra de Arthur Omar e Nan Goldin, pois suas obras se aproximam de minha

intenção em “Um Sentimento deMedusa”.

13 Mulheres que correm com lobos é uma obra de referência para alguns segmentos do feminismo contemporâneo e
movimentos de auto conhecimento e empoderamento femininos, porém eu não usarei como referência, além desta
frase porque o livro trabalha com ideias de Sagrado Feminino, que possui um fundo essencialista e
religioso/espiritualista com o qual eu discordo veementemente.
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Arthur Omar, com sua série Antropologia da Face Gloriosa (figs.28 e 29), alcança

movimento e dramaticidade em seus retratos, ou nas palavras do próprio artista: “a

minha câmera registra a densidade, a potência e o peso desses estados.”(OMAR apud

FIORAVANTE, 1998)

Figura 28: OMAR, Arthur. Leite Zulú para
Harmonia Química Nacional, série Antropologia

da Face Gloriosa, Fotografia. 1998.

Figura 29: OMAR, Arthur . Não Te Vejo com as Pupilas mas
com o Branco dos Olhos, Fotografia. 1996.

Nan Goldin prima pela espontaneidade sem censuras, em uma vasta obra fotográfica,

onde ela retrata o cotidiano sem retoques. A ideia aqui é convidar à construção de uma

história através de fragmentos e imagens reais. Nan Goldin busca com sua fotografia
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marcante, retratar o dia a dia de seus próximos, em sua inteireza, estranheza, em sua

humanidade:

Diferente de fotógrafos como André Kertész, Robert Doisneau e a própria
Annie Leibovitz, Goldin não está interessada em uma representação
idealizada da realidade, muito menos em divulgar corpos perfeitos como os
da Grécia Clássica. Ela produz trabalhos que questionam a “verdade”
instituída sobre o corpo feminino por meio de fotos e instalações que
confrontam o discurso hegemônico ligado à espetacularização da imagem e
que promove a domesticação e docilidade do corpo. (MENDES, 2013, p.47).

Figura 30: GOLDIN, Nan. Autorretrato rindo, Fotografia,
1999.

Figura 31: GOLDIN, Nan. Joana rindo, Fotografia, 1999.
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Nas figuras 30 e 31, vemos duas mulheres rindo livremente, aqui o riso parece ter a

potência de fazer “desmoronar a cultura tanto quanto o grito”(DIDI-HUBERMANN, 2015,

259).

Figura 32: MUNIZ, Vik.Medusa Marinara, Cerâmica,
1999,.

Figura 33: STUPAKOFF, Otto.Medusa, Fotografia, 1983.
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Medusa, tantas vezes representada (Figs. 32 e 33) já foi, usada como metáfora para as

genitais femininas, por Freud14, fazendo alusão ao terror da castração. Emminha reflexão,

parto de uma imagem de Medusa injustiçada, transito por sentimentos, propondo novas

formas de ver velhas dores.

3.4. Um diário destruído

Como às mulheres, historicamente era destinado os espaços domésticos, suas discretas

formas de expressão eram os diários, secretos, muitas vezes destruídos antes de suas

mortes. Segundo Simonet-Tenant:

Mas e os textos íntimos? Segundo a historiadora Michelle Perrot, se as
mulheres escreveram muito, muitos de seus textos íntimos desapareceram,
queimaram ou se perderam. E aos olhos do historiador, aqueles que ela
chama de história silenciosa muitas vezes contribuíram, à sua maneira, no
século XIX, para o sufocamento de suas vozes. (SIMONET-TENANT, 2017,
p.2)(Tradução nossa)15

14DUBOIS, P. O ato fotográfico. Campinas-SP: Papirus, 2008.
15Mais qu’en est-il des textes intimes? Selon l’historienne Michelle Perrot, si les femmes ont beaucoup écrit,
maints de leurs textes intimes ont disparu, brûlés ou égarés. Et aux yeux de l’historienne, celles qu’elle
appelle les silencieuses de l’Histoire ont souvent contribué de leur propre chef au XIXe siècle à l’étouffement
de leurs voix. (SIMONET-TENANT, 2017, p.2)
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Muitos desses diários possuíam uma aparência delicada e inofensiva, sendo considerados

frívolos, fúteis e infantis: coisas de mulher. Dessa forma, sobreviveram como resistência,

como espaço de voz e de testemunho de si. Na medida que a voz e o espaço ocupado

pelas mulheres foi aumentando, esses documentos íntimos foram se transformando.

Minha proposta de diário/ livro de artista encontra-se na ordem das coisas viscerais. Meu

livro é feito comminha própria carne, da carne que se fez palavra16.

Meu livro (fig. 34) é constituído de rendas, delicadezas, retalhos, sobras, restos, cinzas,

recortes, construção, destruição e muitas camadas de trabalho. A intenção era construir

livremente um relicário de mitologias pessoais baseadas mais em atos do que em

representações. A nostalgia pelos processos artesanais me ajudou a compor um objeto

onde eu tingi as folhas, costurei artesanalmente, encadernei, compus a capa com

camadas de papel, tinta, tecido e badulaques. As páginas traziam algumas referências das

figuras míticas anteriormente citadas, em meio a outras também femininas. Sobre as

folhas eu repeti alguns atos como: colar, rasgar, costurar, queimar, escrever, pintar, sujar,

dessa forma organizando sentimentos, interagindo abstratamente com as figuras

retratadas e criando o que chamei de Ambiente emocional denso.

O modelo de uma sociedade patriarcal, que domina as construções socio
culturais ocidentais encontra-se na base de uma invisibilidade e
subalternização da atividade artística da mulher. Essa subalternização reside

16 “E Deus era verbo e o verbo se fez carne” (João, 1:14). Citação da Bíblia Judaico-cristã.
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num mesmo sistema de valores que determinou a hierarquia entre “artes
maiores” e “artes menores”, entre “arte erudita” e “arte popular”,
dicotomias estruturantes da própria história da arte ocidental. Nesse sentido,
através do discurso histórico, as modalidades ligadas ao têxtil como o
bordado, a costura, a tecelagem, consideradas “menores” ou integradas no
âmbito das “artes aplicadas” ou “decorativas” foram, amiúde, consideradas
lavor feminino, interligando arte e gênero de forma indelével. (PEREIRA,
2018, p. 101)

Figura 34: Livro de artista “Um diário destruído”. 2019.
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Através do ato de lidar com as linhas, transfigurei uma atividade, costumeiramente

responsável por ocupar mulheres, em um ato de rebeldia e exposição de minhas emoções:

“A atividade, cuja intenção é manter a distância o demônio que adora mãos ociosas, na

verdade mantém as mulheres acorrentadas.” (APPIGNANESI, 2011, p.38). Nesse caso,

“demônios e correntes” são trazidos à tona. Os bordados, aparentemente inofensivos,

mantinham mulheres trabalhando, de forma massiva, por muito tempo. Quando optei

trabalhar com costuras e bordados, me apropriei desse labor e transformei em uma

forma de expurgo.

As artistas têxteis contemporâneas que trabalham com bordados sobre fotografias,

também na perspectiva das densidades e dos afetos e que me inspiraram são: Ana Teresa

Barboza, Kenyatta A. C. Hinkle e Rosana Paulino. As três tem em comum a visceralidade

de suas obras e a coragem de tocar em materiais psíquicos densos. Com um teor de

manifesto, elas falam da situação da mulher, dos silenciamentos e também das

polifonias.

O que Pereira diz sobre a obra de Ana Teresa Barboza(fig.35), pode ser visto nas obras de

Kenyatta A. C. Hinkle(fig.36) e também Rosana Paulino(fig.37 e 38), sendo que as duas

últimas trabalham sobretudo a questão das mulheres negras:

[O bordado] evoca[...], num primeiro momento, um Eu-pele que se
transforma em Eu-corpo quando o bordado deixa de ser camada dérmica,
ornamento tatuado que mescla forma e fundo e assume uma dimensão mais
visceral. Neste caso, dilacerando a membrana exterior, o bordado deixa
antever os órgãos internos que, em algumas peças são extraídos para fora
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desse corpo. O bordado perde então o sentido ambíguo dado pela
delicadeza e preciosismo dos elementos florais e ganha um pathos onde a
dor e a crueldade evocam simultaneamente um Eu-psíquico. A
automutilação como forma de catalisar e aliviar uma dor emocional e a ideia
de cura são assim transpostas para uma linguagem plástica onde o contacto
direto com a matéria mimetiza o ato de autoinfligir a dor ou, inversamente,
o de suturar uma ferida e restaurar o tecido rasgado. (PEREIRA, 2018, p.103)

Figura 35: BARBOZA, Ana Teresa. Sem título. Bordado sobre fotografia. 2006. Figura 36: HINKLE, Kenyatta. C. The Uninvited Series, Bordado sobre fotografia,
2008.
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Figura 37: PAULINO, Rosana. Série Bastidores,
Bordado sobre fotografia. 1997.

Figura 38: PAULINO, Rosana. Série Assentamento,
Bordado sobre fotografia. 1997.

Kenyatta A. C. Hinkle é uma artista interdisciplinar, que busca examinar como o contexto

histórico constroi os sujeitos e determina a forma como estes se enxergam e enxergam o

mundo. Investigando a produção de subjetividades, Kennyatta traz à tona questões

estruturais e nevrálgicas relativas à situação das mulheres negras. Sendo ela também

umamulher negra, Kennyatta, traz a fala de si, a voz para indivíduos sobre os quais muito

foi falado a respeito através de discursos e olhares hegemônicos. Seus bordados, mesmo
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tempo em que elaboram situações emocionais trazem o aspecto de vestimenta e adorno,

ressaltando a força e a intensidade das mulheres retratadas.

Rosana Paulino em suas séries Bastidores e Assentamento, traz imagens de mulheres

negras, sobrepondo uma costura agressiva em suas bocas, olhos ou gargantas,

salientando o forte silenciamento que esse grupo, historicamente, sofre. Da mesma

forma, que, enquanto mulher negra, a artista clama e reconhece sua própria voz e versão

dos fatos. Sua obra equilibra sensibilidade, delicadezas e força.

Em meu diário investiguei o encontro entre a representação mítica de sentimentos,

alguns labores femininos e o fazer artístico em camadas. O resultado foi uma obra densa,

colorida, profundamente íntima e multifacetada, no sentido das arestas de interpretação,

até mesmo para mim.

3.5. Amálgama

“Amálgama” é uma fotomontagem/objeto feita através da recuperação de fotos antigas

originais de mulheres da minha família, que foram digitalizadas, editadas e costuradas

formando um mosaico de mulheres reais e possíveis. Nesta fotomontagem (figs. 39 e 40)

procuro trabalhar visualmente os conceitos de familiaridade, tecitura, aglutinação,

encontro e spectrum.
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Nesta obra figuram muitos rostos reais e fictícios (uma vez que as imagens foram

sobrepostas criando uma variedade grande de novas possibilidades de rostos, humanos

ou não), de pessoas vivas e também de pessoas mortas, todas integrantes, conhecidas ou

não, de uma mesma família, a minha. Esta amálgama feita de carne, de ossos e

pensamentos, é feita de gente, pessoas conectadas, como somos todos, nessa mesma

trama da vida. Na tecitura do tempo e espaço, podemos dizer que cada pessoa é uma

aglutinação. E cada aglutinação, um encontro. A realidade é feita de tantas camadas, em

algumas existimos, em outras somos fantasmas. Um rastro de nossas antepassadas vive

em nós como spectrum, assim como nós vivemos na malha da vida, naqueles que estão

conectados a nós. Quando mesclo as fotos analógicas de duas ou mais mulheres em uma,

recorro a uma duplicidade conceitual, uma vez que “a foto é literalmente uma emanação

do referente”(BARTHES, 2015, p.70), assim como eu sou literalmente, uma emanação de

minhas antepassadas. A questão aqui é, em que medida nossa identidade, (coesa?) é

formada a partir dos percursos de um grande sistema circulatório por onde perambulam

outras identidades?
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Figura 39: Série fotográfica “Amálgama”.Detalhe. 2019.
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Em “Amálgama”, o mosaico de caras, estabelece um simulacro da malha real da vida, na

qual me sinto emergida. A obra de Lisa Kokin (figs.41, 42 e 43)também se organiza em

forma de urdidura tecitural de existências, representadas nas fotografias e unidas pelos

fios e costuras.

Figura 40: “Amálgama” Detalhe da costura.2019.
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Figura 41: KOKIN, Lisa. Persona, 2001.
Figura 42: KOKIN, Lisa. Vestige,

2001.
Figura 43: KOKIN, Lisa. Forget me Not, 2000.
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Nos bordados de Cayce Zavaglia(fig.44), podemos observar, o olhar sobre a identidade

sob dois ângulos. A parte da frente do trabalho consiste em um retrato virtuosamente

bordado e ostentado, enquanto o verso, escondido, deixa perceber o mesmo rosto,

porém aqui, entre o difuso e o disforme. Nessas obras nos deparamos com o movimento

e a flexibilização da subjetividade contemporânea, que ao mesmo tempo, busca manter

seus contornos identitários, mas também está inserida em ummundo em alta velocidade,

com grandes transformações constantes, repleta de saberes fragmentados, onde cada

vez as subjetividades são atravessadas pelas diferenças. Nesses atravessamentos, somos,

suavemente ou não, convidados a nos reorganizar a todomomento.

Figura 44: ZAVAGLIA, Cayce. Abbi, Frente e Verso. Bordado de algodão, seda e lã sobre tela de linho com acrílico .
2013.
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A artista Cláudia Jaguaribe nos convida a reflexões semelhantes sobre o esfumaçamento

dos contornos identitários em seus retratos(fig.45). Cada vez mais, percebo que são

muitos os vetores de forças que coincidem sobre os sujeitos, agindo em sua subjetividade.

Me declarar “amalgamada” às minhas familiares não nega minha personalidade, apenas

areja seus contornos e me permite o movimento e a fluidez de uma subjetividade

mutante, por excelência. Porém, entendo, que essa percepção também é fruto de um

tempo histórico, onde somos, a todo momento, convidados à instabilidade das incertezas

domundo contemporâneo.

Figura 45: JAGUARIBE, Cláudia. 3x ELLE. Impressão com saída digital (íris) colada sobre papel. 1997.
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3.6. Passagem

Figura 46: Série “Passagem”. Fotomontagem. 2019.

A Série “Passagem” (fig.46) foi concebida durante um período muito emblemático de

minha vida. Um período onde algumas falsas certezas desmoronaram. A viuvez de minha

mãe, seguida da fragilização de minha avó pelo Alzheimer e adoecimento e falecimento

de meu avô. Todos esses acontecimentos me fizeram pensar a existência em sua real

efemeridade a partir do esvaecimento dos indivíduos familiares, das ausências, pouco a

pouco, instauradas, e da crescente dissolução e necessária reconfiguração da minha

própria identidade. O procedimento para feitura da série, e posteriormente livro/objeto,

foi fazer uma fotografia, onde estão presentes, minha avó, minha mãe, minha filha e eu.

Essa imagem foi editada e cortada no sentido de demonstrar o sentimento de

efemeridade, de crescimento e esvaecimento.
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Continuum é um termo que vem da física e matemática que indica um modelo de leitura

de um determinado fenômeno. No continnum temos uma série de eventos conexos e

encadeados, com etapas bastante parecidas entre si e mudanças bastante suaves. Ainda

assim, o início e o fim, podem ser radicalmente diferentes. Entendendo a própria vida

como um continuum, somos todos etapas, breves, transitórios, elos de conexão entre o

que foi e o que virá. Nunca partimos do zero. Quando começamos nossa caminhada na

vida, viemos atrelados a teia através das emanações psíquicas de todos os seres, mas

mais profundamente quanto mais próximos de nós estão esses seres. Nossa família. O

inominável segue no fluxo das veias familiares indetectável, poderosamente silencioso. O

material psíquico que elaboro deixo para meus descendentes como respeito e fortaleza.

Olhar para si, ver-se, elaborar-se é uma questão de amor com toda a tecitura da vida.

Decidi montar um livro de artista no formato concertina, com páginas articuladas

formando um fole, para trazer para a obra, o elemento demovimento.
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Capítulo Quatro: Meu corpo em dois desdobramentos

Neste capítulo, analiso alguns aspectos dos efeitos socialmente construídos no corpo

feminino, que atravessam a forma como esses corpos são vivenciados. Aqui trabalho com

o pressuposto de que as diferenças dicotômicas vistas na educação de gênero produzem

diferentemente corpos, femininos e masculinos, tento evitar as generalizações, uma vez

que entendo que a produção dos corpos/ subjetividades acontece em tramas cada vez

mais intrincadas, em um mundo em alta velocidade, sendo assim, para cada

subjetividade, um processo. Na segunda parte do capítulo, eu investigo algumas ações

que reinteram o corpo feminino como um corpo político, ocupante dos espaços públicos e

portador de um discurso.

4.1. Eu me sento comomulher?

As pressões estéticas e de comportamento configuram-se nos corpos formando não só,

uma forma de perceber o corpo em si, mas, principalmente, formas de pensar e sentir o

mundo, uma vez que somos “consciência encarnada, diluída pelo corpo”17, e assim sendo

o que experienciamos torna-se, ao mesmo tempo, corpo e memória.

17Úrsula Rosa Silva, fazendo referência ao sujeito emMerleau-Ponty in SILVA, U. Os territórios da subjetividade
artística a partir do olhar da modernidade. VERITAS, Porto Alegre. V50, n.2. Junho, 2004. p.407-415.
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Tabela 2: FREITAS, Angélica. porque uma
mulher boa. Poema.

No poema “porque uma mulher boa”, (tabela 2) Angélica Freitas fala sobre a forma como

as instâncias do corpo, comportamento e validação social se mesclam mais e mais no
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decorrer do tempo. A mulher “boa”, culturalmente validada é mansa e limpa. Controla

seu corpo e seu comportamento, sendo dessa forma, aceita e bem-vista.

A masculinização do corpo masculino e a feminilização do corpo feminino,
tarefas enormes[...] determinam uma somatização da relação de dominação,
assim naturalizada. É através do adestramento dos corpos que se impõem as
disposições mais fundamentais[...] (BOURDIEU, 2018, p.83)

Em Problemas de Gênero, Butler menciona a formação da cultura e do sujeito em Lacan e

a crítica que Julia Kristeva dirige a essas teorias. Os argumentos utilizados na psicanálise,

sobretudo em Freud e Lacan, confirmam algumas ideias que conectam o corpo feminino

a um certo estado de natureza e bestialidade. Essa imagem do corpo, nos é ensinada e

reforçada, de forma que haja uma certa ruptura entre nossos processos naturais e aquilo

que queremos que nosso corpo seja.

Mulheres sangram, geram, amamentam, e, historicamente, esses processos biológicos

são vistos com pudor e estranhamento.

Butler (2018) afirma que para Lacan, a cultura é estabelecida através do recalcamento dos

instintos desejosos e libidinais pelo corpo materno. O sujeito advém de uma lei repressiva,

onde a solidificação da cultura no indivíduo é indissociável da negação ao corpo materno

feminino que corresponde a um estado de natureza pré-organizacional, anterior ao

discurso e a linguagem. Esse recalcamento acontece através da lei paterna que organiza o

mundo do conhecimento, promovendo a ruptura com o caótico e múltiplo em sentidos,
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corpo feminino. Kristeva, rebate Lacan, apenas para confirmá-lo à sua maneira: para ele,

aos indivíduos que não renegassem esse caos libidinal, só restaria a psicose; para ela,

psicose ou poesia. Butler (2018) revisa os postulados lacanianos, bem como as críticas de

Kristeva: “Mas talvez sua tese possa ser reformulada em uma estrutura ainda mais

abrangente: que configuração cultural de linguagem- de discurso, a rigor- gera o tropo de

umamultiplicidade libidinal pré-discursiva, e com que propósitos?”(BUTLER, 2018, p.160).

Aqui, Butler abre o questionamento sobre a intencionalidade e a historicidade dos

discursos.

Para Bourdieu, o alicerce através do qual a diferença entre os sexos se fundamenta é a

lógica dicotômica centrada em uma percepção primária dos corpos que é estendida e

ampliada, enquanto paradigma, para uma forma de ler o mundo, um discurso estruturado,

estruturante e intencional. Discurso androcêntrico que lê e confirma em todas as esferas

da vida, essas relações de poder, de forma a gerar um círculo, que forma na medida que é

formado:

Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que são
produtos da dominação, ou, em outros termos, quando seus pensamentos e
suas percepções estão estruturados de conformidade com as estruturas
mesmas da relação da dominação que lhes é imposta, seus atos de
conhecimento são, inevitavelmente, atos de reconhecimento de submissão.
(BOURDIEU, 2018. p.27)

Bourdieu nos alerta sobre o quanto é difícil perceber as estruturas dicotômicas que nos

regem, uma vez que são através desses “filtros” que apreendemos, interpretamos e
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conferimos significados para a realidade. No que tange à condição feminina, somos

sistematicamente treinadas para uma relação paradoxal com nossos corpos:

Tudo, na gênese do habitus feminino e nas condições sociais de sua
realização, concorre para fazer da experiência feminina do corpo o limite da
experiência universal do corpo-para-o–outro, incessantemente exposto à
objetivação operada pelo olhar e pelo discurso dos outros. (BOURDIEU,
2018, p.92)

Desde a infância, meninas são mais propensas aos olhares de aprovação ou reprovação

do que os meninos, com relação a seus corpos. Meninas são mais expostas às

formatações, mais encorajadas a falarem baixo e não se sujarem, por exemplo. As roupas

de menina, em geral são mais desconfortáveis e propiciam maiores possibilidades de

limitar seus movimentos ou fazê-las passarem vergonha, como saias e vestidos, que em

nada favorecem as brincadeiras de corpo livre. Esses constantes olhares sobre como as

meninas estão agindo em suas peles gera um comportamento mais ou menos, levado

para toda a vida:

A probabilidade de vivenciar com desagrado o próprio corpo (forma
característica da experiência do “corpo alienado”), o mal-estar, a timidez ou
a vergonha são tanto mais fortes quanto maior a desproporção entre o corpo
socialmente exigido e a relação prática com o próprio corpo imposta pelos
olhares e as reações dos outros. (BOURDIEU, 2018, p.95)
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Para Beauvoir, essa desigualdade e desvantagem tem múltiplas raízes, começando na

primeira infância quando para o menino, é considerado aceitável e até mesmo engraçado,

por o próprio corpo a prova, enquanto para as meninas são indicadas as brincadeiras mais

quietas.

Beauvoir (2016) compara o valor e relação que o menino estabelece com seu pênis com as

bonecas oferecidas às meninas: “A menina, entretanto, não pode encarnar-se em

nenhuma parte de si mesma. Em compensação, põem-lhe nas mãos, a fim de que

desempenhe junto dela o papel de alter ego, um objeto estranho: uma boneca.”. O fato é

que, mulheres são costumeiramente, e sob as mais variadas formas, comparadas a

bonecas, espera-se das mulheres, corpos lisos e atitudes comedidas:

A grande diferença está em que, de um lado, a boneca representa um corpo
na sua totalidade e, de outro, é uma coisa passiva. Por isso, a menina será
encorajada a alienar-se em sua pessoa por inteiro e a considerá-la um dado
inerte. (BEAUVOIR, 2016, p.23)

Mesmo em um mundo multifacetado, com múltiplas mudanças acontecendo a todo

tempo e em todo lugar. A lógica dicotômica que rege as diferenças de valor entre os sexos,

tem se mostrado persistente e, até mesmo violenta, frente aos movimentos feministas

atuais. Um ar retrógrado insiste na naturalização de uma educação que não favorece a

autonomia dos corpos das mulheres. Ainda tentam nos ensinar a sentar de pernas

cruzadas, porém, como diz Beauvoir, “seria desejável, isso sim, que lhe (nos) ensinassem

o contrário: a se(nos) aceitar sem complacência nem vergonha”(2016,p.74).
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4.1.1. Corpo abarrotado

Elaborei um formulário online onde expus duas frases machistas e misóginas que eu,

pessoalmente ouvi. Chamei vinte pessoas para responder anonimamente às frases. Com

o resultado montei um mural, um Mnemosyne de dois painéis, intitulado Sua Opinião-

elaboração coletiva de alguns ferimentos feitos à palavra. Com esse trabalho proponho um

desabafo sobre pequenas violências de gênero. Escolhi duas frases entre um repertório de

muitas, sendo essas duas de um teor muito particular de crueldade disfarçada. Duas

formas de ataque a percepção de valor que uma mulher tem de si mesma e do seu corpo.

A segunda frase é ainda mais cruel por se tratar de palavras ditas por um pai para sua filha.

Não é possível ter certeza sobre a intencionalidade contida em cada uma das frases, o

mais provável é que essas violências tenham uma origem diluída em muitas camadas de

discursos fragmentados. A misoginia, assim como outras discriminações, persiste nos

interstícios de nossas relações.
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Figura 47: Painel 1- Sua Opinião- Mural Coletivo. 2019.

Com relação ao corpo feminino, o conceito de Corpo abarrotado foi trabalhado a partir da

ideia de um corpo cheio de opiniões externas, regras, ditames, como um corpo

desenvolvido para ter encurtamentos de sua potência através dos discursos engendrados

hegemonicamente. Os discursos pensados no seio de uma cultura que tem um sujeito

particular tomado como neutro, colocam todos que se configuram em outras formas

como o Outro. Em um mundo androcêntrico, que confere significados mais valorosos ao

que é masculino, características do corpo feminino são vistas com estranhamento. A

característica mais chocante no painel 1 (fig 47), é que esse “estranhamento” parte de um
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homem gay, constituinte também de uma minoria, que sofre, justamente por se

aproximar do lugar considerado feminino, para Bourdieu:

O corpo tem sua frente, lugar da diferença sexual, e suas costas,
sexualmente indiferenciadas e potencialmente femininas, ou seja, algo
passivo, submisso, como nos fazem lembrar, pelo gesto ou pela palavra, os
insultos mediterrâneos contra a homossexualidade[...] (BOURDIEU, 2018,
p.32)

Esse recorte é um pequeno exemplo de como os modos de pensar e viver ainda são

pautados pela lógica do masculino, como algo positivo e feminino, negativo. Apesar de

todos os movimentos pró-minorias que buscam restituir a voz da pluralidade na

experiência humana, ainda temosmuitas questões sobre aceitação para elaborar.
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Figura 48: Painel 2- Sua Opinião- Mural Coletivo. 2019.

No segundo Painel (fig 48), temos uma frase típica de um pensamento machista, que

busca limitar/destruir a potência feminina em sua origem, a relação pai-filha,

transfigurando a menina em uma coisa. O painel mostra imagens de enfeites inertes e/ou

sem sentido ou utilidade e também, as reações de raiva e revolta que a frase gerou.
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4.1.2. Corpo duplicado I

O Vídeo performance “In/ter/tangiblidade”(fig 49) investiga a sobreposição de diversas

versões do mesmo corpo. Torna visível o que não poderia ser visto de outra forma: um

corpo em seu trajeto, em seus momentos, encontrando a si mesmo. Esse vídeo foi a

primeira tentativa de materialização de uma ideia que me perseguiu durante esses dois

anos: se a arte pode tornar visível18, pode tornar real, como em um ato mágico ou onírico.

Nesse caso, o que torno quase real, é um encontro simbólico entre partes desconexas. No

vídeo, o corpo torna-se rastro e é misturado consigo mesmo. Apesar da tentativa, não

reconheço uma materialidade corpórea nas imagens em movimento. E prossigo. Sou

uma, sou duas, não me reconheço, mas posso me conhecer. Com esse vídeo, começo um

caminho de busca pela compreensão das lacunas, das feiuras. Busco aceitação e

incorporação.

18 Frase atribuída ao pintor suiço Paul Klee.



97

Mais adiante, estruturo melhor a ideia do encontro e concebo o Videodança “Corpo

estável/corpo dançante” (fig.50)com as colegas Miriam Guimarães e Tauana Oxley. Aqui,

o corpo toma forma e visibilidade. As duas bailarinas estão estáticas, petrificadas, viradas

de costas, olhando para a parede e ao mesmo tempo, libertam-se, dançam, transgridem

o limite imposto inicialmente, performam com extrema expressividade. São livres em

Figura 49: Frames do Video performance In/ter/tangibilidade.2018.
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seus movimentos. Ao final, voltam para a posição inicial, pois como nos lembra Farina

(2007): “De todos os modos, a experiência tende sempre a estabilizar-se, pois é muito

complicado mover-se pela vida com a sensibilidade constantemente à flor da pele e sem

um eixo sobre o qual manter algum equilíbrio.” Portanto se pesados legados caem sobre

nossos corpos, ao mesmo tempo que precisamos romper, precisamos descansar. Em um

movimento constante de aceitação das incompletudes, das mazelas, das dores, loucuras

e belezas.
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Figura 50: Frames do Videodança Corpo estável/corpo dançante. 2018.
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O tema da duplicidade me permitiu refletir sobre partes desconexas ou conflitantes de

mim mesma. Esse tema apareceu nas obras de diversas artistas, também na intenção de

expor ou expressar o não imediato. Em Frida Kahlo, a “sua dupla” apareceu todas as vezes

que a artista quis fazer referência aos paradoxos de sua vida. Entre a Frida vestida como

uma europeia ou como mexicana( fig. 51), entre a Frida doente ou a esperançosa e

vivaz(fig.52) parecia existir uma aceitação, um equilíbrio, um cuidado.

Figura 51:KAHLO, Frida. As duas Fridas, Óleo sobre tela. 1939. Figura 52: KAHLO, Frida. Árvore da Esperança, Mantem-te Firme!Óleo sobre tela. 1946.



101

Em outros momentos, a duplicidade perde o elemento autobiográfico e parte para uma

reflexão sobre a subjetividade, em termos mais gerais. Nos retratos bordados de Cayce

Zavaglia(fig 53), existe a frente, bordada com perfeição e o avesso, onde são visíveis as

pontas da linha. Ainda assim, é possível reconhecer o verso do bordado. Cayce mostra um

mundo espelhado como as águas de um rio onde observo meu reflexo. O movimento das

águas-linhas propõe que toda a identidade flui, oscila, pulsa.

Figura 53: ZAVAGLIA, Cayce. Retrato. Frente e verso.Bordado em algodão, seda e lã sobre tela de linho com acrílico.2013.
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4.1.3. Corpo duplicado II

Neste sub-capítulo, onde penso na relação que as mulheres estabelecem com seus corpos,

trago uma série de fotografias analógicas(fig 54), experimentações sobre a presença, o

tempo, o Spectrum e os rastros de meu deslocamento. Nessa série, abandono as

inteirezas e aceito a possibilidade de ser processo. A câmera que utilizo é a mesma que

estava na Caixa-Uterus e que não foi utilizada pelas integrantes.

Heráclito nos diz que ninguém pisa duas vezes no mesmo rio, não somos os mesmos,

nem eu nem o rio. Será que sou a mesma? O corpo é o mesmo? Como mantenho minha

unidade?
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Figura 54: Série Experimentações fotográficas. 2018.
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A dupla exposição é uma técnica, que apesar de poder ser facilmente reproduzida

digitalmente, vem da fotografia analógica. O nome deixa evidente o processo, trata-se de

expor um frame duas vezes, sobrepondo duas imagens em uma mesma fotografia. A

sobreposição pode acontecer focando na sobreposição de a) espaço, feita em dois lugares

diferentes ou b) tempo, entre dois momentos da mesma pessoa, ou mesmo os dois ao

mesmo tempo.De qualquer forma a dupla exposição promove um encontro. A fotografia

analógica é feita quando partículas de luz encontram, tocam a sensibilidade do filme. A

mesma luz que toca na imagem real, é refletida no filme. Barthes (2015) lembrava que a

fotografia é um índice do seu referente. Nesse sentido a dupla exposição é um encontro

real. É uma forma de tocar a mim mesma, coexistir em dois momentos, ou mesmo criar

um espaço outro, que não o real, onde existo e vivo outras vidas, outras possibilidades.



105

Figura 55:VIDIS, Sorin Sem título. Fotografia
Dupla exposição.s/d.

Figura 56: CHU, Amy. Sem título. Fotografias Dupla
exposição. 2018.

CHU, Amy. Sem título. Fotografias Dupla
exposição. 2018.

A dupla exposição tem crescido na medida que mais e mais fotógrafos (fig 55) tem se

encantado pela nostalgia dos filmes analógicos. E pelas possibilidades de representar

com imagens, relações internas a subjetividade (fig 56).

4.2. A ocupação de espaços públicos

Aqui mostro algumas atividades coletivas das quais participei durante o Mestrado, onde

ouvi pela primeira vez “resistência é existência, existência é resistência”. Somos nossos

corpos e ações, portanto enquanto eu existir como corpo feminino, sou ato político.
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Muito ouvimos falar que “meninas amadurecem muito cedo” Isto não é verdade. O que

vemos, são meninas preparadas para os ambientes domésticos e não para os ambientes

públicos:

Um homem especializado em seu ofício acha-se separado da fase infantil
por anos de aprendizado; as atividades paternas são profundamente
misteriosas para o menino; neste, mal se esboça o homem que será mais
tarde. Ao contrário, as atividades da mãe são acessíveis à menina; “já é uma
mulherzinha”, dizem os pais; e julga-se por vezes que ela é mais precoce do
que o menino: na verdade, se se acha mais próxima da fase adulta é porque
esta fase permanece mais infantil na maioria das mulheres. (BEAUVOIR,
2016, p.31)

Aqui tomo o cuidado para não cair em estereótipos de gênero que ignoram todas as

grandes mudanças que ocorrem em nossa sociedade. Há muito as mulheres estão no

ambiente público e nos ambientes de trabalho, porém, ainda sob condições

não-igualitárias. O que quero pontuar é que, mudam as estruturas, mas não parecem

mudar radicalmente a desigualdade. Essa reformulação das relações sociais ainda se

mostra “caminhando a passos lentos”.

Apresento quatro artistas que aplicam bordados e peças em crochet onde eles “não

deveriam estar”, fazendo um contraponto, uma subversão do ambiente público.

Marcando o espaço público como um espaço também de “feminices”. É um ato político. É

uma forma de marcar o território público como um espaço pertencente aos corpos de

mulheres. Não só para serem vistos e comentados, mas para introduzirem ali seus
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símbolos, seus discursos. Quando Severija, na Lituânia, aplica delicados bordados em

ponto cruz sobre suportes de metal(fig.57), ela ela une dois mundos. Quando Raquel

Rodrigo, na Espanha, aplica pontos de cruz (fig.58)nos pontos mais frequentados de

Barcelona, ela confere outro estado de ser para o bordado,antes delicado, caseiro e

diminuto, agora, gigante, estampado nas paredes, visível à distância.

Figura 57: KRIAUNEVICIENE, Severija Incirauskaite. Embroidered Metal Objects. Figura 58: RODRIGO, Raquel. Arquicostura.



108

Figura 59: DOLOREZ, Karen. Livre, Casa Jaya,
São Paulo/SP, 2016.

Figura 60: DOLOREZ, Karen. Mil lábios.
Crochet s/ tela em

caixa de acrílico, 90x90cm. 2017.

Figura 61:OLEK. Tanque de guerra coberto por crochet.s/d Figura 62:OLEK. Cabana feita em crochet. s/d

Em Karen Dolorez,(figs.59 e 60), o feminino aparece de forma mais evidente através da

transgressão dos tabus relativos ao corpo feminino, mais precisamente com as partes

específicas do sexo feminino: útero e vulva. As peças confeccionadas em crochet, são
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intervenções que a artista leva para as ruas. O contraste entre o trabalho árduo que as

peças carregam em si e o desapego da artista, quando expõe suas obras ao contexto da

arte de rua, gera uma atenção à mensagem contida nas peças, afirmando as diferentes

formas como a mulher ocupa os espaços públicos: com nossos corpos, nossas trabalhos,

nossas imagens.

Olek, outra artista que usa o crochet e a linha como matéria de sua arte (figs.61 e 62),

tece gigantescas peças coloridas e coloca essas peças em interação com os mais diversos

monumentos em diferentes lugares do mundo. Suas obras são reconhecidas por sua

magnitude.

4.2.1. “Você conhece essa mulher?”

“Você conhece essa mulher?” foi uma série de lambes feministas (fig 63)que elaborei a

partir das biografias de mulheres, as quais eu admiro, pessoalmente. Lembro de

vagamente perceber, enquanto estudava no ensino fundamental que apenas homens

faziam parte dos livros de história. Essa constatação, mesmo que diluída no decorrer da

vida, é desastrosa. “Você conhece essa mulher?” Nasceu da certeza de que precisamos,

mais do que falar em gênero, falar de mulheres. Falar de suas vidas, do que estavam
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fazendo, estudando, criando, pensando, vivendo. Usar mulheres como exemplo. Os

nomes e corpos femininos precisam circular enquanto produtoras de conhecimento.

Figura 63: Série “Você conhece essa mulher?” Lambe-lambes feministas. Angélica Daiello e Grupo Caixa de Pandora. 2018.
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Com as amigas do grupo Caixa de Pandora, coloquei os lambes na rua(fig 64). Enquanto

andamos pelas ruas do Porto, observamos o encontro de alguns outros lambes

feministas.

Figura 64: Ação artística coletiva de colagem dos lambes. Angélica Daiello e Grupo Caixa de Pandora. Intervenção na rua. 2018.
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4.2.2. Coisas demulher na rua- Ventra

“Ventra- estado de movimento” foi um trabalho elaborado coletivamente sob a

orientação da professora Carmen Hoffman. A ação constituiu em criar uma proposta

artística que fosse, ao mesmo tempo, ato de presença e interação com a rua. O local

escolhido foram os murais grafitados, localizados no Porto. As colegas elaboraram

movimentos que combinavam elementos da dança, performance e teatro, enquanto eu

fotografei(fig.65) e filmei a experiência.

Figura 65: “Ventra- estado de movimento”. Performance coletiva. 2019.
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Desta experiência, confeccionei um Livro de artista (fig.66), no formato concertina, que

buscava trazer ao espectador, a sensação de movimento e dança que presenciei no

momento da performance.

Figura 66: Livro de Artista "Ventra- estado de Movimento". Performance Coletiva.2019. Imagens Luana Arrieche.



119

4.2.3. Grupo Caixa de Pandora -”Mulheres e Memória”

“Mulheres e Memória” (fig.67) foi uma atividade/ parceria entre a o grupo Caixa de

Pandora e a Prefeitura de Pelotas, em celebração e luta pela Semana da Mulher, em

março de 2019.

Figura 67: “Mulheres e memória”.Grupo Caixa de Pandora. Ação artística.
2019.
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O encontro aconteceu como forma de engajamento na luta das mulheres e pelo avanço

de direitos e visibilidade. Em muitos lugares do mundo ocorrem encontros e mobilizações

para que as pautas referentes ao debate feminista possam avançar. Internacionalmente,

o dia 8 de março é conhecido como o “Dia da Mulher”, um dia que surgiu historicamente

da luta e da violência contra a mulher, aos poucos foi sendo engolida pelo mercado e se

transformou em um dia de ganhar flores e bombons. Essa estratégia de conceder um

“reconhecimento minúsculo” para distrair das verdadeiras pautas é muito usada quando,

politicamente se busca o silenciamento de um grupo por parte de outro.Mulheres e

Memória tinha como objetivo o “estar na rua” como ato político.
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Considerações finais

Comecei o Mestrado com a intenção de buscar um equilíbrio dinâmico entre minhas

experiências pessoais e minha vida acadêmica e intelectual transdisciplinar. Nesse

percurso tive muitas dificuldades, e acredito que a maior de todas foi escolher uma das

muitas possibilidades de percurso para falar de um tema tão denso e nevrálgico. Outra

dificuldade foi encontrar o equilíbrio entre minhas experiências pessoais e a voz da

coletividade, não pendendo para uma fala autocentrada e desencarnada dos processos

sociais, nem para o discurso formal.

Busquei me manter em contato com as mulheres ao meu redor, observando suas falas e

pontos de vista e acredito que consegui incorporar essas observações e diálogos em meu

trabalho. Muitas das escolhas e decisões que tomei foram feitas de forma coletiva.

Mesmo sabendo que o trabalho seguia uma linha lógica, foi inegável o sentimento de

caos que me acompanhou por todo o percurso. Como venho de outra área do

conhecimento, tive que desenvolver minhas metodologias e processos artísticos durante

o Mestrado. Para isso, contei com o apoio caloroso de professores e colegas e o conjunto

da minha obra ficou com esse caráter multifacetado. Eu usei vídeo-arte, performance,

fotografia digital e analógica, livros de artista, instalações, entre outras.
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Para a defesa dessa dissertação, montei uma exposição com todas as obras que produzi

nesse caminho e o resultado me surpreendeu. Eu realmente pude me ver nessas obras,

ver pistas, fragmentos sobre minha autoimagem. Esse trabalho falou de mim enquanto

corpo feminino, enquanto artista, pesquisadora e pessoa nomundo.

As próximas imagens (figs 68 a 79) foram feitas na exposição que aconteceu na Galeria A

sala, no dia 27 de setembro de 2019.

Figura 68: Projeção do Título da Dissertação. 2019 Figura 69: Espaço da Galeria A Sala. 2019 Figura 70: Banca Examinadora. 2019.
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Figura 71: Objetos da Caixa-Uterus. 2019. Figura 72: Reprodução dos vídeos citados nesse trabalho. 2019.

Figura 73: Livro de artista Passagem. 2019.
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Figura 74: Livro das Mitologias. Livro de artista. 2019

Figura 75: Amálgama. Instalação fotográfica. 2019.
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Figura 76: Experimentações. Série fotográfica. Dupla
exposição. 2019.

Figura 77: Ventra. Livro de artista. 2019.

Figura 78: Você conhece essa mulher? Lambe-lambes. 2019. Figura 79: Família e amigas.2019.
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A última imagem (fig. 79) é uma fotografia de minha família e amigas pessoais. Essa

imagem representa os afetos aos quais me dedico no percurso desta dissertação. Pensar

sobre a autoimagem é investigar nossos entornos, nossos contextos e como eles nos

espelham. A autoimagem, na prática se desdobra em sentimentos e atitudes, nesse

sentido evocando uma prática de atenção e cuidado. No acolhimento da mudança e das

possibilidades de transformação, trabalhamos novas formas de viver. Nos fortalecemos.

Com nossas pares podemos aprender e expandir, interpretando a nós mesmas de formas

mais flexíveis. Autoimagem também pode ser um exercício de criatividade. As mulheres

foram impedidas da liberdade por muito tempo. Agora, quem queremos ser?
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