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>>> Comitê Editorial
> Gabriela Costa Limão (PPGAS-Unicamp)

Mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), realizou
sua pesquisa sobre a trajetória da Editora Corrupio, na qual desenvolveu temáticas sobre o
mercado editorial brasileiro, produção cultural e cidades. Durante a graduação em Ciências
Sociais, concluída na mesma instituição, além de desenvolver uma pesquisa sobre trajetórias
de outras editoras, também trabalhou no Arquivo Edgard Leuenroth (AEL/IFCH-UNICAMP),
com o Acervo Roberto Cardoso de Oliveira. É pesquisadora do Ateliê de Produção Simbólica e
Antropologia (APSA).

> Giovanna Paccillo dos Santos (PPGAS-Unicamp)

Mestranda em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde
também concluiu sua graduação. É membro do Laboratório de Antropologia da Religião (LAR),
tendo desenvolvido, ao longo da graduação, pesquisas relacionadas ao ativismo feminista da
ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Atualmente desenvolve pesquisa de mestrado intitulada Diagnóstico, tratamento e cura do Transtorno de Pânico em um ambulatório de espiritualidade, como parte do projeto Espiritualidade Institucionalizada. Entre os focos de interesse
destacam-se: espiritualidade, Antropologia do corpo, Antropologia da ciência, e as áreas de
estudos de gênero e religião.

> Inácio dos Santos Saldanha (PPGAS-Unicamp)

Mestrando em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É licenciado em História pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) e coordenador do Grupo
Amazônida de Estudos sobre Bissexualidade (GAEBI). Tem experiência de pesquisa nas áreas
de antropologia e história oral, e de atuação em produção cultural e divulgação científica. Desenvolve pesquisas sobre produção e circulação de categorias, tendo focado em “ribeirinho”
e atualmente em “bissexual”. Seus temas de interesse são: gênero e sexualidade, coprodução
de conhecimento científico, bissexualidade, Amazônia, povos e comunidades tradicionais e
história LGBT+.

> Isabela Cassis Augusto (PPGAS-Unicamp)

Mestranda em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde
também concluiu sua graduação (2019). É pesquisadora discente do Centro de Estudos de
Migração Internacional (CEMI), tendo desenvolvido, ao longo da graduação, pesquisas relacionadas à masculinidades e branquitude no Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. Atualmente
desenvolve sua pesquisa de mestrado sobre o romance “A Ultima Tragédia” de Abdulai Sila e
a potência de seu imaginário libertador contra a biblioteca colonial. Áreas de interesse e atuação: Antropologia e literatura, Etnografia documental, Estudos interseccionais, memória e Pós/
decolonialidade, Antropologia da Arte e da produção simbólica, História Social da Cultura e
da Arte.

> Jinx Vilhas (PPGAS-Unicamp)

Licenciade em Ciências Sociais na Universidade Federal de Viçosa (UFV) com período de mobilidade acadêmica em Antropologia na Universidade de Coimbra (UC), atualmente faz Mestrado em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) com bolsa
CNPq. É pesquisadore discente do Núcleo de Estudos de Gênero - PAGU, em que atualmente
desenvolve pesquisa sobre pessoas trans, representação e política. Áreas de interesse e atuação: antropologia da política, movimentos sociais, conservadorismo, estudos de gênero, violência, teoria queer.

> Luiza Serber (PPGAS-Unicamp)

Doutoranda em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas e Mestra em Antropologia Social pela mesma instituição (2018), desenvolveu pesquisa sobre a produção e
circulação imagética no Território Indígena do Xingu. Foi pesquisadora visitante na Western
Sydney University (2017). Graduou-se em Ciências Sociais na Unicamp (2014), período no qual
desenvolveu pesquisa de Iniciação Científica na área de Antropologia e Imagem. Atualmente é
pesquisadora associada do Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena (CPEI-Unicamp). Temas
de interesse: etnologia indígena, cinema indígena, antropologia e imagem.

> Natalia Negretti (PPG Ciências Sociais-Unicamp)

Doutoranda em Ciências Sociais, na área de Estudos de Gênero, pela Universidade Estadual
de Campinas. Realizou estágio doutoral na Universidade de Buenos Aires pela Red de Macro
Universidades de América Latina y el Caribe (2019) na área de Fotografia e Ciências Sociais.
Pós-graduada em Gerontologia pela FECS/HAOC (2020) e mestra em Ciências Sociais pela
PUC-SP (2015). Áreas de interesse e atuação: Antropologia e Estudos de Gênero com foco nos
temas Curso da Vida, Velhice, Instituições, Gestão de Populações, Memória, Paisagem, Imagem
e Trajetórias de Vida.

> Ramón Del Pino (PPGMUS-Unicamp)

Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Unicamp. Mestre (2018) e licenciado (2013) em Música pela mesma universidade. Formou-se pelo Conservatório Dramático e
Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí (2008) no curso de MPB/Jazz. Atua como contrabaixista
e é membro pesquisador discente no Grupo de Pesquisa Improvisação Contemporânea, Processos Criativos e Cognição Musical. Colaborador externo nos projetos de extensão: (Conversa
Instrumental) e (LABORIS), ambos da EMAC/UFG. Tem interesse e experiência, com trabalhos
publicados nas áreas de: performance musical, música instrumental brasileira, Escola Jabour,
improvisação, processos interacionais e decolonialidade.

>>> Editorial
No segundo ano da pandemia de COVID-19, estivemos entre a desesperança e a expectativa de um dia vivermos outra vida que não a de luto e urgência sanitária deste
momento. O ano de 2021 foi, assim como o anterior, marcado pelas mudanças e os
efeitos que a pandemia nos causou. Apesar das dificuldades enfrentadas por todas
as pessoas durante esse período, o comitê editorial da PROA não paralisou suas atividades, e continuou a desempenhar suas funções: enviamos artigos e ensaios para a
avaliação por pareceristas, organizamos dossiês, editamos os textos aprovados e compusemos dois números da revista. A edição que você tem diante de si é fruto de um
trabalho árduo realizado a muitas mãos por discentes interessados e comprometidos
com a pesquisa, a discussão e a divulgação de investigações acadêmicas, assim como
outros tipos de trabalho intelectual que se inserem na temática mais ampla da antropologia e das artes.
Composta principalmente por artigos e ensaios recebidos em fluxo contínuo, este número é marcado, também, pela apresentação de uma sessão comemorativa em alusão
aos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Unicamp. Na seção “50 Anos do PPGAS/Unicamp” que abre o número, a leitora ou leitor
encontrará duas publicações cuidadosamente preparadas por pessoas que integram
os espaços do PPGAS, entre docentes e discentes. Nelas, suas idealizadoras e idealizadores buscaram dialogar e propor um olhar sobre esse “universo institucional em
formação” (p. 28) que o Programa representa. A seção resgata imagens, documentos
oriundos de acervos pessoais e institucionais, assim como relatos e imaginações de
diferentes fontes que nos convidam a participar da construção desse universo e a compreender as memórias sobre ele enquanto lugar.
Em Um convite: Traficantes do Simbólico - entre palcos, antropologia e arte, as
discentes Amanda Serafim, João Custódio e Natalia Negretti se propõem, em uma
montagem que explora arquivos pelas margens, a apresentar os traçados de uma pesquisa curatorial. Iniciada pela aproximação dos trajetos de Mário de Andrade e Regina
Müller, o processo lançou rumo a outras trajetórias também direcionadas às diversas
relações entre antropologia e arte. Neste ensaio visual, lembranças e reflexões se amalgamaram às imagens de acervo pessoal. Na ocasião de partilhar memórias, enquanto
os depoimentos de Regina Müller e Heloisa Pontes contam também sobre tempo,
posicionalidades, discência e docência, os de Paulo Betti e Eliane Giardini, professores
do extinto curso de Extensão de Teatro da universidade apresentam ainda projetos da
universidade e seus primeiros anos de existência.
No outro ensaio da seção especial deste número, intitulado Sobre inícios: imagens
de um departamento em formação, as docentes do PPGAS Fabiana Bruno, Chris-

tiano Tambascia, Gustavo Rossi e a doutoranda Clarissa Reche nos brindam com um
conjunto de imagens que vai desde as angulosas construções do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas, passando por documentos dos primeiros processos seletivos de
ingresso no PPGAS, até “os flagrantes das salas de aula e reuniões” (p. 28). As imagens
escolhidas, segundo as pessoas autoras, privilegiam as sociabilidades que, como colocam muitos das docentes e discentes da época, constituíram uma marca dos “anos
iniciais”. A sociabilidade retratada, ao contrastar com o novíssimo, perene e rígido
concreto dos edifícios da universidade, nos convida a pensar sobre a não concretude,
sobre esse espaço que se constitui e se modifica, sempre num processo dinâmico de
(trans)formação.
A seção Artigos da edição é aberta pelo texto de Cyro Almeida, Brasília Teimosa, de
Bárbara Wagner, diante das tradições e tendências contemporâneas da fotografia
documentária, em que o autor apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a série
de fotografias Brasília Teimosa. Num passeio pelo mundo da fotografia documentária,
Almeida expõe a forma como Bárbara Wagner se afasta de uma concepção tradicional
desse campo, dialogando com formas mais contemporâneas de registros fotodocumentais. Yiftah Peled e Elaine Azevedo abordam, em Ossos do Ofício: a antropologia
da multiespécie, os processos, a realização e os registros do evento Ossos do Ofício,
realizado no espaço Contemporão SP. Na ocasião, foram montados displays de cães
com nomes de artistas e espaços que podiam ser acessados tanto por humanos como
por cachorros, propiciando um espaço de encontro humano-canino que é analisado
pelas autoras a partir da perspectiva da antropologia da multiespécie. O artigo “Da
Antropofagia aos cães sem plumas: uma História da Arte à brasileira”, de André
Leal, resgata a história da antropofagia cultural e seus efeitos na arte brasileira enquanto o “produto de exportação” que foi imaginado. Passando pelos movimentos neoconcretos e tropicalistas de meados dos anos 60 e pelas 24a e 25a bienais internacionais
de arte de São Paulo, Leal se volta para figuras mais marginalizadas por essa mesma
concepção arte, como Moacir dos Anjos, e propõe uma espécie de contraestratégia
nos tempos do capitalismo e do consumo: uma antropofagia cultural que seja capaz
de consumir o consumo e regurgitá-lo aos povos do norte (p. 107).

Em O espetáculo do constrangimento: individualismo e a trajetória do herói nos
lutadores de MMA no filme O Espetáculo da Dor, Wallace de Figueiredo analisa
a performance dos lutadores de MMA no filme O Espetáculo da Dor, buscando dar
sentido para as narrativas da derrota e da busca constante pela vitória que as sucedem. Heloisa Nichele e Ronaldo Corrêa, por sua vez, buscam reconstruir e analisar, em
seu artigo Fernanda Castro, uma fotógrafa paranaense na Primeira Mostra de Fotografia Latino Americana Contemporânea (1978), a participação da fotógrafa no
evento, ocorrido na Cidade do México. Para isso, se utilizam de documentos, fragmen-

tos biográficos e imagens da fotógrafa selecionadas para a exposição, por meio do
catálogo do evento e de registros da Hemeroteca Digital Brasileira. Encerrando a seção
de artigos recebidos em fluxo contínuo, temos O sagrado transgressor nos corpos
incandescentes de Linn da Quebrada e Baco Exu do Blues, de Paola Lins de Oliveira.
Nele, a autora aborda a concepção de sagrado que emerge do trabalho artístico produzido por ambas as artistas, argumentando que há uma força transgressora atraente
e repulsiva que compõe o sagrado nessas obras. Nesse sentido, a autora defende que,
ao contestarem as bases sociais racistas, machistas e LGBTfóbicas, as músicas de Linn e
Baco acabam por tecer uma crítica sobre uma noção tradicional do sagrado, erigindo,
por sua vez, uma concepção alternativa “em sintonia com a prática artística voltada
para a resistência, a subversão e mudança da sociedade” (p. 147).
Na seção Ensaios (Áudio) Visuais desta edição, contamos com três ensaios, sendo um
deles um vídeo-ensaio. Em O Círio de Igarapé Grande: exercício de identidade ribeirinha, Inácio Saldanha aborda a romaria católica do Círio de Nossa Senhora da
Conceição, que ocorre por entre a floresta da ilha de Igarapé Grande, no interior da ilha
de João Pilatos, em Ananindeua, região metropolitana de Belém (PA). A partir de registros fotográficos antigos do evento feitos por seu criador e da revisitação da romaria
pelo autor do ensaio, a cosmovisão dos moradores da ilha é apresentada e explorada.
Damián Gonzalez Perez, por sua vez, aborda em seu ensaio El viaje de las ánimas o
contexto ritualístico funerário envolvido em torno da festa anual de Todos Santos em
Oaxaca, México. Segundo Perez, para as comunidades zapotecas, a alma das pessoas
falecidas viaja até o povoado de Mitla, localizado no centro de Oaxaca. Através de fotografias e veiculação de memórias, o autor nos transporta para momentos e lugares
tão importantes na vida dessas pessoas. Encerrando a seção de ensaios audiovisuais,
Diego Baffi aborda em seu vídeo-ensaio “Aeroporto Charles Ficou [ACF]: um estudo
sobre o homem sem porto” a intervenção homônima que foi realizada no Aeroporto
de Dublin, Irlanda em 2018. A intervenção foi desenvolvida como parte do trabalho de
campo do autor durante seu doutoramento, realizada no contexto da maior nevasca
sofrida pelo país nos 36 anos que a antecederam, causando diversos acidentes e um
lockdown nacional. O vídeo-ensaio, disponível no link anexado a ele, busca, assim, refletir sobre as possibilidades de acolhimento que emergem do potencial disruptivo das
tragédias e seus estranhamentos.

Na seção de Relatos e Experiências, contamos com a contribuição de Jefferson Dantas
a respeito da dupla agenda dos trabalhadores da cultura e das artes, que tiveram que
enfrentar, desde 2019, a pandemia que tanto afetou suas vidas e o “pandemônio administrativo do governo Bolsonaro” (p. 199). No relato intitulado O trabalho artístico no
Brasil: entre a pandemia e o pandemônio, Dantas aborda as minúcias dos aspectos
da conjuntura do trabalho artístico desde 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff.

Os dois volumes referentes ao número 11 da PROA, de 2021, só foram possíveis devido ao financiamento obtido pelo Comitê Editorial junto à coordenação do Programa
de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp, por meio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com esse apoio, foi possível
contratar a diagramação de ambos os números. Nesse sentido, deixamos um agradecimento especial ao PPGAS/Unicamp pelo apoio a esta revista, mesmo num período
de cortes, deslegitimação do trabalho antropológico e dificuldades pelas quais passa o
ensino superior público do país.

Comitê Editorial
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> Um convite: Traficantes do Simbólico1 - entre
palcos, antropologia e arte2
Amanda Gonçalves Serafim
https://orcid.org/0000-0002-3020-5993
> amandagserafim@gmail.com
Doutoranda em Antropologia Social
Universidade Estadual de Campinas
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Mestrande em Antropologia Social
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Natalia Negretti
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Doutoranda em Ciências Sociais
Universidade Estadual de Campinas

>>> 50 anos do ppgas/Unicamp

João Henrique Custódio Paulino

Figura 1 – Desenho do cartaz de divulgação. Ilustração: Toni D’Agostinho.
1 Cf. CORRÊA, 2013.

2 A versão original desse ensaio será divulgada futuramente na página das comemorações dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas.
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Por meio da ilustração do cartaz de divulgação da exposição “Traficantes do Simbólico:
entre palcos, antropologia e arte”, iniciamos esse ensaio visual, que se propõe como
uma dupla tarefa: um convite para tal ocasião e a apresentação de traçados da pesquisa curatorial. A imagem que abre esse ato de convidar conta, desse modo, sobre
trajetos mútuos: montar a exposição e narrar imageticamente sobre ela e sua proposta.

Nosso interesse se volta, deste modo, para os sujeitos, desde as suas práticas às experimentações e experiências, por meio de uma montagem que manipula e tensiona uma
certa “linguagem” antropológica com vista a uma imaginação cultural. Enveredada às
trajetórias dos “traficantes do simbólico”, a aproximação central será dada e conduzida
a partir de Mário de Andrade e Regina Müller em direção a outros tantos nomes de
docentes, atrizes, atores e artistas, como Heloísa Pontes, Maria Filomena Gregori, Paulo
Betti e Eliane Giardini.
Apontamos que essas trajetórias tensionam e colocam questões sobre os cânones, as
fronteiras, os consensos disciplinares e as linhagens formativas dos saberes por meio
das trajetórias e dos acervos pessoais/marginais. Para tanto, lançamos as seguintes
questões/problemas: 1. É possível pensar em uma arte antropológica ou uma antropologia da arte? Ou ainda em uma antropologia (do) visual? Quais são os símbolos em
circulação? Arte, visual e antropologia são políticas epistêmicas?
Desse modo, perscrutamos os acervos em busca daquilo que ficou à margem, a estratégia da montagem almeja dialogar com uma imaginação cultural, ressaltando o momento em que as ideias e as “coisas” ganham sentido. Assim, a construção expositiva
se volta aos materiais que repousam nos acervos e arquivos: nos cadernos de campo,
nas anotações, nos textos inconclusos, nas fotografias e imagens, além dos materiais
produzidos ao longo da pesquisa curatorial, como trechos de entrevistas e material
audiovisual.

>>> 50 anos do ppgas/Unicamp

Ao interpelar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 e os 50 anos da fundação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp) por meio de uma montagem entre arte e o conhecimento
antropológico, a referida exposição busca explorar os acervos e os arquivos pelas suas
margens, nesse complicado emaranhado de trajetórias e as suas histórias. Como narrativas que categorizam, mas também desordenam relações e as atravessam, a proposta
de aproximação tem como fio atentar às misturas a partir da seguinte questão: quais
os atravessamentos entre antropologia e arte?

A exposição tem previsão de estreia no primeiro semestre de 2022 em dois espaços
que permeiam essas histórias e trajetórias: no Centro Universitário Maria Antônia da
Universidade de São Paulo (USP) e no Centro Cultural Casa do Lago na Unicamp. Como
desdobramento do projeto curatorial está sendo desenvolvido também um documen-
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tário em parceria com o artista e roteirista Noah Mancini que envolve os múltiplos
trabalhos, narrativas e personas de Regina Müller em seu encontro entre antropologia,
arte e performance, com previsão de estreia no segundo semestre de 2022.

Às margens, também uma carreira
https://www.youtube.com/watch?v=E55VbsuB7_o

Figura 2 – Regina Müller à esquerda, com indígenas Xavante na Terra Indígena São Marcos
(acervo particular).
No terceiro ano você tinha as eletivas e eu fui fazer uma eletiva de etnologia
indígena com a professora Lux Vidal. E eu fiquei muito impressionada, eu gostei muito dela, porque ela trazia picadas de inseto nas suas pernas e diferente
da Eunice Durham e da Ruth Cardoso que ensinavam respectivamente funcionalismo e estruturalismo, a Lux era uma pesquisadora de campo. Eu lembro
até hoje, essa imagem que me tocou muito. Eu venho para Campinas para fazer uma pós-graduação em antropologia, para fazer etnologia indígena, para
trabalhar com a pintura corporal e aí eu conheço um professor da política, o
Roberto Gambini, que me apresenta o mundo da contracultura. Ele vindo de
Chicago com a borboleta, com a purpurina e com a contracultura. E ele foi o
meu caminho para os Dzi Croquettes (Depoimento de Regina Müller, 2021).

>>> 50 anos do ppgas/Unicamp

Vídeo 1 – Trecho de entrevista realizada com Regina Müller em sua casa. Um convite à casa e ao percurso de vida e de pesquisa de Regina Muller-Frida Kahlo-Carmen Miranda-Dorothy Boom-Croquetta
(acervo particular).
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Figura 3 – Regina Müller e Alberto Camarero. “Ninfa e Toureiro” (acervo particular).
Eu comecei a frequentar, o Roberto Gambini – que era esse professor – tinha
um grupo de teatro de alunos da graduação. Isso é também uma coisa muito
interessante, ele era professor de política do curso de ciências sociais do IFCH,
e cria esse grupo de teatro com os alunos que foi uma experiência bem interessante, muito incrível. Eu não participei da peça mesmo, mas eu estava ali
participando desse movimento todo. E houve um encontro de artistas da cidade com os alunos, o Paulinho – o Paulo Ottoni – que depois foi professor do
IEL, o Paulinho que estabelece essa conexão dos artistas da cidade com os alunos que frequentavam e faziam essas atividades extracurriculares, que eram
mais importantes que o próprio currículo do curso, que deu muita formação. É
a entrada no mundo da contracultura, do desbunde e do outro lado da revolução. Que foi a opção minha para buscar a mudança e a transformação. O Alberto Camareiro, uma das pessoas desse grupo, descobre e vai assistir os Dzi
Croquettes em São Paulo e fala “olha vamos assistir porque tem tudo a ver,
tudo o que a gente faz está lá, vocês precisam assistir os Dzi Croquettes”. Ai
pronto, eu fui e passei a ser uma frequentadora assídua do espetáculo. E nisso, isso já era 1973, eu fiz 1972, em 1973 eu entrego o projeto para a Fapesp
e começo a frequentar o espetáculo dos Dzi Croquettes. E a gente começa a
fazer no método aquecimento dos Dzi Croquettes, quem chegava lá – como
a gente que se fazia de muito íntimo deles – começava a fazer o aquecimento
junto, começamos a fazer essas aulas de aquecimento e de dança com eles.
E aí o Wagner propõem uma seleção para um espetáculo de mulheres, aí é
criado as Dzi Croquettas (Depoimento de Regina Müller, 2021).
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Figura 4 – Regina Müller e os Xavante na aldeia de Pimentel Barbosa. “Caçada” (acervo particular).
Eu tenho também uma foto muito boa que é eu no cerrado, eu fui na aldeia
do Rio das mortes, aldeia de Pimentel Barbosa, que hoje nem chama mais
Pimentel Barbosa. A mais longínqua, a que estava o famoso Apoena, o velho
Apoena que fez o contato com o branco. Era longe mesmo, nem Funai tinha
por que o chefe de posto tinha sido colocado para fora, estava mesmo eu e os
índios. Aí eles fazem uma excursão cerrado adentro, ali na Serra do Roncador,
uma semana de caminhada e eu estou com uma malha que eu fazia as aulas
de aquecimento, era uma malha toda decorada com purpurina. Então eu com
essa malha toda de purpurina no meio do cerrado com uma cesta Xavante na
cabeça, é muito boa essa imagem. Era esse momento em que eu estava, que
eu estava, que eu era e que eu sou. E o que acontece, eu voltei para a antropologia em 1974. Essa viagem aqui é julho de 1974, eu fiz uma outra viagem
em 1975, mas eu já estou redigindo a dissertação (Depoimento de Regina
Müller, 2021).
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Figura 5 – Regina Müller, “Personagens” (acervo particular).
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https://www.youtube.com/watch?v=_jjw2Cwya9E

Vídeo 2 – Trecho de entrevista realizada com Regina Müller em sua casa, “Frida Kahlo”
(acervo particular).
A descida do palco é a realização de um momento desse caminho. Momento
numinoso é o resumo de tudo. Nesse sentido, posso dizer que a descida da
lua foi o resumo depois de tudo que eu fiz em performance, pode ser. Momento numinoso de uma trajetória, ela não é paralela. Quando eu me torno
professora do Departamento de Artes Corporais do curso de Dança, eu vou
juntar o que eu estudei, o que eu convivi de rituais. Do ritual para o curso de
dança e para aquela pesquisa que a gente faz para o regime de dedicação
integral – você tem que dar aula, fazer pesquisa e administração e extensão
– a minha pesquisa primeiro começa com a dança em contextos rituais, não
só ritual indígena, mas também em candomblé, umbanda e manifestações religiosas populares, e a dança e o movimento. E deriva para a performance, eu
começo a estudar ritual e performance, aí eu vou para a performance, para a
antropologia da performance, eu faço pós-doutorado na NYU e passo a fazer
performances. Aí meu trabalho é atuar e eu recupero a Carmen Miranda - e
aí é toda essa outra fase da vida acadêmica com a produção artística (Depoimento de Regina Müller, 2021).
Vocês me perguntam sobre o impacto da produção do Mário de Andrade nas
ciências sociais. É um impacto indireto, mediado pela produção e pela importância de Mário para a cultura brasileira. E também pela influência que ele
teve na primeira geração formada pela então Faculdade de Filosofia Ciências
e Letras da Universidade de São Paulo (criada em 1934). Uma geração acadêmica, integrada, entre outros, pelos membros da revista Clima (editada entre
1941 e 1944), cujo primeiro número, lançado em maio de 1941, traz chancela
de Mário de Andrade na forma do ensaio “Elegia de Abril”. Essa geração, como
mostrei no livro Destinos Mistos (São Paulo, Companhia das Letras, 1998), atualizou, sob novas bases, o projeto intelectual de Mário de pensar a formação
do Brasil. Ela fez isso a partir de objetos que tangenciam ou lidam diretamente
com as artes: Antônio Candido com a literatura, Décio de Almeida Prado com
o teatro, Paulo Emílio Salles Gomes com o cinema, entre outros. Além deles, tinha também uma pessoa que foi muito importante para o meu trabalho, mas
cujo reconhecimento, digamos, foi tardio: a ensaísta Gilda de Mello e Souza,
prima de segundo grau de Mário, cuja obra situa-se entre a ciência e as artes.
Eles e ela atuaram ao mesmo tempo como críticos de cultura, acadêmicos e
professores universitários. Destinos mistos aos olhos de hoje, situados na intersecção do modernismo e das ciências sociais em sentido estrito, praticantes
do melhor ensaísmo produzido entre nós, eles são responsáveis por algumas
das análises mais argutas da cultura brasileira (Depoimento de Heloísa Pontes,
2021).
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Então tinha essa coisa, que eu voltei a participar de certa maneira do grupo
[Dzi Croquettes], só que eu era um tipo de secretária e tal. No espetáculo
deles eu entregava os programas e vendia bala, aquela figura que fica lá na
recepção vendendo cigarro, claro que toda montada, obviamente, mas ali fazendo isso. Eu, Lidoca e Olivinha que ficávamos com eles. O grande desejo,
a grande realização na verdade era participar de um espetáculo deles, subir
no palco com eles. Um dia dessa temporada, um Dzi foi preso, um teve um
problema de saúde e houve um desfalque no elenco. E aí foi a oportunidade
da gente participar substituindo, e eu substituí o Cirinho naquele número que
era ele descendo de Carmen Miranda – olha gente eu fico com vontade de
chorar, 50 anos e a emoção volta. Era uma meia lua que descia do teto com
uma Carmen Miranda na meia lua e embaixo o Bando da Lua esperando, que
não era nada mais e nada menos que Paulette, eu acho que Roberto e Bayard
talvez. Eram os três me esperando de bando da lua e eu descendo de Carmen
Miranda sentada na lua e dançando. Esse foi um dos momentos daqueles né,
momentos densos, momentos fortes e sínteses da vida da gente. E em 1975
e 1976 eu vivo com os Dzi Croquettes e fazendo minha dissertação. Fazendo
a dissertação que chamou “A pintura do corpo e os ornamentos xavante: arte
visual e comunicação social” e a dedicatória foi “aqueles que se fantasiam
fazendo da decoração do corpo uma arte”, que era tanto para os Xavante
quanto para os Dzi Croquettes (Depoimento de Regina Müller, 2021).
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Figura 6 – Heloísa Pontes (acervo particular).
Trajetória, para mim, é um dispositivo analítico e um recurso metodológico
central. Vocês me perguntam como analisar trajetórias? No caso das minhas
pesquisas, recorri às biografias coletivas. Por exemplo, só posso entender a
trajetória da ensaísta Gilda de Mello e Souza comparando-a com as trajetórias de suas colegas e seus colegas de geração – Paulo Emílio Salles Gomes,
Décio de Almeida Prado, Antonio Candido, Florestan Fernandes. O mesmo fiz
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Figura 7 – Foto da passeata que antecedeu ao lançamento do SOS- Mulher, na qual Heloisa Pontes está
de vestido à esquerda da tela, segurando a placa com o dizer “Aborto Livre Para Não Morrer” (acervo
particular).
Eu fui me interessando por essas figuras [integrantes da primeira geração formada na USP] e, ao mesmo tempo, pelos assuntos que eles se interessaram,
que são parte do mundo arte. Assim como esses “destinos mistos” que pesquisei no meu doutorado, eu também me sentia dividida entre fazer ciências
sociais ou estudar literatura... Não só eu, como alguns dos meus colegas que
depois conseguiram trazer esse interesse para dentro da antropologia. Lévi-Strauss tem reflexões poderosas, robustas, sobre o universo da arte. Mas o movimento de trazer os objetos artísticos como parte do nosso campo de estudo
antropológico é mais recente. No meu caso, ele se deu com a pesquisa sobre
os integrantes do Grupo Clima e, depois, sobre os atores e as atrizes que se
destacaram como os grandes intérpretes da metrópole paulistana. Mas foi
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com as atrizes, comparando e contrastando, por exemplo, as trajetórias de
Fernanda Montenegro, Cacilda Becker, Tônia Carrero, Cleyde Yáconis e Nydia
Lícia. E também as comparando com as trajetórias dos atores com quem
mais contracenaram ou que foram seus parceiros no palco e na vida. Uma
trajetória individual, singular, ainda que ela possa ser fascinante a ponto de
merecer uma biografia, é insuficiente para dar conta das perguntas que nós
antropólogos devemos fazer para analisá-la. Para isso, precisamos comparar
trajetórias, de maneira a abordá-las em relação, como fazemos com todas
as dimensões simbólicas da vida social. Temos que olhar as trajetórias que
estudamos – e isso vale especialmente para o caso dos intelectuais e dos artistas – umas em relação às outras. Só assim podemos entender como eles e
elas constroem seus modelos de excelência intelectual e artística e se jogam
de corpo e alma nas carreiras que elegeram. E também como eles e elas se
medem, se avaliam, se distinguem e firmam – no caso das e dos mais bem-sucedidos – a autoridade cultural ou intelectual em seus respectivos campos de
atuação (Depoimento de Heloísa Pontes, 2021).
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apenas no doutorado que eu me senti confiante para fazer essa junção entre
a antropologia e a arte. Antes disso e no mestrado, como vocês talvez saibam,
pesquisei o movimento feminista, a partir de um estudo de caso do grupo
SOS-Mulher, lançado em outubro de 1980, em ato público realizado em frente
ao Teatro Municipal de São Paulo. Com essa iniciativa, a violência contra as
mulheres deixou de ser um assunto privado, restrito ao âmbito familiar e confinado ao ordenamento jurídico, para ser tornar um problema social e político
de largo alcance. “Quem ama não mata” tornou-se o lema desse evento, que
culminou na realização da primeira passeata feminista na cidade de São Paulo
(Depoimento de Heloísa Pontes, 2021).

Figura 8 – Reprodução do livro “Orlando: uma biografia”, de Virgínia Woolf.
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Meu grande dilema era a literatura. Eu só não fui para a letras porque o Haquira Osakabe, que também fez uma divisão porque ele era linguista e depois ele
largou a linguística, onde ele tinha trabalhos reconhecidos para se dedicar à
literatura, mas naquele momento ele achava que as coisas mais interessantes
estavam acontecendo no âmbito das ciências sociais. Eu formulei um projeto
sobre Adélia Prado, naquele momento tinha uma discussão, que hoje não
existe mais, se existia algo específico que era uma escrita de mulheres. Eu
queria fazer uma discussão, não tinha a palavra gênero porque isso entrou
no vocabulário muito depois, mas tinha essa ideia de pensar se existe algo
que é específico, uma forma de expressão que tem a ver com uma retradução
da experiência social das mulheres em uma forma literária diversa. Hoje essa
questão não faz mais sentido, mas a pergunta fazia. Eu me lembro quando eu
li o impacto que foi o Orlando de Virginia Woolf. Eu reli agora recentemente e
é extraordinário, ele não perdeu nada do sabor, do impacto que eu tive quando eu li com 18, 19 anos. Tem uma coisa tão interessante em que ela sem usar
gênero está discutindo toda essa questão que veio depois da [Judith] Butler e
todas, já está vendo tudo isso literariamente (Depoimento de Heloísa Pontes,
2021).
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“Podemos aproveitar essa pausa para algumas declarações. Orlando transformara-se em mulher - não há que negar. Mas em tudo o mais, continuava
precisamente o que tinha sido. A mudança de sexo, embora alterando o seu
futuro, nada alterava da sua identidade. Seu rosto permanecia como o provam
os retratos, praticamente o mesmo. Sua memória podia remontar através de
todos os acontecimentos da vida passada, sem encontrar nenhum obstáculo.
Alguma nebulosidade pode ter havido, como se umas poucas gotas de sombra tivessem caído no claro poço da memória; algumas coisas tinham ficado
um pouco apagadas: e era tudo. A mudança parecia ter-se produzido sem
sofrimento, e completa, e de tal modo que o próprio Orlando parecia não a
estranhar. Muita gente, à vista disso, e sustentando que a mudança de sexo é
contra a natureza, esforçou-se em provar, primeiro: que Orlando sempre tinha
sido mulher; segundo: que Orlando é, neste momento, homem. Decidam-no
biólogos e psicólogos. A nós, basta-nos expor o simples fato; Orlando foi homem até os trinta anos; nessa ocasião, tornou-se mulher, e assim ficou daí por
diante”. (Trecho do livro “Orlando: uma biografia” de Virgínia Woolf, selecionado por Heloísa Pontes).
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Figura 9 – Professores do Curso de Extensão de Teatro da Unicamp: ao fundo, Reinaldo Santiago, Márcio Tadeu e Paulo Betti; no meio, Marcília Rosário e Eliane Giardini; à frente, Adilson Barros segurando
a enxada (acervo pessoal de Paulo Betti).
Depois em 1979, pela Unicamp ainda, toda a pesquisa feita no centro de artes da Unicamp, da compra de material até... Eu lembro que a gente pediu
para comprar um cabo de enxada e até consegui fazer as burocracias para
comprar aquele cabo de enxada que nunca chegava... a gente foi cortar com
cabo de enxada no mato. E eu tenho as fotos da gente lá no mato cortando
... porque a burocracia né... junto ao teatro profissional às vezes não funciona.
Porque nós já éramos um grupo de teatro profissional [...] nós fazíamos peças profissionais. Então na Unicamp nós fizemos A vida é sonho, do [Pedro]
Calderon de La Barca, produção do Centro de Teatro da Unicamp; Na Carrêra
do Divino, também produção do Centro de Teatro da Unicamp [...]. Essa peça
foi hiper premiada. Eu considero o melhor trabalho que eu fiz como diretor
porque era uma pesquisa que foi pra um caminho assim... muito interessante
e que era o livro do Antonio Candido, Os Parceiros do Rio Bonito ...é... a gente
se debruçou nesse livro e conseguimos um autor, um escritor absurdamente
talentoso, especial para, vamos dizer assim, comandar o texto... escrever o
texto... escrever aquilo que a gente queria que ele escrevesse, sabe, mas que
não sabia direito o que era. E aí a gente tinha o livro do Antonio Candido e a
gente tinha estudado o livro, alguns autores e passamos pro [Carlos Alberto]
Soffredini e ele fez Na Carrêra do Divino (Depoimento de Paulo Betti, 2021).
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Figura 10 – Cartaz da peça UBU REI (acervo pessoal de Paulo Betti).
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Porque é uma terra vermelha que é ali em Barão Geraldo, né? E então é tudo
muito revolvido porque estava sendo construída a faculdade; os prédios... os
gramados ainda não haviam se fixado, as árvores eram baixas né? Telúrico,
seria telúrico? Telúrico. E a gente lá fazendo as peças...era muito legal. O cenário todo do UBU REI era feito todo de jornal [...] E Barão Geraldo. Os canaviais
da minha infância também, volta. A viagem para Campinas que era muito a
minha infância. Primeira viagem que eu fiz para fora dos perímetros de Sorocaba, onde eu morava [...]. Então tinha essa ligação assim telúrica mesmo,
não sei se a palavra é essa, mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui à
Campinas para ir pra Unicamp teve uma hora eu que lembrei eu fui de ônibus
com a minha mãe, tinha um viaduto...foi a primeira vez que eu passei por um
viaduto, de ônibus. É (Depoimento de Paulo Betti, 2021).

Figura 11 – Paulo Betti e Eliane Giardini - Unicamp (acervo pessoal de Paulo Betti).
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E aquilo virou nossa casinha também né? Porque não tem como né, você
começa a frequentar aquele espaço. Aí a gente começou a deixar aquele espaço bonito. Com as fotos dos alunos, das coisas, das peças que a gente tinha
feito... né... e aí começa a virar um espaço mais, digamos assim, espaço mais
reconhecível, não assim embaixo de uma árvore ou onde estava mais fresco.
Porque eu me lembro que era muito quente. Então a gente procurava um
lugar mais fresco e geralmente era embaixo daquelas árvores bem frondosas
mesmo que a gente ficava. Todo mundo sentado no chão. Era uma coisa bem
hippie né? Muito Woodstock né? Era todo mundo sentado no chão, fazendo
as improvisações. Era tão rico, era tão rico ver as descobertas dos alunos fazendo a primeira vez o exercício do espelho... botar um na frente do outro,
iam tocar o outro. A gente via o quanto isso estava sendo revolucionário para
aquelas pessoas que nunca tinham feito e como isso é um exercício que a
gente tem dentro da profissão da gente. A gente atravessa décadas com um
exercício de toque em cima de uma pessoa que a gente nunca viu [...]. Imagina
só... A facilidade que a gente tinha quando a gente precisava, por exemplo, de
uma visão mais antropológica sobre um assunto, você tinha um professor ali
do lado para falar sobre isso [...]. Tinha pessoas ali próximas, os professores e
eram todos muito jovens também. A Unicamp era muito jovem; ela tinha esse
espírito empreendedor e desbravador na época... De descobrir como era o conhecimento, como que podia ser passado para as pessoas. Era um momento
de muita quebra, muita ruptura. Então havia essa fusão; as pessoas visitavam
os setores uma das outras [...] onde o meu trabalho encontrava o seu, isso
que interessava a gente, entendeu? Dar uma borrada nessas fronteiras. Era
um momento disso. De entender como é que o seu trabalho podia entrar no
meu e era muito simples de enxergar isso. Acho que isso é uma grande marca
desse momento, né, dos anos 80 (Depoimento de Eliane Giardini, 2021).
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No ano em que a Pós-Graduação em Antropologia Social do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp comemora os seus 50 anos, as imagens aqui
reunidas evocam cenas, personagens e documentos que, sob diferentes escalas e angulações, nos convidam a (re)imaginar – ou, quem sabe, participar – de um universo
institucional em formação. Entre os ângulos abertos dos prédios em construção, com
suas estruturas à mostra, rodeados de terra, matos e vazios, passando pelos documentos que instituem e atestam as convocações para os primeiros processos seletivos,
chegando, enfim, aos flagrantes das salas de aula e reuniões, as imagens privilegiam
a força das sociabilidades que, nas memórias de muitos de seus primeiros docentes e
discentes, constituem uma das marcas mais notáveis daqueles anos iniciais. Sociabilidades que tanto contrastam quanto complementam os enquadramentos distanciados
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As imagens revivificam fragmentos desses primeiros tempos, quando Antonio Augusto
Arantes, primeiro professor contratado para a área de antropologia no recém-criado
IFCH, partiu para a Europa, em finais dos anos 1960, com a missão de realizar seu doutorado e convidar jovens intelectuais para formar o então “Conjunto de Antropologia”
da Unicamp. Edmund Leach, orientador de Arantes em Cambridge, comentaria sobre o
projeto daquela nova universidade com seu colega de Oxford, Peter Rivière, que indicou sua orientanda Verena Stolcke (então Martinez-Alier) e também Peter Fry: ambos
recém-doutores e dispostos a iniciarem um departamento onde as coisas literalmente
estavam por serem construídas. Sobre esse começo, Peter Fry conta que era uma época “de muita inocência”, com “apenas um inimigo em comum, que eram os milicos”. Tal
como contado por Peter (cujo acervo pessoal e memória formam o eixo desse ensaio
visual) e por muitas das pessoas que participaram daquele momento, era um mundo
acadêmico que se constituía através de muita colaboração, frequentemente lembrado
pelas intensas sociabilidades travadas na universidade, bem como na intimidade dos
lares. Por meio das imagens, é possível flagrar a intensidade dessa geração jovem e
ainda pouco experiente que, como lembra Fry, se convertia no “esforço durkheimiano”, de “produção de um ethos” para o novo espaço universitário e, nele, os laços de
amizades e camaradagem.
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e rígidos das fotografias dos prédios do IFCH, nos deixando ver as relações que infundem de vida e sentido um certo projeto institucional.

Fotografia 1 – Construção do prédio do Ciclo Básico da Unicamp em inícios da década de 1970
(Acervo pessoal de Peter Fry, data desconhecida).
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Fotografia 2 – Notícia sobre o Processo Seletivo do PPGAS/Unicamp, no Jornal Diário do Povo de 25 de
agosto de 1976 (Acervo do SIARQ – Unicamp).
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Fotografia 3 – Plano Preliminar do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Trecho da ata do Plano
Preliminar aprovado do IFCH, 1969 (Acervo do SIARQ-Unicamp).
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Fotografia 4 – Terreno destinado para a construção do IFCH, 1971 (Acervo do SIARQ-Unicamp).

>>> 50 anos do ppgas/Unicamp

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 28 - 42 | Jul - Dez | 2021

Fotografia 5 – Atual prédio da administração do IFCH, 1973 (Acervo do SIARQ-Unicamp).
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Fotografia 6 – Atual prédio da administração (à direita) e das salas de aula da graduação do IFCH (à
esquerda), 1973 (Acervo do SIARQ-Unicamp).
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Fotografia 7 – Cândida Maria Teixeira, secretária do IFCH. Transferiu-se para o Instituto de Economia,
em 1984. Faleceu recentemente, em 2020, vítima da Covid-19. Data desconhecida (começo dos anos
1970) (Acervo pessoal de Peter Fry).
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Fotografia 8 – Carlos Alberto Ricardo e Fany Ricardo (casal à direita). Beto Ricardo foi professor do
PPGAS da Unicamp de 1977 a 1979. Foi sócio fundador da Comissão Pró-Yanomami (CCPY, 1978) e do
Instituto Socioambiental (ISA, 1994), organização com a qual Fany também contribuiu. Data desconhecida (meados da década de 1970) (Acervo pessoal de Peter Fry).

Fotografia 9 – Diana Brown (à esquerda), Mário Bick (ao centro, com a criança nas costas) e José Luiz
dos Santos (à direita). Diana Brown, que estudou antropologia na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, com Charles Wagley, foi professora do PPGAS da Unicamp entre 1975 e 1976. Mário Bick
foi docente do PPGAS da Unicamp de 1975 a 1977. José Luiz dos Santos foi professor do PPGAS da
Unicamp entre 1972 e 2007. Data desconhecida (meados da década de 1970)
(Acervo pessoal de Peter Fry).
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Fotografia 10 – Estudantes em sala de aula no Ciclo Básico da Unicamp. Provavelmente uma assembleia. Data desconhecida (final da década de 1970) (Coleção Verena Stolcke do Arquivo Edgard Leuenroth-Unicamp).
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Fotografia 11 – Antonio Augusto Arantes e Verena Stolcke. Antonio Augusto Arantes, um dos fundadores do PPGAS da Unicamp, é Professor Emérito na mesma universidade. Verena Stolcke, uma das fundadoras do PPGAS da Unicamp, foi professora de 1970 a 1980. Atualmente, é professora na Universidade
Autônoma de Barcelona. A foto foi tirada na casa de Arantes. Data desconhecida (1971 ou 1972) (Acervo
pessoal de Antonio Augusto Arantes).
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Fotografia 12 – Peter Fry e Célia Leitão. Peter Fry, um dos fundadores do PPGAS, foi professor na Unicamp de 1970 a 1983, quando se transferiu para a UFRJ, onde se aposentou. Célia, uma das primeiras
alunas de Peter, defendeu uma dissertação sobre o Jardim Londres em Campinas. Foi docente e pesquisadora na Fiocruz (Rio de Janeiro). Peter acredita que a foto seja na casa dela, já que, segundo ele, “não
teria uma foto de George Harrison”. Data desconhecida (meados da década de 1970) (Acervo pessoal
de Peter Fry).

Fotografia 13 – Da esquerda para a direita, Evelina Dagnino, Verena Stolcke e Célia Leitão Ramos. Evelina Dagnino é Professora Titular de Ciência Política na Unicamp. A foto foi feita na casa de Peter Fry, na
Rua Lusitana, centro de Campinas. Data desconhecida (meados dos anos 1970)
(Acervo pessoal de Peter Fry).
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Fotografia 14 – Encontro no quintal da casa de Peter Fry. Na foto, Plínio Dentzien (primeiro plano) e
Aracy Lopes da Silva (sentada, no centro). Plínio Dentzien (1942-2016), cientista político, foi professor de
Sociologia da Unicamp. Casado com Mariza Corrêa, professora do PPGAS-Unicamp, Plínio foi um dos
fundadores do Centro de Estudos de Opinião Pública (Cesop) da Unicamp. Aracy Lopes da Silva (19492000) fez seu doutorado em antropologia na USP e veio a ser professora de antropologia na Unicamp
entre 1998 e 1999. Especialista em etnologia Gê, Aracy fez trabalho de campo entre os Xavante e dedicou-se ao tema da educação indígena. Data desconhecida (meados da década de 1970)
(Acervo pessoal de Peter Fry).

Fotografia 15 – Encontro no quintal da casa de Peter Fry, na Rua Luzitana, Centro de Campinas. À
esquerda, Maria Apparecida Soares de Camargo Paranhos Penteado (“Dona Mada”). Sentados, em primeiro plano, Gary Nigel Howe e Aracy Lopes da Silva. Mada foi a primeira secretária do Conjunto de
Antropologia. Ela faleceu em Campinas, em 2016, aos 87 anos. Nigel Howe, por volta de 1975, lecionou
por um curto período na Unicamp. À época, Peter Fry teve a ideia de convidar doutorandos da Inglaterra
para lecionar antropologia - convite que Nigel aceitou. Data desconhecida (meados da década de 1970)
(Acervo pessoal de Peter Fry).

>>> 50 anos do ppgas/Unicamp

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 28 -42 | Jul - Dez | 2021

37

Fotografia 17 – Plínio Dentzien (primeiro, à esquerda), Diana Brown (à esquerda de Plínio), Evelina Dagnino (à direita, de costas), Mário Bick (ao lado de Evelina, de barba), em almoço na casa de Peter Fry, na
Rua Luzitana, centro de Campinas. Pedro Maia Soares é tradutor e foi casado com Evelina Dagnino. Data
desconhecida (meados da década de 1970) (Acervo pessoal de Peter Fry).

Fotografia 18 – Da esquerda para a direita, Luiz Mott, Peter Eisenberg e Antonio Arantes, na casa de
Peter Fry, na Rua Luzitana. Luiz Mott foi professor do PPGAS da Unicamp de 1972 a 1978, antes de se
transferir para a UFBA, em Salvador, onde fundou o Grupo Gay da Bahia (GGB). Peter Einsenberg foi
professor de história da Unicamp, com pesquisas sobre a história social da escravidão. Segundo Peter
Fry, “esse é um bom exemplo da nossa convivência na época. Tudo no chão. Muito despojados, de esquerda”. Data desconhecida (meados da década de 1970) (Acervo pessoal de Peter Fry).
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Fotografia 19 – Verena Stolcke e Luiz Orlandi em sala de aula na Unicamp. Orlandi, professor de filosofia
da Unicamp, foi diretor do IFCH entre 1984 e 1989. Data desconhecida (meados dos anos 1970)
(Acervo pessoal de Peter Fry).
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Fotografia 20 – Manuela
Carneiro da Cunha, parte das
primeiras gerações da pós-graduação em Antropologia da Unicamp. Professora
Emérita da Universidade de
Chicago e Professora Titular
da Universidade de São Paulo, Manuela lecionou no PPGAS da Unicamp entre 1972
e 1984. Data desconhecida
(Acervo pessoal de Peter Fry).
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Fotografia 21 – Mariza Corrêa
(1945-2016) e Plínio Dentzien.
Mariza Corrêa, formada em
Jornalismo pela UFRGS, fez
seu mestrado na Unicamp,
orientada por Verena Stolcke,
e doutorado em Ciência Política na USP, sob orientação de
Ruth Cardoso. Foi professora
do PPGAS na Unicamp e Diretora do IFCH (1989-1993).
Data desconhecida (meados
da década de 1970) (Acervo
pessoal de Peter Fry).
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Fotografia 22 – Alba Zaluar (1942-2019) foi professora do PPGAS da Unicamp de 1975 a 1994, quando
se transferiu para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde se aposentou. Data desconhecida
(meados da década de 1970) (Acervo pessoal de Peter Fry).
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Fotografia 23 – Plínio Dentzien e Rubem César Fernandes. Rubem César foi professor do PPGAS da Unicamp de 1976 a 1981, quando se transferiu para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em 1993, fundou
a ONG Viva Rio. Data desconhecida (Acervo pessoal de Peter Fry).
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das tradições e desafios
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fotografia documentária
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Resumo >

A pesquisa investiga a série de fotografias Brasília Teimosa, realizada entre 2005 e 2006, pela artista brasileira Bárbara Wagner. Desenvolvidas na
esfera da fotografia documentária, suas imagens colocam, de antemão,
questionamentos a esse legado, utilizando-se da cor e da luz artificial, da
performatividade dos personagens e da apropriação de fórmulas midiáticas para elaboração de retratos. Por isso examinei como Brasília Teimosa
está situada no âmbito de algumas tradições fotodocumentárias e quais
suas estratégias frente aos desafios contemporâneos dessa abordagem.

Palavras-chave >

Fotografia; Brasília Teimosa; Bárbara Wagner; Arte Contemporânea.
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Em 1994 – por ocasião da exposição A Espessura da Luz: Fotografia Brasileira Contemporânea, na 46ª Feira do Livro de Frankfurt – o curador Paulo Herkenhoff nos apresenta
um texto que, apesar de situado numa conjuntura de realização, inserção e mercado
bastante distinta dos dias atuais, ainda ecoa fortemente como diagnóstico da produção fotográfica brasileira. Antes de tudo, nos diz Herkenhoff: “Esses fotógrafos vivem
a busca incessante da alteridade, da apreensão desse ser incomensurável, o Outro”
(HERKENHOFF, 1994, p. 44). O curador distingue alguns autores e autoras frente a uma
tradição fotográfica, que segundo ele, sofre dupla tentação: miserabilismo, apontado como expressão de uma má consciência pequeno burguesa, e exotismo, fruto de
projeções e fantasias europeias sobre um paraíso perdido na América do Sul. Marcou
também uma tradição artística e fotográfica brasileira a busca pela identidade nacional
em recusa a um passado colonial. A crítica de Herkenhoff dirige-se à tentativa de circunscrição daquilo que denominamos como o “brasileiro”, definição que ainda hoje é
desejo latente no senso comum.
Contra tais posturas, o curador destaca a atuação de artistas-fotógrafos como Cláudia Andujar, Luiz Braga, Mario Cravo Neto, Rosângela Rennó, Paula Troppe e Miguel
Rio Branco, que segundo ele edificam suas imagens com uma afetividade irredutível,
confrontam um olhar local hegemônico, atêm-se à emergência do sujeito, colocam em
crise a normatividade, constituem um novo território pelo desejo dos fotografados, de
modo que o real referente não encontre lugar fixo. Tanto no recorte apresentado por
Paulo Herkenhoff da fotografia contemporânea brasileira no fim do século XX, quanto
em algumas produções já em evidência na entrada do século XXI, as figurações dos
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corpos ganham novos contornos, admitindo-se certo esgotamento das tentativas totalizantes ou de manutenção de formas estabelecidas de representação, e recorrendo,
durante o processo criativo, ao uso de dispositivos, encenações, apropriações midiáticas e literárias, e do compartilhamento com os fotografados dos procedimentos de
execução das obras.
Reconhecendo e dialogando com tal diagnóstico, essa pesquisa investiga a série de
fotografias Brasília Teimosa, realizada entre 2005 e 2006, pela artista brasileira Bárbara
Wagner. O título da obra é referência à antiga ocupação beira-mar iniciada por famílias de pescadores no final da década de 1940 e incorporada, em condições precárias
de infraestrutura, à malha urbana de Recife-PE. Após uma década de forte litígio, a
ocupação foi batizada de “Brasília”, alusão à capital federal em construção naquele
momento, seguida da alcunha de “Teimosa”, reiterando a disposição (e necessidade)
dos que ali habitavam em reocuparem a área, mesmo sendo constantemente expulsos.

A demanda pelo manejo do flash e outros equipamentos de iluminação artificial na
Lumiar levaram-na a identificar certos códigos e padrões estéticos amplamente utilizados e convencionalmente aceitos para figuração de empresários, executivos e outros
agentes de prestígio no mundo econômico. Segundo Eder Chiodetto (2010) o uso de
uma “luz cosmética”, adequadamente planejada, seguida de um arranjo cênico e poses construídas, compõe uma imagem atraente e glamorosa para esses personagens
ligados ao poder e ao capital, reiterando, de forma simbólica, a distinção social característica da economia capitalista.
Concomitantemente à atividade de Wagner como fotógrafa na agência, Brasília Teimosa passava por acentuada reestruturação de seu espaço físico, dinâmicas comerciais e
comportamento, após a construção, em frente ao bairro, da Avenida Brasília Formosa,
orla com 1,3 km de extensão, em 2004. Além de ampliar a mobilidade urbana, a avenida permitiu que os habitantes de Brasília Teimosa tivessem acesso ao mar, não mais
como moradores e moradoras de palafitas, mas como banhistas de uma praia vizinha
às praias do Pina e Boa Viagem. No panorama dessa virada urbanística e social inscreve-se o despertar da carreira artística de Bárbara Wagner.
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Graduada em comunicação social pela Universidade Federal de Pernambuco, Bárbara
Wagner iniciou sua vida profissional, ainda na esfera comercial, como contratada da
Lumiar – agência de fotografia em Recife –, atendendo demandas editoriais e publicitárias. Em 2005, por meio da bolsa de criação do 46º Salão de Arte de Pernambuco,
teve a oportunidade de desenvolver, dentro da categoria de fotografia, um trabalho
pessoal de cunho documentário sobre Brasília Teimosa, um tema já amplamente abordado àquela época pela imprensa local, sob a ótica da criminalidade e da desestruturação urbana.
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Atenta às mudanças pelas quais passava Brasília Teimosa naquele momento, Wagner,
contemplada pela bolsa do Salão de Arte de Pernambuco, escolhe a praia recentemente ocupada como local privilegiado para construir uma série de imagens que pudessem
expressar, de forma não hegemônica ou estereotipada, a população do bairro. Tomo
as noções de hegemonia e estereótipos conforme apresentadas por Stuart Hall para
o qual a hegemonia “é uma forma de poder baseada na liderança de um grupo em
muitos campos de atividade de uma só vez, para que sua ascendência obrigue o consentimento generalizado e pareça natural e inevitável” (HALL, 2016, p. 193), enquanto
a estereotipagem “implanta uma estratégia de ‘cisão’, que divide o normal e aceitável
do anormal e inaceitável” (p. 191), fixando simbolicamente os limites do normativo
e excluindo (pela essencialização, reducionismo, naturalização e oposições binárias)
tudo que não lhe pertence.
Wagner investiu no uso da luz artificial, na performatividade dos personagens e na
apropriação de fórmulas midiáticas das revistas de celebridade para elaboração de
retratos e, sem negar seu assentamento no terreno da fotografia documentária, a série
Brasília Teimosa coloca de antemão, pelas características mencionadas, tensões nessa
esfera e provoca o questionamentos de decisões éticas e estéticas convencionalmente
utilizadas pelos tributários dessa tradição.

2 Conflitos de classe
O documentário fotográfico é uma abordagem que não tem limites rígidos, uma história linear ou matrizes estritamente definidas. Várias são as tradições, pioneirismos e
condições propiciadoras desse gênero1, todavia, é possível reconhecer características
visuais e temas que se assentaram ao longo de décadas como uma doxa.
A noção popularizada de uma fotografia documentária dedicada à denúncia social, coligada a certo esmero formal e voltada à comoção do público é profundamente devota
do trabalho do estadunidense Lewis Hine (1874-1940). Formado em sociologia pela
Universidade de Chicago, Hine tornou-se professor de secundaristas na Ethical Culture
1 Algumas, a saber: a fotografia etnográfica desde o séc. XIX; a Straight photography segundo os parâmetros de
Sadakichi Hartmann; o flânerie como experiência urbana moderna e a Street photography; os esforços arquivísticos
empreendidos pela Farm Security Administration; o legado fotojornalístico da Magnum Photos; a massificação das
revistas ilustradas na primeira metade do séc. XX; a avidez pela construção da imagem nacional em cada país com
os costumes e manifestações populares; o ideário humanístico incutido na exposição The Family of Man.
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Ao considerar essa análise inicial e a conjectura de que, para além do conteúdo manifesto – a praia e os banhistas –, a série de Bárbara Wagner discorre, nas entrelinhas, sobre as formas de produção do fotodocumentário, o problema de pesquisa se apresenta: como Brasília Teimosa se posiciona no quadro de algumas tradições da fotografia
documentária e de que modo enfrenta os desafios contemporâneos desse segmento?
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School, em Nova York, cidade onde aflorou seu primeiro trabalho fotográfico, retratando imigrantes no porto de Ellis Island. A partir de sua atuação em 1906 como fotógrafo
freelancer para o National Child Labor Committee (NCLC), uma fundação centrada no
combate à exploração do trabalho infantil, Lewis Hine iniciou uma longa série abordando crianças exercendo atividades operárias nas indústrias têxteis americanas, ou
como colhedoras nas plantações, engraxates e jornaleiros nos centros urbanos, além
de uma imensa gama de outros ofícios, todas em condições insalubres e arriscadas ao
seu desenvolvimento (Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Lewis Hine. Children working in a mill spinner. Georgia, 1909
(LIBRARY of Congress <https://www.loc.gov>).
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Hine cultivava um posicionamento ativista – para o qual as imagens que produzia não
eram um fim em si mesmo, mas um ensejo para alcançar as transformações sociais
necessárias (BONI, 2008) – sem, contudo, ignorar o apuro formal na elaboração dos
enquadramentos. Aceitas como evidências dos abusos cometidos pelos empregadores
e das más condições de vida daquelas crianças, as fotografias de Lewis Hine contribuíram sobremaneira para as lutas do NCLC, resultando no recrudescimento da opinião
pública contrária a essa mão de obra e a consequente aprovação da primeira lei nacional estadunidense de regulamentação do trabalho infantil, em 1916.
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Figura 2 – Lewis Hine. One of the small boys in J. S. Farrand Packing Company. Maryland, 1909
(LIBRARY of Congress <https://www.loc.gov>).

Em sua passagem de um viés crítico, como no caso das fotos no NCLC, para o elogioso, como em Men at Work, as imagens tornam-se imbuídas de um ideal de futuro e
nação que prometia o New Deal, reiterando, de uma maneira por demais otimista, que
a solução e o fim dos problemas de toda uma Era residiriam na valorização e na dignidade do trabalho (FABRIS, 2010). Como fotógrafo oficial da construção, Hine se isenta,
obviamente, de revelar as condições de vida e exploração do trabalhador, celebrando
a modernização como um possível projeto de integração de classes.
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No ano de 1930, já tendo deixado um inestimável legado (não reconhecido em vida)
para a fotografia por meio de sua atuação no NCLC, Hine realizou uma nova série com
a qual seu nome hoje é amplamente reconhecido e celebrado. Trata-se de sua atuação
como fotógrafo oficial da construção do edifício Empire State, em Nova York, publicadas no livro Men at Work (1932), que ajudou a consolidar mundialmente uma das mais
repetidas fórmulas da abordagem fotodocumentária: a construção da figura heroica
do trabalhador. Nesta fase posterior de sua carreira, Lewis Hine procurou retratar, de
forma idealizada, o que enxergava como uma dignidade inerente do trabalhador estadunidense e sua magnitude (Figuras 3 e 4).
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Figura 3 - Worker on the Empire State Building. Nova York, 1930 (HINE, Lewis, 1977).

Figura 4 - Worker on the Empire State Building. Nova York, 1931 (HINE, Lewis, 1977).

Tributário de Hine, o movimento pendular entre a privação material e a dignificação
pelo trabalho aparece recorrentemente na tradição dos Concerned Photographers, termo cunhado por Cornell Capa (1918-2008) para descrever aqueles fotógrafos, sobretudo fotojornalistas, que demonstram em seu trabalho um impulso humanitário, interes-
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sados não só em registrar o mundo ao seu redor, noticiar histórias ou expressarem-se
por meio da câmera, mas preponderantemente em usar as imagens como instrumento
de engajamento político. Além do envolvimento social, os Concerned Photographers
são reconhecidos por traços estilísticos comuns como o uso do filme preto&branco, o
apelo ao impacto emocional no espectador e a valorização dos seres humanos retratados em condições adversas.
Na obra desses fotógrafos predomina o conflito social, o que não se trata de fotografar
situações de extremo desespero e dor ou explorar a miséria alheia, como são facilmente acusados. Há uma tentativa de glorificação das pessoas retratadas, imbuído de
certa mítica e iconografia cristã, e as imagens muitas vezes expressam afetividade nas
relações entre fotógrafos e fotografados.
Eugene Smith (1918-1978), Gordon Parks (1912-2006) e Don McCullin (1935-) são alguns dos fotógrafos referidos pelo próprio Cornell Capa como nomes relevantes dessa

A década de 1990 parece ser, no Brasil, um período de transição em que a fotografia
documentária passa a ser menos restrita ao locus do fotojornalismo até chegar, no
século XXI, a uma incorporação no mercado da arte. A despeito disso, para Bárbara
Wagner, ter se formado em jornalismo e atuado profissionalmente como fotojornalista
foi uma experiência fundamental para que sua obra possa se caracterizar como artístico-documental hoje. Brasília Teimosa carrega elementos da história de Wagner no
jornalismo e insere-se no documentarismo fotográfico por vieses que estão na esteira
deixada pelas tradições do gênero: o estabelecimento de uma narrativa imagética ancorada em um tema; o uso da câmera como mediador das relações de alteridade entre
fotógrafos e fotografados; o interesse pelas periferias do capitalismo, populações subalternizadas ou marginalizadas; o lastro entre a criação de imagens e as experiências,
situações e contextos vividos pelos fotografados; um comprometimento com a informação conjugada à expressão.
Haveria, no entanto, outro horizonte aos retratados em Brasília Teimosa para além dos
extremos entre a exclusão e o heroísmo prefigurados e transmitidos pela fotografia
documentária? Examinando o trabalho de Bárbara Wagner minha pesquisa caminha
para uma resposta afirmativa a esse questionamento.

2 Criado por Cornell Capa em 1967, o International Center of Photography (ICP), sediado em Nova York, organizou
no mesmo ano de sua fundação a mostra Concerned Photographers, reunindo em torno desse conceito os fotógrafos Werner Bischof, Andre Kertesz, Robert Capa, Leonard Freed, Dan Weiner e David “Chim” Seymour. Em 1973, o
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mirada fotográfica humanística2. No Brasil, essa tradição manifesta-se, sem se esgotar
nela, nas mãos de fotojornalistas como Sebastião Salgado (1944-), Pedro Martinelli
(1950-) e João Roberto Ripper (1953-), entre outros e outras que possuem sua produção áurea do final da década de 1970 aos anos 1990.
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Como estratégia inicial na execução de Brasília Teimosa, a fotógrafa observou poses e
gestos dos banhistas que denotassem orgulho e ostentação bem-humorada, desprovidos de qualquer tipo de subserviência de classe. Interessada em discutir os padrões
visuais de gosto, status e apropriação do espaço público, Bárbara Wagner convidou
seus personagens a performarem diante da câmera algumas ações que ela percebia se
repetindo como modo de satisfação e desfrute na praia. Dessa maneira, as fotografias
de Brasília Teimosa são consequência da reencenação dos personagens de suas próprias atitudes exibidas publicamente.
.

Figura 5 – Bárbara Wagner. Brasília Teimosa. Recife, 2005-2006 (WAGNER, Bárbara. 2007).
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.

Figura 6 – Bárbara Wagner. Brasília Teimosa. Recife, 2005-2006 (WAGNER, Bárbara, 2007).
ICP apresentou uma versão da exposição em Jerusalém, agregando aos nomes anteriores a presença de Don McCullin, Gordon Parks, Eugene Smith, Hiroshi Hamaya, Marc Riboud, Ernst Haas, Bruce Davidson e Roman Vishniac.
(SOUZA, 2000).
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A respeito dessa construção temos na Figura 5 a presença de quatro pessoas em cena,
sendo três mulheres e um homem, todos de meia idade, enquanto um carro aparece
praticamente como um quinto personagem, ganhando boa parte do quadro. Recostando-se com aconchego nesse carro popular, o homem branco com cabelos grisalhos
e gordura localizada, mira diretamente a câmera com os olhos semicerrados. O caráter
satírico e zombeteiro da imagem transborda, oferecido também pela performance das
mulheres nos descontraídos gestos de dançar, sensualizar e beber. Os personagens
parecem gozar (tanto do ponto de vista do deleite quanto do deboche) de sua suposta
fama e de seu poder de consumo enquanto jogam deliberadamente com um imaginário de elite.

A Figura 6 exibe um conjunto de pessoas cuja interação traz indícios de serem amigos
próximos ou membros de uma família. O enquadramento em plano médio mostra que
são jovens ou de meia idade, em trajes casuais, uma mulher de biquíni, alguns homens
sem camisa, expressando alegria e descontração num momento agregador em torno
de garrafas de refrigerante, latas e outras bebidas, copos descartáveis, saco plástico
e uma caixa de isopor. A moça no canto esquerdo, reclinada numa cadeira de praia,
pernas cruzadas e face voltada para o céu denota com os olhos fechados a expressão
de seu relaxamento, charme pessoal e elegância.
Nesses casos, a mise-en-scène confronta os moldes consagrados de figuração da pobreza pela fotografia, em seus extremos entre privação e glorificação. Stuart Hall (2016)
aponta para a estrutura binária dos estereótipos3, que obriga os que estão sobre eles
submetidos a inesgotáveis idas e vindas entre aspectos acentuadamente opostos das
representações (bom e mau, civilizado e primitivo, feio e atraente, etc.) e, não raro, tais
polarizações lhes são atribuídas ao mesmo tempo.
3 Embora Hall (2016) dedique-se a analizar os estereótipos raciais sobre populações negras, o autor sugere que as
conclusões nessa esfera podem ser aplicadas a outras dimensões da alteridade.
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A elaboração dessa imagem indica um entendimento compartilhado – pelos fotografados, fotógrafa e possíveis espectadores – quanto à dimensão valorativa da mise-en-scène. Porém, há um deslocamento dos sentidos quando o carro na fotografia em
questão não é um veículo importado ou de acesso restrito dentro do mercado nacional, mas um modelo popular. Do ponto de vista da distinção de classe, esse carro em
Brasilia Teimosa aparece como uma espécie de “intrusão” nos códigos imagéticos que
demarcam status, privilégio e poder. A fotografia traz um bem de consumo referencial
dentro da sociedade capitalista – o carro – ao mesmo tempo em que ele se torna indesejável, nessa economia simbólica, pela elite e pela classe média que se identifica com
a elite, por ser um carro popular. Aspectos disruptivos também transparecem pela idade das personagens femininas e o despojamento manifesto em seus comportamentos,
formas físicas e outras características suprimidas pelas normativas visuais da beleza e
da riqueza.
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Historicamente as imagens fotográficas em face das desigualdades econômicas e sociais, devedoras da produção de Lewis Hine (mas não somente dela), fixaram-se, como
foi dito, num movimento pendular entre a denúncia das más condições de vida e a
exaltação da dignidade pela via do trabalho, o que, em outros termos, pode ser tomada como uma anteposição amalgamada entre “fragilidade” e “força”. O modo de operação de Bárbara Wagner em Brasília Teimosa abre um contradiscurso nas representações cristalizadas pela fotografia documentária, apresentando os personagens num
universo de consumo material, sedução e humor em suas expressões do bem viver.

3 Cor e vitalidade
A aceleração econômica, a transferência de renda e as novas dinâmicas de consumo
que incidiram sobre o Brasil durante a primeira década do século XXI despertaram a

Lembremos que por muito tempo a fotografia colorida estava apartada do uso para
intenções artísticas, sendo considerada vulgar e limitada ao ambiente doméstico ou
comercial. O filme preto&branco era o que permitia ao fotógrafo um domínio total do
resultado por meio da manipulação artesanal da ampliação em laboratório, enquanto
as reproduções usando filme colorido ficava, via de regra, sob controle da indústria
fotográfica. Se, de algum modo, a preferência pela película monocromática era uma
decisão instrumental, por outro lado, a plástica do preto&branco firmou-se no senso
comum, incluído o senso comum dos fotógrafos, como o modo legítimo, ou esperado, para figurar populações geograficamente distantes das metrópoles, privadas do
mundo do consumo, oprimidas por violências físicas e simbólicas ou mantenedoras de
culturas tradicionais num mundo que tenta solapá-las.
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atenção de fotógrafos e fotógrafas que nesse período se voltaram para o outro de
classe de tal modo que a relação estabelecida com as pessoas fotografadas não pôde
deixar de ser afetada. Tal discussão é importante ao estudo da fotografia na contemporaneidade pois essas transformações econômicas afetaram o processo criativo dos
artistas, gerando impacto nas formas estéticas e nas novas visibilidades. Em entrevista,
Bárbara Wagner apresentou-me com segurança a opinião de que não lhe interessava
fazer as fotografias do universo social da praia de Brasília Teimosa com uma estilística
“em preto&branco, romantizando a pobreza” (WAGNER, 2017a).

Mauricio Puls (2016) destaca que a matéria prima pela qual se faz as imagens em preto&branco é a luz, enquanto nas coloridas é exatamente a cor e seus matizes. Tal conclusão, que à primeira vista parece óbvia, se desdobra em consequências importantes
para quem produz a foto e para os espectadores. A luz é regida por uma dialética dos
opostos (claro e escuro), e a cor, por uma dialética dos distintos, mas que não, neces-
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sariamente, opõem-se. Assim, o pesquisador engendra sua análise para o modo como
as fotos em preto&branco parecem mais dramáticas e, às vezes, mais trágicas em comparação às coloridas: as primeiras salientam os conflitos, as contradições.
Um destacado pioneiro no uso da fotografia colorida para fins artísticos é Miguel Rio
Branco (1946-) que, no apagar das luzes da década de 1970, realizou um documentário fotográfico e cinematográfico sobre o bairro do Maciel, na região do centro histórico de Salvador. Dispensando a contradição plástica admitida pelo preto&branco,
Rio Branco preferiu ater-se ao correlato visual e simbólico existente entre as ruínas de
casarões do Maciel e as cicatrizes presentes no corpo dos habitantes dessa paisagem
em declínio.
Embora, a princípio, as imagens de Maciel possam sugerir um discurso sobre a dor e
as marcas da violência em um ambiente de decadência arquitetônica e corporal, as
decisões do fotógrafo e a ousadia na participação dos retratados expressam uma sin-

>>> Artigos

gular vitalidade, dentro da qual a sensualidade das poses, o erotismo e provocações
emergem como forma de resistência (Figuras 7 e 8). Sobrepujando a carência material, a vibração das cores demonstra, além de um discurso estético, maneiras de ser e
estar da própria comunidade. Nas palavras de Luisa Duarte, “não estamos diante de
um espaço morto que, para falar nos termos atuais, precisaria ser revitalizado. À luz de
Maciel, desvitalizados são os corredores dos shopping centers e os rostos conservados
à base de botox e intervenções cirúrgicas” (DUARTE, 2017).

Figura 7 – Miguel Rio Branco. Maciel. Salvador, 1979 (RIO BRANCO, Miguel, 2017).
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Figura 8 – Miguel Rio Branco. Maciel. Salvador, 1979 (RIO BRANCO, Miguel, 2017).

Além do uso da cor, a vitalidade exibida em Brasília Teimosa está associada a outro
aspecto descontínuo em relação à herança fotodocumentária, que se liga ao interesse
pela esfera do lazer e não da labuta. O trabalho fotográfico, que talvez tenha sido o
pioneiro no Brasil nesse sentido, ao mostrar de modo exclusivo e deliberado os momentos de lazer de uma classe trabalhadora, é a série de Nair Benedicto (1940-) feita
em 1978 sobre o Forró do Mário Zan, ponto de encontro dos migrantes nordestinos
na cidade de São Paulo naquele momento.
Numa das fotografias mais célebres dessa série e de toda carreira de Benedicto, intitulada oportunamente como Tesão no Forró, vemos um casal dançando e se abraçando
(Figura 9). Ele, vestido de camisa xadrez e colete, agarra a mulher pela lombar e ela, trajada com uma blusa ou vestido sem mangas e um lenço brilhante na cabeça, envolve-o
pelos braços pousando suas mãos na nuca do parceiro. O homem irrompe o pescoço
da companheira voluptuosamente com seus lábios e ela, embevecida pela maliciosa
carícia, deleita-se de olhos fechados. Na periferia do quadro, diga-se de passagem, um
jovem se apercebe da câmera e revela, com seu olhar, a presença da fotógrafa.
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As imagens de Brasília Teimosa encontram paralelo com o Maciel, de Miguel Rio Branco, por trabalharem ativamente a presença da cor e a construção de poses. Ambas, endereçam uma mirada direta aos retratados e elevam seus atributos corporais e morais,
mostrando-os belos e sedutores, por meio de fórmulas de figuração que vão desde a
pintura européia até a propaganda de moda.
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Figura 9 - Nair Benedicto. Tesão no forró. São Paulo, 1978 (ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. http://enciclopedia.itaucultural.org.br).

Peter Fry (2007) aponta a persistência no início do séc. XXI de cartazes publicitários
com fortes demarcações figurativas entre os empregados e empregadas negras com
seus sorrisos humildes e os patrões e patroas brancas que podem pagar e usufruir por
toda ordem de serviços. Diante da tétrica constatação, o antropólogo argumenta que
a entrada de modelos negros no mercado de produtos de beleza não é apenas uma
resposta para a demanda de consumo de uma classe média negra emergente, mas age
por si mesma no processo constituinte desta classe média.
Para que possam superar o que lhes é verdadeiramente específico, ou seja,
a discriminação racial e a baixa auto-estima derivada das representações negativas atribuídas à sua pessoa e à sua “aparência”, é necessário modificar as
representações sociais da estética negra e destruir a associação entre esta
estética e “defeitos morais” que está na base da discriminação e da falta de
auto-estima. (FRY, 2007, p. 318).
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Brasília Teimosa e os trabalhos citados de Miguel Rio Branco e Nair Benedicto apresentam-se como exceções no cenário fotodocumentário brasileiro, ao voltarem-se para
uma classe popular recusando já de antemão os clichês da privação material ou da
dignificação heroica do oprimido pelo labor, preferindo jogar com o poder performático dos fotografados. É evidenciado também, nos três casos, a presença de homens e
mulheres negras que assumem vistosamente diversos modos ser, expandindo o lugar
ocupado por seus corpos na representação pública de uma sociedade racista.

Pode-se observar equivalência com relação à iconografia sobre as classes sociais subalternizadas. Ao fotografar a pobreza no Brasil, fotógrafos e fotógrafas documentaris-

tas quase sempre se voltam para os corpos negros e a responsabilidade de um discurso
sobre raça, e não somente sobre renda, precisa ser melhor enfrentada. Como destaca Carla
Akotirene (2019), não existe hierarquia de opressão, e raça deve estar num patamar de
igualdade analítica com classe e gênero para desconstruir perspectivas hegemônicas.
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Figura 10 - Bárbara Wagner. Brasília Teimosa. Recife, 2005-2006. (WAGNER, Bárbara, 2007).

Figura 11 - Bárbara Wagner. Brasília Teimosa. Recife, 2005-2006. (WAGNER, Bárbara, 2007).
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Seguindo essa direção interpretativa, vemos na série Brasília Teimosa um homem negro e de cabelos grisalhos trajando um vistoso terno – apesar do sol rasgante – que
é retratado por Bárbara Wagner em posição de contra-plongée (Figura 10). Sua vivacidade é expressa, além do sorriso, pela bela armação azul de seus óculos. Além de
vários elementos em uma rica mise-en-scène, o erguer do copo de cerveja sugere uma
celebração e elegância convidativa por parte do simpático personagem. Dois meninos
miram de forma aguda a lente da câmera (Figura 11) e um deles, o de sunga azul, posiciona-se com ligeira rotação do tronco, braços baixos e elevação de um dos ombros,
postura recorrente na publicidade de moda. A expressão facial do mais novo sugere
certo enfrentamento, desafiando a fotógrafa, e também opondo-se de forma subjacente ao conjunto de representações binárias que polarizaram a imagem de crianças
negras entre terrivelmente infratoras e humildemente dóceis. A mulher jovem abre os
braços demonstrando entusiástica expansividade com uma canga de praia vermelha
(Figura 12), gesto que vem a enfatizar, juntamente com a iluminação sobre sua pele
preta no primeiro plano, a presença dela como ocupante legítima dentro daquele espaço, possuidora de beleza, sensualidade e poder.
Brasília Teimosa se coloca de forma avassaladora e implacável para Bárbara Wagner
como um lugar de vida e fluxo de pessoas que interagem com a praia independentemente de qualquer tentativa de representação (fotográfica, cinematográfica, televisiva)
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Figura 12 - Bárbara Wagner. Brasília Teimosa. Recife, 2005-2006. (WAGNER, Bárbara. Brasília, 2007).
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por quem venha de fora. Portanto, mesmo os retratos arranjados são ocupados ao
fundo pelos passantes, impregnando a série de imprevisibilidade. Há poucas imagens
que mostram as personagens em situação de banho propriamente, porém dentro ou
fora da água, secas ou molhadas, seus corpos trajados refletem o gozo e o alívio de
estarem verdadeiramente num espaço público de farra e distração.

4 Luz artificial e o artifício da cena
O aspecto plástico que, já em sua apresentação, tornou-se a marca mais conhecida da
série Brasília Teimosa – e que se seguiu em trabalhos posteriores de Bárbara Wagner –
é o uso da luz artificial. Essa estratégia foi tomada pela fotógrafa como um parâmetro
inicial com o qual ela fundamentou conceitualmente a proposta de seu projeto ao 46º
Salão de Arte de Pernambuco.

Documentários fotográficos são habitualmente feitos com o uso da luz natural. Do
ponto de vista funcional é compreensível que os fotógrafos e fotógrafas documentaristas, sendo normalmente andarilhos no espaço do outro prefiram abrir mão de portar
um equipamento a mais, agindo com maior discrição e desenvoltura no ato fotográfico. É também perceptível a adesão à uma ideia de naturalidade gerada pela luz disponível no ambiente contra a artificialidade no uso da luz planejada por equipamentos
externos à câmera.
Essa breve explicação ajuda a compreender, em parte, o porquê de, na prática, a luz
artificial planejada ter sido historicamente destinada às cenas também arranjadas para
a captura da câmera, como é o caso da fotografia de moda, ou da fotografia de celebridades, destinadas a estampar capas de revistas e outras demandas editoriais.
Dito isso, cabe perguntar até que ponto preterir o uso do flash é somente uma escolha
prática ou consequência de padrões estabelecidos para figurar certos grupos ou temas. Quanto da opção estética pela luz planejada ou pela luz natural também carrega
valores a respeito daqueles que são fotografados?
É reconhecida, entre profissionais que fotografam grandes executivos e empresários
para a imprensa, a dificuldade de tempo na agenda desses figurões do mundo corporativo, sempre em trânsito entre uma reunião e outra. Nem por isso pensa-se em enviar
um fotógrafo que discretamente fique capturando imagens de empresários importantes enquanto trabalham, flagrantes de sua rotina feitos por um fotógrafo “invisível”
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Eu tinha a sensação que plasticamente o trabalho precisava de uma linguagem convencional, pop e acessível como da publicidade, das revistas de celebridade e das campanhas de moda pra fazer – entre aspas – um documentário
social daquela região. Eu falei no projeto do encontro dessas linguagens, de
usar a luz artificial no trabalho documental, como se fosse propaganda. (WAGNER, 2017a)
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com o uso da luz natural. Uma prática como essa colocaria os fotografados em posição
de serem observados, com toda vulnerabilidade que isso implica. De outro modo, levam-se os equipamentos de estúdio até eles, monta-se a luz e arranja-se a cena. Esse
esforço diz respeito a um código que estabelece que esse tipo de iluminação está vinculada ao status social elevado, mas também está implicado numa relação de poder
entre fotógrafo e fotografado, medido pela posição econômica.

Em Brasília Teimosa há uma negociação entre o gesto expressivo da autora e o desejo de aparição dos retratados, ancorados em referências midiáticas de conhecimento
comum, como as revistas de celebridades, a propaganda e os editoriais de moda. O
interesse da artista está em problematizar as representações fotográficas do outro de
classe, e tal proposta não se sustentaria, nesse caso específico, sem a participação ativa
daqueles que aparecem diante da câmera. Para que a dinâmica dos equipamentos de
estúdio funcionem, nesse caso, é preciso que a fotografia seja não apenas consentida,
mas desejada pelos fotografados.
Se o somatório de praia, cor e luz artificial faz com que em uma primeira mirada as
fotografias de Bárbara Wagner em Brasília Teimosa possam se assemelhar às de Martin
Parr (1952-) em The Last Resort, uma análise mais detalhada indica que, em se tratando
do modo de operação ao se relacionar com os fotografados, as abordagens mostram-se opostas. Parr é tido como um dos pioneiros e influenciadores do uso da fotografia
colorida no contexto da arte britânica nos anos 1980. Sua obra, de modo geral, aborda
o lazer e o consumo da classe média ao redor do mundo.
O trabalho mais conhecido e celebrado de Parr, The Last Resort: Photographs of New
Brighton, foi realizado durante os verões de 1983 a 1985 e publicado como livro em
1986. O balneário de New Brighton é retratado pelo fotógrafo de modo a destacar aspectos que convencionalmente não são presumidos pelo senso comum ao se pensar
de maneira idealizada em férias na praia. Lixo, superlotação, crianças chorando, adultos
entediados, água turva e máquinas industriais são alguns traços que aparecem nes-
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Numa periferia urbana, campo fértil das produções fotodocumentárias, o jogo entre
observador e observados se coloca a favor dos fotógrafos, praticamente todos eles advindos das classes média e alta, além de serem brancos. Conforme indicado por Stuart
Hall (2016, p. 192), “a estereotipagem tende a ocorrer onde existem enormes desigualdades de poder”, e se refletem nas relações que, fundamentadas nas disparidades econômica, racial e de gênero, demarcam simbolicamente, no próprio ato de fotografar, as
fronteiras da “diferença”. Sendo assim, compreender o uso da luz artificial em Brasília
Teimosa não pode ser feito ignorando-se os aspectos relativos à negociação existente
durante o ato fotográfico entre Bárbara Wagner e os retratados, forma de atenuar a
relação de poder instaurada de antemão pela posição de classe da artista, como de
seus domínios técnicos e simbólicos da fotografia.
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sa série de Parr, realizada em período de declínio econômico da classe trabalhadora
industrial durante o governo de Margaret Thatcher (Figuras 13 e 14). Além da abordagem pouco convencional do ponto de vista das capturas, as fotografias de The Last
Resort surpreenderam e ainda ganham eco nos dias atuais por sua plástica marcada
pelas cores saturadas e o uso do flash durante o dia.

Figura 13 - Martin Parr. The Last Resort: Photographs of New Brighton. Inglaterra, 1983-1985
(PARR, Martin. https://www.martinparr.com)

Figura 14 - Martin Parr. The Last Resort: Photographs of New Brighton. Inglaterra, 1983-1985 (PARR,
Martin. https://www.martinparr.com)

>>> Artigos

É notável a proximidade física com que Parr se colocou diante dos assuntos abordados
em New Brighton, demonstrando que os personagens sabiam que estavam sendo fotografados. No entanto, com uma única exceção, não há interação dos sujeitos com a
câmera. Apesar de assumir o uso da luz de flash, o fotógrafo pretere qualquer tipo de
artificialismo da cena que acuse sua presença ali. Privados da possibilidade de modelar suas próprias atitudes, os personagens são, muitas vezes, flagrados em momentos
inoportunos.
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Os que advogam pela New Brighton de Martin Parr exaltam o caráter irônico e bem humorado da série The Last Resort. Porém, no interior dessa ironia sobre modos de lazer
da classe média britânica na década de 1980 estão embutidos valores ético-estéticos
que legitimam um humor em que o riso se dá de modo unilateral, dos espectadores
para os fotografados. Em The Last Resort a crítica social e o deboche se dirigem àqueles que são retratados, enquanto em Brasília Teimosa a dimensão zombeteira, também
presente, se volta para os padrões de classe definidos como bom ou mau gosto nos
clichês midiáticos.
Apesar de Bárbara Wagner ter estabelecido de antemão alguns parâmetros, há em
Brasília Teimosa certo grau de descontrole, uma vez que as fotografias não são propriamente dirigidas pela fotógrafa, mas, em certa medida, conduzidas pelos fotografados. De acordo com a própria artista:
Entre tantos métodos de fazer um retrato, só consigo fotografar quem quer
ser fotografado, e esse é pra mim o aspecto transformador. Porque quando
um fotógrafo se coloca diante de alguém que realmente investe em se transformar numa imagem, um universo absolutamente imprevisível de nuances
dos estados dessa transformação pode se tornar visível (WAGNER, 2014).

Patrícia Farias (2007) destaca a interação suigeneris propiciada pelo ambiente da praia.
Os frequentadores experimentam conjuntamente a intimidade de expor (e observar) o
corpo seminu num espaço ocupado por pessoas que majoritariamente são estranhas
umas às outras. Essa mescla de intimidade e estranheza se traduz numa sociabilidade
em que a conduta corporal é afetada por forte investimento simbólico e pautada por
uma ostentação de informalidade. Contudo, a pesquisadora não deixa de reconhecer
que há também padrões de conduta informal. “É preciso aprender a ser informal, e este
aprendizado é antes de tudo corporal.” (FARIAS, 2007, p. 290).
A necessidade de ser visto, mostrar-se fazendo algo e sendo alguém, interpretar o outro e a si mesmo e ser reconhecido nessa exibição, são alguns aspectos salientados por
Paula Sibilia (2015) sobre dimensão testemunhal envolvida na performance no mundo
contemporâneo. A antropóloga historiciza como as exigências do capitalismo desde o
século XX – autopromoção e empreendedorismo, ter uma “marca pessoal”, vender a
própria imagem – foram decisivas na transição de um caráter interiorizado do eu para a
personalidade sempre exposta ao olhar alheio. Não se trata, porém, de vestir uma máscara, cobrir-se de falsidade e hipocrisia, mas, diferentemente disso, de compor, nesse
processo, a invenção de um corpo e uma subjetividade reais. “A performance implica
um corpo que se expõe e, nesse gesto, cria-se a si próprio” (SIBILIA, 2015, p. 358).

>>> Artigos

A série Brasília Teimosa se diferencia de The Last Resort ao abrir-se para a possibilidade
dos retratados de cocriarem as fotografias, mesmo que tensionando a relação entre o
que é tido como bom gosto, seja dentro dos padrões da mídia massiva ou das convenções da fotografia documentária.
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Figura 15 - Bárbara Wagner. Brasília Teimosa. Recife, 2005-2006 (WAGNER, Bárbara, 2007).

>>> Artigos

Algumas manifestações gestuais exibidas em Brasília Teimosa, e aqui analisadas, parecem declarar-se como performances da informalidade. Esse conjunto de comportamentos mostra-se, por exemplo, na imagem em que um homem aparece sendo (ou
melhor, brincando de ser) carregado por outro, ambos magros e jovens (Figura 15). Os
rapazes dirigem o olhar para câmera, rindo com entusiasmo. O short cinza do jovem
de pele branca encontra-se tão dobrado devido à atitude extravagante que quase não
aparece, expondo sem pudor sua perna direita. Expressões faciais cômicas e expansivas também se fazem presentes nas mulheres da Figura 16, uma delas, inclusive, expõe
a gozação diante da fotógrafa, denotando chifres com uma das mãos.
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Temos então, a partir de um dispositivo de criação – em que a fotógrafa enseja uma
circunstância inicial, as poses de glamour das celebridades – o aparecimento de um
poder performático dos banhistas pela maneira ousada como eles se põem em cena.
Tal força performática é também o poder dos retratados de controlar o aparecimento
da própria imagem, que dentro da irreverência da praia revela-se em gestos cômicos
e que claramente se prestam à artificialidade da criação fotográfica. As características
aqui descritas alinham-se à contra-estratégia apontada por Hall (2016) diante das figurações hegemônicas, que está em desafiar os padrões estabelecidos por meio da
criação de novas formas de representação, para além da simples introdução de novos
conteúdos nas imagens.

>>> Artigos

Figura 16 - Bárbara Wagner. Brasília Teimosa. Recife, 2005-2006 (WAGNER, Bárbara, 2007).
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5 Considerações finais
Brasília Teimosa assume sua posição como trabalho fotodocumentário, impelido pelas relações de alteridade entre a fotógrafa Bárbara Wagner e os fotografados numa
periferia urbana de Recife. Todavia, sua realização é guiada, de antemão, por uma
desconfiança quanto aos esquemas deixados pela esteira de Lewis Hine e consagrados pelos Concerned Photographers na documentação de populações desfavorecidas
economicamente. Destacam-se, nesse afastamento, atributos como a recusa ao tom
de denúncia social, o manejo da luz artificial, o uso da cor, a exclusividade de imagens
num contexto de lazer e a construção performática dos fotografados.
É preciso, contudo, ponderar as diferenças históricas, que separam a atuação de fotográfos humanistas no Brasil do séc. XX, do contexto de Bárbara Wagner, em Brasília
Teimosa, na década de 2000. Essa diferença é anunciada na declaração da própria fotógrafa ao afirmar que: “Desde meu primeiro trabalho – que foi a série de fotos Brasília

A realização de Brasília Teimosa insere-se no panorama socioeconômico brasileiro conhecido como a ascensão da “nova classe média”. O termo foi cunhado pelo Centro
de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas em 2008 e refere-se ao período de
aumento real do salário mínimo ocorrido no Brasil a partir do primeiro mandato de
Lula, iniciado em 2003, somando à políticas compensatórias de redistribuição de renda. Dentro das conformações dessa mobilidade econômica, a emergência de classe
afirma-se na ampliação dos bens de consumo, que nesse contexto, deixa de ser uma
forma de suprir as necessidades básicas, mas é talhado para firmar uma referência
pública “acerca do lugar social que se deseja ocupar, do estilo de vida que se busca
partilhar e, fundamentalmente, da construção de si que se quer projetar” (ENNE, 2006).
Se a modernidade fotográfica, na primeira metade do século XX, levantou-se com
intenções humanitárias, dando a ver para a classe burguesa, da qual se originavam os
fotógrafos, as mazelas sociais que não eram visíveis aos olhos de todos – o que ainda
ressoa amiúde – a fotografia contemporânea enfrenta também – com maior ou menor
consciência por parte dos realizadores – o excesso de imagens no tecido social que
moldam a subjetividade dos próprios fotógrafos, dos retratados e dos possíveis espectadores.
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Teimosa – eu me atenho ao tema do popular, não no sentido da tradição, mas sim a
partir da ideia de uma classe que consome muito e tem compreensão da própria imagem.” (WAGNER, 2017b).

Como mostra Herkenhoff (1994), as mudança de paradigma ou as experimentações
encampadas pela fotografia brasileira a partir das rupturas geradas no final do século
passado não implicaram no abandono da temática do Outro. O que ocorre é um des-
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locamento diante do qual a preocupação estaria menos calcada na alteridade por si
só, mas em problematizar a representação do outro na imagem fotográfica (BARTOLOMEU, 2008).
Já não basta para muitos fotógrafos e fotógrafas documentaristas no século XXI lançar
unicamente um olhar pessoal, subjetivo, para determinado contexto. Diante de um
acúmulo de imagens e a sensação de que tudo já foi registrado, alguns fotógrafos e
fotógrafas almejam que seu trabalho seja não só o laço de suas experiências com os
lugares, mas uma forma de romper com as referências visuais consolidadas sobre seus
temas.

e gênero a serem desempenhados no organismo social. Nessa direção, as fotografias
de Bárbara Wagner em Brasília Teimosa manifestam traço semelhante ao de Miguel Rio
Branco em Maciel e de Nair Benedicto no Forró do Mário Zan: a pujança de vida experimentada num contexto de marginalização socioeconômica. Brasília Teimosa também
enfrenta os estereótipos que se impõe sobre as populações negras periféricas por
meio do investimento numa figuração que se apropria dos moldes de iluminação e de
fórmulas gestuais usadas para retratar celebridades. A teia de significados oriundos de
diversos regimes de representação torna a leitura dessas imagens intertextual (HALL,
2016), referindo-se não só ao conteúdo manifesto, mas às convenções do gênero fotodocumentário (às vezes opondo-se a elas) e aos valores embutidos no uso da luz
artificial vista nos meios midiáticos. Bárbara Wagner comenta que “essa cosmética da
luz de flash traz normalmente a ideia de que estamos diante de uma coisa que vale a
pena ser vista, e de repente aquilo que vale a pena ver não é normalmente o que se vê
com a luz do flash, o que faz pensar no que é exatamente bonito ou feio, o que é gosto,
qual a relação de gosto com classe” (WAGNER, 2015).

O emprego da luz artificial dentro de um contexto de lazer praiano já havia sido feito
por Martin Parr em The Last Resort: Photographs of New Brighton cerca de vinte anos
antes de Bárbara Wagner em Brasília Teimosa. Porém, a distensão de Wagner com relação a Parr encontra-se no que tange à sua posição como observadora que, diferentemente do fotógrafo inglês, não busca parecer invisível na captura das cenas, preferindo trabalhar com o entrosamento, a artificialização das poses e a mise-en-scène para
alcançar seus resultados. Tais poses, por sua vez, não foram oferecidas de antemão
pela fotógrafa que, noutra direção, convida os banhistas a performarem suas próprias
atitudes, cuja recorrência ela observou previamente na praia, configurando-se como
parte de um imaginário de status e bem viver.
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Longe de pleitear empreender uma representação nacional ou mesmo de estabelecer
um testemunho local que ganhe ares totalizantes sobre os retratados, Brasília Teimosa,
mostra-se na contramão de figurações que contribuam para manter os sujeitos fotografados numa posição de membros adequados a seus supostos papeis de classe, raça
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Fotografando dessa maneira uma população que pelo corpo e a cor da pele preta e
parda é reconhecida imediatamente no Brasil, de forma racista, como pertencente a
uma camada econômica, social e cultural subalternizada, as imagens de Bárbara Wagner disparam um importante debate sobre classe, raça, beleza e padrões de visibilidade.
O alcance dessa ambição, em Brasília Teimosa, torna-se possível pois as apropriações
dos códigos gestuais da elite não se dão pelos retratados de maneira subserviente,
endossando irrestritamente esses modelos. O tom de deboche e zombaria, expresso
nas atitudes dos personagens é afirmado tanto nas performances que demonstram
glamour e poder quanto nos momentos em que toda estratégia de reencenação escapa do controle da fotógrafa, permitindo a manifestação de atitudes extravagantes,
calorosas e provocadoras.
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Abstract >

This research investigates the photographic series Brasilia Teimosa, made between
2005 and 2006, by the Brazilian artist Bárbara Wagner. Created in the framework of
documentary photography, its images raise questions beforehand about this legacy,
using color and artificial light, performativity of the characters and the appropriation of
media formulas for the portraits elaboration. Therefore, I examined how Brasilia Teimosa is situated in the scope of some photographic documentary traditions and which are
its strategies in the face of contemporary challenges of this approach.
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Brasília Teimosa, by Bárbara Wagner, regarding the
traditions and contemporary challenges of documentary
photography
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Resumo >

O evento Ossos do Ofício realizado no espaço Contemporão SP, em setembro de 2019, apresentou um display com cães com nomes de artistas e
proporcionou um encontro ao vivo entre cães e humanos. O evento oportunizou um encontro que será aqui discutido a partir da perspectiva da
antropologia das multiespécies e da relação humano-canina. Uma breve
discussão sobre humor e arte socialmente engajada também contribuem
para a discussão.
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1 Os Ossos do Ofício
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O evento Ossos do Ofício1, realizado no espaço de Performance, Participação e Performatividade “Contemporão”2, em 21 de setembro de 2019, foi organizado pelos artistas/curadores Yiftah Peled e Maíra Vaz Valente.

Figura 1 – Flyer do evento Ossos do Ofício (PELED, Yiftah; VALENTE, 2019).
1 O registro do evento pode ser acessado em: <https://www.youtube.com/watch?v=eGa_MHHRHyc>.
2 Mais informações sobre o espaço no site: <https://www.contemporaosp.com/>.
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O projeto foi realizado em várias etapas. Em primeiro lugar, um convite foi publicado
nas redes sociais convidando cães que tinham nome de artistas a participarem do
evento no espaço autônomo:
no dia 21 de setembro, das 14h30 as 17h30, o espaço Contemporão SP abre
suas portas para todos os cães que tenham recebido um nome de artista das
artes visuais, música, teatro, dança entre outras manifestações...Faremos um
dia de convivência entre todos os cãovidados para celebrar os ossos do ofício
(de ser cão e artista), incluindo coquetel com conhecida ração do Champ e
água fresca. Teremos um fotógrafo à sua disposição para produzir imagens
e compartilhar em redes sociais. O acontecimento contará com obstáculos
minimalistas, uma mostra fotográficas e outras atrações, como um passeio
da Cãomunidade pelo entorno e pela feira da Praça Benedito Calixto. Venha
cãofraternizar e traga seu humano! Caso, por alguma razão, não possa comparecer em pata e pêlo, participe com o envio de uma imagem e seus dados
caninos. Caso precise de ajuda, peça a um humano próximo para enviar esses
dados e nos encaminhe para o email contato@contemporao.com
Nome do artista-cão participante:
Nome do seu humano

Motivos do nome de artista?

Seu humano é artista? sim - não

Imagens (até 3 em 300dpi, anexadas ao email)
Vai ser bom pra cachorro!

Após a recepção dos dados pelos organizadores, foi criado um display expositivo e
participativo montado para a abertura do evento que incluiu a imagem do cão/artista e
os textos nos quais os cuidadores dos cães relatavam como/porque o pet recebeu seu
nome. Foram coletados dados de vinte cães que participaram do projeto. As imagens
e textos foram instalados no espaço expositivo na altura dos cães. O display expositivo
incluía nós de pano, coxas de frango de borracha, obstáculos para os cães, coleira com
identificação dos nomes dos artistas, ração e potes de água, além de rede de proteção
instalada na entrada do espaço.
O evento recebeu a visitação de humanos e caninos, com a presença ao vivo do cão/
artista Beuys e mais sete cães visitantes com seus cuidadores. O encontro teve uma
convivência lúdica e quase inteiramente pacífica entre cães; entre cães e humanos e
entre humanos. Observou-se uma troca afetuosa entre os humanos presentes, intermediada pela atenção que cada cão demandava.
A preocupação com a atribuição de nomes de artistas aos cães foi uma questão central
dentro da qual a relação entre arte e a vida dos caninos recebeu uma dimensão performativa, ou seja, um ato de afirmação do dono em relação ao cão artista. Conteúdos
sobre nomeação de cães como artistas são encontrados nas redes sociais como o site
The Dog People que oferece uma listagem de nomes artísticos para cães alegando que
“esses nomes criativos de cachorros são inteligentes, artísticos, engraçados, ou surpreendentes e vão chamar atenção nos parques”.
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Cordiais latidos (PELED, Yiftah; VALENTE, 2019).
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Nesse caso, o objetivo aparente dessas nomeações é uma estratégia para promover
socialização, de modo a criar uma relação entre os donos de cães. Observados os comportamentos nos parques urbanos, nota-se que os cães se tornam interfaces entre humanos que, sem tais agentes, provavelmente se comportariam como totais estranhos.
Outra motivação social para nomear cães com nomes de humanos/artistas reflete uma
“tendência cultural mais ampla que abraça os cães como membros da família em vez
de “apenas” animais de estimação”3.
No contexto das Artes Visuais, artistas como Eduard Münch, Frida Kahlo, Pablo Picasso,
Andy Warhol, David Hockney e Lucian Freud tornaram a convivência com seus cães
tema de seu trabalho artístico. William Wegman, nos anos 1970, criou uma série de fotografias de seus cachorros vestidos de humanos, denominadas de fotos performance,
e nomeou seu primeiro cão performático de Man Ray (homenageando o pintor surrealista francês). O evento Ossos do Ofício deu continuidade à tradição da nomeação
de cães com nomes de artistas através de um evento performático ao vivo, no espaço
Contemporão.
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O convite publicado nas redes sociais dependia da adesão de contatos, amigos e família dos organizadores, que são artistas visuais. Entretanto, houve uma variação de profissões entre os donos que aderiram ao projeto e grande parte dos pets tinham nome
de músicos, outros de artistas visuais e um deles, nome de escritor: Bruscky, Consuelo
Leandro, Brad Pitt, Shiro, Kafka, Otto, Tina Turner, Elvis, Beuys, Tarsila, Pina e Athos,
além de dois nomeados de Ozzy, quatro Fridas Kahlos e dois Jimi Hendrix.

Figura 2 – Ossos do Ofício, Espaço Contemporão, SP (PELED, Shay, 2019).
3 Citações disponíveis no site The Dog People em: <https://www.rover.com/blog/creative-dog-names/>.
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A inclusão dos dados de cada cão/artista no display no espaço do evento, permitiu a
criação de um arquivo informativo com as relações declaradas entre os cuidadores e
os cães artistas.

Entre as motivações para dar um nome de artista ao seu pet ressaltam-se diversas
nominações que correspondem ao mundo dos pets e das relações entre eles e seus
cuidadores como: o comportamento do cão (sua carência de atenção e capacidade de
se exibir, qualidades típicas de um ator/artista...); homenagens a seus ídolos (“eu amo
a Tina Turner”); aparência similar (“provocadora e arteira como a Frida”); parentesco (a
“irmã” ou “filhote” da cadela já tinha nome de artista); consenso entre amigos; aparência (“loiro como o Brad Pitt”); sonoridade do nome (nome “escolhido” por ele quando
me atendeu quando chamei); imortalidade (“como Elvis, ele não morrerá jamais”) e
características da/o artista (“coragem para encarar os desafios, como a Frida!”).
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Figura 3 – Ossos do Ofício, Espaço Contemporão, SP (PELED, Shay, 2019)
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O evento utilizou estratégias da chamada arte socialmente engajada que tem algumas
características levantadas por Azevedio e Peled (2015): ela pode ocorrer em diferentes
espaços para além dos legitimados espaços comerciais ou formais da arte; são práticas
com temporalidade particular que utilizam estratégias informais e democratizantes de
divulgação; são práticas tipicamente colaborativas que estimulam a participação e a
socialização do público e dos organizadores; focam no processo e nas interações humanas; utilizam materiais baratos, reprodutíveis e impermanentes; expandem as fronteiras estéticas; enfatizam ideias que podem ir além do objeto físico e da experiência
visual; têm um forte apelo conceitual e estão centradas nas questões do seu tempo e,
por fim, demandam a construção de uma linguagem crítica para um processo conceitual que se encontra em processo. Com foco nessas três últimas características, o texto
vai se debruçar sobre diferentes temas que o evento Ossos do Ofício suscitou. De início,
discutiremos a relação do ser humano com a domesticação dos animais, exacerbada
na contemporaneidade e que se configurara como pano de fundo do evento.
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Figura 4 – Ossos do Ofício, display do Brad Pitt, Espaço Contemporão, SP (PELED, Shay, 2019)
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2 Humor nos Ossos
Depois de um estranhamento inicial, as risadas foram uma das reações mais comuns
de pessoas ao se inteirar do evento ou quando entravam no espaço. Apesar de fazer
parte do ideário arquetípico do brasileiro, o humor é pouco discutido no cenário das
Artes Visuais onde tal elemento ainda não foi bem absorvido. Apesar de já em 1966
Nelson Lerner ter adotado estratégias humorísticas/irônicas Duchampianas4 ao enviar
para o Salão de Arte Moderna, em Brasília, seu Porco Empalhado - cujo aceite, inclusive, provocou uma crítica ao júri e uma discussão posterior para pensar a conceituação
e o sistema da arte da época -, a junção entre humor e arte permanece incipiente nas
Artes Visuais e na curadoria brasileira que repousam em uma seriedade pouco usual
no cotidiano social do brasileiro. Em seu livro Art and Laughter (2007), Sheri Klein afirma que o humor promove a habilidade de ser aberto para ambiguidade, ao inesperado
e ao incongruente.

A temática do humor na arte contemporânea foi discutida por Thomas McEvilley (1991)
no seu livro Art and Discontent que apresenta uma lista de treze itens para discutir arte.
Um deles é sobre o “conteúdo que surge das atitudes/gestos (sagacidade, ironia, parodia etc.)” (p. 82) que, para o autor, pode ser qualificante de muitas categorias da arte.
Para o crítico, o artista pode apresentar uma relação irônica indireta e/ou uma crítica,
que altera o sentido do conteúdo. Assim como a ironia, o humor exige perspicácia e
apreensão sistemática de uma dada situação. Como um reflexo deformador, o humor
nos faz rever e reposicionar uma dada situação e permite uma reflexão sobre quem
somos frente ao que nos tornamos.
No livro de Deluze e Guattari (1976), “O Anti-Édipo”, Michel Foucault escreveu uma
introdução na qual enfatiza a importância do humor. Para o filósofo francês, o humor
é um instrumento capaz de desestabilizar as verdades e desmoralizar discursos do
poder. É uma arma provocadora; controlado e censurado em regimes opressores e
suscetível a severas punições quando desafia o poder.
4 Em 1917, o artista Marcel Duchamp, sob o pseudônimo de Ricard Mutt, enviou um urinol para a exposição “A
sociedade americana de artistas independentes”, em, Nova York. Teoricamente, qualquer artista que pagasse seis
dólares poderia expor. Entretanto, sua peça não foi aceita para a exposição e sumiu. Através dessa irônica incorporação artística de um objeto do cotidiano para o sistema de arte como um produto cultural, o artista francês
articulou sua ideia de Ready Made.
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Avner Ziv (1988), por sua vez, apresenta quatro possíveis funções do humor: conseguir
uma solidariedade de um grupo; reduzir conflito ou maquiar a maldade; controlar,
perpetuar ou desafiar normas ou estereótipos e induzir uma experiência prazerosa.
Das quatro funções, Klein indica as duas últimas como as mais ligadas à arte contemporânea e afirma que, para poder entender o humor, é necessário internalizar os
comportamentos, as normas sociais e entender as interações que ocorrem no contexto
social específico.
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Mikhail Bakhtin (1987) percebe o humor como oportunidade de rir dos agentes de
poder, de inverter papeis e de falar sobre o que está sendo calado: “(...) o riso popular
ambivalente expressa uma opinião sobre o mundo em plena evolução no qual estão
incluídos os que riem” (p.11). A relação trazida por Bakhtin remete ao festivo popular e
a outra época, mas permite destacar diferentes dimensões do encontro: o riso, o festivo, o participativo e o relacional percebidas nos Ossos do Oficio.

3 A assimetria da domesticação
Na tradição judaica ortodoxa os animais – incluindo os cães – eram tratados como
seres inferiores e impuros. Tal lógica desenvolveu-se também na Grécia, sob o pensamento do filósofo Aristóteles que assumiu uma oposição ocidental entre a vida política
(bios) e a existência animal (zoé), inferiorizando tal condição (SÜSSEKIND, 2018). Esses
discursos canalizados para dentro do contexto ocidental moderno, se relacionam com
o conceito Durkeimniano de “homo duplex ou o “ser dividido entre uma natureza social e uma natureza animal, organismo biológico e pessoa social” (SÜSSEKIND, 2018,
p. 162). Esse autor ressalta a tensão do dualismo, denominado por Giorgio Agamben
de “máquina antropológica” que desqualifica outros seres permitindo sua objetificação
para a exploração5.

Para descrever a relação entre humanos e cães, convém lembrar os termos da biologia.
Anton de Barri (1873) classificou diferentes formas de relação entre espécies através de
termos como: simbiose, que indica convivência em dependência entre duas espécies;
a relação parasítica, na qual uma só espécie se beneficia e comensalismo e o mutualismo, quando ambas se beneficiam, sem nenhuma prejudicar a outra.
Tapper (1988) compara a relação entre o ser humano e os bichos domesticados como
uma condição de escravidão. A intimidade dos poderes associados a castigos, manipulação genética, confinamento e mutilações corporais (como a castração, cortes de
rabos e orelhas, por exemplo) delimitam essas interações assimétricas e subjugantes
sob o poder positivado do cuidado e manutenção da espécie.

>>> Artigos

De fato, variadas espécies têm sido abduzidas pelos seres humanos e durante milênios
passam por processos de seleção e cultivo para diferentes funções. Na verdade, esses
processos ocorrem até mesmo entre humanos, como revelam os processos de colonização, escravidão e extermínios em massas.

Süssekind (2018) aponta o antropocentrismo inerente às formulações do pensamento
antropológico como contribuinte para a ligação nefasta entre a imagem da animalida5 Essa relação de superioridade não é universal; por exemplo, em Nepal, a celebração milenar de Kukor Puja é dedicada exclusivamente aos cães e incorpora o agradecimento pela amizade e fidelidade dos cães através de um ritual
de pintura com oferta de adornos e presentes aos animais.
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de e a da servidão e cita Pierre Clastres, para quem o Ocidente moderno é etnocida e
concomitantemente, ecocida.
Sophie Houdart (2015) discute tal assimetria sob a ótica da seletividade do cuidado:
nós aprendemos a coabitar com os animais que amamos, enquanto criamos
outros para abater e comer; nós estamos assustados com a ideia de que os
ambientes frágeis que nos permitem viver tornem-se insuportáveis e incontroláveis, e não cessamos de lutar contra os perigos, por vezes mortais, que
eles guardam (HOUDART, 2015, p. 17, tradução livre).

A autora ressalta, ainda, que as relações com os animais implicam uma ambiguidade
que pode ser vista sobre um angulo diferente quando se aborda a separação entre
espécies:
As descrições produzem, assim, muitas vezes, efeitos de desestabilização particularmente interessantes porque na relação entre um humano e um não
humano são limites ontológicos, pelo que um e outro se definem essencialmente, que estão em jogo (HOUDART, 2015, p. 18, tradução livre)

O antropólogo inglês Tim Ingold (2000) dedica-se a discutir a relação entre o ser humano e os animais como uma passagem da confiança entre espécies para a dominação dos seres humanos:

No caso de cães domesticados submetidos a castração, a função parece ser concentrada no aspecto comportamental que alega “tornar o bicho mais social” em espaços
urbanos densos onde devem conviver somente com humanos e passam a ser objetos
de substituição de afetos humanos: “é muito mais fácil criar um cachorro do que uma
criança” ou “eles nunca nos traem...” são expressões ouvidas com frequência. Os animais também servem como recompensas para indivíduos afetivamente solitários que
vivem na selva urbana contemporânea.
A seleção de raça, a violência da castração e retirada de garras e o controle dos comportamentos civilizam os animais antissociais, tornando-os mansos, amorosos e inclusivos socialmente. A ideia de não comprar cães, evitar os cães de raça e adotar os
já existentes nos canis e ruas já problematiza essa questão que aparece ainda como
pouco explorada e bastante incômoda entre os donos de animais.
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meu argumento é que a transição nas relações homem-animal que, na literatura acadêmica ocidental, é descrita como a domesticação de criaturas que
antes eram selvagens, deveria ser descrita como uma transição da confiança
para a dominação (INGOLD, 2000, p. 75).

Ingold (2000) sugere que o estereótipo negativo da relação do caçador com sua presa,
marcado pela falta de controle, foi substituído por uma caracterização mais positiva na
relação, um certo modo de engajamento. Mas, o autor reitera que:
A transição da confiança para a dominação não deve ser entendida como um
movimento do engajamento para o desengajamento, de uma situação em
que humanos e animais são coparticipantes no mesmo mundo para outro
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em que eles se escondem em seus próprios mundos da sociedade e natureza.
Muito pelo contrário, a transição envolve uma mudança nos termos do compromisso (INGOLD, 2000, p. 75).

A modificação do ambiente e do espaço de convívio animal, através da manipulação e
da convivência com os humanos, vem gerando efeitos radicalizados sobre as demais
espécies, como pode ser exemplificado no caso da doença da vaca louca. Ao olhar a
vaca “moderna”, Irwin (2001) observa a dificuldade de fixar uma distinção entre o social
e o natural, lembrando que esse animal é produto de várias gerações de modificações
genéticas e controle humano de crescimento e produtividade. Assim, é muito difícil
perceber onde o elemento social de produção animal industrial termina e onde a natureza intrínseca do animal começa. Nesse caso, ambos são parte de uma “rede humano-animal de interações” e um fenômeno natural passou a ser uma categoria ambígua na
modernidade reflexiva (IRWIN, 2001, p. 80). Para Irwin (1995), o que é natural está mais
do que nunca confundido com o social e a natureza tornou-se um espaço de decisões
práticas e éticas delineadas pela reflexividade humana.
A intervenção humana chega a moldar o corpo físico dos animais para certos comportamentos. Por razões utilitaristas, raças diferentes de cães são manipuladas para
exercer funções diferentes: uns para promover segurança; outros para conviver com
adultos, crianças ou cegos; outros para auxiliar no tratamento de doentes; outros para
performar no social ou a combinação entre variadas motivações.

Alba – o nome que lhe foi dado por minha esposa, minha filha e eu – era
adorável e carinhoso e um prazer absoluto para brincar. Quando a peguei, ela
brincou com a cabeça entre meu corpo e meu braço esquerdo, encontrando
finalmente uma posição confortável para descansar e desfrutar meus golpes
suaves. Ela imediatamente despertou em mim um forte e urgente sentimento
de responsabilidade por seu bem-estar (KACK, s/p).6

No discurso do artista, fica claro a relação afetiva que estabeleceu com o animal, bem
como a imediata incorporação do coelho no contexto familiar. A convivência torna-se
um elemento chave moldada a partir da fosforescente luz artificial da vida humana.
Com essa experiência, percebe-se uma perspectiva mais positiva dessa relação entre
espécies que será explorada a seguir, a partir da teoria das multiespécies que permite
pensar em diferentes formatos de engajamento.
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As formas de manipulação genética e hibridação disponíveis pela ciência que superam
a lei de seleção natural em direção ao que Harari (2018, p. 533) chama de um “produto de design inteligente” ajudaram o artista Eduardo Kack a criar, em 2000, Alba, um
coelho fosforescente:

6 Disponível em: <https://arteref.com/arte-no-mundo/manipulacao-genetica-como-forma-de-arte-a-ideia-do-coelho-fluorescente/>. Acesso em: 23 de Março de 2020.
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4 Antropologia das multiespécies7
Süssenkind (2018) define o termo “vida multiespécie” como uma tentativa de superar a
bagagem conceitual monoespecífica das Ciências Sociais, que se preocupou exclusivamente com os seres humanos e se apresentou em oposição a uma vida desqualificada,
biológica, inarticulada de outras espécies da natureza. Para o autor,
Uma abordagem que leva esse nome seria então aquela que não define a
vida nos termos exclusivistas da vida social humana, e que, ao mesmo tempo,
não toma a natureza como uma realidade objetiva exterior compartilhada por
qualquer cultura ou por qualquer organismo (SÜSSENKIND, 2018, p. 162).

O uso do termo “espécie” nessa teoria assume a definição de Van Dooren, Kirksey e
Münster (2016, p. 38):

Claramente essa proposital (in)definição amplia a possibilidade a variedade de espécies e legitima todos os formatos de vida multifacetada, desqualificados em diferentes
âmbitos da ciência e da ações humanas até o momento. O que os autores dedicados a
teoria das multiespécies apontam são as novas formas de alianças com outros grupos
humanos e também com outros reinos que aparecem como desafios contemporâneos em diversos âmbitos e áreas. A afirmação inicial de Van Dooren, Kirksey e Münster
(2016, p. 36) dos Estudos Multiespécies - “todos os seres vivos emergem e fazem suas
vidas dentro de comunidades multiespécies” - permite compreender a ampliação
que ocorre nesse contexto relacional de comunicações interespecíficas e anti-antropocêntricas que vêm se estabelecendo entre humanos e não humanos e que se
expressam também nas relações e arenas do cotidiano.
Um novo modelo de família, por exemplo, toca essa discussão e tem sido revisto
por especialistas. Inclui, além dos pais e filhos, os laços afetivos que unem humanos
e seus animais de companhia, especialmente os cães e gatos. Seguindo uma tendência mundial, a perspectiva é que 60% dos lares no país têm cães como animais
de estimação configurando-se como uma família multiespécie. A veterinária e psicóloga Ceres Berger Faraco8 aponta a Antrozoologia como nova área do conheci-
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“Espécie” aqui não pretende, de maneira alguma, sugerir que os tipos são
fixos ou homogêneos; nem deve o termo ser levado a assumir um modo de
taxonomia especificamente ocidental e científica [...]. Para os nossos ouvidos,
a noção de “espécie” mantém abertas questões-chave: como esses agentes
entrelaçados se torcem uns aos outros com as suas próprias práticas de classificação, reconhecimento e diferenciação? Como diferentes tipos de ser são
promulgados e sentidos, nesse fluxo contínuo de ir e vir de agências em mundos multiespécies? (VAN DOOREN; KIRKSEY; MÜNSTER, 2016, p. 38).

7 Felipe Süssekind (2018) destaca os Estudos Multiespécies: cultivando artes de atentividade, publicação organizada
por Thom Van Dooren, Eben Kirskey e Ursula Münster, em 2016, que faz um apanhado do campo de estudos reunido sob o escopo dessa expressão e apresenta os desdobramentos, limites e tensões implicados no debate recente
em torno do tema.
8 As informações oferecidas pela veterinária e presidente da Associação Médico-Veterinária Brasileira de Bem Estar
Animal, Ceres Berger Faraco, estão disponíveis em: <https://psicologiaanimal.com.br/familia-multiespecie-e-ten-
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mento que estuda as interações entre seres humanos e animais que tenta explicar
as diferentes teorias para os laços cada vez mais fortes entre pessoas e bichos.
Estre as explicações científicas levantadas por Faraco, está a Teoria da Biofilia, desenvolvida pelo biólogo norte-americano Edward Osborn Wilson que se dedicou a
estudar as relações estabelecidas entre os seres humanos e a natureza buscando alterações significativas na percepção e representação dos elementos naturais ao longo do
seu percurso evolutivo. A Hipótese da Biofilia fundamenta-se na existência da necessidade humana de se relacionar com a natureza, sejam plantas ou animais, como meio
de promoção de bem-estar biopsicossocial, vinculando tal relação com a sensação de
paz e tranquilidade (ZANATA et al, 2019). Seguindo tal teoria para discutir a Antrozoologia, Wilson observa que os humanos aprenderam a avaliar o ambiente a partir
da presença de animais de estimação que quando estão tranquilos, influenciam-no
positivamente. Assim, Faraco percebe que os bichos continuam sendo indicadores
da situação do ambiente, assim como eram nos agrupamentos pré-históricos da
humanidade.

Cães de terapia devem ser extremamente sociais com pessoas (...) Eles devem se sentir à vontade na companhia de estranhos, procurando o contato
e a interação com eles, e demonstrando alta tolerância e confiabilidade (...)
Eles devem ser bem socializados com outros cães (...) Conhecer os comandos
de adestramento básico também é um pré-requisito, já que o cão precisa
responder prontamente aos comandos: Senta, Deita, Junto, Aqui e Fica (...)
Logicamente, não se espera que o animal aja como um robô, afinal, é um ser
vivo e portanto, imperfeições são até certo nível toleradas, desde que não
comprometam o andamento do trabalho. Estes cães não pulam nas pessoas, não latem em demasia, e também não são ansiosos e movem-se com
tranquilidade, sem agitação. Assim, a postura calma e comportamento dócil e
submisso, assim como um adestramento bem feito são pré-requisitos que o
candidato a cão terapeuta deve ter (ESCOLA, [2020])

Outra teoria levantada por Faraco no site supramencionado, que pode explicar a crescente formação da família multiespécie, é a Teoria do Apego, desenvolvida a partir
das pesquisas em Etologia, área que estuda o comportamento animal. Seu fundador,
Konrad Lorenz, afirma que nas relações intra e interespécies acontece o fenômeno do
impriting, ou seja, a primeira memória afetiva marcada no cérebro do animal recém
nascido é relacionada ao primeiro ser vivo que o acolhe nesse momento ou durante
a fase inicial de sensibilização. Com bases etológicas e psicanalíticas, John Bowlby desenvolveu a Teoria do Apego, pela qual os seres humanos e não humanos precisam ter
alguém de referência para crescer e se desenvolver e esse apego mútuo é observado
dencia-mundial/>. Acesso em: 19 mar. 2020.
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A Teoria da Biofilia embasa tratamentos que utilizam cães (entre outros animais,
como no caso da equinoterapia) como recurso terapêutico para ajudar pessoas
com depressão, Alzheimer e autismo, por exemplo, com diversos benefícios físicos,
psicológicos e sociais. A ONG Patas Therapeuta oferece cães para auxiliar no tratamento de diversas enfermidades e mostra o perfil necessário para esses animais:
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também entre seres humanos e bichos. A convivência com os animais é fundamental,
para a construção da personalidade, com influência direta inclusive no desenvolvimento infantil.
Por fim, a médica veterinária destaca os sentimentos de cooperação, fidelidade e veracidade na convivência entre seres humanos e animais como estratégia para enfrentar
os desafios da sobrevivência:
Humanos e animais de companhia são seres gregários(...) ambos gostam de
estar em companhia um do outro, além de que os bichos oferecem suporte
para a sobrevivência das sociedades. No mundo atual, onde são incentivados
o individualismo, a perda de laços familiares e a solidão, a presença dos animais serve como apoio social, fortalece o sentimento de que somos pertencentes, amados, e absolutamente necessários para alguém (...). Enquanto os
humanos podem dissimular sentimentos, os animais, especialmente os cães,
são claros na manifestação de seu amor incondicional (FARACO, s/p).

Existe uma ambiguidade na relação entre obediência e incorporação de cães no espaço íntimo social. Os bichos, nesse espaço, muitas vezes, têm acesso a um tipo de
atenção que outros humanos não recebem, como mostram Pessanha e Portilho (2008)
ao analisar em seu estudo os laços criados com os pets:

Carvalho (1997), citado por Pessanha e Portilho (2008), endossa outra função dos animais de estimação – as trocas de afeto – já que “nas cidades, estes animais já não
tinham suas funções de trabalho e caça como necessárias; já não precisavam ser úteis
à atividade humana, bastava serem úteis à afetividade humana” (2008, p. 2). No atual
quadro de pandemia, o ator britânico Anthony Hopkins ilustra bem essa troca ao publicar em sua rede social um vídeo onde aparece com seu gato Niblo no colo, tocando
piano: “Niblo está garantindo que eu fiquei saudável e exige que eu o entretenha em
troca...gatos...”9.
A humanização dos cães criou uma indústria de profissões específicas para atender demandas inexistentes antes da época moderna. A proximidade com os seres humanos e
esse processo de antropoformização fez surgir atendimentos e necessidades que antes
eram exclusivas para humanos. A revista O Cão Moderno10 , por exemplo, apresenta
como resolver problemas caninos que lembram demandas infantis: como tratar seu
cachorro hiperativo ou submisso demais? Entre a soluções oferecidos estão exercícios, dietas e massagens. A publicação especializada também oferece possibilidades

>>> Artigos

Tudo isso pode ser facilmente representado através de expressões comuns ao
vocabulário de donos de cães e gatos, os mais comuns dentre os animais de
estimação – “meu melhor amigo”; “amor verdadeiro”; “só falta falar”; “é quase
gente” –, além de diversas atitudes de demonstração de extrema afetividade,
tais como conversar com os animais, chamar de filho, abraçar, beijar, cuidar,
dar presentes, fazer festas de aniversário, etc (PESSANHA; PORTILHO, 2008,
p.2).

9 Mensagem postada no Twitter do ator @anthonyhopkins no dia 20 de Março de 2020.

10 Revista Cão Moderno. Disponível em: https://moderndogmagazine.com Acesso em: 16 mar. 2020.
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de fazer booking fotográfico dos animais, ou seja, além de suas inúmeras funções, cães
também geram emprego e sobrevivência para artistas.
A relação entre arte e cães pode ser filosófica e performática e parece trazer à tona a
ambiguidade da relação de poder/ afeto.

5 A arte e o estado canino de ser
Diógenes de Sinope (c. 400 d.C.), um dos mais conhecidos e subversivos filósofos gregos, projetava sua vida como uma forma de filosofia e vivia nas ruas de Corinto e Atenas. Ele se autodenominava como “o cachorro” e realizava atos que tinham o propósito
de subverter o sistema cotidiano, o modo de agir/viver/pensar hegemônico. Por esse
motivo, McEvelley (2005) o considera o precursor da arte da performance. A identifica-

ção com um “estado de cachorro”, usando suas palavras, apresenta uma ambiguidade
de um estado inferiorizado, porém com uma potência subversiva.

Outro artista que explora essa relação é o russo Oleg Kulik que performa nu e preso por
uma corda, atacando, latindo e mordendo quem passa, assustando agressivamente o
seu público. Em algumas performances, o artista pratica um ato sexual com um cão.
A cena é violenta e chocante, uma vez que os acordos sociais e civilizatórios são provocativamente rompidos. Para o artista, essa condição é um protesto contra o regime
desumanizado da Rússia. A performance assume uma dimensão negativa da condição
animal sob o julgamento e o rebaixamento do ser humano que age a partir dos seus
instintos irracionais. Kulik menciona que a União Soviética é um lugar desumanizado
e, por isso, ele decidiu deixar de ser uma pessoa e tornar-se um animal – na esperança
de voltar a ser humano em algum momento.
O fotógrafo William Wegman explora intensamente, desde os anos 1970, a relação
com seus cães em suas poéticas artísticas. O artista ficou conhecido pelas fotografias
de seus cachorros de raça Weimaraner vestidos de humanos11. O trabalho de Wegman
passou por uma transformação fundamental explicitada por ele mesmo em entrevista
a Kauffmann (s/d; s/p):
11 A tradição dos cinocéfalos (imagem de humano com cabeça de cão) é milenar. Porém, tem sentidos diferentes
para cada civilização: por exemplo, a figura mítica de Hórus no Egito difere da imagem do monstro híbrido na Idade
Média ou da imagem do selvagem não ocidental cristão da época do início das navegações.

>>> Artigos

Alguns artistas de performance contemporâneos se nutrem dessa mesma ambiguidade. Em 1968, os artistas Valie Export e Peter Weibel realizaram nas ruas de Viena a
performance From the Underdog file. Weibel andava de quatro sendo conduzido pela
Export por uma coleira, sob uma situação que coloca o homem numa relação de inferioridade e obediência, invertendo a condição feminina de subjugação ao masculino.
Também emerge da performance o ser humano como animal.
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Com o tempo, comecei a me preocupar com a aparência das fotografias e
achei que isso era uma contradição entre minha motivação real inicial e o
resultado final. Portanto, houve um momento em que percebi que deveria
fazer coisas para a câmera em vez de encontrar coisas para a câmera. Essa
foi uma diferença fundamental; esse foi um momento do manifesto ‘eureka’
(KAUFFMANN, s/d, s/p, grifo nosso).

Para Wegman, na entrevista à jornalista, a personalidade dos cachorros revela-se na
frente da câmara. Seu cão Man Ray quando é conduzido a pousar torna-se calmo e interessado e a mesma coisa é válida para Flo e Topper que adoram no centro das atenções. A fronteira entre o humano e a raça Weimaranense entrou em nova fase diretamente influenciada pela relação artística. Wegman relata nessa entrevista que a raça
ficou muito popularizada pela exposição de seus trabalhos de arte na mídia no EUA.
Como resultado, as pessoas estavam passaram a adquirir mais cães Weimaranenses.
O caso dos weimarenses é exemplar porque a interação artística causou uma mudança
existencial real na raça dos cachorros. É um exemplo de como a colaboração entre cães
e artistas pode causar mudança efetivas na vida de outras espécies.

>>> Artigos

Figura 5 – Capa do livro Being Human, de Willian Wegan12.

O uso cinocefálico de Wegman desnaturaliza os comportamentos humanos criando
um efeito de estranhamento humorístico. De certa forma, os cachorros vestidos com
roupas humanas tornam as situações apresentadas artificiais e teatralizadas, uma vez
que o vestuário aparece como um elemento estranho sobre seus corpos, ao mesmo
12 Imagem disponível em: <https://www.amazon.com.br/William-Wegman-Being-Human/dp/1452164991>.
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tempo em que realça a personalidade do cachorro para outro nível de expressividade
pós- não humana.
Essa qualidade é ainda mais ressaltada quando as imagens são colocadas em espaços
públicos, como no caso do projeto realizado em 2018 na estação de metrô 23o. Street,
em Nova York realizado como um mosaico de ladrilhos sobre as paredes. Nessa inserção, o cotidiano da vida urbana e os valores e comportamentos sociais confrontam-se
diante da expressão blasé não humana da raça weimarense, revelando uma inteligência
social dos cães discutida abaixo.

6 A inteligência social dos cães
Atualmente, encontramos no planeta 200 mil lobos selvagens e 400 milhões de ca-

chorros domesticados (HARARI, 2018). Esses números mostram que a convivência entre espécies iniciada desde os tempos pré-históricos acabou por garantir a proliferação
da espécie domesticada.

Pessanha e Portilho (2008) citam uma pesquisa do IBGE sobre hábitos de consumo
de domicílios da região de Grande Méier, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Os
resultados mostram como a preferência por ter um pet repousa em demandas sociais
por companhia, afeto e diversão. O estudo das autoras cita uma tendência denominada por Krzysztof T. Konecki (2007) de antropoformização sentimental que se manifesta
através das seguintes condutas com o pet: utilização de roupas e/ou adornos; uso de
assessórios e/ou brinquedos; oferta de guloseimas especiais; permissão de circulação
irrestrita no domicílio e participação em viagens e festas.
O livro de Brian Hare e Vanessa Woods (2013), The Genius of Dogs: dogs are more intelligent than you think, revela experimentações com cachorros denominadas de “Dognition” (cognição dos cães). Os autores remetem a uma plataforma virtual participativa
para pesquisa sobre a psicologia dos cães que foi gerada na Duke University, no Texas,
EUA, e que se propôs a testar especialidades cognitivas através de dez jogos avaliativos
que cada dono de cachorro podia executar em sua casa. Foram avaliados mais de 30
mil cães e reveladas suas capacidades de memorização, de resolutividade de problemas, de empatia, esperteza e entendimento.

>>> Artigos

A parceira humano-canina começou 40 mil anos atrás e chega hoje a uma condição na
qual os cães recebem funções compensatórias e posições privilegiadas, manifestações
da incapacidade da nossa sociedade em providenciar alternativas à solidão inerente a
vida moderna urbana. Dentro dela, muitas vezes, o lazer com os cachorros é a única
convivência social que, com frequência cada vez maior, leva os bichos até nossas camas e os tornam ouvintes de um monólogo quase filial (HARE; WOODS, 2013).
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Hare e Woods (2013) destacam duas qualidades fundamentais nos cães: sua capacidade mental e sua capacidade de tirar conclusões de forma espontânea. Para os autores,
a habilidade de “ler intenções” humanas foi fundamental para a evolução e o convívio
social entre humanos e cães. Esses resultados problematizaram as abordagens tradicionais sobre a evolução de espécies. Em relação a inteligência dos animais, os autores
enfatizam a importância de especificar que tipo de inteligência e ferramentas especificas são usadas por cães para resolver problemas específicos e destacam também a
habilidade comunicacional dos cães. Os cães, diferentes dos filhotes de lobos, já numa
idade muito jovem, conseguem interpretar gestos e aprendem centenas de comandos e palavras, aproximando-se dos processos de aprendizagem infantil. Ou seja, os
autores mostram que os cães são animais sociais e neles podem ser identificados o
resultados de um longo processo de domesticação sob o qual a espécie aprendeu a
nos manipular para ser amada.

7 Provocações finais

Os elementos da submissão, dominação, afetos e jogo de poderes, sob as facetas
de uma comicidade trágica que envolve a condição do artista contemporâneo, foram
experimentados em tempos de desmonte cultural e tensão entre artistas e o atual governo brasileiro. Sob um estado de censura e desmantelamento do aparato cultural e a
influência de lideranças religiosas e autoritárias sobre as instituições culturais públicas
e sobre o Estado, a associação cão/artista ironiza a obediência e a servidão esperada
da classe/espécie artística. Afinal, quem vai assumir os ossos desse ofício?
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> Ossos do Ofício: multi-species anthropology
Abstract >

The event Ossos do Ofício held in Contemporão SP, in September 2019, presented dogs
named with artist names and provided a live encounter between dogs and humans.
The event provided an opportunity for a meeting that will be discussed here from
the perspective of the Multi-species Anthropology and the human-canine bonding. A
short debate about humor and socially engaged art also contribute to the discussion.

Keywords >

Multi-species; Participation; Performance.

> Ossos do Ofício: la antropología de las multiespecies
Resumen >

El evento Ossos do Ofício celebrado en el Contemporao SP, en septiembre de 2019,
presentó una exhibición con perros con nombres de artistas y brindó un encuentro
en vivo entre perros y humanos. El evento brindó la oportunidad de una reunión que
se discutirá aquí desde la perspectiva de la antropología de las multi-espécies e da
relación humano-canina. Una breve discusión sobre el humor y el arte socialmente
comprometida también contribuye a la discusión.

Palabras clave >

Recebido em 29 de julho de 2020
Aprovado em 02 de agosto de 2021
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Multi-espécies; Participación; Actuación.

88

> Da antropofagia
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Resumo >

Traçamos aqui uma breve história da antropofagia cultural e sua repercussão na arte brasileira, entendendo-a como um modo de produção artística
que antecipa atuações contemporâneas globais. A antropofagia seria um
“produto de exportação” do Brasil para o mundo, como imaginado por
Oswald de Andrade no Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924), algo reforçado nos movimentos neoconcreto e tropicalista dos anos de 1960 e 70,
bem como na 24ª Bienal de São Paulo em 1998. Sob as complexidades da
formulação de uma identidade nacional brasileira, apresentamos ainda a
ideia recente dos “cães sem plumas” de Moacir dos Anjos, faceta menos
ufanista da brasilidade, que dá lugar aos marginalizados que Hélio Oiticica havia trazido à cena artística dentro de sua posição ética em relação à
sociedade brasileira.

Palavras-chave >

Antropofagia; Arte contemporânea; Tropicalismo; Cães sem plumas.
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1 Introdução
O que importa: a criação de uma linguagem: o destino da modernidade do Brasil, pede a criação desta linguagem: as relações, deglutições, toda a fenomenologia deste processo (com inclusive, as outras linguagens internacionais), pede e
exige (sob pena de se consumir num academismo conservador, não o faça) essa
linguagem: o conceitual deveria submeter-se ao fenômeno vivo: o deboche ao
‘sério’: quem ousará enfrentar o surrealismo brasileiro?
Hélio Oiticica, Brasil diarréia, 1970
Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos
Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará.
Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. [...]

Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade de ouro.
Oswald de Andrade, Manifesto Antropófago, 1928
O Brasil é um grilo de seis milhões de kilometros, talhado em Tordesilhas
Oswald de Andrade, Schema ao Tristão de Athayde, 1928

A antropofagia marca a identidade cultural brasileira desde sua formulação por Oswald
de Andrade e suas mobilizações no primeiro modernismo brasileiro. Ganhando força
com o Tropicalismo na década de 1970, ela se tornou paradigma de modos de produção artística no país, mediando as imposições colonialistas de modelos europeus com
as tradições locais relegadas, sejam elas as indígenas, negras ou populares de modo
geral. Mais recentemente, a antropofagia emerge também como um modo de produção afim aos movimentos pós-coloniais de afirmação identitária e também à noção de
subjetivações transitivas do capitalismo neoliberal.

>>> Artigos

Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O índio vestido de senador do
império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de José de Alencar cheio de
bons sentimentos portugueses.
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Ao longo do texto tais noções serão apresentadas e problematizadas, buscando trazer
à tona essas contradições e também outras interpretações que a antropofagia cultural ganhou ao longo de quase um século de formulação nos termos dessa vanguarda
brasileira. Me alinho aqui também à ideia formulada por diversos autores de que a
antropofagia pode de fato ser considerada como a fórmula de atuação dessa vanguarda brasileira, apropriando-se dos movimentos artísticos europeus de maneira crítica e
seletiva de acordo com os interesses estéticos e políticos particulares dos artistas (ver:
NUNES, 2004; DUARTE, 2012). Tal movimento foi sendo atualizado ao longo do século
20 em momentos que serão por nós abordados, chegando aos dias de hoje como um
modo “decolonial” de produção cultural. É importante frisarmos também que a noção
de uma incorporação crítica de produções outras não é exclusiva da cultura brasileira,
tendo emergido na própria Europa no começo do século 20 e elaborado por autores
latinoamericanos posteriormente (ver: NUNES, 2004; MOSQUERA, 2006). Como afirma
Nunes (2004, p. 322) “a imagem antropofágica [...] estava no ar”, dentro de um sistema de ideias das vanguardas artísticas e da produção intelectual europeia. Do mesmo
modo, a “vanguarda” paulistana da década de 1920 é repleta de contradições, posto
que diretamente ligada às elites cafeicultoras que inclusive patrocinaram a Semana de
Arte Moderna de 1922 e fomentaram os debates que consolidaram o modernismo em
São Paulo naquele momento (ver: SCHWARZ, 1987; WALDMAN, 2010).

>>> Artigos

Entendemos antropofagia cultural como um modo crítico de incorporação dos diferentes repertórios estrangeiros e nacionais na produção artística brasileira que tem
origem nas formulações do primeiro modernismo brasileiro da década de 1920, tendo
sido expresso por Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago de 1928. Podemos
considerar esse momento inaugural dos debates modernistas no país como parte de
um duplo movimento. Tratava-se, por um lado, de abrir caminho para as expressões
estéticas modernistas europeias na produção artística brasileira como forma de ruptura com os cânones acadêmicos então vigentes e, por outro, da abertura para expressões da cultura popular brasileira, em particular a indígena e negra (MARTINS, 2008,
p. 379). Essa segunda característica da “vanguarda” brasileira pode ser considerada
como a mais contraditória, já que seu uso se dava tematicamente ou como representação, sem se aproximar das populações produtoras de cultura ativas no presente.
Como afirma María Iñigo Clavo (2020, p. 50), a “incorporação do ‘outro’” acabou sendo
substituída por suas representações, substituindo assim a presença ativa da alteridade
por sua imagem deslocada de sua existência na sociedade nacional. E isso é algo já
está presente na própria produção de Oswald de Andrade, como veremos no presente
artigo.

No “segundo tempo” do modernismo brasileiro (WALDMAN, 2010, p. 76) há uma
orientação da antropofagia como formulação da identidade nacional, que reforça sua
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imagem como uma brasilidade “solar”, alegre, e sem contradições, algo que não condiz com nossa realidade. Isso se dá principalmente na recepção da produção de artistas brasileiros como Tarsila do Amaral e Hélio Oiticica, por exemplo, no exterior,
que reforçam essa imagem acrítica de um país tropical que tampouco condiz com a
produção mais ampla desses artistas (FIALHO, 2005, p. 701). Trata-se, portanto, de uma
dupla simplificação: da antropofagia como modo de conformação de uma identidade
nacional sem contradições e da produção artística nacional como representação dessa
mesma identidade domesticada.

Para chegar até os dias de hoje, iremos traçar ainda alguns momentos de mobilização
da ideia de antropofagia cultural na história da arte brasileira do século XX, partindo
de sua apresentação por Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, passando pelo
neoconcretismo e tropicalismo das décadas de 1960 e 1970, chegando à 24ª Bienal de
Artes de São Paulo, organizada por Paulo Herkenhoff e que teve a antropofagia como
“tema” central, consolidando-a como “produto de exportação” do Brasil para o mundo.
Em uma história da arte cheia de contradições, apagamentos e lacunas, os “cães sem
plumas” trazem à cena artística os marginalizados da representação usual da cultura
brasileira. Marginalizados esses que já estavam presentes na prática e na teoria de
Hélio Oiticica, mas são sistematicamente excluídos na circulação contemporânea do
artista.
Nossa hipótese de trabalho, portanto, é de que uma abordagem crítica da antropofagia, como modo de incorporação das diferenças nos sistemas hegemônicos, nos serve,
como farol para modos de produção que estabelecem diálogos sul-sul e devolvem
ao norte global seus sistemas produtivos já devidamente deglutidos por aqueles que
vivem abaixo da linha do Equador, mesmo que mantidos em lugar subalterno em sua

>>> Artigos

Se a antropofagia cultural de Oswald, apesar de suas contradições de origem, propunha um “ufanismo crítico” (SCHWARZ, 1987, p. 13), seu “triunfo atual, na larga escala
da mídia, tem a ver com a sua integração ao discurso da modernização conservadora”, como afirma Schwarz (1987, p. 12). Desse modo, iremos analisar a formulação
da ideia de antropofagia cultural nos modernismos brasileiros e também algumas de
suas implicações no presente, trazendo a discussão de uma faceta menos “solar” da
identidade nacional – ou seja, recuperando esse “ufanismo crítico” – como formulada
pelo curador Moacir dos Anjos em sua pesquisa estética “cães sem plumas”, reunindo
artistas como Berna Reale, Cildo Meireles, Paulo Nazareth, Claudia Andujar entre outros. Essa pesquisa vem sendo desenvolvida por dos Anjos ao longo dos últimos anos
e já foi apresentada em museus e galerias de arte comerciais como Fundação Joaquim
Nabuco e Galeria Nara Roesler. É preciso ressaltar que tal pesquisa não está livre das
contradições de um circuito artístico hegemônico que também transforma as diferenças em imagens a serem difundidas comercialmente.
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circulação nas culturas hegemônicas, como é o caso da recepção de Hélio Oiticica nos
Estados Unidos, por exemplo. Mas é preciso, porém, mobilizar a antropofagia junto a
outros debates contemporâneos que incorporam as contradições presentes na formação da identidade de um país tão amplo e diverso como o Brasil, marcado por suas
desigualdades e pela exploração colonial.

2 Antropofagia e “identidade” brasileira: milhões de pontos de vista
O Brasil é um ponto de vista. Um não, milhões, ou talvez até mesmo 200 milhões apenas dentro do país, sem falar nas imagens de exportação que circulam mundo afora.
“Há um Brasil. Há muitos Brasis. Há dois Brasis. [...] Um ‘Brasil’ acaba sendo um ponto
de vista, do qual se olha o mundo” (HERKENHOFF, 2001, p. 359; grifo do autor). Claro
que há uma “imagem-Brasil” elaborada pela construção de um estado-nação que pre-

O Brasil é um país plural, um ponto de encontro das mais variadas populações mundiais ao longo de sua formação, mas no qual prevalece a ficção de uma branquitude
que harmoniosamente conviveria com os povos subalternos. Novamente, a realidade
violenta dessas populações desmente em uma breve mirada a ideia de uma síntese
racial que, por tanto tempo, dominou as ideologias nacionais (ver: SOUZA, Jessé, 2000).
A construção de uma identidade unificadora desta porção de mundo tão vasta como o
“Brasil” é algo que já tem seus séculos de história e remonta, de maneira mais sistemática, aos momentos posteriores à independência nacional em 1822 e aos movimentos
de “embranquecimento” da população após a abolição da escravatura em 1888.
Ainda no século XIX, artistas ligados ao romantismo buscavam forjar essa feição homogênea para uma nação que procurava se modernizar e se expor ao mundo como tal.
João Pacheco de Oliveira (2016) nos lembra, porém, que em paralelo à construção da
temática indianista no romantismo literário e logo a seguir pictórico, o governo nacional promovia as “guerras justas” contra os “índios bravos” dos sertões brasileiros. E não
por acaso que nasce por aqui uma primeira teoria decolonial, “muito avant la lettre”
(CASTRO, 2018, p. 9), trazendo para a frente de batalha cultural a mais abnegada das
tradições indígenas e colocando-a como ponta de lança da modernidade tupiniquim:
a antropofagia dos povos ameríndios transformada na antropofagia cultural pela pena
de Oswald de Andrade.
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cisa manter unida a imensa região geográfica que o mundo conhece por Brasil. Mas
essas imagens de indígenas correndo nus pelas matas com seus cocares exuberantes
e de morenas com roupas mínimas desfilando pela orla de Ipanema pouco aderem à
realidade. Uma realidade na qual indígenas são ameaçados por garimpeiros, em que a
Amazônia e o Pantanal ardem sob o olhar cúmplice de um governo que finge não ser
sua a responsabilidade de proteger o meio ambiente e seus povos originários.
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“Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade”,
escreveu o poeta em seu Manifesto Antropófago de 1928 (ANDRADE, 1972, p. 18).
Novamente os índios Kaigang estavam sendo massacrados às portas da cidade de
São Paulo, e uma imagem idílica de país era forjada pela elite cultural da provinciana
cidade de Piratininga, que naquele momento tomava a frente da produção industrial
do “Brasil” (ver: D’ANGELIS, 2020, s./p.). De todo modo, Oswald engendra, mais do que
uma imagem, um modo de se pensar o país plural, que então cumpria um século de
independência, forjando uma “poesia de exportação”, deglutindo o que dos europeus
era válido aproveitar, mesclado com as mazelas das condições precárias de um Brasil
sempre em formação. Como afirma Caetano Veloso (1997, p. 247),

Assim foi engendrado esse modo de produção cultural e identitária que seria tão caro
aos desdobramentos culturais da chamada pós-modernidade. Como afirma Viveiros
de Castro (2018, p. 9) “o ‘modernismo antropofágico é absolutamente anti-‘modernista’ e sobretudo pós-modernista”, se abrindo a essa postura decolonial avant la lettre
que vimos acima. Mas a antropofagia tardou em fixar-se no imaginário nacional como
modo de se pensar o Brasil, talvez justamente pelo fato de não propor uma solução
una para a identidade nacional, mas sim uma ideia de um “devir” permanente, de
uma negociação constante das diferenças que as teorias pós-coloniais da década de
1970 em diante teriam como princípio basilar para uma modernidade “pós-moderna”
no mundo fragmentário do neoliberalismo. Como afirma Suely Rolnik, a antropofagia
aparece como um termo médio entre as representações de “alta” e “baixa” cultura,
tão caras ao pensamento racionalista da modernidade. Um termo no qual “borra-se a
fronteira discriminatória que os separa, promovendo uma contaminação geral não só
entre erudito e popular, nacional e internacional, mas também entre arcaico e moderno, rural e urbano, artesanal e tecnológico”. Deste modo forja-se “um ‘em casa’ que
encarna toda a heterogeneidade dinâmica da consistência sensível de que é feita a
subjetividade de qualquer brasileiro, a qual se cria e recria como efeito de uma mestiçagem infinita – nada a ver com identidade” (ROLNIK, 1998, p. 129-130).
Marcio Goldman nos apresenta também a ideia de uma ‘contramestiçagem’, que uniria
rasgos identitários indígenas e ameríndios, passando ao largo da identidade nacional
europeia engendrada no seio do poder nacional. Sem tampouco buscar purezas nessas construções identitárias, daria-se uma abertura “para o elemento de indeterminação que qualquer processo de mistura comporta” (GOLDMAN, 2015, p. 654). Assim,
podemos olhar diretamente para as populações afroindígenas que são bloqueadas
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[...] nós, brasileiros, não deveríamos imitar e sim devorar a informação nova,
viesse de onde viesse, ou, nas palavras de Haroldo de Campos, “assimilar sob
espécie brasileira a experiência estrangeira e reinventá-la em termos nossos,
com qualidades locais ineludíveis que dariam ao produto resultante um caráter autônomo e lhe confeririam, em princípio, a possibilidade de passar a
funcionar por sua vez, num confronto internacional, como produto de exportação” (VELOSO, 1997, p. 247).
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pelo mito de uma nação “europeia” nos trópicos e que tantas vidas já custou. Como
afirma Darcy Ribeiro (apud ROLNIK, 1998, p. 131),
[...] a colonização no Brasil se fez como esforço persistente de implantar aqui
uma europeidade adaptada nesses trópicos e encarnada nessas mestiçagens.
Mas esbarrou, sempre, com a resistência birrenta da natureza e com os caprichos da história, que nos fez a nós mesmos, apesar daqueles desígnios, tal
qual somos, tão opostos a branquitudes e civilidades, tão interiorizadamente
deseuropeus como desíndios e desafros (RIBEIRO apud ROLNIK, 1998, p. 131).

Paulo Herkenhoff (1998, p. 366) também afirma que a antropofagia coloca para o Brasil
a noção de uma “arte de negociações”, consagrando “uma formação étnica, de negociação de valores culturais entre distintos grupos nativos, europeus e africanos”. Mas,
para tanto, é necessário realizar as conexões entre heterogêneos enquanto heterogêneos e as relações das diferenças enquanto diferenças, como na heterogênese de
Guattari da qual nos fala Goldman (2016, p. 649). Ou seja, no presente caso, incorporar
e mobilizar as diferenças vivas na sociedade brasileira e não sua imagem ou represen-

Mas seguimos representados por araras que voam sob o sol dos trópicos pelas lentes dos grupos midiáticos e esquecemos das sombras que nos atravessam e fazem
parte da mesma marcha em direção a um futuro que nunca chega. Mesmo Oiticica,
por exemplo, em sua hipervalorização mundial das últimas décadas, é diluído para ser
exportado, e suas propostas mais radicais e “subterrâneas” são borradas da “História
da Arte”, restando apenas o tropicalismo alegre e participativo que o artista forjou justamente como antídoto à folclorização do Brasil. Como afirma Michael Asbury (2012,
p. 145), a recepção internacional de Oiticica é problemática, especialmente na relação
do artista com os moradores das favelas que ele frequentava no Rio de Janeiro.
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tação esvaziada dos sentidos vitais que as constituem. Assim, conseguiríamos de algum
modo negociar as identidades que nos atravessam enquanto “brasileiros” e permanecer em constante estado de atenção para fugir de “nosso maior inimigo”: “o moralismo
quatrocentão (de origem branca, cristã-portuguesa) – brasil paternal – o cultivo dos
‘bons hábitos’ – a super autoconsciência – a prisão de ventre ‘nacional’” (OITICICA,
2006, p. 279). Quem nos lembra disso é Hélio Oiticica, que mobilizou a antropofagia
em sua produção da década de 1960 e acabou se tornando nas últimas décadas um
produto de exportação para o norte global. Para superar esse esvaziamento político
de sua produção na incorporação pelos circuitos artísticos hegemônicos devemos ter
presente que é preciso ‘consumir o consumo’, como Oiticica preconiza (1973, p. 1-2).

O que para Oiticica havia partido de um desejo de transpor as divisões sociais,
criadas entre outros fatores pelo legado da escravidão, tem sido transformado em uma celebração de um ramo específico do modernismo que mistura
acriticamente samba com rock’n’roll e o barraco da favela com Mondrian e
Malevich (ASBURY, 2012, p. 145).

Ou então, pior ainda, como nos lembra Ana Letícia Fialho (2005, p. 702), sua produção
é reduzida “a um simples arremedo de Warhol”, como na exposição Helio Oiticica:
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Quase-Cinemas, realizada no New Museum de Nova Iorque em 2002. Segundo o crítico de artes do New York Times, Michael Kimmelman (apud FIALHO, 2005, p. 703), “até
parece que Oiticica quis ter sido um Warhol brasileiro, ter criado sua própria Factory,
ter feito suas próprias versões dos filmes de Warhol, ter se imergido em todo o universo warholiano da cultura underground”. Isso demonstra não só um olhar colonizador para a obra do artista brasileiro – querendo reduzi-lo às influências mais fáceis e
visíveis da produção estadunidense –, como um profundo desconhecimento de suas
próprias preocupações registradas em diversos escritos produzidos quando viveu em
Nova Iorque na década de 1970.

Sempre nessa corda bamba, a produção cultural brasileira segue tentando se descobrir
e a antropofagia serviu para os concretos e tropicalistas do final da década de 1960
como modo de produção que realiza uma transição de “uma certa visualidade identificável para um processo”, como afirma Asbury (2012, p. 142). Desse modo, devolve seus
frutos para o norte global, já inserida em modos “cosmopolitas” de produção cultural.
E, ainda de acordo com Asbury, apesar de os artistas não estarem mais interessados
em mostrar seus passaportes, suas produções remetem aos circuitos nos quais são
engendradas. Assim, quando Hélio Oiticica e Cildo Meireles buscam se descolar da
identidade brasileira ao irem para a exposição Information em Nova Iorque em 1970,
eles estão antecipando esse modo que então estava se consolidando. Como afirma
Paulo Herkenhoff (2001, p. 359), Hélio Oiticica e Cildo Meireles buscaram se descolar
da representação do Brasil na mostra do MoMA, afirmando, respectivamente: “eu não
estou aqui representando o Brasil” e “eu não estou aqui, nessa exposição, para defender nem uma carreira nem uma nacionalidade”.
Temos que lembrar também que as precariedades políticas e culturais do Brasil ainda
eram muito mais acentuadas do que hoje em dia: o país vivia sob a ditadura militar e
o Rio de Janeiro, por exemplo, tinha apenas dois museus na época. É com a “segunda
onda” antropófaga das décadas de 1960 e 1970 que o experimentalismo da arte brasileira se coloca como essa fórmula ética de negociações de identidades e forja uma
“tradição em trânsito” da qual nos fala Fernando Cocchiarale (2006, p. 505). Em um país
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O estado de alerta constante é o que molda uma possível subjetividade brasileira, nos
termos propostos por Rolnik: não identidades fixas, mas justamente identidades transitivas em constante negociação com os outros, para não cairmos na “conviconivência”
(ecos do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda) da qual nos fala Oiticica (2006,
p. 277). “A conviconivência (doença típica brasileira) para consumir a maior parte das
ideias – ideias? frágeis e perecíveis, aspirações ou ideias? Assumir uma posição crítica:
a aspirina ou a cura?”. Mas para as doenças tropicais não há cura, apenas repouso e
hidratação nas redes que balançam ao cair da tarde; e como afirma Herkenhoff (1998,
p. 364), “faz-se, no Brasil, uma arte que fere e cura”.
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“condenado ao moderno”, mas que salta direto ao “pós-moderno” antes mesmo dos
países europeus, tal ideia estabelece as bases para essa contínua reformulação de seus
processos e experiências (ver: PEDROSA, M., 2004a; PEDROSA, M., 2006).
É também nessa trilha que a produção brasileira se alça à condição cosmopolita, ao
dialogar diretamente com as produções dos países centrais, devolvendo suas formulações já decantadas e deglutidas pelos monstros ao sul do equador.
A retomada que Oiticica faz da antropofagia em seu texto de apresentação da exposição Nova Objetividade Brasileira, clamando por uma ‘superantropofagia’, realiza a
ligação entre esses dois momentos de ruptura na cultura brasileira. Para Cocchiarale
(2006, p. 505), o artista traça “uma genealogia preocupada, antes de tudo, com a caracterização de uma atitude brasileira de vanguarda e não com o estabelecimento de
características plástico-formais típicas de nossa arte”, movimento que podemos considerar como passagem das características formais do modernismo brasileiro para pro-

cessos e modos de produção que caracterizam a produção artística contemporânea.
Cocchiarale (2006, p. 505) segue afirmando que

Mais uma vez, a superantropofagia brasileira devolve aos colonizadores fórmulas que
muito tempo depois serão recuperadas como sendo parte dos processos pós-coloniais, quando da exaustão das fórmulas estabelecidas no norte e da “invasão” das
questões identitárias na cena global que os obriga a desviar de seus cânones para dar
voz a outras experiências de vida – entre elas as “terceiro mundistas”, mesmo que capturadas em suas essências, como vimos em relação à recepção da produção de Oiticica
na cena internacional. O próprio artista também destaca a importância desse deslizamento entre ética e estética que permeia sua produção, mas que ao mesmo tempo é
um dos “produtos de exportação” que o experimentalismo brasileiro tem a oferecer ao
mundo. Para Oiticica (2006, p. 280; grifos do autor),
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[...] as profundas afinidades entre a lógica antropófaga e a do experimentalismo neoconcreto legitimaram a aproximação proposta por Oiticica: ambas
privilegiavam o processo (tempo) como a garantia de uma expressão genuína,
preservada dos ruídos externos de normas avalizadas pela “verdade” de princípios estéticos cujo contexto pertencia a outros sistemas teóricos ou culturais. Tanto a Antropofagia quanto o Experimentalismo atribuíam ao processo,
à sua dinâmica própria, interna, o papel fundamental de ultrapassar e subverter limites, na invenção de alternativas estético-criativas grupais e individuais,
simultaneamente comprometidas com questões da arte universal (COCCHIARALE, 2006, p. 505).

[...] não existe “arte experimental”, mas o experimental, que não só assume a
ideia de modernidade e vanguarda, mas também a transformação radical no
campo dos conceitos e valores vigentes; é algo que propõe transformações
no comportamento-contexto, que deglute e dissolve a convi-conivência
(OITICICA, 2006, p. 280).

É a lição da antropofagia oswaldiana que novamente irá reverberar nas questões “universais” da arte como destruidora de comportamentos e fundadora de uma ética de
negociação entre diferentes, mesmo que sempre correndo o risco de ser capturada
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pelas forças sociais hegemônicas. Mas é também esse deslizamento que transfere a
ideia de uma arte de “caráter nacional” para uma que tem origem em um processo
tipicamente brasileiro e terceiro-mundista. A passagem da ética para a estética é parte
fundamental na produção de Oiticica, desde sua relação com os passistas da Mangueira e seus Parangolés como esse “dispositivo relacional”, até seu B33 Bólide-Caixa
18 Homenagem a Cara de Cavalo (1966), em homenagem ao bandido assassinado
brutalmente pela primeira milícia policial que se formou no país, a Scuderie Le Coq (ver:
LEAL, 2015, p. 99). Como afirma Herkenhoff (1998, p. 364), “na arte brasileira encontra-se uma marca ética que aponta para uma ideia de cidadania e, sobretudo, para uma
noção de alteridade e resposta à crise social permanente do país (e menos para uma
noção de arte engajada)”. Ou seja, não há a necessidade de se fazer uma arte engajada
propriamente, já que todas essas passagens entre ética, estética e identidade nacional,
já trazem em seu bojo a ideia das faltas que constituem o espaço social brasileiro e
persistem até os dias de hoje.

Saltemos algumas décadas para chegarmos a outro momento decisivo na “história
antropófaga” da arte brasileira. Em 1998, Paulo Herkenhoff foi o responsável pela organização da 24a Bienal de Artes de São Paulo, essa interface entre o Brasil e o mundo –
um vetor de “contato antropofágico” que marca a história da arte brasileira desde sua
primeira edição em 1951. Tomando como tema geral para a mostra a ideia oswaldiana
de antropofagia, Herkenhoff fez daquela edição da Bienal a primeira que se propôs a
pensar historicamente a “identidade artística brasileira” e sua relação com as produções internacionais. O curador enfatizava, também, os diálogos sul-sul que passam ao
largo dos países hegemônicos, ou pelo menos ensaiava um diálogo entre iguais, como
diz o título do próprio texto de Herkenhoff no catálogo da exposição – Ensaio de diálogo (HERKENHOFF, PEDROSA, A., 1998).
Se os artistas da década de 1970 haviam utilizado a antropofagia como um modo de
produção artística, Herkenhoff agora a utiliza não como um guarda-chuva curatorial
como chegou a ser acusado, mas como meio de reformular a própria história da arte
a partir do sul global. Segundo Mirtes Martins de Oliveira (2015, p. 180), a recepção
crítica internacional dessa edição da Bienal conseguiu compreender e contribuir “para
a disseminação da antropofagia como uma categoria hermenêutica para além do Brasil”. Deste modo, Herkenhoff conseguiu dar visibilidade internacional à antropofagia,
tornando-a o verdadeiro produto de exportação, como queria Oswald de Andrade em
1924.
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3 A Antropofagia como estratégia cultural na 24a Bienal de São Paulo
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De fato, a antropofagia caiu como uma luva no momento em que a exposição foi
realizada, já que no final da década de 1990 o multiculturalismo neoliberal emergia
com força total e servia à Europa e aos Estados Unidos como essa conquista de outros
mercados e narrativas frente ao esgotamento de seus próprios mecanismos narrativos
hegemônicos. A pesquisadora Annateresa Fabris fez contundente crítica à 24a Bienal,
contestando a possibilidade do Manifesto Antropófago ser essa ferramenta curatorial
proposta por Herkenhoff. Para ela, houve uma banalização do conceito de antropofagia ao ser imposto sobre as vastas relações dialógicas entre culturas diferentes e por
seu potencial alinhamento com a crítica ao eurocentrismo, justamente uma operação
que estava em curso nas instituições culturais do norte global (FABRIS apud OLIVEIRA,
M. M., 2015, p. 185).

Lisette Lagnado nos fala algo similar a Mirtes Martins em relação ao papel que Herkenhoff chama para si na curadoria da mostra. Segundo ela (LAGNADO, 2015, p. 57),
Herkenhoff tinha uma concepção “mais ou menos modernista de que uma exposição
artística significa construção de cidadania, na qual a educação tem um papel fundamental e o curador é um agente desse processo”. Assim, estamos de volta à antropofagia como processo de mediação e conformação cultural, e não como “vanguarda”
prescritiva de formas e valores plásticos, como as vanguardas modernistas. Os processos culturais em um país que vive “à míngua” como o Brasil devem necessariamente
passar pela construção de cidadania, algo que une essa visão curatorial de Herkenhoff
com a passagem da antropofagia e do experimentalismo para a afirmação de uma
posição ética, como vimos acima.
As Bienais de São Paulo eram até então tradicionalmente divididas em três eixos principais: as representações nacionais enviadas por diversos países com pouca influência da
curadoria geral, as salas especiais que tinham por objetivo trazer grandes produções
históricas, principalmente modernistas – caso da Guernica de Picasso e das obras de
Alexander Calder nas duas primeiras edições, em 1951 e 1953 –, e uma seção dedicada
à exibição de obras brasileiras contemporâneas, que depois de 1981 se tornou a ponta
de lança do projeto curatorial como um todo. Somente em 1981, com Walter Zanini
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Já o filósofo da arte estadunidense Arthur Danto (apud OLIVEIRA, M. M., 2015, p. 187),
mesmo sem ter visitado a Bienal de Herkenhoff, afirmou que a exposição “cumpriu
seu papel como mediadora de uma discussão mais ampla sobre as transformações da
cultura contemporânea”. Para Mirtes Martins de Oliveira (2015, p. 187), isso seria justamente “o que Herkenhoff considerava uma das mais importantes tarefas curatoriais, a
produção de ‘saltos epistemológicos que afetam o conhecimento e o pensamento sobre a arte’”. A fala de Danto, porém, demonstra e afirma essa relação “extrativista” dos
legitimadores da cultura no norte global ao colocar a antropofagia como essa resposta
às transformações da cultura “global” na década de 1990.
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à frente, é que a Bienal passou a ter um curador-geral que propunha um tema a unificar a exposição (ver: FUNDAÇÃO BIENAL, 2020). O primeiro gesto de Herkenhoff foi
contaminar de algum modo essas seções estanques, mesmo que ainda tenha mantido
pouca influência nas salas das representações nacionais, modelo que só seria rompido
na 27a BSP, organizada por Lisette Lagnado em 2006.
As salas especiais da 24a BSP foram organizadas como “núcleo histórico” dividido em
diferentes seções, cada qual organizada por diferentes curadores convidados. Com o
subtítulo “Antropofagia e Histórias de Canibalismos”, essa parte da exposição mesclava obras de diferentes períodos históricos, do século XVI chegando até obras contemporâneas – e esse era o centro irradiador da mostra. Nesse sentido, o “núcleo histórico”
aponta para uma revisão não apenas da história da arte, mas da própria disciplina em
si, como indica Lagnado, ao se perguntar qual seria a consequência dessa combinação
entre obras de diferentes períodos. “Seria a 24a Bienal meramente um estágio que
precede um futuro já anunciado – um futuro que mira a pura contemporaneidade?”
(LAGNADO, 2015, p. 11).
É curiosa essa pergunta partir justamente da curadora da 27a Bienal, que rompeu definitivamente com o modelo das representações nacionais e do núcleo histórico como
ponto central da exposição, lançando a Bienal de São Paulo nesse presente de pura
contemporaneidade do qual ela nos fala. Lagnado (2015, p. 18; grifos da autora) afirma
ainda que

E assim o TaCaPe (1986-97) de Tunga, que se apoiava na mesma parede de um quadro
de Eckhout do século XVI representando as populações indígenas amazônicas, e as
T.E. (trouxas ensanguentadas, 1969) de Artur Barrio, que estavam ao lado das pinturas
de Francis Bacon. Essa “estratégia de contaminação” foi bastante criticada na época,
tendo a curadoria sido acusada de associações formalistas ou que os objetos expostos
estavam sendo descontextualizados pelo discurso curatorial. No entanto, tais contaminações ampliavam as implicações de cada obra e as mantinham enquanto objetos
artísticos participantes desse “puro presente” que tudo devora e atualiza, lembrando
também o Atlas Mnemosyne do historiador da arte alemão Aby Warburg (LAGNADO,
2015, p. 18). Como afirmam Herkenhoff e Adriano Pedrosa (apud LAGNADO, 2015, p.
20), um dos curadores adjuntos, “a contaminação do contemporâneo pelo histórico ou
vice-versa nos permite agir de outro modo. Para esta Bienal [...] nós nunca quisemos
(e de fato não fizemos) expor peças etnográficas que haviam sido removidas de uma
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[...] um dos objetivos principais deste elemento central do projeto da exposição de 1998 era desconstruir as relações hierárquicas entre gêneros, datas,
técnicas e localizações (sistemas de classificação que são vistos como legatários de um conceito Iluminista do mundo) e trazer os elementos do passado
para um aqui e agora (LAGNADO, 2015, p. 18).
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cultura viva” (HERKENHOFF; PEDROSA, A. apud LAGNADO, p. 20).1 Herkenhoff (apud
LAGNADO, 2015, p. 24) coloca também que:
[...] havia uma intenção política de fazer história ao dar ao público o melhor
da arte brasileira, como Oswald de Andrade tinha sugerido. [...] tomando a
antropofagia como um processo de negociação por um lado, e uma estratégia
para produções autônomas por outro. [Kazimir] Malevich era um excêntrico
trabalhando na Rússia no período soviético durante o impulso revolucionário
inicial. Para mim isto é produzir história – história no sentido de desenvolver
um discurso sobre um processo social (LAGNADO, 2015, p. 24).

Fica clara, portanto, a intenção curatorial de Herkenhoff em transformar o “programa
antropófago” proposto por Andrade em 1928 em uma verdadeira tática cultural capaz
de ressignificar a história da arte desde um ponto de vista local, mas sem perder de
vista as conexões globais que a antropofagia possibilita e que tal programa historiográfico exige. O projeto educativo e as publicações que acompanharam a exposição
– não simples catálogos como nas edições anteriores, mas pesquisas aprofundadas e
produções artísticas desligadas da exposição principal que ampliam conceitual e tem-

Ainda em relação às implicações sociais do projeto curatorial, outra contaminação
importante a ser observada, apesar de estarem distantes espacialmente, foi entre a
obra Tiradentes esquartejado (1893) de Pedro Américo, exposta no núcleo histórico,
e a instalação Reflexo de sonhos no sonho de outro espelho (estudo sobre o Tiradentes
de Pedro Américo) (1998) de Adriana Varejão, apresentada na seção Um e/entre Outro/s da 24a BSP, dedicada à arte contemporânea brasileira. Se o primeiro serviu para
a curadoria como “uma espécie de provisão simbólica de uma sociedade emergindo
do colonialismo, apelando a uma metáfora arguta da colonização como um processo
de canibalização” (HERKENHOFF apud LAGNADO, 2015, p. 16), a segunda amplia tais
significados, atualizando-os no presente. Na obra de Varejão, o corpo de Tiradentes é
ainda mais fragmentado e seus pedaços se “refletem” mutuamente, invertendo assim
“o processo do estádio do espelho” lacaniano, ao apresentar “o corpo, mais uma vez,
em pedaços, esta imagem fragmentada que, segundo Lacan, sobreviverá à vida adulta
apenas em sonhos e fantasias” (PEDROSA, A., 2013, p. 154). Se “a nossa independência
ainda não foi proclamada” e “é preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e
o rapé de Maria da Fonte”, como afirma Oswald (ANDRADE, 1972, p. 19) no Manifesto
Antropófago, a curadoria da 24a BSP atualizava essa temática no final do século XX.

>>> Artigos

poralmente a exposição – também servem ao propósito curatorial de construção de
cidadania como mencionado anteriormente (ver: LAGNADO, 2015, pp. 52-55).

Para Lagnado (2015, p. 15), “a importância crítica” da exposição “foi ampliada pela constatação de que o legado ideológico da era colonial ainda não havia desaparecido e que
1 Quando curador do Museu de Arte do Rio (MAR), no entanto, Paulo Herkenhoff passou a abusar desse seu método curatorial, unindo objetos utilitários a obras de arte, em exposições como Rio setecentista, em um ambiente
que descontextualizava os elementos expostos em uma cacofonia não muito facilmente digerível pelo público,
inclusive pela falta de muitas legendas e de explicação da curadoria para justificar tais aproximações.
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ele continuava a exercer uma influência sub-reptícia nas relações sociais”. É importante
destacarmos também que Varejão se dirige diretamente a questões da colonização
em sua produção, como na utilização dos azulejos portugueses e na temática da
miscigenação presente em muitos de seus trabalhos. Assim, a artista também une as
implicações brasileiras às do resto da América Latina, em especial nesse trabalho da
24ª Bienal, já que a disposição dos espelhos utilizados na elaboração das pinturas foi
inspirada na capela de Tlacolula no México, como indica Adriano Pedrosa (2013, p.
154).
Isso nos leva também para o papel central que foi dado pela curadoria à “representação nacional” dos países caribenhos e da América Central, “um evento único na história
da Fundação Bienal”, como afirma Lagnado (2015, p. 51). Para organizar essa parte da
mostra, a curadora Virginia Pérez-Ratton foi convidada a “viajar pelos países da região
para coordenar as decisões curatoriais na escolha dos artistas que iriam representar os
países, tendo por objetivo uma participação conjunta que seguia certos parâmetros
conceituais” (LAGNADO, 2015, p. 51). E, “longe de ficarem em um gueto [no espaço expositivo], este conjunto se tornou a soma articulada da produção simbólica da região”
(LANDMAN apud LAGNADO, p. 51), que, como afirma Mosquera, compartilha diversos
traços étnogenéticos com o Brasil2.

Se Mosquera (2015, p. 158) utiliza a metáfora do ajiaco3 de Fernando Ortiz para definir
a cultura caribenha de modo geral, precisamos estar atentos aos “ossos, cartilagens e
grãos duros que nunca se dissolvem completamente”, mas que também contribuem
com sua substância no caldo síntese da sopa. Mosquera frisa ainda que o “caldo síntese” da sopa etnogenética caribenha não é uma fórmula idílica para resolver as contradições da formação cultural e étnica desses países que ele reúne sob o título de
“caribenho”.
Mais uma vez estamos próximos da antropofagia enquanto fórmula cultural que pressupõe não uma síntese, mas algo como uma dialética infinita e devires de subjetivação
2 Gerardo Mosquera afirma que o termo caribenho “na prática vai além do meramente geográfico e refere-se a
áreas muito mais ao sul e tão distantes quanto o Oceano Pacífico, como um modo de destacar a presença de características marcantes de origem africana em várias culturas da região. Nesse sentido, ‘caribenho’ torna-se a referência
para uma etnocultura geral que inclui vários grupos africanos”, que também têm presença marcante no Brasil. Ele
afirma, ainda, que “a antropologia recentemente começou a usar o adjetivo ‘caribenho’ para categorizar uma experiência contrária à narrativa monocultural” (MOSQUERA, 2015, p. 158).

3 O ajiaco é uma sopa típica cubana que o antropólogo Fernando Ortíz utiliza para caracterizar a cultura cubana.
Mosquera afirma que seria possível “estender para todo o Caribe” essa fórmula. O ajiaco é “uma sopa feita com
ingredientes muito variados cujo caldo, que fica no fundo da panela, representa uma nacionalidade integrada, o
produto da síntese. Teríamos então que considerar quais ingredientes cada grupo acrescentou e, depois, a quem
corresponde a maior colherada (MOSQUERA, 2015, p. 158).
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4 Momento ético: a Antropofagia e os ‘cães sem plumas’
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que partem de nossos constantes estados de crise e o experimentalismo que utilizamos para sobreviver a eles. Como vimos na “Bienal Antropofágica” de Herkenhoff,
alguns desses grãos duros se fizeram presentes por meio, por exemplo, do passado
colonial e escravocrata não resolvido do Brasil. Voltamos então ao “grande totem da
arte brasileira” (HERKENHOFF, 1994, p. 10), a “Homenagem a Cara de Cavalo” de Hélio
Oiticica. “Aqui está, e ficará! Contemplai seu silêncio heróico”, lemos na obra, tratando-se do “momento ético” do artista, uma afirmação da potência do ‘marginal’, “marginal
a tudo nessa sociedade; o marginal” (OITICICA, 1968, p. 1; grifo do autor). Para Oiticica
(1968, p. 3),
[...] o problema do marginal seria o estágio mais constantemente encontrado
e primário, o da denúncia pelo comportamento cotidiano, o exemplo de que é
necessária uma reforma social completa, até que surja algo, o dia em que não
precise essa sociedade sacrificar tão cruelmente um Mineirinho, um Micuçu,
um Cara de Cavalo. Aí, então seremos homens e antes de mais nada gente
(OITICICA, 1968, p. 3).

Na crônica Mineirinho, publicada na revista Senhor em junho de 1962, Lispector trata
da morte do bandido brutalmente assassinado em circunstâncias controversas e da
banalização da morte na sociedade brasileira que é latente até hoje. Mineirinho foi encontrado na estrada de Jacarepaguá “com três tiros nas costas, cinco no pescoço, dois
no peito, um no braço esquerdo, outro na axila esquerda e o último na perna esquerda,
que estava fraturada, dado à queima-roupa, como prova a calça chamuscada” (WEGUELIN, 1998, s./p.). A crônica de Lispector é uma lição de humanidade e mais ainda de
alteridade, traduzindo o assassinato do bandido como um assassinato de um pouco de
cada um de nós. Vale a pena a longa citação, ainda mais em tempos nos quais oitenta
tiros disparados contra um carro de família pelo Exército são considerados “incidentes”
pelas autoridades nacionais:
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Novamente, vislumbramos a importância da relação entre a experiência estética e cultural e a ética e forjadora de cidadania para a produção artística brasileira. Quem prestará sua homenagem ao outro “marginal” citado por Oiticica é Clarice Lispector, que,
segundo Viveiros de Castro (2018, p. 7), junto com o próprio Oswald de Andrade e
Guimarães Rosa, e depois de Machado de Assis, “são os verdadeiros autores de uma
reflexão filosófica propriamente brasileira, os inventores de uma linguagem estética,
metafísica e política original, capaz de trazer à luz as obscuras potências conceituais
da(s) língua(s) que falamos em nosso país”4.

[...] há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um
alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o
quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com
o coração batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula,
no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo
chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina – porque eu sou o
outro. Porque eu quero ser o outro. [...] Porque sei que ele é o meu erro. E
4 Herkenhoff também afirma que “Lispector quase se inscreve naquela categoria de ‘explicadores do Brasil’”, junto
com Sérgio Buarque de Holanda, Lévy-Strauss, Gilberto Freyre e Caetano Veloso (HERKENHOFF, 2001, p. 359).
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de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro, e eu sei
que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for precioso. Meu erro
é meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem (LISPECTOR,
1962, s./p.; grifos nossos).

Se Caetano Veloso não soube ler Clarice com Oswald, como ele afirma em Verdade
Tropical (VELOSO, 1997, p. 191-193), talvez seja porque seu programa antropofágico
não o permitiu transcender, naquele momento de (re)descoberta de Oswald, a pura
visualidade de um país tropical permeado de contradições sociais. Mais uma demonstração de que Herkenhoff conseguiu mobilizar a antropofagia como essa “estratégia
cultural decolonizadora” que vimos acima. Herkenhoff (1994, p. 11) afirma que “assim
como o Abaporu é irmão de Macunaíma, Tiradentes [de Cildo Meireles], Cara de Cavalo e Mineirinho são filhos dos mesmos tempos”. De todo modo, Herkenhoff foi logo
capturado pelas forças hegemônicas e passou a circular com desenvoltura em grandes
centros de produção intelectual, tendo sido inclusive curador-adjunto do MoMA poucos anos após ter sido curador da 24a BSP.

[...] contabilizadas no cálculo produtivista que rege e mede o avanço econômico do Brasil. [...] No pior dos casos, como ocorre com tantas populações
indígenas, essa despossessão é não somente absoluta, mas muitas vezes funcional e necessária ao modelo de desenvolvimento adotado no país (ANJOS,
2015, p. 168).

Nos tempos pré-golpe de 2016, quando Moacir dos Anjos começou sua pesquisa, a
imagem internacional do Brasil era das mais positivas e a arte brasileira ganhou uma
visibilidade e mercados que até então lhe eram restritos, apesar de continuar representando uma fração ínfima do mercado artístico internacional (ver: FIALHO, 2006).
Mais uma vez, consolidou-se a tradicional visão de Brasil tropical onde as araras saem
em revoada em meio às matas pujantes, sem levar em conta os extermínios que essas
mesmas matas ocultam. E a produção artística brasileira seguiu reforçando esse estere-
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São com esses marginais então que nos levam aos “cães sem plumas” de Moacir dos
Anjos, já que são eles que demonstram que a escravatura nunca foi de fato abolida no
país, são a cartilagem da qual nos fala Ortíz que revira nosso estômago ao tragarmos
a sopa cultural brasileira aparentemente homogênea. Nessa pesquisa curatorial, dos
Anjos busca dar visibilidade aos “despossuídos” que habitam as margens da sociedade
brasileira. As “comunidades que vivem à margem de quase tudo que outros já alcançaram no país, e para as quais somente existem interdições” (ANJOS, 2015, p. 167), como
os indígenas, os loucos e presidiários, as crianças de rua, os sem-terra e os favelados.
Para esses, o Estado brasileiro chega somente por meio da suspensão de seus direitos,
e elas não são

ótipo que tanto vende nos mercados do norte – já mencionamos a recepção enviesada
de Oiticica nesses mercados.
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Na 29a Bienal de São Paulo, de 2010, cujo curador era o próprio Moacir dos Anjos junto
com Agnaldo Farias, Nuno Ramos apresentou, no vão central do edifício projetado por
Oscar Niemeyer, seu ‘anti-penetrável’ Bandeira Branca, provavelmente a obra mais polêmica e emblemática desta edição da mostra. Ali não haviam araras, mas sim urubus
enjaulados voando em meio a estruturas de taipa de pilão negras que se erigiam ao
alto do edifício modernista. A imagem de um Brasil que mistura samba com urubus,
esses pássaros negros que comem carniça de bichos mortos, parece não condizer com
aquela usual, a faceta “solar” de uma brasilidade repleta de araras, tendo levado à
retirada dos urubus da exposição. A pixação ‘liberte os urubu’ [sic] realizada por Djan
Ivson na obra de Ramos também reforça a exclusão de outras identidades do circuito
artístico nacional, mesmo que os pixadores tenham desde então ganhado cada vez
mais espaço em bienais e galerias comerciais (ver: LASSALA, GUERRA, 2012). Do mesmo modo ela destaca as próprias contradições da produção de Ramos em sua inserção
nos circuitos artísticos hegemônicos.
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Dos Anjos busca, então, as contrarrepresentações desse Brasil múltiplo e perverso,
que produz os esquecimentos e, ao mesmo tempo, estereotipa as populações que
massacra, como fala João Pacheco de Oliveira (2016). Se a história da arte brasileira é
atravessada por faltas, como colocado por Rafael Cardoso (2012), são essas lacunas
que a antropofagia pode ajudar a preencher. Pois as contradições múltiplas atravessam as diversas fases pelas quais a antropofagia foi mobilizada ao longo do século XX,
desde Oswald e seu Rei da Vela (1933), encenado pela primeira vez pelo Teatro Oficina
em 1967, passando por Hélio Oiticica e sua visão da diarreia brasileira e sua busca por
uma fala que viesse dos subterrâneos da cultura nacional. É preciso, pois, espantar as
araras que marcam nossa imagem internacional e escapar ao ufanismo que “vai mais
facilmente para a badalação do óbvio sem risco do que para a descoberta de algo que
mostre a realidade de nossa cara verdadeira” (MARTINEZ, 1979), para assim revirarmos
a lama que atravessa nossas existências enquanto “brasileiros” e trazer à tona os cães
sem plumas que habitam os subterrâneos nacionais. Esse é o modo que dos Anjos
aborda essa produção artística brasileira recente, que não iremos adentrar, mas sim
tomar sua ideia de “cães sem plumas” como modo de ativação dessa outra imagem
da brasilidade. Trata-se, portanto, de outros modos antropofágicos de dar visibilidade
a esses seres magros e despossuídos que João Cabral de Melo Neto acompanha em
seu poema.

Em outra instalação do começo da década de 1990, 111 (1992), Nuno Ramos se dirige diretamente aos “despossuídos” de Moacir dos Anjos, ao homenagear os presos
massacrados pela Polícia Militar de São Paulo no presídio do Carandiru em 1992. A
instalação inclusive foi remontada na 24ª BSP, trazendo à mostra os marginalizados da
história do Brasil, como em um ritual funerário da Grécia Arcaica, na interpretação de
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Para finalizar, um salto temporal se faz necessário aqui, para atentarmos também para
o barroco brasileiro e seu papel de uma primeira produção antropófaga brasileira, deglutição realizada em terras tupiniquins por um “mulato” que ficou conhecido como
Aleijadinho; marginalidade maior não havia naquela época em que negros não eram
nem cidadãos. Ao mesmo tempo essa produção é “devolvida” à metrópole portuguesa, onde foi gestada, já deglutida e até mesmo melhorada, superando os desenvolvimentos do barroco português5. Mario Pedrosa indica como a Missão Francesa e o Neoclassicismo trazido pelos “nobres davidianos” que a compunham, viriam para “alterar
o curso da nossa verdadeira tradição artística, que era a barroca, via Lisboa” (PEDROSA,
M., 2004b, p. 84), ou seja, nossa “verdadeira tradição artística” era justamente uma forma europeia transplantada para o Brasil e aqui deglutida por nossos artesãos mestiços.
Mas é curioso que o barroco atualmente exerça grande influência na produção artística
brasileira, como no caso de Adriana Varejão, Tunga, Cildo Meireles e Nuno Ramos para
ficarmos em apenas alguns poucos exemplos. Marta Lúcia Pereira Martins (2008, p.
384) afirma que a produção de artistas como Tunga e Cildo Meireles “digere parte de
elementos formais, de temas e conceitos de obras que foram produzidas na confluência entre a revalorização de temáticas locais populares e barrocas, que se mesclaram
com alguns dos propósitos surrealistas”.
Isto é algo que também se faz presente no próprio modernismo brasileiro em sua “primeira vaga antropofágica” oswaldiana, como nos fala Benedito Nunes. O autor traça a
genealogia do movimento antropófago brasileiro em sua relação com as vanguardas
europeias e afirma que “seus veios principais [...] são o Futurismo, o Dadaísmo e o Surrealismo” (NUNES, 2004, p. 317). Nunes também destaca o interesse dos modernistas
pelo barroco mineiro. Quando Blaise Cendrars veio ao Brasil pela primeira vez em 1924,
“o visitante estrangeiro e os dois poetas brasileiros [Mario e Oswald de Andrade]” partiram, “na companhia de Tarsila, D. Olívia Guedes Penteado, René Thiollier e Gofredo
da Silva Telles, em busca do Aleijadinho e do barroco mineiro” (NUNES, 2004, p. 319).
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Alberto Tassinari (2001, p. 151), e também espelhando a “anestesia cívica” dada como
resposta pela sociedade brasileira à chacina dos presos (TASSINARI, 2001, p. 150). Na
instalação Globo da morte de tudo (2012) Ramos também demonstra o beco sem saída
da cultura brasileira que é devorada pelos motoqueiros no globo da morte que destroem todos os elementos da alta e baixa cultura que convivem nas prateleiras adjacentes
a eles. A autofagia da arte – e da sociedade – brasileira comparece mais uma vez na
produção de Nuno Ramos, para ficarmos em alguns poucos exemplos dela, sem tampouco nos aprofundarmos nas contradições que a permeiam.

Talvez essa aliança que apareça retrospectivamente se dê pelo fato de que, como nos
5 É interessante notar que o barroco espanhol nas Américas também representa um caso único e até mesmo mais
“híbrido” que o brasileiro, já que as populações nativas já tinham experiência na escultura com pedras e esse encontro entre tradições diferentes gerou formas barrocas com forte influência indígena.
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diz Marta Lúcia Pereira Martins (2008, p. 384), tanto o barroco europeu quanto o surrealismo têm “uma capacidade de se apropriar das novas formas de seu tempo, utilizando-se de certa retórica popular, através da tentativa de entrar na cultura de massas,
ao mesmo tempo em que incorpora alguns elementos desta mesma cultura”. Assim,
temos a confluência entre o barroco brasileiro e o surrealismo que atravessa o século
XX, ganhando nova força nas últimas décadas. E “quem ousará enfrentar o surrealismo
brasileiro?” (OITICICA, 2006, p. 277). Há aqui também um indício da retomada de interesse pelo barroco no que concerne à ruptura com a tradição acadêmica no começo do
século e um olhar para a antropofagia latente em sua adaptação ao solo tupiniquim no
sentido colocado por Mario Pedrosa, que indicamos acima, de que a Missão Francesa
teria interrompido seus desenvolvimentos.

Se “a arte contemporânea brasileira é identificável mais pela maneira pela qual ela se
refere a modos de fazer arte do que pela mera projeção do conteúdo”, como nos fala
Mosquera (apud Asbury, 2012, p. 142), podemos dizer que a antropofagia como programa cultural se efetivou em sua passagem da linguagem local brasileira à “universal”
da arte. Um modo de subjetivação antropofágica próximo àquele proposto por Suely
Rolnik e que serve ainda de paradigma para os modos de subjetivação que o próprio
neoliberalismo e a globalização disseminam pelo mundo, o que vai ao encontro da
“caribenhização do mundo” da qual também nos fala Mosquera (2006, p. 100). A antropofagia como uma “estratégia cultural”, portanto, pode ser uma alternativa para
estarmos sempre em estado de alerta frente às crises que o capitalismo globalizado
nos impõe. Pudemos ver também as contradições presentes na ideia de antropofagia
cultural desde sua formulação na década de 1920 e que segue presente em suas mobilizações e recuperações contemporâneas. De todo modo chegamos no século 21 à
“vingança do jabuti”, do selvagem que habita as selvas a leste de Tordesilhas e do “bárbaro tecnizado” que por meio do Experimental Antropófago irá consumir o consumo
e regurgitá-lo nos povos do norte.
Porque a selva se alastrará e crescerá até cobrir suas praias esterilizadas, suas
terras desinfetadas, seus sexos ociosos, suas estradas, seus earth-works, think-works, nihil-works, water-works, conceptual-works and so on, o leste de Tordesilhas e todo e qualquer leste de qualquer região. A selva continuará se
alastrando sobre o leste e sobre os omissos até que todos que esqueceram
e desaprenderam como respirar oxigênio morram, infeccionados de saúde
(MEIRELES, 2006, p. 253).
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5 Considerações finais
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From Anthropophagy to the dogs without feathers: a
Brazilian Art History
We trace a brief history of cultural anthropophagy and its developments in Brazilian art,
understanding it as a mode of artistic production that anticipates global contemporary
practices. Anthropophagy would be an “export product” from Brazil to the world, as
envisioned by Oswald de Andrade in the Pau-Brasil Poetry Manifesto (1924), which is
reinforced in the Neoconcret and Tropicalist movements of the 1960’s and 70’s and
in the 24th São Paulo Biennale in 1998. Within the complexities of formulating a
Brazilian national identity we also present the recent idea of ‘dogs without feathers’
from Moacir dos Anjos, a less ‘ufanist’ facet of Brazilianness, that gives way to the marginalized which Hélio Oiticica brought to the artistic scenario within his ethical position
regarding Brazilian society.
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1 O espetáculo

O MMA diz respeito a uma de luta de ringue, um esporte de contato, que se propõe uma mistura de diversos estilos diferentes de luta corporal sem armas, em um só
evento, permitindo golpes em pé ou no chão, respeitando um limite de tempo e uma
forma de pontuação específica. Participam, dentre outros estilos menos comuns, o Jiu
Jitsu, Boxe, Wrestling, Muay Thay e Karate. Muitas das vezes a competição MMA está
associada ao termo Ultimate Fighting Championship (UFC), sendo a marca da empresa
que organiza as lutas.
Criada em 1993, a UFC é uma organização profissional de artes marciais mistas (MMA)
e as lutas são transmitidas1 para mais de 165 países e territórios. Segundo o site da
empresa, a marca pertence ao grupo Endeavor2, que atua em escala global, e produz
atividades que envolvem esportes, moda e entretenimento.
De maneira geral o termo arte marcial é muito associado ao campo desportivo representando diversas formas de esportes de contato, assim como nos filmes de artes
marciais que movimentam a indústria cinematográfica mundial. Muitos lutadores di-
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O filme intitulado O Espetáculo da Dor, foi veiculado pela plataforma de streaming Netflix e produzido em 2016 com 111 minutos de duração. Em sua sinopse afirma exibir
“a história de diferentes astros das artes marciais e a sua batalha na indústria das lutas”
no contexto dos campeonatos Mixed Marcial Arts (MMA).

1 O filme ficou em exibição pela plataforma de streaming Netflix até fevereiro de 2020. A Netflix é atualmente no
Brasil uma das mais populares plataformas de streaming. Atuando desde 2010, ela possui custo relativamente acessível (em torno de 25,90 reais) para aqueles que têm acesso à internet de banda larga.
2 Endeavor é uma empresa do tipo holding, ou seja, sua atividade principal é deter participação acionária em uma
ou mais empresas. De forma majoritária ela detém direitos sobre marcas, imóveis, direitos autorais, etc. Em 2021 a
empresa se tornou de capital aberto e agora participa da bolsa de valores.
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vergem sobre o objetivo e quais práticas representam “a verdadeira” arte marcial (PAIVA, 2015), de qualquer forma ela está sempre associada a qualquer luta corporal que
contenha uma técnica.
Dentre os autores que têm se dedicado ao estudo das artes marciais considerando
seus campos de análise, temos o David E. Jones (2002), Wojciech J. Cynarski (2012) e
Klens Bigman (2016); e cada um apresenta leituras sobre o contexto dessas práticas.
No entanto, este trabalho não se propõe analisar o termo “arte marcial”, mas entender
que os lutadores, no contexto do filme, se identificam como artistas marciais. Isso faz
com que cheguemos mais próximo do significado do termo dentro desse contexto.
O filme se dedica em um momento a contar a história do MMA, e a narrativa não difere da legitimação da prática através de narrativas sobre a sua história, sendo comuns
aquelas que marcam a origem em tempos remotos; como conta Bas Rutten3 no filme,
quando diz que o MMA surgiu em 648 a.C. com o Pancrácio4, portanto tendo como
Pensar no documentário como uma expressão completa do universo do MMA, como
expressão fiel da realidade, pode ser um equívoco. Apesar da sua intenção de documentar uma realidade, existe a construção de uma história, onde a escolha de diversas
ferramentas técnicas de produção acaba por caracterizar uma narrativa específica. Isso
nos impossibilita a tomada desse material como expressão pura do que é o universo
real dos lutadores. Seguindo na mesma direção de Ramos (2008), quando pensou as
construções narrativas de um documentário, Paul Henley (2016, p. 59) explica a necessidade de haver uma narrativa no documentário para que não haja uma sequência
confusa de imagens: “[S]e um filme não tem uma estrutura narrativa, ou se ele é muito
difícil de interpretar, há então o risco de que o filme vá se deparar com uma sequência
de vinhetas incompreensíveis e o público em breve ficará desinteressado”.
Bill Nichols (2010, p. 30) também pensou a importância de se considerar a sua construção narrativa quando diz que
[...] os documentários podem representar o mundo da mesma forma que um
advogado representa os interesses de um cliente: colocam diante de nós a
defesa de um determinado ponto de vista ou uma determinada interpretação
das provas. Nesse sentido, os documentários não defendem simplesmente
os outros, representando-os de maneira que eles próprios não poderiam; os
documentários intervêm mais ativamente, afirmam qual é a natureza de um
assunto, para conquistar consentimento ou influenciar opiniões.
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origem a Grécia antiga.

3 Sebastiaan “Bas” Rutten é um ex-lutador de artes marciais mistas e Kickboxer. Ele foi campeão do peso-pesado
do UFC e ganhou o título King of Pancrase em 1993, 1995 e 1996.

4 Pancrácio foi uma antiga arte marcial e um antigo esporte de combate sem armas, que segundo a mitologia grega
teve início com os heróis Héracles e Teseu.
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Seguindo a mesma linha, mas estendendo a ideia para outros formatos de filmes, Odin
(2003, p. 160) mostra como os vídeos familiares desempenham um papel social. Há
uma escolha das cenas que devem ser exibidas, fazendo com os filmes apresentem
características semelhantes. Ele diz:
Geralmente, o filme de família não mostra os problemas ou as reflexões íntimas de cada um. Ele só nos mostra os acontecimentos felizes: nascimento,
casamento, férias à beira-mar ou no campo, passeios com amigos, viagens,
etc.; suas imagens são fundamentalmente eufóricas.

Isso invalida o filme? Não, na verdade, apresenta as representações produzidas pelos
participantes ou mesmo aquelas comuns ao campo5, construídas com a intenção de
transmitir determinada ideia àqueles, como mais um elemento a ser considerado; ou
seja, a forma com que a narrativa é construída, as informações que são escolhidas, mas
também aquelas deixadas de fora, diz muito sobre o universo que está sendo estudado. De certa forma os lutadores aceitaram que as suas imagens fossem “construídas”

Portanto, a ideia aqui não é analisar somente a forma com que a derrota no ringue
aparece nas narrativas do filme, mas ter como premissa das análises o fato que há
possivelmente uma intenção de que essa imagem seja absorvida como expressão da
“realidade”. Há uma intenção – mesmo nos momentos de intenso sofrimento – de que
todos nós fiquemos convencidos que este é o universo dos lutadores, justificando as
emoções que envolvem a prática e todas as suas expressões; desde momentos de violência justificada, dores diversas, alegrias pelas vitórias e sequelas, tanto físicas quanto
psicológicas. Isso ocorre no mesmo sentido em que Goffman (2011, p. 96), ao analisar
o constrangimento, diz que este “tem a ver com a figura que o indivíduo representa
diante dos outros considerados presentes naquele momento”.

5 A ideia de campo que utilizo aqui é no mesmo sentido que Bourdieu (1996, p. 256), como um espaço simbólico
específico para orientar relações próprias, pautadas por regras específicas e um consenso mínimo sobre essas regras, com graus de codificação que determinam como o “jogo” deve funcionar e quem poderá participar.
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de tal maneira, como uma expressão fiel da imagem que desejam transmitir. Esse argumento se alinha com o sentido em que Joo Ho Kin (2003, p. 230) trata as imagens
fotográficas, como fazendo parte de um “projeto de memória, de um modo de ver a
si próprio numa rede de pseudopresenças que expressam a imagem biográfica que se
deseja deixar como legado”. Rose Satiko Gitirana Hikijino (2012, p. 99) no livro Imagem
da Violência, também chama atenção para a forma com que a mídia ensina ao público o que deve ser temido quando escolhe quais crimes devem ser apresentados com
frequência.
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2 A construção do herói
Quando Marcel Mauss (1980) pesquisou sobre a representação dos sentimentos como
algo que surge não apenas na manifestação individual, mas principalmente como expressões que acontecem em um contexto coletivo, sobretudo no sentido de uma espécie de fala simbólica, ele abria uma porta para entendermos de forma significativa
– no sentido antropológico – as manifestações emotivas. Neste texto clássico de 1921,
intitulado como A expressão obrigatória dos sentimentos, onde ele estudou as manifestações dos sentimentos no ritual funerário de grupos primitivos australianos, cita:
“Os gritos são como frases e palavras. É preciso emiti-los, mas é preciso só porque todo
o grupo os entende. É mais do que uma manifestação dos próprios sentimentos, é um
modo de manifesta-los aos outros, pois assim é preciso fazer.” (MAUSS, 1980, p. 153).
Portanto, a análise aqui busca apresentar elementos semelhantes; ou seja, ten-

O individualismo no filme, que gera um olhar personalista dos lutadores, também é muito marcante. A ideia do homem da modernidade citada por Margaret Archer
(2012) pode ser vista como um objetivo a ser perseguido no discurso dos entrevistados. Archer vai analisar o perfil de dois modelos de homem conceituados por teóricos
como formas de interpretar o comportamento humano: o homem da modernidade e
o ser da sociedade. Para Archer, ao contrário do ser da sociedade, que seria mais precisamente o homem de Durkheim6, completamente dependente do “poder que as forças
sociais têm de talhar e de moldar” aspectos que ultrapassam inclusive a concepção de
self; o homem da modernidade seria praticamente seu oposto, aqueles capazes de “[...]
dominar seu ambiente e, assim, de controlar seus próprios destinos, como se fosse ‘a
medida de todas as coisas’. Além de situar-se fora da natureza, como se fosse seu próprio senhor” (ARCHER, 2012, p. 53).
Para Archer essas duas formas de análises são insuficientes quando utilizadas como
única maneira de entender o comportamento humano; porém, sem negar esta
afirmação, vejo que os elementos que caracterizam o homem da modernidade7 aparecem nos discursos. Não que eles sejam uma espécie de prova da existência e eficiência
desse modelo, muito pelo contrário, os conflitos que aparecem nos relatos mostram
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tar entender de que forma no universo personalista das lutas de MMA, onde expressões de emoções que acontecem após a derrota no ringue servem de base para uma
narrativa que diz respeito a categorias de emoções compreendidas e esperadas pelo
círculo social que envolve a produção das lutas.

6 A ideia do homem de Durkheim é compreendida a partir da sua concepção de fato social, consistindo em “representações e ações” produzidas por muitas pessoas, e não individualmente. Ver: As Regras do Método Sociológico
(DURKHEIM. , 2007) e Sociologia e Filosofia (DURKHEIM, 1970).

7 Archer (2012) atribui ao iluminismo a base para o surgimento do homem da modernidade, por isso a base da
sociedade estadunidense.
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a contradição entre a sua idealização e a “realidade”; assim como mostram também
que estes são os valores utilizados de pilares motivacionais, tanto do próprio espetáculo quanto do desejo de muitos lutadores de continuar lutando. Aquele que atinge a
vitória em uma luta, ou mais ainda, o auge de sua carreira como lutador, é justamente
aquele que conseguiu representar com perfeição o homem da modernidade de Archer.

Precisamos ter cuidado quando tratamos tanto a questão do individualismo do ser da
modernidade, quanto o ser da sociedade de Durkheim, para que um não seja tomado
pelo outro de forma que os agenciamentos dos indivíduos fiquem de fora de uma
análise mais aprofundada10. Portanto, faço a análise do filme sem apagar a agência,
mas vendo os valores do individualismo como comportamento tido por ideal para os
lutadores. Esse cuidado é o mesmo que Archer (2012) vai ter na diferenciação dos dois
modelos, como citei anteriormente; e que Sherry Ortner (2006) vai ter quando explica
a importância de não se confundir agência, com os aspectos do individualismo anglo-americano.
O individualismo que aparece no filme pode ser entendido como uma relação, sobretudo na sociedade estadunidense, entre os aspectos sociais produzidos pelas grandes
metrópoles e a necessidade de expressão desses aspectos no campeonato. A indústria de lutas, através de seu interesse comercial, estimula tais valores nos lutadores,
fazendo com que o ethos capitalista11 do acúmulo seja uma das justificativas para se
enxergarem como verdadeiros heróis solitários em busca de um final heroico para suas
carreiras, estimulando uma postura diante das dinâmicas da vida que se assemelha à
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Quando Jon Jones8 (também conhecido como Bones) conta a história de como ele
atingiu um momento importante da carreira, começa dando atenção para a amizade
com Rashad Evans9, comentando que este tinha sido sua fonte de inspiração. Em seguida ele mostra que logo surgiu como prioridade a necessidade de superá-lo, por
isso, assim que Rashad se feriu, Bones não hesitou em aproveitar a oportunidade alegando que esperar ele se recuperar, como foi proposto pelo próprio Rashad, iria contra
a forma como a vida é. Ele diz: “Não é assim que a vida funciona (se referindo à possibilidade de esperar a recuperação do antigo amigo). Foi a minha oportunidade. Minha
oportunidade de ser grande, e eu fui”. Tempos depois Rishad o desafiou, e Bones venceu – “acabei com ele”. Apesar de ter sido chamado de traidor, ele se justifica dizendo:
“Eu era só um garoto seguindo o meu coração e os meus sonhos.”

8 Jonathan Dwight Jones, mais conhecido como Jon Jones, é um lutador de MMA estadunidense, bicampeão meiopesado do UFC em 2018 e 2011.

9 Rashad Evans é um lutador de MMA, hoje ex-campeão do UFC da categoria meio-pesado. Sua última vitória foi
contra Chael Sonnen em 2013.

10 Segundo Alfred Gell (2018, p. 47) “a agência social pode ser exercida em relação às ‘coisas’, assim como pelas
‘coisas’”, portanto na produção do filme tanto quanto na participação, há uma agência envolvida que, apesar de não
ser o foco de estudo aqui, não deve ser desconsiderada durante a leitura.
11 Ver Max Weber (2007) em A ética protestante e o espírito do capitalismo.
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luta de ringue. Tal atmosfera se torna presente em todos os espaços compartilhados
por eles.
Gilberto Velho apresenta alguns pontos interessantes para pensar esse universo das
lutas de MMA quando analisa o individualismo e seu surgimento como ideologia associada à urbanização:
O relacionamento pessoal direto ‘face to face’, seria típico de pequenos grupos, comunidades, aldeias, etc. enquanto na cidade, especialmente na metrópole, encontraríamos a distância, a impessoalidade e o anonimato. Assim
haveria um contraste entre a predominância da vida grupal, comunitária, com
forte presença de laços familiares e de parentescos e um individualismo que
chegaria na vida metropolitana a formas agonísticas, com perda ou desagregação de rede de parentesco e reciprocidade. Assim os indivíduos tenderiam
a se organizar em famílias nucleares ou ficar cada vez mais isolados, estabelecendo relações mais impessoais e distantes. (VELHO, 2000, p. 16)

Entretanto, mesmo que se constate o individualismo presente como valor, o que constrói a ideia de Eu do lutador ainda não está completa. Por si o individualismo resolve
a análise dos comportamentos no filme; pois, se podemos entender que aquele que
sai vitorioso de uma luta é aquele que vai representar melhor os valores do homem da
modernidade de Archer, o elemento mais interessante é entendermos os motivos que
geram a justificativa da derrota, e narrativas são construídas para ressignificá-la. A ideia
de fachada de Goffman (2011) e sua análise sobre as formas com que o constrangimento acontece a partir da perda da fachada nos auxilia, portanto, a entender de que
maneira os lutadores se esforçam para reconstruir o papel do vencedor, do homem da
modernidade, quando esse foi perdido devido à derrota.
Há também uma diferença entre a forma com que o individualismo acontece em homens e mulheres. A fala da lutadora Sarah MacMann12 ilustra bem. Sarah aponta como
causa principal de sua entrada no mercado de lutas um acontecimento trágico que
ocorreu com o irmão, mas conta em seguida a relação de gênero bem marcante que
existe entre os lutadores. Sua permanência no campo das lutas de MMA foi difícil porque o padrão de lutador excluía as mulheres desse universo. Em sua fala ela diz:

>>> Artigos

As formas agonísticas, citadas por Velho, de alguma maneira se relacionam com aspectos da agressividade esperada nas lutas e no comportamento dos lutadores durante o
evento. Uma agressividade que nem sempre se mostra só em forma de discurso, mas
também nas posturas corporais, vestimentas e relações com familiares e amigos. Com
a quebra da relação “face to face”, a partir do surgimento das grandes metrópoles, a
impressão que temos é haver um aumento da expectativa do encontro no ringue.

[...] aos 14 anos decidi que queria fazer algum esporte. Eu quis lutar porque
parecia o esporte mais natural. Mas na Carolina do Sul não aceitavam isso.
Mulheres deveriam cozinhar e limpar para os homens, não lutar com eles. Era
uma época diferente. Eu sempre fui meio cabeça-dura. Quando diziam que eu
12 Sara McMann é uma estadunidense ex-lutadora de wrestling no estilo-livre - medalhista nos jogos olímpicos,
campeonato mundial e jogos panamericanos - e atualmente é lutadora de MMA.
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não poderia fazer algo, principalmente por ser mulher, eu dizia: ‘Sem chance.
Eu vou fazer isso. Você não pode me dizer o que posso ou não fazer, do que
sou ou não capaz’.

As falas da Michelle Waterson13 e Angela Lee14 seguem a mesma linha, e mostram
como a entrada no universo das lutas foi entendida como instrumento de afirmação de
gênero em um campo ainda machista, expresso nos comentários de alguns lutadores
quando perguntados sobre a participação feminina. Michelle diz: “as artes marciais me
ajudaram muito. Comecei a lutar desde pequena e isso moldou a minha autoestima.
A luta me deu uma voz.”; e Angela diz em seguida: “[N]ós lutadoras temos uma voz,
podemos ser ouvidas. Cada vez que entramos no ringue ganhamos mais respeito.
Acho que isso nos coloca na posição de ser a voz das mulheres do mundo todo que
não têm a oportunidade de ser ouvidas”.
Apesar de todos esses desdobramentos do individualismo, ele não é o único que está
em relação com a identidade do lutador. Ele se “se perceber” enquanto homem da modernidade não explica todo estímulo para se atingir o auge da carreira, a necessidade

Apresento abaixo uma breve relação entre as etapas da trajetória do herói e possíveis
momentos da trajetória dos lutadores, usando como base a síntese dos doze passos
de Campbell apresentados por Ricón (2004), inspirados no livro de Christofer Vogler
(1997), A Jornada do Escritor. Segundo Ricón, eles se adéquam melhor às narrativas
contemporâneas (cinema e TV).
1 - O mundo comum: “A maioria das histórias leva o personagem principal para fora
do seu mundo comum, cotidiano, em direção a um mundo especial, novo e estranho”
(RICÓN, 2004, p. 2). O momento em que o lutador nem pensou em entrar no circuito.
Ele está, para o contexto das lutas, completamente anônimo.
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da vitória a qualquer custo. Por si, o individualismo poderia existir mesmo em momentos de derrota, mesmo que o lutador desistisse do universo das lutas e escolhesse
projetá-lo em outra atividade. Há algo ainda que, associado a esse individualismo,
mantém a motivação para perseguir o ponto máximo da carreira. Existe um modelo
a ser atingido, um tipo ideal perseguido durante sua trajetória, e esse modelo se assemelha a jornada do herói (CAMPBELL, 1949). O conceito de monomito15 pode ser
visto indiretamente como elemento marcante na maioria das falas quando produzem
narrativas sobre suas histórias.

13 Michelle E. Waterson é uma lutadora estadunidense de artes marciais mistas que atualmente compete no pesopalha do Ultimate Fighting Championship.

14 Angela Lee é uma lutadora de artes marciais mistas singapurense nascida no Canadá. Em 2015 estreou no MMA
profissional pelo ONE Fighting Championship onde é a atual detentora do cinturão peso átomo.

15 Monomito é um conceito de jornada cíclica presente em mitos, conforme o antropólogo Joseph Campbell. O
termo aparece pela primeira vez em 1949, no livro The Hero with a Thousand Faces (CAMPBELL, 1949). Ver também
(BRANDÃO, 1987).
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2 - O chamado à aventura: “Ao herói é apresentado um chamado à aventura, um
desafio de grande risco. Uma vez apresentado esse chamado, o herói não pode mais
permanecer indefinidamente em seu mundo comum” (Ibid. p.2). É quando o próprio
aspirante a lutador passa a conhecer o universo das lutas e vê a possibilidade de se
tornar um herói.
3 - A recusa do chamado: “É normal qualquer herói sentir medo após ser chamado
à aventura. (...) Quando o herói recusa, é necessário que em algum momento surja
alguma influência para que ele vença esse medo” (Ibid. p.2). Aqui, as referências são
os diálogos sobre a relação familiar. São as pessoas que, no entorno, ajudam o herói
a vencer qualquer receio que possa surgir quando ele se vê diante da trajetória. Pode
estar relacionado também com qualquer acontecimento que o dê incentivo a seguir.
4 - O encontro com o mentor: pode ser o próprio treinador, a escola de treino, um local
onde ele se qualifica e recebe apoio para sua jornada.
5 - A travessia do primeiro limiar: “Finalmente o herói se compromete com sua aventura e entra plenamente no mundo especial ao efetuar a travessia do primeiro limiar”
(RICÓN, 2004, p. 3). É o momento em que ele faz sua primeira luta importante e se
coloca de fato no circuito.

7 - Aproximação da caverna oculta: “Aqui o herói chega à fronteira de um lugar perigoso onde está o objeto de sua busca.” (Ibid. p.3). Esta etapa é representada por novos
desafios, lutadores mais robustos, também profissionais. Ele começa a vislumbrar o
auge da carreira.
8 - A aprovação suprema: “A provação suprema é o momento crítico nas histórias. O
herói enfrenta a possibilidade de morte” (Ibid.p.3). Ela pode ser relacionada a uma luta
importante como uma batalha por um cinturão, contra alguém mais forte ou qualquer
outro desafio inédito. Ele acontece em cada luta profissional considerada um marco na
carreira. É nesse momento que, havendo derrota, nasce o constrangimento de Goffman
que falarei mais a frente. É como se o lutador ficasse preso nesta etapa da trajetória do
herói, precisando superá-la, e se ocorrer algum problema físico ou psicológico que o
impeça de prosseguir obrigando-o a decretar o fim da carreira, nasce uma espécie de
trauma e ele entra em crise pela superação dessa fase.
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6 - Testes, aliados e inimigos: “No momento em que o herói entra no mundo especial,
encontra novos desafios, testes, faz aliados e luta contra inimigos” (Ibid. p.3). Após a
primeira luta ele se estabelece no circuito, conhece pessoas e passa a ser considerado
um lutador profissional.

9 - A recompensa: “Após sobreviver à morte, derrotar o dragão e salvar a princesa, o
herói e o espectador têm motivos para celebrar” (Ibid. p.3). Essa etapa acontece com a
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vitória da luta anterior seguida por eventuais comemorações, aquisições de bens materiais, acesso a círculos sociais diferenciados, etc. A trajetória do herói segue seu fluxo.
10 - Caminho de volta: “O caminho de volta é onde começa o terceiro ato
da história. O herói ainda está no mundo especial e corre perigo.” (Ibid. p.3). Após a vitória anterior e sua recompensa, ele ainda não se aposentou e surgem outros desafios.
Ele ainda não chegou ao auge. Nota-se que nesta etapa há sempre o retorno à etapa
anterior, enquanto ele, desafiado, precisa manter a identidade do herói da trajetória
imaginada.
11 - Ressurreição: “O herói deve “renascer” e, assim, purificar-se antes de voltar ao
mundo comum. Isso até pode ser um segundo momento de vida e morte, ainda mais
intenso que a provação suprema. Essa etapa é uma espécie de exame final do herói,
para ver se realmente aprendeu as lições” (Ibid. p.3). Representada na trajetória do lutador como a última luta da carreira, antes da aposentadoria.

Apesar de a trajetória do herói ser uma narrativa que normalmente é reproduzida em
filmes, séries, quadrinhos, etc., utilizá-la para uma análise de histórias que se pressupõem “reais” pode parecer uma tentativa de adequar a própria “realidade” a um “esquema já pronto”; porém, no mesmo sentido em que falei no início sobre as narrativas
cinematográficas, é interessante considerar que a diferença entre a realidade dos lutadores fora do filme e a forma como suas trajetórias são apresentadas neste, passa por
um processo de adequação pela própria natureza da construção cinematográfica. Os
documentários não representam uma cópia fiel do que seria a “realidade”, como diz
Bill Nichols (2010, p. 47), ele
[...] não é uma reprodução da realidade, é uma representação do mundo em
que vivemos. Representa uma determinada visão de mundo, uma visão com
a qual, talvez nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do
mundo nela representados nos sejam familiares.

E Gonçalves (2016, p. 19) vai dizer:
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12 - Retorno com o elixir: “O herói retorna ao mundo comum, mas toda a jornada não
tem o menor sentido se ele não trouxer consigo um elixir” (RICÓN, 2004, p. 4). O Elixir
na trajetória dos lutadores pode ser representado por toda experiência, sua história de
vida. Ele volta para o mundo comum, mas com algo a mais que é todo seu histórico de
campeão. Ele vira referência no circuito e a trajetória do herói está cumprida.

Questiona-se a linguagem do documentário de modo a expor suas entranhas,
desvelando o que está por trás de uma imagem pretensamente científica. Ao
se colocar em suspensão o que parecia ser simples técnica de filmagem (travelling, panorâmica, som direto, música), tomadas como registros de verdade
ou verossimilhança, desconstrói-se esta ‘naturalidade’ das imagens no documentário.
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A ideia aqui não é mostrar se os lutadores cumprem ou não a trajetória do herói, mas
expor que ambas, tanto a história de vida dos entrevistados quanto a própria construção cinematográfica, se esforçam para reproduzi-la. A necessidade de construir a ideia
de um “personagem” que segue as etapas da trajetória do herói aparece nos discursos
e é nesse sentido que ela se transforma em um tipo ideal a ser seguido, por fazer parte
da identidade do lutador, servindo também para que eles não saiam dos circuitos de
lutas, buscando sempre uma vitória atrás da outra; e entrando em um conflito com
essa identidade quando a derrota se apresenta com impeditivo do retorno aos ringues. O filme, portanto, além de ser um produto de entretenimento, ganha um caráter
didático para os próprios lutadores e para os simpatizantes que pretendem se iniciar
na carreira.

No entanto, o anonimato16 aparece quando a trajetória do herói está no início, apontado nos lutadores que ainda se encontram nas lutas clandestinas que aconteceriam em
áreas de reserva indígena17, imaginando-se que este seguirá um caminho semelhante
à de todos os competidores que atingiram o auge da carreira e representam o exemplo maior da possibilidade de realização; portanto, esse anonimato existe no contexto
do universo das lutas oficiais que é o lugar onde a trajetória do herói acontece. Nesse
sentido que a necessidade de vitória – a saída do anonimato – passa então a ser a necessidade de seguir e manter a trajetória do herói, onde valores do ethos individualista,
seguindo as características do homem da modernidade de Archer (2012), aparecem
como a base de realização dessa trajetória, fazendo com que o herói exista em função
unicamente dela18.
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Quando Gilberto Velho (2000) fala sobre as características do individualismo, é interessante perceber que uma delas não é vista no perfil dos lutadores que alcançaram
o auge, que é o fato de não serem necessariamente anônimos. O que se torna uma
diferença entre o individualismo, no sentido de uma concepção atribuída a indivíduos
comuns de uma coletividade, e o individualismo associado ao perfil do herói esportivo analisado aqui. Se o primeiro, segundo Gilberto Velho, possui características como
distância, impessoalidade e anonimato; o segundo tem a divulgação de seus feitos
com o universo que compõe as lutas (público, produtores, canais de televisão e patrocinadores) como algo completamente inerente à sua atividade; semelhante à análise
que Fausto Amaro (2013) faz do herói esportivo a partir das representações no filme
“Heleno”.

16 É comum na lógica da trajetória do herói, ou monomito (CAMPBELL, 1949), o começo da história em lugares
simples onde existe o anonimato completo do personagem. No entanto, nada indica que tais lutas sejam, além de
clandestinas, anônimas. Esse anonimato está na fala do entrevistado, está em como ele se vê quando atua em lutas
clandestinas, ele é anônimo dentro da lógica da trajetória do herói.
17 No filme não há nenhuma especificidade sobre o termo “reserva indígena”. A utilização no texto, portanto, foi
para chamar atenção à sua referenciação como um ambiente clandestino.

18 O fato de o herói existir unicamente dela não elimina o aspecto sociológico de que a sua trajetória só é entendida
como valor somente quando reconhecida pela sociedade.
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A vitória maior passa não mais a ser apenas a conquista do dinheiro, o reconhecimento
público, ou um embate pessoal com outro lutador. Todos esses elementos são importantes, mas é na realização da trajetória que está o seu maior objetivo; assim como
na crença dos valores individualistas que alimenta a ideia de que a trajetória do herói
sempre será possível. Mesmo que o herói atue em nome do bem-estar comum (VALLE;
TELLES, 2014), o que poderia sugerir um abandono de si em função dos “outros”, para
que ele se estabeleça enquanto herói, com sua capacidade de estar acima dos padrões
comuns19, portanto com poderes de romper com as forças sociais que colocam limites
(como se fosse ele fosse capaz de superar o Homem de Durkheim), ele precisa do individualismo enquanto base de sustentação da sua personalidade. É esse indivíduo, uma
espécie de mônada que se enxerga como o herói da trajetória do herói de Campbell
(1949), que chamo de Eu-lutador do filme.

Nesta parte do texto vou me aproximar um pouco do olhar de Goffman para entender
como sua ideia de constrangimento surge em uma situação de derrota do lutador. O
ponto de partida é o encontro face a face, onde Goffman (2011, p. 91) vai dizer que
este acontece “quando os indivíduos reconhecem que se moveram para a presença
imediata uns dos outros e termina com uma retirada aceitável da participação mútua”. Como para Goffman (2011) o constrangimento surge com a ruptura da interação
provocada por interferências que perturbam o encontro face a face; ao observar a
luta, percebe-se que ela é um encontro face a face forçado20, porém com o objetivo
específico de resultar no constrangimento de um dos lutadores. Se em um encontro
qualquer entre dois indivíduos esse resultado não está previsto, na luta analisada aqui
ele é muito claro. Nesse sentido, seguindo os passos de Goffman podemos entender
que o incidente constrangedor é causado por quem vence a luta, e é constrangedor
não apenas para aquele que perdeu, mas para todos que o apoiaram e que estavam
no momento da luta, ou o acompanham em momentos posteriores e conhecem a trajetória do lutador derrotado desde o seu surgimento. Michael Chandler21 após contar a
história de como ele se esforçou para se tornar lutador, e como trava uma luta solitária
para manter o peso exigido pela categoria, diz:
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3 O fim do herói

19 Dentre as etapas apresentadas por Andrea Nero (2014), quando estudou a influência do cinema no aprendizado
utilizando a jornada do herói de Campbell e o filme O Equilibrista (PETIT, 2009), a etapa seis seguindo a linha de
(MARTINEZ, 2008) sugere que a personagem é o único capaz de superar os desafios da trajetória, é o momento em
que “você percebe que só depende de você mesmo” (NERO, 2014, p. 7); e quando, na análise do filme propriamente,
ela aponta na etapa nove a absorção de “poderes” adquiridos depois de um contato com a morte, “onde o homem
comum desaparece pelo meio de uma morte simbólica para o surgimento do herói” (NERO, 2014, p. 10).

20 O termo “Forçado” não significa que os lutadores foram obrigados, mas representa uma disputa programada,
num ambiente onde o encontro não acontece de forma tão fácil (VELHO, 2000).
21 Michael Chandler Jr. é um lutador estadunidense de artes marciais mistas e atualmente possui 22 vitórias, sendo
a mais recente contra Dan Hooker em 2021.
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Perder é difícil. Tive um treino duro, estratégico, e me cerquei de pessoas
certas, as pessoas que me ajudariam, e eu nunca me vi perdendo. Eu venci as
minhas 12 primeiras lutas, [...]. Entrei nesse esporte para ser campeão, subir
na plataforma e ser visto, então não imaginava como seria possível perder ali.
Mas aconteceu. Eu praticamente voltei dos mortos.

Há também diferenças nas formas de se expressar o constrangimento, seja ele na forma de um orgasmo abrupto, ou através de um desconforto contínuo, mais leve (GOFFMAN, 2011). Se o orgasmo abrupto pode ser visto no momento da derrota no ringue,
o desconforto contínuo pode ser visto na expressão constante daquele que não consegue voltar e completar sua trajetória. Esse aspecto aparece na fala de praticamente
todos os lutadores que por algum motivo não podem mais lutar.
Assim, pontos críticos também são reconhecidos no filme, ou seja, momentos em que
[...] o indivíduo alvoroçado desiste de tentar ocultar ou minimizar seu desconforto: ele cai no choro ou em paroxismos de riso, tem um acesso de cólera,
ou é acometido por uma fúria cega, desmaia, corre para a saída mais próxima,
ou se torna completamente imóvel, como se estivesse em pânico (GOFFMAN,
2011).

Meu treinador disse que não podia ir porque não tinha dinheiro, mas mandou
eu ligar pra ele assim que acabasse a luta. Depois da luta, eu só me lembro
de ter insistido que precisava ligar para Norman. Meu cérebro não fez mais
nada. Eu não sabia onde estava, o que estava fazendo. Só lembro de ter dito
que precisava ligar para ele, então disse para todo mundo. Disse para todo
mundo que podia me ouvir. Pegamos o telefone e eu liguei para ele. Ele perguntou: ‘você está bem?’. Eu disse: ‘Não sei’. Ele perguntou: ‘Você venceu?’.
Eu disse: ‘Venci o que?’. ‘Você lutou. Venceu?’. Ele mandou outra pessoa falar
ao telefone. E... Desculpem... [fala emocionada] Eu pus outra pessoa na linha,
e ele decidiu que... Ele disse que... Ele mandou o cara me levar para o hospital.
Desculpem, eu fico emocionado porque... Esse cara... Isso foi quando ele...
Ninguém ao meu redor sabia que eu estava alterado.

Nitidamente Gary narra o momento em que não se importava mais se todos perceberiam seu desconforto, mesmo dizendo que ninguém sabia que ele estava alterado,
sua história mostra o momento de pânico que envolveu a situação. A ligação para o
treinador surge como a saída mais próxima citada por Goffman, assim como o fato de
seu cérebro não fazer mais nada, soar como a imobilidade também citada.

22 Gary Goodridge Henry, apelidado de “Big Daddy” é um antigo e famoso lutador de pesos pesados de Kickboxing
e MMA de dupla nacionalidade: nasceu em Trinidad e Tobago e naturalizou-se Canadense. Este esteve presente nos
primeiros eventos do UFC e do extinto Pride e participou em muitos torneios do K-1 World Grand Prix.
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Tais características aparecem na fala do lutador Gary Goodridge22, no momento da
entrevista que ele conta as sequelas físicas e emocionais deixadas por uma luta, e cita
como consequências o esquecimento, fala alterada e agressão. Seu discurso sobre o
momento em que perde alguns sentidos após uma luta é semelhante à descrição de
Goffman:
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4 O teste de provocações

Cormier, incidentes agressivos e determinantes para a luta, surgiram fazendo com que
ela se tornasse “pessoal”, pois no momento do teste um deles rompeu com a “regra”
de apenas provocar, agredindo fisicamente seu oponente. O fato de ele ter reagido,
mostra que se tornou “pessoal”. Isso é apresentado no filme como uma exceção, sugerindo que o objetivo subentendido e legítimo, não é esse. É nesse sentido que o teste
se torna “simulado”, podendo o lutador ganhar a fama de violento e descontrolado
caso ele escolha lutar com o outro fora do momento e do espaço apropriado. Goffman (2011) vai falar de algo semelhante ao teste de provocações, que são momentos
em que “o jovem passa até desenvolver uma capacidade de manter a compostura”.
Provar que pode manter a compostura, portanto, pode ser entendido como um dos
objetivos (senão o principal) desse teste que acontece antes das lutas; considerando o
mais forte ou o mais resistente lutador, aquele que conseguiu não ser atingido pelas
provocações, ou nos termos de Goffman, manter o aprumo, garantindo que os papeis
continuem intactos.

5 O futuro do herói
Por fim, existe ainda um elemento importante na análise do filme que precisa ser colocado. Diz respeito a uma projeção do Eu-lutador no futuro. Com o constrangimento da
23 A palavra “performance” deve ser compreendida no seu sentido antropológico, considerando as definições de
autores bases do campo como o Richard Bauman (1978), Victor Turner (1987), Judith Butler (2003), Erving Goffman
(2011) e Richard Schechner (2013); nesse, levando considerando estudos sobre arte verbal; dentre outros. Dentre as
performances construídas pela indústria do MMA, além do duelo citado, os momentos anteriores à luta são construídos com a fala do narrador buscando estimular a emoção do público com a apresentação dos lutadores, os próprios entram no ambiente onde será realizado a luta de forma a exibir seus dotes, com músicas e poses para fotos,
além do processo de preparo do lutador (como a aplicação de vaselina no rosto e no queixo, seguido de formas de
verificação de irregularidades). Tudo isso acontece enquanto performances são exibidas na transmissão televisiva.
São apresentadas imagens em tom cinematográfico de momentos do treino dos lutadores, complementadas pelos
narradores falando constantemente sobre suas trajetórias; tudo até o exato momento em que a luta inicia.
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Outro ponto interessante para análise é o teste de provocações que os lutadores passam nos momentos de “divulgação” da luta. O teste consiste em um evento aberto
ao público em que os dois lutadores se encontram e trocam provocações, insultos e
promessas de que alcançarão a vitória sobre seu oponente. Seus rostos ficam bem próximos, ambos os lutadores performando a possibilidade de uma agressão. Tal evento
acaba despertando no público uma atmosfera de que a qualquer momento um ataque
corporal poderá acontecer fora do local apropriado. O teste costuma acontecer de
“forma simulada” sendo esperado que nada saia do controle, pois a indústria de lutas
do MMA mantém todo um conjunto de performances23 aguardadas pelo público, estimulando que cada luta pareça um momento único no imaginário dos fãs. No entanto,
como mostra bem a fala do narrador do filme quando conta o encontro entre Jones e
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derrota, ele gera uma expectativa de realização da trajetória do herói. Goffman (2011,
p. 108) vai dizer que “apesar de não conseguir apresentar um Eu sustentável e coerente
nesta ocasião, ele pelo menos está perturbado pelo fato e pode se provar digno em
outro momento”.
No filme, este elemento aparece principalmente como uma das formas de se resolver
o constrangimento, e de fazer uma manutenção do ethos individualista com a expectativa de se cumprir a jornada do herói, dando sentido ao Eu-lutador; ao mesmo tempo
que cria um estado de confusão para aqueles que estão impossibilitados de voltar a
lutar. Gary Goodridge relata:

A história de Michael Gaymon (também conhecido como The Joker) é um bom exemplo de como a quebra da expectativa de futuro surge como a quebra da maneira de
controlar o constrangimento do presente. Gaymon dedicou a vida ao MMA, e mesmo
tendo participado de 22 lutas profissionais, com 39 anos ele nunca chegou ao auge da
carreira; o que gerou estados de depressão constantes e comportamentos suicidas. A
expectativa de futuro foi interrompida devido a diversas lesões no rosto, o que provocou sua retirada do mercado de lutas. A todo instante suas falas no documentário
expressam um estado psicológico alterado, onde ele mesmo se coloca da seguinte
maneira: “Estou tentando ser mais otimista por fora. Por dentro, por dentro está uma
droga.” Diante da preocupação sobre sua condição financeira, o fato de não poder
lutar aparece como principal motivo do seu estado. Uma situação que nos sugere a
análise de Z. Bauman (2007, p. 31) sobre os efeitos de uma sociedade de consumidores que inclui na dualidade sujeito-objeto a dualidade consumidor-mercadoria, onde
o tensionamento existente na relação entre os dois “é oferecida à percepção como
inadequação, inconsistência ou imperfeição de uma mercadoria mal escolhida”. Nesse
sentido, a quebra das expectativas faz de Gaymon uma mercadoria defeituosa ou imperfeita. Nos termos de Bauman, conforme as estratégias exigidas pelo consumismo
dirigido para o mercado, torna-se necessária sua troca imediata.
A fala final do filme, – que é construída com imagens que reforçam o imaginário individualista, mostrando lutadores se exercitando de forma solitária e com um fundo
musical que sugere introspecção, inspiração e heroísmo – dita por Michael Gaymon
também é interessante:
Para os que arriscam o corpo e a mente em nome do orgulho da glória e do
entretenimento, não importa se a jornada é estável, ou se o corpo e a mente
os deixam na mão. Eles sempre estão lutando. Para esses homens e mulheres, nenhuma derrota os faz desistir. Nenhum juiz pode parar a luta, nenhum
córner pode mostrar o caminho. Precisam achar a força para continuar den-
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Você sempre quer lutar mais, mesmo que já tenha cansado e já tenha quase
morrido. Seus pés ardendo, suas mãos imobilizadas. ‘Não, estou bem, não vou
parar.’ Lutadores sempre dizem isso porque estão atrás do arco-íris, achando
que o Sol vai brilhar. Se durar mais um segundo, você acha que pode vencer.
Eu não conseguia parar.
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tro deles próprios. E por isso acompanhamos suas histórias tão atentamente.
Suas vitórias magníficas e derrotas devastadoras. Por um momento podemos
abandonar nossas preocupações e testemunhar o triunfo de outros.

A indignação que surge nos lutadores não está relacionada à derrota do ringue, mas
ao que essa derrota provoca no Eu-lutador, construído em bases onde o indivíduo
deve agir sozinho, vencer sempre e cumprir sua trajetória de forma a se tornar a grande confirmação de que ela é real, que ela deve acontecer de fato. Na trajetória do herói
não existe a possibilidade da derrota; portanto, o constrangimento da derrota provoca
indignação porque nega a existência do Eu-lutador. Derrotado, seja por outro lutador,
pelas condições físicas ou psicológicas, ele teve sua trajetória interrompida.

6 Considerações finais

Inicialmente foi exposto um pouco sobre o contexto do filme e das lutas de MMA, em
seguida falei da importância de não tratarmos as informações do filme como verdades
irrefutáveis, mas como aspectos de um campo que deseja ser visto e interpretado daquela maneira. Em seguida foi elaborada a construção do Eu-lutador, unindo os valores
do individualismo de Gilberto Velho à concepção da trajetória do herói de Campbell.
A explicação de Velho ajudou a entender o surgimento do individualismo a partir do
contexto das grandes metrópoles. Assim, Eu-lutador é um termo que utilizo aqui para
sintetizar uma construção narrativa e um olhar que o lutador tem da própria trajetória.
Esse olhar sobre si é constante no filme e a quebra da expectativa de realização desse Eu-lutador, no momento da derrota do ringue, é que provoca o constrangimento.
Desde o momento que esse Eu é projetado na forma de compreender o universo das
lutas, oferecendo assim um motivo ao lutador para continuar participando dos campeonatos, ele precisa existir a qualquer custo, o que faz das vitórias alcançadas no ringue
um motivo secundário, mas necessário para manter esse Eu vivo. Ou seja, a vitória no
ringue é necessária para consolidar a verdadeira vitória, a realização da expectativa
“com perfeição”, a realização da própria trajetória do herói.

Todo esse dilema, essa busca dos lutadores de apresentarem suas histórias dentro
da perspectiva do Eu-lutador, aparece como questão principal na narrativa do documentário. A partir do momento que essa perspectiva é tida como leitura padrão das
histórias de vida apresentadas no universo das lutas, o que o documentário faz é tentar
nos convencer, através da exposição de emoções específicas como raiva, medo, decepção, etc., de como cada lutador realiza tal trajetória, mostrando os que conseguiram
e aqueles que ainda estão por tentar realiza- la. Nesse sentido, a fala final do filme
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Este artigo apresentou um breve apanhado de elementos que aparecem no filme O
Espetáculo da Dor, analisando impressões da realidade vivida pelos lutadores.
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Os aspectos do individualismo no Eu-lutador, que surgem como justificativas para a
manutenção da trajetória do herói, certamente não relatam com profundidade outros
desafios que seriam “irrelevantes” do ponto de vista dessa trajetória; ou seja, desafios
onde a resolução não passa por questões individuais, mas sim estruturais da sociedade. O filme, por exemplo, aborda a questão de gênero de forma tímida e coloca o
problema como sendo apenas do universo feminino. Questões como diferença de raça
e classe social nem mesmo são colocadas como uma variável importante na história
de vida dos lutadores. A representação do evento é feita apenas dentro dos Estados
Unidos, mesmo os organizadores definindo-o como um esporte globalizado. Os lutadores de outra nacionalidade, no documentário, são tratados como estadunidenses,
apagando qualquer contextualização que ponha em risco os valores do Eu- lutador; ou
seja, qualquer problema que ponha em risco o individualismo que sustenta as narrativas da trajetória do herói, é ocultado. Nesse sentido, eu chamo atenção para o que foi
dito no início do artigo, sobre a escolha das narrativas apresentadas no documentário.
Elas acontecem de tal forma que, muitas das vezes, o mais relevante de se observar não
é apenas o que foi dito e como foi dito, mas, sobretudo, o que ficou de fora no momento da construção do roteiro, fazendo com que os dramas apresentados sejam os
dramas “permitidos” porque corroboram com a imagem do Eu-lutador e sua trajetória,
a trajetória entendida como legítima. Tudo isso em detrimento de outros dramas, que
poderiam até mesmo subverter a lógica dos valores compartilhados pelos que produzem e participam do evento; desconstruindo assim o motivo principal que faz com que
os lutadores continuem buscando sua realização nas lutas de forma incessante.
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The embarrassment show: individualism and the
journey of the archetypal hero of MMA fighters in
the movie The Hurt Business
Abstract >

This paper analyzes the performance of MMA fighters in the documentary The Hurt
Business. The paper presents the construction of combatant’s identity through Individualism’s concept by Gilberto Velho, and also uses both Joseph Campbell’s Journey of
the Archetypal Hero and Goffman’s concept of Embarrassment to show the meaning
of narrative constructions after defeat, foster reasons for a relentless pursuit of victory.

Keywords >

Individualism; Journey of the archetypal hero; Martial art; The Hurt Business.
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Resumo >

Este texto reconstrói e analisa, de forma fragmentária, a participação
da fotógrafa paranaense Fernanda Castro (1951) na Primeira Mostra de
Fotografia Latino Americana Contemporânea (1978), ocorrida na Cidade
do México. A partir da documentação sobre o evento, fragmentos
biográficos da artista e da leitura das duas imagens realizadas pela
fotógrafa selecionadas para exposição, temos por objetivo mapear e interpretar as intencionalidades da proposta curatorial do evento, que tinha
como premissa a formulação inaugural de uma identidade da fotografia
latino americana. Para isso utilizamos o catálogo da Mostra e pesquisa no
acervo da Hemeroteca Digital Brasileira. Por fim, entendemos que produzir,
no presente, sentidos a partir de eventos, pessoas e espaços do passado
se configura em uma estratégia de reparação a partir da qual é possível
localizar trajetórias e representatividades de mulheres em acervos públicos
e institucionais que narram a história da fotografia no Brasil, de forma mais
estrita, e na América Latina.

Palavras chave >

Primeira Mostra de Fotografia Latino Americana; História da fotografia; Fernanda
Castro.
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A Primeira Mostra de Fotografia Latino Americana Contemporânea ocorreu no Museu
de Arte Moderno do México, sediado na Cidade do México, entre 11 de maio e 09 de
julho de 1978. Concomitante à exposição, durante os dias 14 a 16 de maio, realizou-se
o Primeiro Colóquio Latino Americano de Fotografia, no Museu Nacional de Antropologia, na mesma cidade, com convidados representantes de países da América Latina,
Estados Unidos e Europa, para mesas de conversa em torno de temas relacionados a
fotografia no subcontinente.
Os eventos foram organizados pelo Conselho Mexicano de Fotografia (CMF)1, presidido pelo fotógrafo Pedro Meyer2, em parceria com o Instituto Nacional de Belas Artes
e o Museu de Arte Moderno do México, e apoio de instituições públicas e privadas3.
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1 Introdução

1 A instituição foi formalizada em 1978 a partir do encontro dos fotógrafos Pedro Meyer, Lázaro Blanco Fuentes, e a
crítica de arte Raquel Tibol, que em um primeiro momento, tinham o objetivo de realizar a primeira mostra coletiva
com fotógrafos e fotógrafas da América Latina (LEITE, 2018).
2 Pedro Meyer(1935) é fotógrafo espanhol, naturalizado mexicano.

3 Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Nacional de Antropologia e História, Museu de Arte Moderna, Museu
Nacional de História, Museu Nacional de Antropologia, Secretaria de Turismo, Secretaria de Relações Exteriores,
Secretaria de Comunicações e Transportes, Petróleos Mexicanos, Canal 11 de Televisão, Nacional Hotelera, Mexicana
de Aviação, Aeroméxico, Universidade Iberoamericana, Industrias Resistol, Casa Pedro Domecq, Pepsicola Mexicana,
Aerolíneas Argentinas, Western Airlines, Varig (CONSELHO, 1978).
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Figura 1 – Digitalização da capa do catálogo Hecho en latinoamerica (A autora, 2020).
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A fim de nos aproximarmos dos eventos, sobretudo da Mostra de Fotografia, recorte estabelecido neste texto, utilizamos a publicação Hecho en Latinoamérica. Primera
Muestra de la Fotografía Latinoamericana Contemporánea (fig. 1), organizada pelo CMF
após a exposição4. O livro contempla fichas técnicas das organizações, e textos curatoriais de apresentação, convocatória e seleção do júri. Além do espanhol, os argumentos da curadoria foram traduzidos para o inglês e o francês - iniciativa que demonstra
o interesse dos organizadores em circular o catálogo além dos países latinos.

Há ainda uma seleção de obras dos fotógrafos e fotógrafas participantes da Mostra,
e de artistas convidados. A última seção do livro é composta de notas enviadas pelos
autores e autoras das imagens sobre suas produções, em cópias facsimile, tal como
foram enviadas ao evento5.
4 Pudemos acessar o documento por meio de visita ao acervo pessoal do fotógrafo Alberto Melo Viana, um dos
fotógrafos brasileiros selecionados para a Mostra. Agradecemos pela disponibilização do documento.
5 Não localizamos o texto enviado por Fernanda Castro. Desconhecemos se foi enviado junto aos demais documentos
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A partir dessas informações, consideramos essa publicação um documento relevante
para a interpretação dos argumentos curatoriais do evento, e o acesso à iconografia
de parte da exposição. Nela, figuram duas imagens em preto e branco, de cunho documental, com autoria de Fernanda Castro (1951, Arapongas/PR). A fotógrafa atuou
como fotojornalista em periódicos paranaenses e para as sucursais de veículos nacionais em Curitiba desde o final da década de 1970, também trabalhou, durante mais de
30 anos, como fotógrafa da Secretaria de Comunicação Social do Estado do Paraná.
A seguir, pretendemos reconhecer as possibilidades, condições e potencialidades da
participação da fotógrafa no evento e no acervo do Centro de la Imagen de México6,
como fragmentos que localizam a representatividade de sua trajetória como mulher
negra nesta coleção. Como afirmam Simioni e Eleutério (2018), problematizar a ausência e presença de mulheres nos arquivos, uma vez que são resultado de seleções,
ordenamentos e inscrições institucionais permeadas de escolhas, permite explicitar inclusões, exclusões e omissões sobre os grupos sociais ali representados. Ademais, além
de produtores de hierarquias sociais, é importante destacar que os acervos são, desde
sua episteme, constituídos como dispositivos coloniais que estabelecem tais estruturas
de poder7.

O texto de apresentação do catálogo expressa a intenção ambiciosa da organização
com o evento, qual seja: “saber sobre a criação fotográfica especificamente latinoamericana; conhecer-nos e reconhecer-nos como produtores - no campo fotográfico de linguagens e significados próprios da nossa América Latina” (CONSELHO, 1978, p.5)8.
Assim, a Mostra seria o primeiro evento pela unificação e construção de uma identidade
da fotografia latinoamericana, descrita de tal modo a pressupor características que
seriam próprias da produção no subcontinente. Mas o que seria essa produção
fotográfica essencialmente latinoamericana? Apesar do evento pretender responder a
essa problemática, é importante destacar, ainda que ultrapasse o objetivo deste texto,
que a essa proposta poderia estar reiterando categorias estéticas, modos de ver e
regimes de visualidade hegemônicos no campo da fotografia artística e documental.
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2 A premissa de uma fotografia latinoamericana

solicitados na convocatória ou não foi publicado pela organização. De todo modo, entendemos que seria um texto
importante para acessar outra camada de inteligibilidade das obras da fotógrafa.
6 Para saber mais sobre artistas brasileiros que possuem obras no Centro de la Imagen de México, a partir dos
eventos realizados pelo Consejo Mexicano de Fotografía, ver: TACCA, F. C. (2013). La presencia brasileña en el
fondo fotográfico del Consejo Mexicano de Fotografía. Luna Cornea (vol. II), México D. F..
7 COCOTLE, 2019; RIBEIRO, 2016

8 Tradução livre, do original, “...el saber respecto a la creación fotográfica específicamente latinoamericana; el
conocernos y reconocernos como productores - dentro del campo fotográficos - de lenguajes y significados propios
de nuestra América Latina”,
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Maria Couto (2020), traz essa questão a partir do conceito de arte latinoamericana que
operava na seleção de trabalhos da União Pan-Americana nas Bienais de São Paulo,
nos anos 1950 e 1960, na qual o curador cubano José Gómez Sicre (1916-1991), ao
expor o interesse de difundir uma certa ideia de arte latino-americana, na prática,
reiterava a integração ao cânone consagrado pelas instituições artísticas hegemônicas
no período.

Considerando que a arte em suas múltiplas formas de expressão é fruto de
fenômenos sociais incontornáveis, e como a fotografia como arte dinâmica de
nosso tempo encontra seu melhor exercício preferencialmente na captação
humana e social, o Conselho Mexicano de Fotografia e o Instituto Nacional de
Bellas Artes propõe o seguinte:
a) Que o fotógrafo, vinculado ao seu tempo e ao seu campo, tem a
responsabilidade de interpretar com suas imagens a beleza e o conflito, os
triunfos, derrotas e aspirações de seu povo.

b) Que o fotógrafo refine e afirme sua percepção ao expressar as reações
do homem a uma sociedade em crise e, portanto, busque criar uma arte de
compromisso e não de evasão.
c) Que o fotógrafo deverá enfrentar, mais cedo ou mais tarde, a necessidade
de analisar a carga emocional e ideológica do seu trabalho fotográfico e de
outrem, para compreender e definir os fins, interesses e finalidades a que
serve (CONSELHO, 1978, p. 7).9
9 Tradução livre, do original: “Considerando que el arte en sus múltiples formas de expresión es resultado de
fenómenos sociales ineludibles, y puesto que la fotografía como arte dinámico de nuestro tiempo encuentra
su mejor ejercicio en la captación del devenir humano y social, el Consejo Mexicano de Fotografía y el Instituto
Nacional de Bellas Artes plantean lo siguiente:
a) Que el fotógrafo, vinculado a su época y su ámbito, enfrenta la responsabilidad de interpretar con sus imágenes
la belleza y el conflicto, los triunfos y derrotas y las aspiraciones de su pueblo.
b) Que el fotógrafo afina y afirma su percepción expresando las reacciones del hombre ante una sociedad en crisis,
y procura, en consecuencia, realizar un arte de compromiso y no de evasión.
c) Que el fotógrafo debe afrontar, tarde o temprano, la necesidad de analizar la carga emotiva e ideológica de la
obra fotográfica propia y ajena, para comprender y definir los fines, intereses y propósitos que sirve (CONSELHO,
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Na convocatória, aberta até janeiro de 1978, fotógrafos e fotógrafas da América
Latina - latinoamericanos, chicanos ou porto riquenhos - poderiam enviar de seis a
dez fotografias representativas de seus trabalhos, com medidas e formatos variados,
para a exposição coletiva. O texto também solicitava documentos como currículo,
autorização de uso, um texto explicativo sobre a série e um pedido de doação das
obras enviadas, para a integrarem o acervo público do Centro de la Imagen de México.
A partir do documento é possível aferir que o regime de visualidade estabelecido
pela organização se refere à aproximação da fotografia como obra de arte, na qual
se valorizava a perspectiva autoral dos produtores. Porém, ao mesmo tempo que se
propunha uma institucionalização da fotografia artística, o evento solicitava produções
de comprometimento político com as realidades sociais vivenciadas nos países latinos
neste período, temática que atraiu imagens fotojornalísticas e documentais, e incluiu
a presença de repórteres fotográficos que não necessariamente atuavam no campo
da arte. O texto reforçava um apelo por imagens de cunho documental, engajado e
denunciativo, adesão que ganha explanação nos “princípios e objetivos” do Conselho
Mexicano de Fotografia vinculados na convocatória:
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O comitê de seleção foi formado pelo fotógrafo colombiano Jaime Ardila10, o Diretor
do Museu de Arte Moderno, Fernando Gamboa11, os fotógrafos mexicanos Nacho López12 e Pedro Meyer13, e a crítica de arte mexicana Raquel Tibol14. Segundo o texto do
catálogo, o número de inscritos superou em larga escala as previsões feitas pela organização. Foram enviadas 3098 imagens de 355 fotógrafas e fotógrafos de 15 países15.
A pesquisadora Mônica Villares (2016) associa a participação massiva de inscritos a
fatores da conjuntura histórica do período na América Latina relacionados à fotografia, que desde o início dos anos 1970, passava por um período de institucionalização,
aproximação com o campo da arte e de aumento de possibilidades de formação na
área, transformações que colocavam os fotógrafos e fotógrafas de alguns países da
América Latina mais cientes dos eventos no campo.
A fim de contemplar a pluralidade de produções, a organização optou por reduzir o
número de fotografias escolhidas de cada artista. O texto assinado pelo júri reforça os
argumentos curatoriais na busca por obras de cunho social e político.

Apenas os artistas que tiveram três ou mais imagens escolhidas para a Mostra foram
incluídos no catálogo, o que resultou em 253 imagens em preto e branco e 33 coloridas, de 137 fotógrafos ou coletivos selecionados, e 19 imagens de fotógrafos convidados. Para a exposição, das 3098 imagens inscritas, 600 foram selecionadas, correspondentes a 173 artistas, dentre os quais, 42 fotógrafas e 131 fotógrafos. Os países com
maior número representantes na Mostra foram o México, com 85 artistas selecionados,

1978, p. .7)”.

10 Jaime Ardila (Bucaramanga, Colômbia, 1942), fotógrafo.

11 Fernando Gamboa (Cidade do México, 1909 - 1990) foi museógrafo, pintor e promotor cultural.
12 Nacho López (Tampico, México, 1923 - 1986) foi fotojornalista e documentarista.

13 Pedro Meyer (Madrid, Espanha, 1935) fotógrafo contemporâneo radicado no México. Foi fundador e presidente
do Conselho Mexicano de Fotografia, e atuou na organização dos três primeiros Colóquios Latino Americanos de
Fotografia.

>>> Artigos

Os trabalhos recebidos representam variadas manifestações de inquietudes
que prevalecem no nosso continente, desde aquelas que evidenciam valores
formais até imagens de carácter jornalístico, documental ou humanista cujos
objetivos de explicação ou confrontação participam de uma sensibilização
sobre conflitos sociais, econômicos e políticos de nossos povos. O Comitê de
Seleção procurou escolher do volume de trabalhos recebidos aqueles que, de
acordo com seu critério e sensibilidade, melhor representassem esta variedade
de estilos e tendências (CONSELHO, 1978, p. 11).16

14 Raquel Tibol (Basavilbaso, Argentina, 1923- 2015) foi crítica e historiadora de arte, promotora cultural radicada
no México.
15 Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Estados Unidos (chicanos e porto-riquenhos), Guatemala,
México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela.

16 Tradução livre, do original: “Las obras recibidas representan variadas manifestaciones de inquietudes fotográficas
que prevalecen en nuestro continente, desde aquellas que muestren valores formales hasta las imágenes de
naturaleza periodística, documentaria o humanista cuyos objetivos de explicación o confrontación llevan a participar
en la toma de conciencia respecto de los conflictos sociales, económicos y políticos de nuestros pueblos. El Comité
de Selección procuró elegir del caudal de obras recibidas aquellas que, de acuerdo con su criterio y sensibilidad,
mejor representaran esta variedad de estilos y corrientes (CONSELHO, 1978, p. 11)”.

136

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 131 - 146 | Jul - Dez | 2021

e o Brasil, com 44 dos participantes17. Dentre os brasileiros e brasileiras, cinco eram
fotógrafos na cidade de Curitiba, Paraná: Alberto Melo Viana, João Urban, Renato Luna
Pedrosa, Reginaldo Fernandes e Fernanda Castro.

3 Uma fotógrafa de Curitiba em exposição na América Latina
A participação dos artistas procedentes do Paraná foi divulgada em nota no jornal
Diário do Paraná (fig. 2), com o título “De Curitiba para o mundo”. Publicada um ano
após a Mostra, em 1979, o texto também registra uma das exposições originadas a
partir da repercussão do evento, em Veneza, Itália, naquele ano. Apesar do destaque
manifestado no periódico, mesmo que em parágrafo único, alguns dos dados não correspondem às informações oficiais, como o número de obras e artistas selecionados,
e mesmo o nome de um dos fotógrafos. Ademais, o texto parece hierarquizar a im-
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portantância da exposição em Veneza, a partir da onde percorreria “o mundo inteiro”,
em detrimento da Mostra da Fotografia Latinoamericana - sobre a qual a divulgação
não contextualiza18. Apesar disso, as contradições na nota também podem indicar uma
dificuldade no acesso às informações sobre os eventos.

Figura 2 - Diário do Paraná, 07/07/1979. Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira.
17 VILLARES, 2016

18 Diário do Paraná, 07/07/1979.
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É importante destacar que Fernanda conhecia e mantinha relações de amizade e/ou
trabalho com ao menos uma parte dos demais fotógrafos selecionados, como Alberto
Viana19, de quem foi colega de turma na universidade e João Urban20, seu vizinho à época
e próximo a sua família, ambos atuavam no fotojornalismo, fotografia documental e
em ações culturais na cidade. Reconhecer parcerias na profissão indica um circuito de
pessoas e uma rede de influências, trocas e alianças, elementos que, junto a outros
fatores, denotam as condições de inscrição e participação da fotógrafa no evento.
Como destaca Gilberto Velho (2003), ao tratar de uma noção de trajetória individual, o
sujeito se constitui, dentre outros fatores, a partir da rede de relações e trânsitos, mais
ou menos explícitos, de interesse e valores vinculados a diferentes domínios, como do
lazer, da família, do trabalho, do sagrado. Em entrevista cedida à Alberto Viana ( 2009,
p. 217), quando questionada sobre a participação no evento, a fotógrafa narra que
“trabalhava no jornal O Estado do Paraná e o João Urban nos informou da convocatória
feita pelo Conselho Mexicano de Fotografia e mandei algumas fotografias juntamente
com meus colegas” .

Em um retrato (Fig. 3), possivelmente dessa época, Fernanda aparece jovem, sorrindo
para a câmera. Sua ascendência é europeia, por parte da mãe, e africana, por parte do
pai, de família originária de Cabo Verde, arquipélago da costa da África Ocidental22. Na
fotografia usa os cabelos lisos, diferente de retratos posteriores, nos quais parece ter
assumido a forma natural dos fios crespos. A imagem é de autoria de João Urban, que
trabalhava com fotografia publicitária e tinha um estúdio improvisado em casa, onde
fazia retratos, como esse de Fernanda.
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O registro do Diário do Paraná é o documento mais antigo localizado, no acervo da
Hemeroteca Nacional21, sobre a atuação de Fernanda Castro. A fotógrafa, nascida no
interior do Paraná, veio a Curitiba no início dos anos 1970, onde tinha a companhia
de dois irmãos, já instalados na capital, para cursar a graduação. Ingressou no curso
de Comunicação Social - Jornalismo, na Universidade Federal do Paraná, onde teve o
primeiro contato com a técnica fotográfica em laboratório.

19 Alberto Melo Viana (1951) atuou na fotografia em Curitiba a partir dos anos 1960. Trabalhou em diversos jornais
do Paraná, como Correio de Notícias e O Estado do Paraná.

20 João Urban (1943) fotógrafo curitibano que inicia na fotografia publicitária, nos anos 1960, e em seguida
desenvolve seu trabalho na fotografia documental.
21 Hemeroteca Digital Brasileira. Disponível em: < http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ >
22 OLIVEIRA, 2018.
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Figura 3 - Retrato de Fernanda Castro na década de 1970. Fonte: João Urban,
Arquivo Pessoal do fotógrafo.

Urban também atuava na fotografia documental, e era próximo dos fotojornalistas.
Em 1976, foi um dos participantes e organizadores da I Mostra de Fotojornalismo,
evento que reunia o trabalho de fotógrafos da cidade vinculados à imprensa, e teve
continuidade periódica até o início dos anos 1990. A primeira edição foi organizada
por um grupo que tinha atuação no jornal O Estado do Paraná, os fotógrafos Haraton
Cezar Maravalhas, Américo Dias Vermelho e Alberto Melo Viana23, esse último,
também, amigo da fotógrafa. Talvez por essas relações, foi neste periódico que, no
ano seguinte, Fernanda iniciou sua trajetória no fotojornalismo. A partir desse período,
atuou profissionalmente como repórter fotográfica em jornais paranaenses, sucursais
nacionais e na assessoria de comunicação do Governo do Estado.
23 VIANA, 2009.

>>> Artigos

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 131 - 146 | Jul - Dez | 2021

139

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 131 - 146 | Jul - Dez | 2021

Com base nesses dados, é possível perceber que a seleção para a Mostra é uma de
suas primeiras exposições como fotógrafa, uma indicação de que o evento, além
da diversidade de nacionalidades representadas, selecionou profissionais dos mais
iniciantes aos mais experientes na fotografia. Das fotógrafas selecionadas para a Mostra
a maioria eram mexicanas, com 19 representantes, e brasileiras, com 11 participantes.
A fotógrafa Fernanda Castro foi a única paranaense tanto da exposição, como do
catálogo publicado após o evento, com duas imagens divulgadas que veremos no
tópico a seguir24.

4 A vida e a morte nas fotografias de Fernanda Castro
Apesar dos textos de curadoria não explicarem as estratégias de disposição e edição
das imagens no catálogo, é possível perceber que estão divididas, de modo geral, em

Uma das imagens (fig. 4) parece ter sido produzida no interior de um transporte coletivo, como ônibus ou trem. Em um assento duplo estão acomodados um homem
negro idoso, a julgar pelas rugas nas mãos e no rosto, sentado ao lado da janela, e
uma menina, que também parece negra, mais próxima da câmera, no espaço voltado
ao corredor. Ambos aparentam absortos em seus pensamentos. Chama a atenção na
fotografia que os dois estão sentados em posições semelhantes no banco, e apoiando
uma das mãos no rosto, cada um ocupando um terço da fotografia. Ele com o cotovelo sobre a base da janela e ela sobre o apoio de braço, formam um espelhamento
de gestos semelhantes, que poderia simbolizar um paralelo com o ciclo da vida, e a
dualidade jovem/velho.

24 As imagens veiculadas neste texto foram digitalizadas pela autora e autor a partir do catálogo da exposição.
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sequências de imagens, organizadas em grupos por país, também entre fotografias em
preto e branco, e depois, coloridas. As imagens de Fernanda estão entre as brasileiras
e monocromáticas, próximas às demais imagens dos fotógrafos de Curitiba.
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A segunda imagem (fig. 5), expõe um funeral de cerimônia cristã, com a cruz acima do
caixão e quatro velas ao seu redor. O uso de pouquíssimos elementos no campo da
imagem, nos desloca para o tempo dos rituais funerários, e entre esses, os populares.
O crucifixo destaca-se no eixo central da imagem. A sua frente, na parte inferior da
fotografia, um caixão aberto com o corpo de uma pessoa, aparentemente, um jovem.
Desse, somente parte do rosto é possível ver, o restante está coberto por um lençol
de cor clara, possivelmente branco. Ao lado do caixão dois homens figuram, ambos
em pé. Seus corpos, em contraste com a horizontalidade do caixão, constroem forte
tensão visual.
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Figura 4 – Digitalização da fotografia de Fernanda Castro no catálogo da exposição. (A autora, 2020).
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O homem negro à esquerda usa uma camisa escura, olha reto no horizonte, apoia
uma mão na cintura e a outra espalmada sobre o peito do defunto. O braço estendido
leva o olhar em direção ao corpo do jovem, de igual forma os vincula, ou pelo menos,
denuncia alguma proximidade, afeto. À direita dele, outro homem porta uma camisa
clara, e está de braços cruzados, parece descansar os olhos no vazio em direção ao
chão. Ambos estão voltados em direção à câmera, mas não encaram a máquina. No
plano de fundo atrás dos homens, vê-se a tampa do caixão apoiada na vertical em
uma parede de ripas de madeira. A luz que adentra o espaço vinda da esquerda para a
direita demarca dentro e fora, claro e escuro. Ao modo de uma metáfora visual, o uso
da iluminação reforça o tempo do ritual, o caráter religioso, o drama da cena.
Ambas as imagens estão no eixo horizontal, em plano médio, enfatizando o tema, capturando a quem vê a imagem, para a cena. O recurso dos contrastes velho-novo, morto-vivo, ação-reflexão, claro-escuro, acentua a dramaticidade de ambas as imagens.
Elas são exibidas isoladas em cada página do catálogo. Nenhuma vincula nome ou
descrição - como proposto por outros artistas na publicação -, apenas acompanham
no canto superior da folha o nome da fotógrafa e o país de origem. De tal modo, não
é possível saber se as imagens foram instantâneas ou posadas, e quaisquer outras
informações sobre o contexto de realização das fotografias, ou mesmo, quem são as
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Figura 5 – Digitalização da fotografia de Fernanda Castro no catálogo da exposição (A autora, 2020).
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pessoas fotografadas. Fernanda toma homens e mulheres negras como protagonistas
de suas imagens, assim, identifica nas realidades sócio-culturais essa população invisível nas narrativas verbais e visuais.
Villares (2016, p. 326) propõe que em uma leitura geral das obras selecionadas para o
evento se sobressaem temáticas como “o nascimento, a infância, o jogo, o trabalho, o
transcurso do tempo, a velhice, a morte e o cemitério como último destino de rituais
sociais, entre os quais estarão também o casamento, as práticas religiosas, a festa, o
carnaval e a loucura”. Em uma leitura justaposta das obras de Fernanda, a juventude
e o fim da vida - a velhice ou a morte - se sobressaem com contraste em ambas as
produções, sentam-se juntas em um assento duplo ou partilham espaço em um funeral.
É possível constatar a partir das fotografias uma aproximação com a proposta de
seleção delimitada pelo evento, com atenção a imagens que expusessem conflitos
sociais e condições da vida humana. Contudo, entendo que produzir sentidos sobre
obras deslocadas de seu tempo, espaço e contexto de produção, bem como mediadas
por um projeto curatorial, permite interpretações múltiplas, que não necessariamente
assemelham-se às intenções de suas produções. Como argumenta Etienne Samain
(2012), toda imagem oferece algo a pensar, ora veicula pensamentos de quem a
produz, ora também de quem observa, sempre em relação a um tempo e espaço que
atravessa momentos históricos e se reatualiza quando acionada.

Segundo Zerwes e Costa (2017) o Primeiro Colóquio Latino Americano de Fotografia é
o marco de um movimento para a institucionalização da fotografia em diversos países
da América Latina, inclusive no Brasil, que ao longo dos anos 1980, experienciou o
fomento à profissionalização e intercâmbios entre fotógrafas e fotógrafas por meio de
eventos pelo país. Essas ações, como as Semanas Nacionais de Fotografia25, as Mostras
regionais26 e a Galeria de Fotografia da Funarte27, ocorreram, em âmbito institucional,
pela criação, em 1979, do Núcleo de Fotografia da FUNARTE, reformulado no Instituto
Nacional de Fotografia (INFoto), em 1984.
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5 Considerações sobre a Primeira Mostra de Fotografia Latino
Americana

25 Organizadas entre 1982 e 1989, as Semanas foram eventos anuais e itinerantes que ocorreram em diversas
cidades do país, propiciando o intercâmbio entre fotógrafos nacionais e internacionais por meio de exposições,
palestras, oficinas e leituras de portfólio, que mobilizaram uma numerosa quantidade de fotógrafos e fotógrafas
em cada edição.
26 As cinco edições das Mostras ocorreram entre 1983 e 1990, com o objetivo de promover eventos nas cinco
regiões do país e descentralizar a predominância de ações no sudeste para a fotografia.

27 Inaugurada no Rio de Janeiro, em 1979, a Galeria foi o princípio de ação para a institucionalização da fotografia
no país pelo Estado, congregando fotógrafos e fotógrafas, amadores e profissionais, nacionais e internacionais, de
diferentes segmentos.
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Na sequência do Primeiro Colóquio outras quatro edições ocorreram em diferentes
países da América Latina entre 1981 e 199628. A repercussão reverberou também
fora do subcontinente, o que fez circular a fotografia produzida na região em um
circuito hegemônico de arte que acontecia em países da Europa. Um desses eventos
foi a reexibição, no ano seguinte ao Primeiro Colóquio, de parte das imagens em uma
exposição em Veneza, Itália, a Photography: Venice '79, seguida de exibições posteriores,
como no Festival de Arles, França, no mesmo ano. Esses eventos divulgaram, portanto,
artistas e trabalhos provenientes do Brasil, mesmo de produções emergentes no
período, como as de Fernanda Castro.
Apesar de entender que os eventos descritos têm potencialidades, destaco também
limitações, questões que transbordam o recorte estabelecido neste texto mas instigam
reflexões futuras. Ficam a ser respondidas as problemáticas sobre qual era a adesão
política que atravessava a ideia de identidade e fotografia latinoamericana; qual era o
projeto de “América Latina” instituído pelo evento; e como podem ser lidas as seleções,
ordenamentos e escolhas institucionais do evento a partir de marcadores sociais de
gênero, classe, raça/etnia.

Como argumentam Simioni e Eleutério (2018, p.22) , em pesquisas sobre memória e
arquivos de mulheres, “amplia-se a necessidade de estabelecer sentidos e liames não
compreendidos à primeira vista, consubstanciam-se possibilidades de entendimentos
e reorganização dos instrumentos de análise”, uma vez que, ao investigarmos histórias
de mulheres, impera-se o silêncio constitutivo dos acervos de narrativas femininas.
Assim, pretendemos explicitar neste texto que a fragmentação do recorte, neste caso
ao olharmos especificamente para a trajetória de Fernanda Castro, possibilita visibilizar
trajetórias e produções individuais, a partir de onde é oportuno inscrever a diversidade
e representatividade em coleções coletivas, como a presença da fotógrafa dentre os
173 participantes da Primeira Mostra de Fotografia Latino Americana Contemporânea.

28 ZERWES; COSTA, 2017
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A falta de representatividade de grupos historicamente marginalizados em acervos,
como descreve Cocotle (2019, p. 3), é “um exercício institucional de esquecimento
seletivo” da herança colonial. De tal modo, as coleções precisam passar por processos
de crítica e reordenação a partir de políticas afirmativas que acionem processos de reparação relacionados a coletivos subalternizados, e de reconhecimento de seu status
de legitimação artística e sua fundamentação na lógica colonial enquanto instituição
moderna.
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Fernanda Castro, a photographer from Paraná at the First
Contemporary Latin American Photography Exhibition
(1978)
Abstract >

This text reconstructs and analyzes, in a fragmentary way, the participation of Paraná
photographer Fernanda Castro (1951) in the First Latin American Contemporary
Photography Exhibition (1978), which took place in Mexico City. Based on documentation
about the event, biographical fragments of the artist and the reading of the two images
taken by the photographer selected for the exhibition, we aim to map and interpreting
the intentions of the curatorial proposal of the event, which had as its premise the
inaugural formulation of a Latin photography identity American. For this we use the
exhibition catalog and research in the collection of the Hemeroteca Digital Brasileira.
Finally, we understand that producing, in the present, meanings from events, people
and spaces of the past is configured in a repair strategy from which it is possible to
locate the trajectories and representativeness of women in public and institutional
collections that narrate the history of photography in Brazil, more strictly, and in Latin
America.

First Latin American Photography Exhibition; History of photography; Fernanda Castro.
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Resumo >

O objetivo deste artigo é analisar a concepção de sagrado que emerge nos trabalhos de Linn da Quebrada e Baco Exu do Blues, artistas que vêm se destacando na cena contemporânea a partir da música, irradiando sua atuação também
para a performance, o audiovisual, a moda, entre outras linguagens. Partindo de
temas como o erotismo, a sexualidade, o segredo, assim como a apropriação
impensada de elementos religiosos institucionalizados, como orixás e deuses,
identifico os contornos de uma força transgressora, atraente e repulsiva, que
compõe o sagrado na obra de Linn e Baco. Minha aposta é a de que, considerando as devidas diferenças entre artistas, seus trabalhos contestam as bases
sociais que sustentam o racismo, o machismo e a LGBTfobia, entendendo o sagrado hegemônico branco, masculino e heteronormativo como um dos seus
pilares. Consequentemente, sua proposta produz uma concepção alternativa de
sagrado em sintonia com a prática artística voltada para a resistência, a subversão e mudança da sociedade.

Palavras-chave >
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Baco Exu do Blues, nome de batismo artístico de Diogo Moncorvo, cantor, rapper e
compositor soteropolitano, lança em 2017 seu primeiro álbum, Esú, baseado em experimentações do rap com ritmos eletrônicos, como o trap. Também em 2017, Linn
da Quebrada, “artista multimídia bixa travesty”, como se apresenta a paulistana Lina
Pereira, também lança seu álbum de estreia, Pajubá, com músicas combinando diferentes gêneros, entre eles, o funk e o rap. Trabalhos contemporâneos, os álbuns trazem
já no nome alguns de seus sentidos sagrados: Pajubá ou Bajubá é um vocabulário que
combina palavras e expressões da língua portuguesa e línguas africanas, e é usado por
praticantes de religiões afro-brasileiras e pela comunidade LGBTQIA+; Esú é a grafia
de Exu em Iorubá, orixá associado à comunicação, às mediações, à encruzilhada, entre
outros domínios. As marcas sagradas se sobrepõem a outras também prenunciadas
nos nomes dos artistas. Exu é nome do meio do rapper, entre o primeiro, Baco, deus
romano do vinho, e Blues, ritmo musical criado por negros estadunidenses. Linn da
Quebrada traz a marca do vínculo de origem a uma ideia de território marginal, explorando as possibilidades de variações entre a bela da quebrada e a quebrada bela.
Atualmente, ambos estão se consolidando rapidamente na cena cultural do país, a
partir da música para outras áreas como o cinema, as artes plásticas, a moda, a televisão. Em 2017, Baco Exu do Blues foi indicado ao Troféu da Associação Paulista dos
Críticos de Arte (APCA) em três categorias (“artista revelação”, “música do ano” e “disco
do ano”), tendo recebido o prêmio Genius Brasil de melhor música de rap por Te amo
disgraça. Em 2018, o superjúri do Prêmio Multishow elegeu a mesma música como a
melhor canção do ano e Baco como artista revelação. Em 2019, o curta de oito minutos
que encabeça a campanha de lançamento do segundo disco de Baco, Bluesman, ganhou o prêmio principal na categoria entretenimento do Festival Internacional de Criatividade de Cannes, principal evento de publicidade mundial. O álbum mais recente,

>>> Artigos

1 Introdução
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Não tem bacanal na Quarentena, lançado em 30 de março de 2020, adiou um trabalho
concluído intitulado Bacanal, e foi o resultado de três dias de gravação, com músicas
que abordam temas que afligiam o artista no início do período de isolamento social
provocado pela pandemia de Covid-19 no Brasil.

Neste artigo, Linn da Quebrada e Baco Exu do Blues são tomados como artistas que
fazem a crônica da vida cotidiana de segmentos marginalizados da sociedade, atuando como intelectuais urbanos, na trilha interpretativa aberta por Micael Herschmann
(2000). Ou seja, atores responsáveis por ampliar o debate público sobre temas candentes para a vida nas cidades, chamando a atenção para a violência, o racismo, a
LGBTfobia. Complementarmente, baseio-me também no conceito de artivismo para
compreender as relações entre arte e política costuradas pelos artistas, considerando
que suas produções emergem das e se posicionam nas trincheiras das lutas sociais
com o objetivo mais ou menos explícito de transformar a realidade. Se por um lado a
combinação entre arte e ativismo político está no coração desse conceito, por outro,
como lembra Paulo Raposo (2015), os consensos em torno da noção ainda são instáveis e estão em disputa. Mas ele arrisca uma síntese:
A sua natureza estética e simbólica amplifica, sensibiliza, reflete e interroga temas e situações num dado contexto histórico e social, visando a mudança ou
a resistência. Artivismo consolida-se assim como causa e reivindicação social
e simultaneamente como ruptura artística – nomeadamente, pela proposição
de cenários, paisagens e ecologias alternativas de fruição, de participação e de
criação artística (idem, p. 5).

>>> Artigos

Depois do lançamento do seu disco Pajubá, fruto de financiamento coletivo, Linn da
Quebrada realizou eventos musicais, palestras, debates em museus e outras instituições culturais, como o SP Arte, feira internacional de arte moderna e contemporânea;
e o MAR de música, evento do Museu de Arte do Rio. Participou de editoriais de moda
de revistas como ELLE e Vogue. Em 2018, o filme-biografia Bixa Travesty de Kiko Goifman e Claudia Priscilla, sobre a vida de Linn e co-roteirizado por ela, recebeu diversos
prêmios, entre eles o Teddy no Festival de Berlim, conhecido como o Urso de Ouro
LGBTQIA+. Em 2019, estreou como apresentadora de um programa de entrevistas chamado “TransMissão”, no Canal Brasil, e como atriz na série “Segunda Chamada”, da
Rede Globo. No mesmo ano, lançou o clipe do single Oração, manifesto-celebração
da vida das mulheres trans e travestis. O contexto da pandemia do ano de 2020 foi
também o de lançamento de dois singles de Linn, que fazem parte do álbum “Trava
línguas” lançado em julho de 20211: Mate & morra e Quem soul eu.

Meu interesse específico será compreender os usos e sentidos de elementos religiosos
e sagrados acionados por esses artistas em suas diferentes composições com os temas
1 O lançamento do segundo álbum de estúdio da artista foi posterior à submissão deste artigo para publicação em
PROA. Pretendo analisar esse conteúdo numa próxima oportunidade. Esta nota foi incluída no processo de revisão
após a aprovação do artigo.
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do sexo, da sexualidade fora da heteronormatividade, do conflito e da masculinidade
como matéria para a resistência, subversão e mudança na sociedade. Ao final do percurso, espero que fiquem evidentes os movimentos e contornos de uma concepção
alternativa do sagrado composta por forças distintas àquela do sagrado branco masculino e heteronormativo hegemônico.
As reflexões que trago nessa ocasião se baseiam no conteúdo audiovisual da produção
desses artistas (letras das músicas, clipes, encartes de álbuns, singles etc.), enfocando
no disco Pajubá e on single Oração de Linn da Quebrada, Esu e Bluesman de Baco
Exu do Blues, mas não se limitando a eles; assim como matérias, críticas musicais e entrevistas publicadas em jornais e plataformas virtuais sobre os artistas e suas obras. A
partir das provocações de Christopher Small (1998), o objetivo é incorporar na análise,
além dos conteúdos textuais das músicas, os manifestos artísticos, as atividades, os posicionamentos públicos, as performances, os estilos que constituem o musicar desses
artistas em diferentes frentes.

2 Amor e putaria como gatilhos da transgressão
O maior sucesso de Baco Exu do Blues, a música que ganhou prêmios, as pistas de dança e a televisão, Te amo disgraça, é uma balada de amor visceral. Seus versos cantam:
“Bebendo vinho, quebrando as taça/fudendo por toda a casa/Se divido o maço, eu te
amo, desgraça/Te amo, desgraça/Fudendo no banheiro do bar/Embriagados, gritando que a cidade é nossa”. O banheiro do bar aparece como lugar frequentado pelos
amantes da noite, um espaço-chave na cartografia erótica da imaginação coletiva da
cidade. Frequentado por casais heterossexuais apressados, desapegados da privacidade, ou excitados com o perigo do flagrante, é ainda um espaço-ícone do universo
LGBTTQIA+, especialmente entre homens gays.

>>> Artigos

O artigo está dividido em duas partes. Na primeira, discuto a importância do erotismo
e da pluralidade de formas de experiência da sexualidade na formação das subjetividades dos artistas e consequentemente de suas obras. O jogo segredo-revelação é um
elemento-chave para compreender a lapidação de uma ideia de sagrado através da
transgressão. A segunda parte do artigo explora o modo como Linn e Baco manipulam
recursos religiosos hegemônicos – selecionando, subvertendo, destituindo, reforçando
suas características – para forjar sua própria versão do sagrado. Aqui, o racismo e a heterossexualidade falocêntrica são a principal substância a partir da qual se constituirá,
por contraponto, essa dimensão da vida social.

Em sua etnografia em banheiros públicos de Havana, Madero (2012) explora o modo
como alguns desses equipamentos podem passar por um processo de ressemanti-
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zação cultural que permite compreendê-los como espaços antropológicos, nos termos de Augé (1994). Ou seja, territórios “caracterizados por identidades relacionais e
históricas, carregados de significado por aqueles que o visitam e, ao mesmo tempo,
totalmente inteligíveis pelo observador atento”. Nesses contextos específicos de apropriação para finalidades eróticas e sexuais, “o banheiro não é apenas uma demarcação
geo-topográfica ou arquitetônica” se tornando “espaços interacionais e discursivos de
uma rede ou ambiente homoerótico urbano mais amplo”.

Faz sentido aqui recorrer ao armário que assim como o banheiro público é um outro
lugar saturado de força erótica para sexualidades dissidentes. Em sua epistemologia
do armário, Eve Sedgwick ([1993] 2007) afirma que o jogo segredo-revelação está na
base da construção da homossexualidade, e toda modulação para conter o comportamento, que deveria garantir sua privacidade, alimenta uma expectativa constante de
exposição2. Ao mesmo tempo, Sedgwick destrói qualquer ilusão de por fim a essa engrenagem ao lembrar que, numa sociedade homofóbica, não importa quantas vezes se
saia do armário, cada nova situação social constrói novos armários. As expressões do
desejo sexual que constituem identidades diferentes da heterossexual são vividas sob
o manto do sigilo, protegendo (precariamente, temporariamente) alguns grupos de
indivíduos mais e outros menos. Às vezes, preservando uns em detrimento de outros.
É justamente nessa ferida que Linn cutuca. Nos versos da música Talento adverte com
uma dose de ironia: “Não adianta pedir/Que eu não vou te chupar escondida no banheiro/Você sabe, eu sou muito gulosa/Não quero só pica/Eu quero o corpo inteiro”.
O ato sexual anônimo com foco no pênis e na penetração é o ponto central das conversações em forma de anúncio inscritas nos banheiros públicos analisados por Madero (2012). Em alguns casos, o anonimato se estabelece para proteger a reputação de
quem não quer se identificar como homossexual, principalmente quem não quer ser
visto com aqueles que dificilmente poderiam esconder que são homossexuais: os homens gays afeminados. A provocação de Linn nos direciona para o fato de que nesse
2 Preciado caracteriza essa reflexão como “dialética do mostrar-ocultar”, e detalha: “O homossexual se mostra exatamente através dos mesmos signos que o dissimulam: “os gestos, os olhares, os silêncios, as posturas são as cifras
falantes de um hieróglifo” (Schérer apud Preciado 2014, p. 189).

>>> Artigos

Esse ambiente pode ganhar contornos formativos em relatos de iniciação sexual de homossexuais e travestis, como é o caso de Linn da Quebrada, que em entrevista afirmou:
“Eu me criei no banheirão. Era Testemunha de Jeová, não podia fazer sexo. O banheirão
me permitia fazer sexo de forma anônima” (entrevista portal RedBull 21/10/16). Única
via pra exercício da sexualidade ou fetiche (ou os dois ao mesmo tempo), o ato sexual
caracterizado pelo segredo do banheiro público pode eventualmente ter efeitos colaterais adversos: para Linn, “Ele cria um tipo de comportamento que também exclui. É o
lugar onde muitos homens machos se tornam anônimos e podem assumir uma parte
de seus desejos. Se escondem de uma parte da sociedade e se mostram pra outra”.
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contexto o anonimato pode funcionar como um artifício de redução de uma pessoa
à sua genitália ou à sua prática sexual3, descartando qualquer relação com as pessoas
envolvidas naquela prática. Há nesse caso uma ausência significativa, a do afeto. Em
uma palestra no MAR (25/08/17), Linn relatou que essas experiências a fizeram se dar
conta de que a corpos como o seu era reservado o “espaço da solidão. Um espaço
onde eu não era merecedora de determinados afetos. Eu merecia o sexo às escondidas. Eu merecia o sexo anônimo, no escuro, sem rosto”.

O sexo é um tópico recorrente na obra de Linn: onze das quatorze canções de Pajubá falam abertamente sobre o tema4, em versos como: “Eu gosto muito de foder /
Mas gosto de foder sem pressa!/Quando eu quero/Eu dou/Eu sento/Eu quico/Empurro
com vontade! (Transudo)”; ou “Lambe a minha orelha/Morde a minha nuca/Aperta a
minha cintura/Devagar abre a braguilha/Se lambuze na virilha” (Pare querida). Por ter
3 A partir de uma perspectiva feminista, tal redução corresponderia a discussões fundamentais que dizem respeito à
desconstrução do determinismo biológico que reduziria mulheres com útero ao sexo e aos papeis sociais da reprodução e do cuidado doméstico. A emergência do uso da categoria “gênero” representa um movimento que poderia
ser entendido como um desvio do foco da genitália, colocando a atenção nas relações entre o que é identificado
como feminino e masculino, enfatizando “o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”
(Scott, 2019, p. 50). Na mesma linha, corresponde à histórica discussão sobre como parte importante da “opressão
sofrida pelas mulheres é sustentada, mediada e constituída pela sexualidade” (Rubin, 2017, p. 114). Entender o papel
do olhar masculino para a construção dessa hiperssexualização das mulheres é uma estratégia de desmontagem do
que atualmente tem sido debatido sob a rubrica da objetificação, principalmente considerando corpos com marcadores sociais do feminino, como as mulheres transexuais e travestis. Já as teorias queer por sua vez desestabilizam
tal redução ao implodir “os discursos normalizadores de heterossexualidade e homossexualidade não apenas para
considerar as formações sexuais que estão fora desse binário, mas também para enfatizar os elementos heterogêneos e não sistematizáveis de identidades de gênero e sexo particulares” (Jagose, 2005, p.1983).
4 Em Baco são 7 canções que tematizam o sexo no primeiro álbum Esu (com 10 músicas), 7 no segundo, Bluesman
(com 9 músicas) e 6 em Não tem Bacanal na quarentena (com 9 músicas).

>>> Artigos

Se pensarmos a cidade como um lugar-chave, na linha aberta por Augé (idem) mas
em outra escala, notamos diferenças significativas entre as produções dos artistas.
Diferentemente de Linn, as articulações entre sexo e cidade, em Baco, expressam um
erotismo abundante experimentado em sua máxima potência, como nos versos de
Oração à vitória (do álbum Esu): “Embriagados reis do meio fio/Seremos lendários
como Caetano e Gil/Ainda transamos com sol quente na cara/Com dinheiro no bolso/
Mas, a polícia me para”. A atuação da polícia traz um risco iminente, mas que não se
relaciona ao sexo, e sim ao racismo. Baco não associa violência a sua jornada erótica
na cidade; pelo contrário, celebra com frequência sua liberdade, como nos versos de
Girassóis de Van Gogh (música do álbum Bluesman): “Na rua ouvindo A$AP Rocky /
Pelados no bairro como se fosse Woodstock/Outro bar outro porre/Somos livres como
girassóis de Van Gogh”. A identificação de um ambiente erótico não aparece desconectada de afeto: nos bares e nas ruas se faz sexo, amor e se fala de sexo e de amor,
como nos versos de Flamingos: “Entro em você mais do que já entrei em bares/Te amo
aqui mas te amo em outros lugares/Louvre em Paris, me embriaguei, alguém me pare/
Amor, senta firme, me faz favor, não pare/[...] Ouvindo Exalta na quebrada/Gritando: Eu
me apaixonei pela pessoa errada”.
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sido frequentemente tratada por homens como “depósito de porra, buraco para o seu
prazer”, como afirmou em entrevista para o Portal Lado Bi (26/05/16), fica muito evidente a intenção de subverter a passividade do objeto “deposito/buraco” assumindo
a posição de sujeito do prazer, explorando ativamente outras possibilidades do prazer
sexual. No evento supramencionado no MAR, ela afirma:
Eu acho até curioso porque todo mundo fala que as minhas músicas são pura
putaria. E podem até ser, realmente. Mas eu acho que é uma putaria do amor.
Porque eu realmente sinto que o que eu falo nas minhas músicas é sobre
amor. É sobre ser amada, é sobre relações. É sobre afeto.

Fazer música sobre sexo como estratégia pra ser reconhecida como sujeito do desejo,
fazer música para ser reconhecida como sujeito em todas as dimensões, como quando perguntada em entrevista se pretende continuar no caminho da música, responde
(Huffpost, 6/10/17): “eu não sei, não tenho certeza. (...). fiz tudo isso porque eu queria
existir, eu queria legitimar a minha existência”.

Se Baco e Linn são explícitos quanto ao tema do sexo em suas músicas, há uma diferença significativa em relação as formas como vivem essas experiências e os efeitos que
produzem. Embora exista sempre o risco de se tornar alvo de violência racista, para
Baco a cidade é um lugar de vivência do prazer, enquanto para Linn esse prazer, que
existe, vem amalgamado a muito perigo: perigo de ser reduzida a um esgoto “depósito
de porra”, e perigo de vida, como quando denuncia o extermínio das pessoas travestis,
transexuais e negras em Bomba pra caralho: “Baseado em carne viva e fatos reais/É o
sangue dos meus que escorre pelas marginais”. Aqui Linn sobrepõe duas modalidades
de brutalidade: a racista e a LGBTfóbica. Um ponto evidente e fundamental diz respeito
às diferenças nos marcadores sexuais em jogo: a experiência da sexualidade é vivida
com abertura e liberdade pelo corpo masculino de Baco, enquanto para Linn, os sinais
femininos tornam seu corpo vulnerável à violência constante5. Mas essa constatação
5 Em uma entrevista, Amara Moira (2017), travesti putafeminista e doutora em crítica literária, descreve de forma
didática a violência a que corpos com sinais do feminino estão sujeitos, ainda que considerando a especificidade de
se tratar de um corpo branco: “Eu vivi 29 anos como homem para a sociedade e, nesse período todo, nunca tocaram
no meu corpo sem meu consentimento. E de repente, a partir do momento que me veem andar como Amara em

>>> Artigos

É na música que carrega o título Mulher, que Linn sintetiza de forma epistolar essa
relação entre sexo e cidade para uma travesti: “De noite pelas calçadas/Andando de
esquina em esquina/Não é homem nem mulher/É uma trava feminina/Parou entre uns
edifícios, mostrou todos os seus orifícios/Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação/É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto/Está sempre em desconstrução”.
Todas essas imagens da cidade, ocupação, favela, garagem, esgoto, estão referidas à
marginalidade do sexo, assim como a dos outros marcadores sociais da sua existência,
de raça e classe, já que é, como se autodefine em diversas entrevistas, “bicha, trans,
preta e periférica. Nem ator, nem atriz, atroz. Performer e terrorista de gênero” (Entrevista para a BBC Brasil, 12/09/16).
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não encerra todos os sentidos que o sexo adquire na obra desses artistas. Transbordando o regime da heterossexualidade compulsória, aqui a trilha iniciada por Perlongher (1987) ganha força quando o autor trabalha o sexo dentro de formas coletivas do
desejo, menos preocupadas com expressões singulares da homossexualidade e mais
interessado nos “mecanismos que o dividem entre o aceitável e o ‘imoral’” (apud Pelúcio, 2014, s.p.). Denúncia, contestação e exploração do prazer caminham juntos para
ampliar os limites do que é considerável moralmente aceitável no sexo.

A transfiguração do sexo em uma experimentação consciente capaz de produzir conhecimento de si tem raízes profundas no que Weber vai identificar como processo de
elevação do status especial do erotismo à esfera do “gozo consciente” ([1915] 2013,
p. 533), simultâneo ao movimento mais amplo de racionalização da cultura desde a
Antiguidade. Essa “elevação” preservou o sentido paradoxal do erotismo por conjugar
ao mesmo tempo a consciência e a fuga da racionalização, se tornando uma porta de
acesso ao “mais real núcleo da vida” (idem).
Para Audre Lorde ([1978] 2019), o erotismo é uma força transformadora da subjetividade – sobretudo a feminina, secularmente excluída do gozo da sua profundidade experimental. Ela afirma “o erótico não diz respeito apenas ao que fazemos; ele diz respeito
à intensidade e à completude do que sentimos no fazer. Uma vez que conhecemos a
satisfação e completude, podemos constatar quais dos nossos vários esforços de vida
nos colocam mais perto dessa plenitude” (idem, p. 69). O poder do erótico, para Lorde,
público, nas ruas, no metrô, ônibus, isso passa a ser uma experiência de ter que lidar com o assédio, com mãos que
tocam em mim, com bocas que chegam no meu ouvido e dizem coisas muito baixas, obscenas e invasivas esperando que eu vá gostar de escutar. As pessoas acreditam que travesti e mulher existem porque gostam de homem e,
nesse sentido, gostam de qualquer homem, qualquer um que queira estar com elas. E, se aquele cidadão se dignou
a revelar o seu desejo pelo nosso corpo, temos que agradecê-lo por isso, e satisfazê-lo imediatamente”.

>>> Artigos

Em comparação com outros trabalhos, a abordagem do sexo se diferencia dos sentidos
atribuídos em outras produções análogas, como no caso da obra do funkeiro carioca
Mr. Catra. Segundo Mizrahi (2007), o sexo em suas letras cumpre o papel de “válvula
de escape”, “o alívio para uma vida ‘neurótica’”, marcada pelo estado de alerta em que
se converteu o cotidiano dos que vivem no fogo cruzado da violência entre o tráfico e
a polícia. Embora, assim como Catra, Linn lance mão da ironia em vários momentos em
que aborda o sexo, ela é combinada com violência, contundência e autodeterminação
na busca pelo prazer. Para Baco e Linn, a experiência sexual tem impacto direto na modulação da subjetividade. Em Linn, é canal para descoberta e legitimação da própria
humanidade. Em Baco, é uma experiência visceral e edificante, como quando ele canta
em BB King (Bluesman) “Piva, nessas ruas eu me sinto rei/ Eu vivi, eu caí, eu me consertei/Sou resultado das pessoas que eu amei/Eu bebi eu transei eu me transformei”. É
tão determinante a ponto de se tornar sagrada para o rapper que declara, também em
Te amo disgraça, “oral na minha mulher é a minha oração”.
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modula a existência quando ativado, embora seja um “recurso intrínseco a cada uma
de nós, localizado num plano profundamente feminino e espiritual” (idem, p. 67).
Desvio aqui de possíveis leituras essencializantes do erotismo, e chamo a atenção para
o fato de que as reflexões inspiradas na sua combinação com a subjetividade, o êxtase
e a espiritualidade possuem uma história fértil, que aparece em pontos comuns entre

sexo e as práticas mágicas orgásticas. Weber já prefaciava as homologias entre êxtase
e sagrado, tema explorado por Georges Bataille em diversos trabalhos, sobretudo no
Erotismo ([1957] 1987). Para Bataille, o erotismo e o sagrado se conectam por um princípio comum: ambos permitem experimentar a fonte da exuberância da vida através da
transgressão de um interdito. As situações-limite são particularmente propiciatórias de
experiências eróticas e sagradas: o segredo encobre a prática sexual mais prazerosa e
o tabu protege o bem sagrado dos perigos da impureza; as duas vivências marcadas
pela sensação ambígua da atração e repulsão.

Tanto o trabalho de Baco quanto o de Linn despertam as forças sagradas do erotismo
ao transgredir o princípio do segredo, revelando publicamente o sexo, de foro íntimo.
Revelação essa que cumpre o princípio do desmascaramento dos segredos públicos
para Taussig (1998), seguindo as pistas de Benjamin: não se trata de destruir o segredo, mas antes de garantir uma revelação que lhe faça justiça. Essa revelação, que é a
transgressão do tabu do ocultamento, desperta um sagrado entendido como negativo, como sacrilégio. Sedgwick identifica um sentido muito semelhante no movimento
de saída do armário: “ele pode trazer a revelação de um desconhecimento poderoso
como um ato de desconhecer, não como o vácuo ou o vazio que ele finge ser, mas
como um espaço epistemológico pesado, ocupado e consequente” (idem, p. 35). Nesse espaço, o “não-saber” que atravessa o armário, que corresponde ao que Taussig
(1998) chama de “desconhecimento ativo”, é uma espécie de força explosiva pronta
para romper a qualquer momento a capa da heterossexualidade compulsória e revelar
uma identidade sexual dissidente.

>>> Artigos

Atravessar fronteiras, mergulhar na intensidade, exceder limites, se exceder, transbordar, são estilos de viver associados ao sexo em Linn e Baco. É por essa via que Baco
recomenda nos versos de Kayne West da Bahia (Bluesman): “Apaga a luz tente me entender/Sinta a África pra me entender/Transe ao máximo pra me entender/Não tema a
morte pra me entender/Enquanto cê tiver limite, não vai me entender”. Como sublinha
Bataille ([1933] 1975), o gasto de si mesmo e a intensidade que flerta com a morte
são gradações do mesmo vetor do sacrifício religioso, que cria uma via de acesso ao
sagrado através da destruição. É essa via que Baco aciona quando canta, em Te amo
disgraça: “Acendeu um cigarro/Nos encharcou de gasolina/E falou: Sou seu amor ou
seu Nero?”.
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Esconder sua sexualidade, seu corpo, sua identidade é um desafio para travestis. Em
um sistema heteronormativo, sua identidade de gênero é quase a definição da transgressão, provocando repulsa e atração, despertando desejo e medo. Se a etiqueta
indica reduzir o “ruído” da ambiguidade escondendo os sinais masculinos da sua persona através da conhecida estratégia de “esconder a neca” (ou pênis, em pajubá), Linn
sabota o roteiro propondo outro caminho quando afirma “Isso aqui é bicharia/Eu faço
Necomancia” (Necomancia). Em vez de esconder a neca, se trataria de “ler” a neca,
como se lê a palma da mão, ou como se lê cadáveres? A letra continua “Então deixa
sua piroca bem guardada na cueca/Se você encostar em mim faço picadinho de neca”.
Essa imagem paradoxal da potência combinada à morte reforça o modo como Linn
explora a força transgressora da ambiguidade. Seu jogo de revelação do segredo produz um efeito análogo àquele que, na lembrança de Taussig (1999), Benjamin lapida
como “o incêndio da casca da beleza”. E o incêndio mais intenso é aquele que queima
no seu próprio corpo “terrorista de gênero”: “Seu segredo ignorado por todos até pelo
espelho/Mulher...Ela tem cara de mulher/Ela tem corpo de mulher/Ela tem jeito/Tem
bunda/Tem peito/E o pau de mulher!” (Mulher).

3 Transgredindo divindades, masculinidades e racismo
Baco inicia seu disco Esu com os versos “Somos argila do divino mangue/Suor e sangue/Carne e agonia/Sangue quente, noite fria/A matéria é escrava do ser livre/A questão não é se estamos vivos/É quem vive” (Intro). Ao mesmo tempo em que reescreve a
origem da vida, também a inscreve no contexto do seu próprio lugar de origem. Assim,
ele segue mais adiante “Medroso me jogo no mar/Aquário de Iemanjá/O sol nasce
no Rio Vermelho”. Em face do medo, procura o acolhimento do mar. O circuito continua imediatamente: “Me olho no espelho embriagado/De volta ao centro/A poesia

>>> Artigos

Em Linn, a relação entre sexo e segredo ganha uma densidade particular. Contra uma
estrutura de ocultamento da sua sexualidade e existência, ela lança um holofote descrevendo cada detalhe das suas performances sexuais, interrompendo um ciclo de
invisibilidade, como descreve nos versos: “Esses ocó so quer socar/Quando não tem
ninguém mais vendo/Comigo é diferente/Vem aqui/Bora fazendo” (Pare querida). Ocó,
em pajubá ou bajubá, é homem, um tipo que se distingue da Cona, que é um homem
gay afeminado. O Pajubá é uma língua de iniciados, que de certa forma encobre o significado compartilhado em português das palavras. Seu uso é também uma estratégia
de proteção de códigos e mensagens entre quem usa. Através dele, uma travesti pode
trocar com suas amigas e amigos informações sobre sua intimidade sexual e sobre os
homens com quem se relaciona em ambientes públicos de forma segura, diminuindo
o risco de ser alvo de violência.
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habita o trago/Observo o estrago do silêncio/A boêmia em seu maldito vício/Parei no
precipício do ultimo maço/Último abraço/Minha imaginação meu asilo/Sabendo que
melhor que sentir o beijo/É a sensação antes de senti-lo/Senti Exu/Virei Exu/Esse é o
universo em seu último cochilo”. Do mangue ao mar, do mar ao centro. Da origem da
vida, passando pela cura do mar, chega ao centro da cidade para experimentar a vida
transbordante e à beira do precipício, vida da boemia, do álcool, do cigarro, do abraço,
do beijo e da imaginação. Seguir esse caminho pela cidade o faz sentir Exu e tornar-se
Exu. Sua sacralização se dá no itinerário da cidade, que na sequência é enunciada, para
que não reste dúvidas: “Da Bahia de São Salvador, Brasil/ Salvador, terra sagrada”.

Poucos anos após o lançamento do clássico dos Racionais, Regina Novaes (2003) analisa a emergência do tema da religião na cena hip hop nacional, identificando nela três
modalidades principais para falar de Deus. Num continuum, onde os extremos seriam
o rap gospel, de um lado, e o rap que fala de deus sem vínculo religioso institucional,
de outro, a terceira modalidade, que gravitaria entre ambas, seria a de “letras que
combinam elementos do catolicismo e expressões das religiões brasileiras de origens
africanas” (2003:27). Assim como Novaes localiza os Racionais na passagem entre as
modalidades religiosas sincréticas e desinstitucionalizadas, um primeiro olhar sobre o
trabalho de Baco pode indicar que ele esteja no mesmo lugar. Além da onipresença de
referências das religiões afro-brasileiras, há menções à mitologia greco-romana e ao
cristianismo.

>>> Artigos

Não é de hoje que o Hip Hop nacional fala de religião. Exatamente vinte anos antes do
lançamento de Esu, em 1997, os Racionais MC’s lançaram Sobrevivendo no inferno, disco que bateu recordes de venda e se tornou um marco do rap no Brasil; disco que traz
inúmeras referências religiosas tanto cristãs quanto de matrizes afro-brasileiras, começando pelo título, e pela capa que apresenta um crucifixo e um salmo. Em comemoração às duas décadas do disco, foi publicado um livro com todas as letras das músicas,
fotos do grupo à época do lançamento e um prefácio do doutor em literatura Acauam
Silvério de Oliveira, intitulado “O evangelho marginal dos Racionais MC’s” (2018). Além
do prefácio, a religião está tanto nas fotografias, boa parte delas registrando Mano
Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay em uma igreja católica; quanto no projeto gráfico do
livro, que traz todas as três laterais das folhas tingidas em um tom de dourado fosco.
A combinação das laterais douradas com a cruz e o salmo na capa produzem o efeito
imediato de confusão do livro com uma Bíblia.

No primeiro álbum, a referência cristã mais explícita está na capa, que traz uma fotografia de David Campbell, encimada com a palavra JESUS em branco, com a primeira e
a última letras rasuradas por um “X” vermelho, dando relevo ao ESU, que ganha ainda
um acento agudo.
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Figura 1 – Capa do álbum Esú, de Baco Exu do Blues (Portal Genius, 2017)6

As histórias de Jesus e Exu são muito parecidas. O que começou a me
indignar é que um é demonizado e o outro é santificado. O que é fazer um
lindo e o outro ser feio? A diferença nesse caso é a pele, porque são dois
deuses mensageiros que passaram pela terra, assim como Baco era um deus
mensageiro também (26/10/17).

A identificação do racismo no imaginário social ligado a figura do Exu, em sua oposição complementar a um Cristo embranquecido, é abordada de maneira direta no
segundo disco de Baco, Bluesman, que traz no fim da primeira estrofe os seguintes
versos: “Tudo que quando era preto era do demônio/E depois virou branco e foi aceito
eu vou chamar de Blues/É isso, entenda/Jesus é blues” (Bluesman). Neste trabalho, a
resistência ao embranquecimento de Jesus, e do que é sagrado, passa por um confronto direto, como fica evidente nos versos de Kanye West da Bahia: “Jesus, eu espanquei
Jesus/Quando vi ele chorando, gritando, falando/Que queria ser branco, alisar o cabelo/E botar uma lente pra ficar igual/A imagem que vocês criaram”.

>>> Artigos

Se a aproximação do rap sincrético identificado por Novaes se dava entre Jesus e Oxalá
(Cristo e Oxalá é o título de uma música do Rappa), que corresponde à composição
na Umbanda, Baco subverte esse padrão ao propor o binômio Jesus e Exu, reforçando
uma tensão entre aqueles que associam Exu ao demônio cristão. Em entrevista para o
jornal O Globo, Baco afirmou “A ideia da capa veio com isso, uma maneira de mostrar
para as pessoas que a única coisa que separa Exu e Jesus são duas letras” (6/09/17). Em
outra entrevista, dessa vez pra Rolling Stone, complementou:

Ao falar de Jesus, Baco adota uma postura bastante distinta da do “pastor marginal”
criada por Oliveira para descrever o modo como os Racionais acionam o repertório
6 <https://genius.com/album_cover_arts/162570>. Consultado em 20/03/18.
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Esse ponto fica explícito nos versos que abrem a canção Esu, do primeiro disco: “Sinto
que os deuses têm medo de mim/Medo de mim/Metade homem, metade deus e os
dois/Sentem medo de mim/Sinto que o mundo tem medo de mim/Medo de mim/Metade homem, metade deus e os dois/Sentem medo de mim”. Assim como os deuses
inspiram devoção e medo, Baco desperta as mesmas sensações entre humanos e deuses, por ser ele um homem negro e um deus. Daí, seu poder também é equivalente ao
dos deuses, ainda que o exerça de forma humana, como vemos nos versos de Oração
à vitória, do primeiro disco: “Gozo dentro e sinto que eu crio vida/Siririca no gatilho e
sinto que eu tiro vida/Somos onipotentes minha querida/Imortais mesmo que em memórias esquecidas”. Essa forma humana de exercer o poder sagrado pode atuar inclusive no reino divino, como quando canta, em Minotauro de Borges (em Bluesman), “Fiz
roda punk com os anjos/Pintei o Éden de preto/Fui ghost rider de Beethoven/Escrevi
vários sonetos/Cortei minhas asas/Vejam minhas cicatrizes/Eu vi Deus em depressão/O
ajudei com suas crises”.
Assim como o poder sagrado é compartilhado por homens e deuses, as crises existenciais também são vividas por ambos. Baco fala abertamente sobre sua relação com
a depressão e como seu trabalho é uma forma de lidar com ela. Em entrevista para o
jornal A Tarde, ele afirma:
Eu trabalhei o álbum [Esu] para ser uma saga. Uma saga pessoal, mas que
também pode ser a saga de quem está ouvindo (...) São três atos: você está
bem, encontra algo que te tira do eixo e que te leva à depressão e, ao fim,
você consegue sair disso. O importante é saber que a depressão e a vitória
andam juntos, assim como o céu e o inferno. Quando você encontra esse
ponto de coexistir é que você se mostra onipotente. A ideia é que quem ouça
o álbum pense que é o próprio Deus, só que um Deus humano, todo zuado
(23/10/17).

O sofrimento é mais um elemento que aproxima o divino do humano, desde que experimentado, vivido integralmente, para ser expurgado. Este expurgo passa por mergulhar profundamente na dor, esmiuçar as próprias fragilidades até o limite do suportável, como Baco expressa de forma exemplar nos versos de En tu mira, do álbum Esu:

>>> Artigos

religioso: “o pastor marginal acolhe e guia seus irmãos pelo vale das sombras a partir
da palavra divina, construída coletivamente por toda a comunidade de irmãos” (2018,
p. 31). Enquanto “teologia da sobrevivência” (idem, p. 32), a palavra da salvação não é
contestada em sua integridade e valor sagrado mesmo quando usada em contextos
de violência. Ou seja, muito embora Baco compartilhe os modos sincréticos e desinstitucionalizados de falar de deus, retomando a tipologia de Novaes pra se referir aos
Racionais, há uma distinção fundamental: sua postura não é de veneração absoluta,
permitindo-se contestar e mesmo violar uma versão da santidade socialmente estabelecida. Em vez de reverente, a abordagem do sagrado de Baco é transgressora: ele
rebaixa a santidade ao seu nível humano ao mesmo tempo em que se alça ao plano do
sagrado ao se transmutar em divindade.
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Se você tem nome de deus/Por que erra tanto?/ (...) Por que cê fala tanto
de Deus?/É porque eu sou humano!/O público não entendeu/Por que você
fala tanto de Deus/É porque sou um mano/Compra uma arma, quanto tá o
cano?/Eu tô comprando/O deus que habita em mim, eu tô libertando/O flash
está me cegando/O álcool está me matando/Minha raiva está me matando/
Sua expectativa em mim, está me matando/Homem não chora/Foda-se, eu to
chorando!/(...) Eu to me matando.

Se Baco recusa uma postura de reverência intocável em relação ao sagrado, Linn radicaliza isso e a questão da masculinidade está no centro do seu embate com deus.
Ao batizar de blasfêmea o “transclipe” da música Mulher, Linn manifesta através da
combinação de palavras uma leitura sacrílega do feminino sobre o qual discute em
seu trabalho. “Os indivíduos que são diagnosticadas como homens ao nascer e que
transgridem marcando seus corpos com traços do feminino sofrem muita opressão”,
ela afirma em entrevista, em outubro de 2017, reforçando ponto já abordado anteriormente. Mas aqui cavo mais uma camada. O feminino que irrompe nos corpos das
mulheres trans e travestis é percebido pela sociedade heteronormativa como uma
chaga, que em vez de sacralizar, como no caso do Cristo, profana aquela materialidade
originalmente percebida como “divina”: o corpo masculino. São marcas que provocam
desprezo, mas também desejo, naquele jogo da repulsa e atração que sinaliza a presença de um sagrado transgressor, como já mencionado. Nesse jogo, são as travestis
as mais vulneráveis às descargas de violência que podem emanar desses circuitos de
atração e repulsão, tema do transclipe blasfemea que traz imagens de Linn numa rua
mal iluminada, passando por um processo de sedução com um cliente e mais adiante
uma cena de violência estancada por um grupo de mulheres.

>>> Artigos

A música simula um diálogo duro entre duas vozes: de um lado, o artista e, de outro,
o que seria um amálgama das críticas que enfrenta. Os versos saem de Baco com
muita violência e desespero. Neles eclodem as pressões do sucesso que o afundam
em sofrimento, o flerte permanente com a autoaniquilação através dos excessos, o
desespero que o leva a considerar a morte uma solução. Além dos efeitos colaterais do
sucesso, o racismo e a violência transformam a vida cotidiana em uma bomba relógio
com muito mais potencial pra explosão considerando as prescrições rígidas de um
ideal de masculinidade que considera qualquer expressão de sentimento, fraqueza.
O “foda-se” opera então como rota de fuga para o extravasamento da subjetividade
masculina através do choro. Em “Vai dar tudo certo”, do mais recente Não tem bacanal
na quarentena, a discussão volta num tom mais apaziguado: “A pressão me consome
/ Não quero apertar o gatilho / Nem agir como homem / Quero agir como eu / Quero
entender meu eu / Quero cantar meu choro”. Para Baco, essa vulnerabilidade não é
identificada como fraqueza; pelo contrário, ela humaniza os homens colocando-os em
contato com a força que os fará superar a dor. Em mais uma camada de transgressão,
a mesma vulnerabilidade também sacraliza os homens já que os próprios deuses “são
poetas vadios” que “queriam chorar por amor”, segundo os versos da música Esu.

160

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 147 - 167 | Jul - Dez | 2021

A afirmação de atributos como força, assertividade, violência, controle emocional, autossuficiência e a complementar recusa de demonstrações de subjetividade, emotividade, vulnerabilidade e outras características percebidas como “femininas” são pilares
fundamentais da construção de um ideal de “masculinidade hegemônica”, de acordo
com Almeida ([1995] 2000). Na base da construção sexual de uma masculinidade que
recusa o feminino está o desprezo pela homo e bissexualidade e a valorização do pênis
como órgão sexual ativo penetrante, que se opõe a uma ideia de passividade imposta
a vaginas e ânus penetráveis. Nesse ponto, é possível perceber como a obra de Baco
tem uma relação pendular e ambígua com essa masculinidade hegemônica, pois recusa alguns de seus atributos e reforça outros.

buídos entre os dois músicos. Baco canta: “Seu Mc favorito, compra coca e paga com
boquete / Fila da puta respeita o Nordeste / Não é comendo ‘traveco’ que se vira fenômeno (Ronaldo)”8. O conteúdo homofóbico e transfóbico dos versos é autoevidente.
Em 2019, Baco retira a canção de uma de suas plataformas digitais sem maiores explicações. Em 2020, em uma entrevista a Vinícius Prado para o Portal Rapmais (11/12/20),
Baco explica o que motivou a atitude: “Eu acho que usei dois termos que não deveria
ter usado na letra. Já falei e cansei de falar sobre isso, acho que não preciso me repetir
sobre. E é o motivo que eu tirei a música do ar”. Já em seu álbum mais recente, Baco
encerra a canção “Dedo no cu e gritaria” com a máxima “Dedo no cu do cão miúdo
que ele gosta”. Embora o cão seja o diabo, passagens da música como “Meu aliado
é um demônio vestido de anjo” e “Tô em Salcity de carona com o capeta” indicam
uma proximidade, um flerte entre o artista e a personagem que encarna o mal cristão.
Essa ambiguidade porém não elimina a carga negativa atribuída ao estímulo anal, que
aparece como um desagravo deliberado. O ânus aparece como esse lugar-perigo da
geografia erótica do corpo. Mais uma vez, Preciado (2018) abre caminhos:
A mentalidade heterossexual (straight mind), para retomar a expressão que
Monique Wittig elaborou nos anos 1980 para designar a heterossexualidade
não como uma prática sexual, mas como um regime político, assegura a relação estrutural entre a produção da identidade sexual e a produção de certas
partes do corpo (em detrimento de outras) como órgãos reprodutivos. Uma
importante tarefa desse trabalho disciplinador consiste em extrair o ânus dos
circuitos de produção e prazer (p. 78).

>>> Artigos

Faço aqui um recuo à trajetória do artista, particularmente à música que lançou Baco
na cena do rap: Sulicídio. Em parceria Diomedes Chinaski, o rap que estourou em 2016
é ao mesmo tempo uma crítica ácida e violenta contra os rappers do eixo Rio-São
Paulo7 e uma celebração do rap dos “bruxos lendários do norte”. Os versos são distri-

O trabalho de Preciado tem como foco restaurar o corpo em sua qualidade de “plataforma microexcitável de resistência” (idem, p. 91), reabilitando o ânus como locus de
7 Alguns dos seus versos epistolares: “Sem amor pelos rappers do Rio / Nem paixão por vocês de São Paulo / Vou
matar todos a sangue frio / E eu tenho caixão pra caralho”
8 Mais adiante, Baco canta: “Meu rap é agressivo / Mandei algumas fãs soropositivo pro seu camarim”.
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O trabalho de Linn ilumina incendiando a sacralização da masculinidade hegemônica
heteronormativa, tomando como foco central o “culto ao falo”, como ela elabora em
entrevista supramencionada: “de uma forma ou de outra, nós estamos com os joelhos
dobrados: ou diante da oração ou diante da ereção. E de qualquer forma, entre a oração ou a ereção, está Ele. Ou Deus. Feito a imagem e semelhança do homem. [homem]
Feito a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso garante o império do macho. Tudo
isso garante o império do homem. Porque foi construído um imaginário onde o sagrado está ligado ao masculino. Ele é universal, onipotente. (...) Tudo está em torno Dele,
com D maiúsculo, o homem. E o feminino sempre esteve ligado mais à questão do
pecado” (Huffpost, 6/10/17). A contestação dessa estrutura aparece em Talento, num
diálogo imaginado com um “macho discreto”: “Nem vem com esse papo/Feminina tu
não come?/Quem disse que linda assim/Vou querer dar meu cu pra homem?/Ainda
mais da sua laia/De raça tão específica/Que acha que pode tudo/Na força de deus/E
na glória da pica”.

>>> Artigos

experimentação erógena. No trabalho de Linn, o ânus possui centralidade. É celebrado
recorrentemente. Chega a batizar música, como no caso de “Dedo Nucué”, que traz
em seus versos “Dedo nucué tão bom / Dedo nucué tão gostoso”. Se pensarmos a
exaltação do cu no trabalho de Linn em relação ao pênis, encontramos uma forte oposição. Enquanto o ânus se aproxima da vagina, como quando canta na mesma música
“vou bater uma curirica”, ele se distancia dos sentidos atribuídos ao pênis por Linn. O
tratamento crítico ao pênis, como já explicitado anteriormente, se multiplica: “Quando
o boy abaixa as calça/ Tu arranca a pica no dente (Pirigoza); “eu não tô interessada
no seu grande pau ereto” (Enviadescer); “Pode ir saindo com o pau entre as pernas /
Acabou o seu império” (Bixa travesty). O pênis se torna uma trincheira para insurreição.
Alguns versos de Transudo apuram seu juízo: “Tenho pena de você / Com o pau apontado pra própria cabeça / Refém de sua frágil masculinidade”. As imagens da abertura
do supramencionado clipe de “Blasfêmea” criam uma metáfora visual exemplar para a
danação do pênis. Linn está ajoelhada num genuflexório em gesto de oração quando
personagens nus portando apenas acessórios na cabeça – lembrando resplendores de
santos – e cinta peniana se aproximam dela, um de cada vez. Em vez de pênis, as cintas
empunham velas, que Linn acende com um maçarico. Todos se deleitam. À medida que
a cera derrete, as gotas caem em seu corpo, numa analogia evidente com o esperma
durante a ejaculação. Mais uma vez, a artista aproveita a ambivalência: o abrasamento
e a aniquilação do pênis são a condição para o êxtase.

Criada em uma família Testemunha de Jeová, Linn foi expulsa da Igreja, ou “desassociada” (como canta em A Lenda), ao apresentar publicamente sua identidade travesti.
Tendo vivido anos sob o controle religioso do seu corpo e do seu desejo, o desligamento foi experimentado com ares de revelação sagrada: na ocasião sentiu como se
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“tivesse experimentado do fruto da árvore do conhecimento, do que é bom e do que é
mau” (idem). A tomada de consciência passou por identificar o lugar sagrado do masculino e ao mesmo tempo assumir seu “lugar de expulsa do Eden”, um espaço potente
para transgredir o sistema “reinventando o conceito de deus” e se autossacralizando
se assumindo “deusa e criatura. Criadora do [meu] próprio corpo” (entrevista Huffpost,
6/10/17).

Dois anos depois de Blasfêmea, Linn lança Oração. Gravado nas ruínas de uma igreja
abandonada em Brasilândia (SP), o clipe reúne um grupo de mulheres trans, todas
vestidas de branco, cantando, dançando e se reverenciando em torno de um piano. Na
abertura, Linn está sozinha num descampado em frente à igreja. Ela dança, encara a
câmera, exibe um facão. Em off, profere: “Eu determino que termine aqui e agora / Eu
determino que termine em mim, mas não acabe comigo / Determino que termine em
nós e desate / E que amanhã, que amanhã possa ser diferente pra elas [...]”. A última
tomada exibe o grupo de mulheres posicionadas como santas num altar.

9 <https://www.instagram.com/p/BnN9x9InIy4/>. Consultado em 12/09/18.
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Figura 2 – Close de Linn da Quebrada (Instagram pessoal da artista @linndaquebrada, 2018)9
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Figura 3 – Linn da Quebrada e artistas convidadas no set do clipe de Oração (Instagram pessoal da
artista @linndaquebrada, 2018)10

Ao longo deste texto, reuni e analisei diversos elementos das produções artísticas de
Linn da Quebrada e Baco Exu do Blues que se relacionavam com o tema do sagrado.
Para isso, trabalhei em duas frentes temáticas paralelas e complementares que ajudaram a revelar seus contornos. A primeira abordou o sexo e o erotismo como instâncias
fundamentais para experimentar lugares saturados de força erótica (como o banheiro
público e o armário) e as suas dinâmicas de segredo-revelação de práticas e identidades sexuais, todas atravessadas pela potência atraente e repulsiva da transgressão.
Aí, onde se distingue com dificuldade o êxtase sexual do religioso, Linn e Baco apuram suas subjetividades dentro das especificidades de cada trajetória. A chave geral
de leitura dos trabalhos é a de que, como propôs Sedgwick, cognição, sexualidade e
transgressão “sempre estiveram prontas na cultura ocidental para serem magnetizadas
num alinhamento resistente, ainda que não sem fissuras” (2007, p. 29). Enquanto Baco
experimenta em profundidade a fonte da exuberância da vida através da transgressão
(Bataille, 1987), Linn vai além: rasga todos os véus que mantinham encobertas sua
sexualidade, sua identidade e sua vida, de modo que não se trata mais de legitimar o
exercício do seu desejo, mas sua própria existência11.

>>> Artigos

4 Considerações finais

A segunda frente temática examinou o uso de recursos explicitamente religiosos nos
trabalhos de Linn e Baco. Sem qualquer reverência, divindades são trazidas à vida mun10 <https://www.instagram.com/p/B4fpdaslA7g/>. Consultado em 8/06/21.

11 Aqui lembrar com Pereira que “travestis constroem formas sofisticadas de agência para lidar com a exclusão desse poder que estabelece as categorias daquilo que pode entrar no mundo dos possíveis e que coloca seus corpos
e subjetividades como impensáveis” (2018, p. 5).
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dana e, muitas vezes com violência, humanizadas. A transgressão aqui libera uma descarga de energia social, sob a forma de atenção-tensão, a partir da manipulação de
substâncias consideradas intocáveis. O repertório religioso afro, cristão, greco-romano
permite através de aproximações e oposições revelar as hierarquizações criadas pelo
racismo e pelo machismo. Se por um lado para Baco o racismo é o nó a desatar, para
Linn um outro passo simultâneo é imperativo: desmantelar o culto ao falo, alicerce
fundamental na cadeia das opressões coletivas.
A partir de Linn e Baco vislumbramos um sagrado transgressivo que emerge na rua,
nos armários, nos becos, banheiros, bares, sarjeta, esgoto, ocupação. Um sagrado com
cheiro de suor, sangue, urina, vinho, porra. Um sagrado do segredo, da noite, da meia-luz e do êxtase sexual. Um sagrado sacrílego que escancara o perigo de aniquilação de
sujeitos marginalizados, alvos da violência racista, transfóbica, machista. Um sagrado
que transgride o sagrado hegemônico masculino, branco, misógino e heteronormativo
ao contestar as fronteiras que hierarquizam castas de deuses e de humanos, profanando vidas negras, trans, travestis, femininas e afeminadas. Um sagrado contra-hegemônico para sustentar as bases de uma disputa por reconhecimento e resistência
das formas de vida excluídas do coração do poder instituído. Um sagrado incendiário
como um levante, ou seja, “um gesto sem fim, incessantemente retornado, soberano
como pode ser chamado soberano o próprio desejo ou essa pulsão, esse ‘impulso de
liberdade’” (Didi-Huberman, 2017, p. 17).
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The transgressive sacred in the incandescent bodies of Linn
da Quebrada and Baco Exu do Blues
Abstract >

The purpose of this article is to analyze the concept of sacred that emerges in the artworks of Linn da Quebrada and Baco Exu do Blues, artists who have been standing
out in the contemporary scene from music, enlarging their work also to performance,
audiovisual, fashion, among other languages. Based on themes such as eroticism, sexuality, secrecy, as well as the innovative appropriation of institutionalized religious
elements, such as orixás and gods, I identify the contours of a transgressive, attractive
and repulsive force, which makes up the sacred in Linn and Baco’s work. My hypothesis
is that, considering the due differences between artists, their works contest the social
bases that sustain racism, sexism and LGBTphobia, understanding the white, masculine
and heteronormative hegemonic sacred as one of its pillars. Consequently, his proposal produces an alternative conception of the sacred in tune with the artistic practice
aimed at society’s resistance, subversion, and change.

Keywords >

Linn da Quebrada; Baco Exu do Blues; Sacred; Secrecy; Transgression; Religion; Eroticism.
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> O Círio de Igarapé Grande: exercício de
identidade ribeirinha
Inácio dos Santos Saldanha

Este ensaio propõe uma conexão entre presente e passado através de uma etnografia realizada na comunidade ribeirinha de Igarapé Grande, nos anos de 2017 e 2018.
Igarapé Grande está situada às margens do igarapé Bravo, no interior da ilha de João
Pilatos, em Ananindeua, região metropolitana de Belém (Pará). Essa ilha, bem como as
suas vizinhas, é pouco conhecida pela população da região metropolitana em território
continental, a despeito da riqueza de suas histórias e costumes. Dentre eles, um em
particular revela os usos e as significações dos espaços da ilha e da comunidade: o Círio
de Nossa Senhora da Conceição, uma romaria religiosa criada em 1986 por Raimundo
Nonato Ferreira Pantoja. O evento surgiu como parte de uma profunda reconfiguração
nos modos de vida da comunidade quando ele assumiu a diretoria na recém-inaugurada Escola Municipal Ensino Fundamental Domiciano de Farias, construída com o auxílio
de um mutirão dos próprios moradores. Foram eles que, insatisfeitos com a planta
apresentada pela Prefeitura, ampliaram o prédio e insistiram na homenagem ao nome
do primeiro morador do local; logo depois, iniciariam a construção de uma capela.
Inspirado no grande Círio de Nossa Senhora de Nazaré realizado em Belém desde o
século XVIII, Raimundo propôs a criação de um Círio no interior da comunidade, em
que os habitantes optaram por homenagear a mesma santa festejada ali por Domiciano nos primeiros anos do século XX (SALDANHA, 2018).
O evento atravessa as florestas da ilha em uma trilha no segundo domingo de dezembro. Atualmente, a procissão parte da comunidade de João Pilatos de manhã e segue
até a comunidade de Igarapé Grande, onde é rezada uma missa. São as fotografias de
Raimundo Pantoja que servem de ponto de partida para este ensaio, como registros
pessoais das edições do evento entre as décadas de 1980 e 1990. Seus registros expõem a intenção de explorar referências basilares da identidade dos ilhéus por meio
de sua religiosidade. Assim, o rio, o trapiche, a trilha e a memória das famílias tornam-se o roteiro da procissão. Logo em seguida, reencontramos o Círio de Igarapé Grande
em 2017 através do olhar etnográfico. Chegamos no porto da comunidade, nos de-
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paramos com a Capela de Nossa Senhora da Conceição e as primeiras paisagens no
caminho rumo à trilha percorrida pelos devotos. Novamente, os espaços estão sendo
explorados de maneira a revelar a cosmovisão dos moradores.

>>> Ensaios

A exterioridade das categorias ribeirinho e tradicional, já apontada anteriormente nessa mesma comunidade por Ravena-Cañete (2017), encobre um hibridismo inconforme que povoados como esse assumem diante da oposição colonial entre moderno
e tradicional. De fato, já há algum tempo vem sendo estudado o caráter enviesado e
generalizante de termos como caboclo (LIMA, 1999), ribeirinho (ARENZ, 2000) e comunidade tradicional (RAVENA-CAÑETE, RAVENA-CAÑETE, 2010) para populações amazônicas como esta. Aqui, porém, a complexidade dos processos de incorporação da
ribeirinidade e da tradicionalidade é revelada: longe de assumirem um papel passivo,
os moradores negociam e constroem essas identidades até certo ponto, explorando as
suas próprias memórias e os seus próprios espaços. Observando os usos estratégicos
que a procissão faz e fez dos lugares e de seus sentidos, percebemos o Círio de Igarapé
Grande como um processo contundente de produção da identidade.

Figura 1 - O Primeiro Círio, com elementos semelhantes aos de Belém, como a berlinda (que chegou
atrasada, por isso vai atrás da imagem), e o braço de cera, agradecimento a uma graça concedida.
(PANTOJA, 1986).
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Figura 2 - Visitando as casas, a imagem viajava de canoa. O manto azul seria proibido pelos párocos
visitantes, que viam nele um sinal de sincretismo com Iemanjá (PANTOJA, década de 1980).

Figura 3 - De forma a consolidar a relação do Círio com os seus atores, os ilhéus ribeirinhos de Ananindeua, foi realizada uma romaria fluvial, que não seria aprovada pela Capitania dos Portos para novas
edições (PANTOJA, 1992).
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Figura 4 - O Círio segue seu caminho cercado pela cobertura vegetal da ilha amazônica
(PANTOJA, década de 1990).

Fotografia 1 - Chegamos à Igarapé Grande de hoje, às margens do igarapé Bravo (O autor, 2017).
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Fotografia 3 - A caminho da comunidade de João Pilatos, visita a uma casa. A produção artesanal local,
com destaque para um pato confeccionado com um cacho de bacaba (O autor, 2017).
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Fotografia 2 - A capela de Nossa Senhora da Conceição, uma semana antes da procissão.
(O autor, 2017).
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Fotografia 4 - O sistema
de trilhas que liga as comunidades no interior da
ilha pela floresta úmida
no domingo de manhã.
São pelo menos vinte minutos de caminhada até
a comunidade de João
Pilatos, de onde sairá a
procissão (O autor, 2017).
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Fotografia 5 - O Círio parte de João Pilatos (O autor, 2017).
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Fotografia 6 - A procissão segue por um caminho de terra, a participação dos jovens é notável
(O autor, 2017).
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Fotografia 8 - Durante quarenta minutos de percurso, sombra e luminosidade se alternam
(O autor, 2017).

>>> Ensaios

Fotografia 7 - Em trechos mais estreitos do caminho, a aproximação com a mata é mais evidente
(O autor, 2017).
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>>> Ensaios

Fotografia 9 - A escada foi colocada para facilitar o caminho de pedestres, embora circulem também
poucas motocicletas no interior da ilha (O autor, 2017).

Fotografia 10 - Parada em frente à entrada de uma trilha secundária, que leva à casa de uma idosa
doente; rezamos por sua saúde (O autor, 2017).
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>>> Ensaios

Figura 11 - A comunidade de Igarapé Grande já está próxima, essa seria uma das poucas paradas. Registro do autor (2017).

Fotografia 12 - De luto pela morte recente de seu morador mais velho, Raimundo Farias dos Anjos (o
“seu Dico”), então com 96 anos, os moradores o homenageiam queimando fogos ao alcançar um dos
espaços mais importantes da comunidade: o campo de futebol (O autor, 2017).
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>>> Ensaios

Fotografia 13 - A pequena procissão, enfim, se aproxima da capela de Nossa Senhora da Conceição,
agora enfeitada (O autor, 2017).

Fotografia 14 - A berlinda enfeitada entra com a imagem da santa da capela, antes dos fiéis
(O autor, 2017).
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En lo más escarpado de las montañas que conectan a la Sierra Sur y la Costa de Oaxaca,
en el sur de México, específicamente en la comunidad de Santiago Xanica, ubicada en
el distrito de Miahuatlán, en la región Sierra Sur, las abuelas y abuelos tienen la certeza
de que las ánimas de los difuntos viajan a Mitla, un pueblo con antecedentes prehispánicos bastante conocidos en el ámbito de la arqueología, la historia y la antropología.
Esta creencia, que han heredado de sus antepasados durante siglos, es compartida por
comunidades no sólo de la Sierra Sur y la Costa, sino también de otras regiones como
el Istmo, los Valles Centrales y de la Sierra Norte. Para facilitar su viaje, los familiares
deben proveerles de una serie de elementos que les permitan realizarlo, así como continuar trabajando en el mundo de las ánimas, es decir, en Mitla, tal como lo hacían en
el mundo de los vivos.
Son incontables los testimonios que hablan de la reproducción de objetos en miniatura, los cuales son colocados junto a los cuerpos de los difuntos. Estos objetos son vistos
muchas veces como una representación de los utensilios que empleaban las mujeres
y los hombres en vida, tales como metates, comales, machetes, escopetas, telares, hachas, entre otros. Para el viaje, los familiares preparan también comida en miniatura,
como tamalitos, granos de cacao, taquitos de frijol, memelitas y un carrizo o bulito
con agua. Estas viandas son colocadas dentro de morrales, redes o servilletas de tela,
teniendo con mucha frecuencia al nueve como el marcador numérico, aunque también
se colocan en múltiplos de este número o adiciones que guardan alguna relación con
él (Imagen 1).

>>> Ensaios

Texto dedicado a Alfredo López Austin.
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Imagen 1 – Servilleta en miniatura especial para envolver la comida de los difuntos (25 cm de largo),
tejida por la abuela Perfecta Hernández: propiedad de Damián González (Elvia González Martínez, 2019).

>>> Ensaios
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Como parte del complejo ceremonial mortuorio, los familiares de los difuntos acostumbran encender nueve fogatas, una durante cada noche del novenario, en distintos
puntos del patio de la casa, pero todas en dirección hacia Mitla. Esta misma práctica
se realiza, o realizaba, en comunidades cercanas como Santa Cruz Ozolotepec y San
Francisco Ozolotepec, en la misma región de Sierra Sur, y San Mateo Piñas, en la región
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Cota, entre otras. Las fogatas tenían sobre todo tres propósitos: alumbrar el camino
por el que las ánimas transitaban, el cual cruzaba nueve cerros, a cada uno de los
cuales correspondía una de las fogatas que se encendían en el novenario; señalar a los
familiares el lugar o cerro específicos por donde andaba el ánima de su familiar, así
sabrían qué tanto les faltaba para llegar a Mitla; y anunciar a los pueblos de la comarca
que alguien había fallecido en cierto lugar.

>>> Ensaios

En comunidades también de la región de la Sierra Sur, pero ubicadas hacia el oriente,
en la zona de San Carlos Yautepec, o en el área más cercana al valle de Tlacolula, en la
región de los Valles Centrales, las ánimas transitan por el cerro conocido como 9 Puntas, ubicado en el municipio de Matatlán y cuya mayor elevación se encuentra a 2,356
msnm. Dicho cerro condensa aquellos nueve cerros por los que atraviesan las ánimas
de comunidades más distantes (Imagen 2).

Imagen 2 – Foto panorámica de cerro Nueve Puntas
(foto tomada de Colectivo por el rescate de la memoria histórica de Macuilxóchitl, disponible en
https://memoriamacuil.wordpress.com/author/colectivomacuil/).
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Imagen 3a – Vista general de la cueva del Diablo de Mitla (El autor, 2020).

>>> Ensaios

Este viaje de las ánimas es replicado posteriormente por los propios familiares, quienes
viajan en ciertas fechas a Mitla, específicamente a un lugar conocido como Cueva del
Diablo, donde, de manera personal o por la mediación de un saorino o especialista
ritual, establecen comunicación con las ánimas de sus difuntos. Una de estas fechas
es en Año Nuevo, cuando la cueva se llena de ofrendas contadas cuya base numérica
suele ser el 9, tal como en las propias localidades de procedencia de las ánimas (Imágenes 3a, 3b, 3c, 3d, 3f).
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>>> Ensaios

Imagen 3b – Depósito ritual conformado por barras de copar (copal de memela), veladoras y granos de
cacao, con base numérica de nueve (El autor, 2020).

Imagen 3c – Interior de la cueva del Diablo (El autor, 2020).
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>>> Ensaios

Imagen 3d – Interior de la cueva del Diablo (El autor, 2020).

Imagen 3e – Depósito ritual denominado “mesa de flores” o “mes gie’”, conformado por camas sobrepuestas de flores y atados de hojas (El autor, 2020).
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Imagen 3f – Depósito ritual confeccionado con atados de hojas y flores, barras de copal, barras de cera
de abeja (cera de marqueta), veladoras y trastes en miniatura con restos de viandas para las ánimas
(El autor, 2020).
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Los testimonios sobre la comunicación con las ánimas en Mitla son frecuentes. Para
ello, los familiares de los difuntos los consultan sobre situaciones relacionadas con
problemas familiares, decisiones importantes que alguno de los integrantes debe tomar e incluso sobre dónde se encuentran escondidas pertenecías u objetos.

>>> Ensaios

La abuelita Guadalupe López (1935-2019), quien vivió toda su vida en San Antonio
Ozolotepec, realizó el viaje a Mitla al poco tiempo del fallecimiento de su esposo, para
hablar con su ánima, ya que parte de sus ahorros familiares habían sido enterrados
por él en vida. Al estar en la cueva de Mitla, y luego de ofrecer copal, velas y viandas,
tía Lupita preguntó a esposo dónde había guardado dicho dinero. En la consulta, él le
respondió que estuviera tranquila, que regresara al pueblo y esperara con paciencia a
que él fuera a visitarla. Tía Lupita hizo lo propio, volvió a Santa Antonio y retomó sus
actividades habituales. A los pocos días de su viaje, en una ocasión, mientras realizaba
tareas domésticas en el patio, vio que a lo lejos algo descendía del lado del cerro Sirena. Pronto se percató que lo que se acercaba tenía forma de culebra y recordó que su
esposo le había pedido que preparara un cuenco lleno de agua: así lo hizo. La culebra
se acercó y entró en el cuenco, se enrollo y desapareció. Inmediatamente después tía
Lupita comenzó a escarbar en ese mismo lugar y encontró el dinero que había sido
guardado por su esposo (Imagen 4).

Imagen 4 – La abuelita Guadalupe López arregla la tumba de su madre en el panteón de San Antonio
Ozolotepec (El autor, 2009).
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El viaje a Mitla no es el único ni el último que realizan las ánimas. El vínculo con ellas
se refrenda de manera periódica mediante la fiesta de Todos Santos, como ocurre en
otras comunidades y regiones de México. En San Miguel Suchixtepec, un pueblo cercano a Santiago Xanica ubicado también en la Sierra Sur, el día primero de noviembre las
personas de la comunidad acuden al panteón, luego de haber concluido la elaboración
de los altares.

Imagen 5 – Depósito de flores de cempasúchil a la entrada del panteón de San Miguel Suchixtepec
(El autor, 2014).

>>> Ensaios

En la entrada del panteón muchas de las personas depositan flores de cempasúchil
para todas las ánimas, en particular para aquellas cuyos familiares no fueron a visitar
sus tumbas. La visita permite a las personas saludar a familiares y amistades que también acuden al panteón (Imagen 5).
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Imagen 6a – Procesión del 1 de noviembre que va del panteón al palacio municipal de San Miguel Suchixtepec, mediante ella se invita a las ánimas para que visiten las casas de sus familiares (El autor, 2014).

>>> Ensaios

En punto de las doce de la tarde los fiscales de la iglesia, junto con la banda de música,
inician una procesión que va del panteón al palacio municipal, donde serán recibidos
por el cabildo. Durante el trayecto hay rezos y música, y se sahúma el camino principal,
pues detrás de ellos vendrán las ánimas. La visita al panteón y la procesión son un acto
de invitación para que las ánimas puedan retornar al pueblo a visitar a sus familiares
en vida y consumir la esencia de las viandas y los obsequios que fueron depositados
en los altares familiares, es decir, su olor, sabor, color, sonido. Sin embargo, el primer
altar que deben visitar es el que disponen en el palacio municipal las autoridades de la
comunidad (Imágenes 6a, 6b, 6c, 6d, 6e).
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>>> Ensaios

Imagen 6b – Procesión del 1 de noviembre que va del panteón al palacio municipal de San Miguel Suchixtepec, mediante ella se invita a las ánimas para que visiten las casas de sus familiares (El autor, 2014).

Imagen 6c – Rezo de los fiscales de la iglesia antes de concluir la procesión del primero de noviembre
en el palacio municipal (El autor, 2014).
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>>> Ensaios

Imagen 6d – Rezo de los fiscales de la iglesia antes de concluir la procesión del primero de noviembre
en el palacio municipal (El autor, 2014).

Imagen 6e – Integrante del cabildo sahumando el altar instalado en el palacio municipal de San Miguel
Suchixtepec (El autor, 2014).
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Imagen 7a – Panteón de San Miguel Suchixtepec (El autor, 2014).

>>> Ensaios

La visita de las ánimas dura un día, inicia el 1 de noviembre a las 12 del día, y concluye el 2 de noviembre a la misma hora. Para ello, los fiscales de la iglesia realizan
exactamente la misma procesión, pero ahora en sentido contrario, con la intención de
despedir a las ánimas y encaminarlas hacia el panteón, donde las personas de la comunidad vuelven a congregarse para despedirlas e invitarlas para el próximo año. De
no ser así, la presencia de las ánimas podría generar calamidades en el pueblo, como
enfermedades o tragedias familiares. Las personas dicen: ya comieron, ya tomaron, ya
bailaron, ya convivieron con sus familiares, ahora tienen que regresar a Mitla”, pues al
año siguiente volverán al pueblo (Imágenes 7a, 7b, 7c, 7d).

194

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 182 - 196 | Jul - Dez | 2021

>>> Ensaios

Imagen 7b – Tumba del panteón de San Miguel Suchixtepec, al fondo se aprecia parte del pueblo y la
iglesia al centro (El autor, 2014).

Imagen 7c – Ofrecimiento de flores en el panteón de San Miguel Suchixtepec (El autor, 2014).
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>>> Ensaios

Imagen 7d – Ofrecimiento de flores en el panteón de San Miguel Suchixtepec (El autor, 2014).
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O vídeo-ensaio translata o processo de criação e execução da intervenção
urbana site specific Aeroporto Charles Ficou [ACF], realizada em Dublin,
Irlanda, em 2018. A ação, desenvolvida como estudo de campo do autor
durante seu doutoramento em teatro (UNIRIO/ULB), foi disparada por um
conjunto de acidentes provocados direta ou indiretamente pela maior nevasca em 36 anos que surpreendeu o país naqueles dias. Vitimados por
alguns desses acidentes e impedidos, por um lockdown nacional, de distanciar-se do lugar em que estavam hospedados, o autor e seu anfitrião,
Charles, viram seus planos mudarem radicalmente. Aliando procedimentos performativos (em especial da intervenção urbana em arte) a conhecimentos teórico-práticos oriundos das artes (cênicas, visuais e audiovisuais), arquitetura, antropologia, história, psicologia e sociologia o autor
apresenta neste vídeo-ensaio uma reflexão a cerca das possibilidades de
acolhimento do potencial disruptivo de acidentes (entendido como um
acontecimento imprevisto que nos toma de assalto) e dos estranhamentos
que desencadeia – nos confrontar com o imponderável, tanto no entorno,
como também, em nós –, para a produção de ações urbanas performativas. A abordagem teórica desenvolve-se pelo trânsito histórico-conceitual
do estranho/estrangeiro a partir de perspectivas diversas e complementares que corroboram para a defesa do acidente como viabilizador de novas
e imprevisíveis sociabilidades.

Palavras-chave >

>>> Ensaios

Resumo >

Intervenção Urbana; Acidente; Estrangeiro; Performance Urbana; Quandonde.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5Oq9NkVD6Hg
Recebido em 02 de agosto de 2021
Aprovado em 08 de novembro de 2021
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Resumo >

Examino a dupla agenda dos trabalhadores da cultura e das artes, o enfrentamento ao vírus e ao pandemônio administrativo do governo Bolsonaro. Minudencio aspectos da conjuntura do coronavírus e características
da cultura brasileira desde o impeachment de 2016 que reverberam fortemente no trabalho artístico. Evidencio a necessidade de visibilidade ao
trabalho do artista e a luta contra a censura. A análise é feita a partir de
estatísticas, notícias e legislações.

Palavras-chave >

1 O cenário
A cultura e as artes se relacionam, íntima e necessariamente, ao sistema da vida,
de modo que não é possível compreendê-las fora de determinado contexto social
(WILLIAMS, 1979). Os trabalhadores do setor artístico-cultural, que normalmente já
sofrem com a informalidade e a intermitência do mercado artístico, agora veem suas
possibilidades de trabalho sucumbirem, recomendações médico-sanitárias proíbem a
copresença em boates, teatros, circos, cinemas, bares, galerias, dentre outros lugares onde estes profissionais exploram economicamente bilheterias, conforme o jargão
êmico “somos os primeiros a entrar e os últimos a sair da pandemia”.
Relatórios de entidades sanitárias e protocolos de retomada de secretarias estaduais
de cultura indicam que aglomerações em ambientes fechados serão possíveis a partir
de dezembro, essas são as mais positivas. Outros informes científicos apontam que

>>> Relatos

Trabalho artístico; Cultura; Covid-19; Pandemônio; Censura.

199

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 199 - 210 | Jul - Dez | 2021

teremos quarentenas intermitentes1 que enfraquecerão sobremaneira o trabalho artístico vivo – spectacle vivant. Esse ponto é o primeiro dessa crise que assola o país.
O segundo ponto diz respeito ao desmonte da pasta cultural. O ministério foi desfeito
no governo Bolsonaro, rebaixado à secretaria especial dentro do Ministério da Cidadania em um primeiro momento, depois no Turismo. Enfrentou um secretário especial
de cariz nazista, revelando parte dos valores antidemocráticos que permeiam o governo. A administração da cultura passou ainda pelas mãos de Regina Duarte e, agora,
é comandada pelo ator Mário Frias. A administração da cultura está acéfala – daí o
pandemônio administrativo.
Destaque-se ainda o revés imposto à arena cultural pelas forças conservadoras a partir de 2013. Forças que adquiriram maior expressão na esfera pública. As críticas ao
Queermuseu e a censura ao espetáculo Evangelho Segundo Jesus Cristo, dentre outros
casos menos famosos, mostram o ataque à política da diferença no âmbito artístico.
Desta feita, os artistas enfrentam a pauta trabalhista ligada ao Covid-19 e os ataques à
educação, à cultura e às artes. Portanto, o apoio aos artistas é, a um só tempo, o fortalecimento da agenda dos direitos humanos, da cultura e da democracia. O desafio dos
trabalhadores da cultura e das artes é sobreviver entre o vírus e o ódio. Essas questões
são da ordem do dia no debate das artes brasileiras, afinal não há como pensar o mundo artístico desacoplado da vida social.

Acompanhando o debate, em meio as mil e uma lives, ficou perceptível o interesse
dos artistas na sensibilização da sociedade para a suas difíceis condições de trabalho.
Quem são esses sujeitos que nos divertem?
Ultrapassar o invólucro ideológico que envolve as práticas artísticas é fundamental,
pois, com frequência, as pessoas tendem a associar este campo à fortuna e à fama
(MENGER, 2005), genialidade ou dom natural (ELIAS, 1997). É fulcral que debatamos
o mundo artístico como uma construção social, um mundo construído a partir da con1 It is urgent to understand the future of severe acute respiratory syndrome–coronavirus 2 (SARS-CoV-2) transmission. We used estimates of seasonality, immunity, and cross-immunity for betacoronaviruses OC43 and HKU1
from time series data from the USA to inform a model of SARS-CoV-2 transmission. We projected that recurrent
wintertime outbreaks of SARS-CoV-2 will probably occur after the initial, most severe pandemic wave. Absent other
interventions, a key metric for the success of social distancing is whether critical care capacities are exceeded. To
avoid this, prolonged or intermittent social distancing may be necessary into 2022. Additional interventions,
including expanded critical care capacity and an effective therapeutic, would improve the success of intermittent
distancing and hasten the acquisition of herd immunity. Longitudinal serological studies are urgently needed to
determine the extent and duration of immunity to SARS-CoV-2. Even in the event of apparent elimination, SARSCoV-2 surveillance should be maintained since a resurgence in contagion could be possible as late as 2024 (KISSLER
et al., 2020, p.1, grifo meu).

>>> Relatos

2 Trabalho artístico e o coronavírus
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tribuição de diferentes agentes que conectados tornam possível as artes e os espetáculos, um mundo também marcado por uma série de desigualdades e diferenças
(BECKER, 1982), além de destacar que parte generosa do mundo artístico está sob a
égide dos interesses de conglomerados midiáticos, instituições financeiras e de seus
lobbies no âmbito das políticas públicas (WU, 2006).
Distintas pesquisas demonstram a precarização do setor artístico (COLI, 2006; PICHONERI, 2008; REIS, 2012; SEGNINI, 2014, 2018). Essas autoras revelam a dureza do processo de criação, evidenciam o trabalho escamoteado pela obra de arte e pelo espetáculo (MENGER, 2005), esses trabalhadores encaram as assimetrias e a heteronomia
causadas pela privatização que desestrutura a política cultural brasileira em seus níveis
de organização.
O setor cultural alcançou 199 bilhões de reais, mantendo uma participação de 3,89%
do Valor Bruto2 da produção brasileira (MACHADO et al, 2020). Entidades da área cul-

tural alegam crise, vêm fechando postos de trabalho, embora em ritmo menor ao do
mercado de trabalho geral (FIRJAN, 2019).

As práticas artístico-culturais envolvem copresença na maioria das suas linguagens,
toda essa cadeia se encontra abalada. Os empresários do setor já dispensaram seus
profissionais, tanto os flexíveis quanto seus quadros permanentes, por exemplo, a
Rede Globo que dispensou seus artistas com base nas autoridades médico-sanitárias.
É preciso olhar para aqueles que não gozam de proteção social e tiveram as adversidades profissionais e trabalhistas alargadas pelo vírus. As desigualdades no campo
artístico têm diversas ordens:
A natureza da relação de trabalho: formal e informal. Segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD) do último trimestre de 2019, esses autônomos representam 73,2% do total de trabalhadores do setor cultural, caracterizando o aspecto da
informalidade presente no setor3. Os artistas vivem num regime de flexibilidade profundo. Trabalham de modo intermitente, conciliando diferentes projetos. Ora existem,

>>> Relatos

A pandemia do novo coronavírus amplia essa crise. Segundo a nota técnica do Centro
de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais (Cedeplar/UFMG), “o impacto da paralisação da prestação de serviços artísticos e
culturais fora do domicílio por três meses seria de queda de R$ 11,1 bilhões no valor
da produção da economia brasileira” (MACHADO et al, 2020, p. 4). Se a crise envolver
mais tempo o prejuízo será superior a R$ 100 bilhões de reais.

2 O entendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera atividades de indústria, comércio e serviços direta e indiretamente ligadas à cultura. No cálculo do Valor Bruto da Produção, consideramos
apenas as diretas por definição a priori (serviços de telefonia não são todos associados à produção e divulgação de
conteúdo artístico-cultural) e em virtude da necessidade de uma melhor compatibilização com critérios na Matriz
Insumo Produto, utilizada para a simulação de impacto.
3 Para saber mais: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=27233&t=destaques>. Acessado no dia 10 de agosto 2020.
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ora não. A flexibilidade do trabalho artístico não foi inventada agora, sendo os microempreendedores individuais da área cultural apenas uma expressão do momento. O
número desses profissionais saltou consideravelmente nas últimas décadas, segundo o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)4 de 1.245 em 2009
para 108.396 em 2013 (GIMENEZ, 2016). Estes profissionais, segundo o Observatório
de Economia Criativa da Bahia (OBEC/BA), lançado em 8/5/2020, aponta que 67% dos
profissionais criativos recebem até três salários-mínimos5, estes empreendedores surgem, portanto, em função da necessidade.
Outro conjunto de desigualdades é atinente às condições de trabalho no contexto da
epidemia. O trabalho artístico demanda uma gama de recursos humanos e materiais
que tornam possíveis os espetáculos. As lives evidenciam as desigualdades no acesso
aos financiamentos e patrocínios, tocados pelo marketing das empresas grandes e ao
acesso aos meios tecnológicos – banda larga, plataformas de transmissão, aparelhos
de som e luz de alta qualidade. A live da cantora Marília Mendonça chegou a ter 3,3
milhões de espectadores simultâneos na apresentação de 8 de abril de 2020. A live do
DJ Alok atingiu 27 milhões de telespectadores nos minutos que ficou ao vivo na Rede
Globo. Apresentações que exemplificam o poder dos grandes conglomerados midiáticos e o franco apoio aos artistas de grande visibilidade.

No mês de agosto de 2020, algumas cidades6 já começaram a reabrir espaços culturais
sem público, permitindo que os artistas gravem conteúdo audiovisual, mas será que
estão, de fato, protegidos, nestes ambientes? Como fica a questão do translado casa/
trabalho? As gestões dos equipamentos culturais têm expertise de elaborar esses protocolos? Quão seguro é voltar numa atividade que requer contato sem uma vacina?
Muitos dos artistas se submeteram a essas condições, pois não tinham os meios necessários para trabalhar por meio da internet.
Pensemos ainda na assimetria de gênero no setor artístico (SEGNINI, 2014). Recorro à
dinâmica do setor científico, penso ser verossímil tal aproximação. O blog da revista
Dados informou que a submissão de artigos científicos encabeçados por mulheres
caiu durante a pandemia, associando tal fato ao aumento do trabalho doméstico “No

>>> Relatos

E os artistas menos famosos? Além de pensar a desigualdade quanto ao acesso à infraestrutura básica para a virtualização dos processos artísticos e os profissionais para
operá-la. É mister pensar que as apresentações de varanda também estão plasmadas
por marcadores como raça e classe. Elas não acontecem em todos os bairros, mas, geralmente, nos de classe média e alta, cujos moradores são mormente brancos.

4 <http://sistema.datasebrae.com.br/w/#sebrae>. Acessado dia 10 de agosto de 2020.

5 Ver o terceiro boletim do OBEC/BA, onde 423 profissionais informaram a renda mensal, entre 27 de março a 04
de maio de 2020.
6 Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.
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nosso caso, a média de manuscritos com as primeiras autoras mulheres entre 2016
e 2020 foi de 37%, mas esse patamar caiu substantivamente para 13% neste trimestre” (CANDIDO, CAMPOS, 2020). Destaco que a predominância/dominação masculina
é característica da sociedade, repercutindo, mais uma vez, em diferentes campos no
contexto da crise.
Algumas medidas foram tomadas pelos governos estaduais, municipais e grandes corporações pelo Brasil, de modo geral, o anúncio de editais com o duplo objetivo: ofertar
conteúdos artístico-culturais para a permanência em casa e atender a demanda dos
artistas por recursos. A redação de alguns editais analisados já busca corrigir ou minimizar as assimetrias em relação: ao gênero, à raça, às sexualidades, às relações centro/
periferia e capital/interior, ao capacitismo e à hegemonia de certas linguagens. Isso
tem acontecido em razão da pressão e crítica de artistas aos editais anteriores.
Ainda no rol de ação dos governos estaduais é perceptível o anúncio e a criação de
linhas de crédito com juros subsidiados para artistas e outros profissionais do setor
criativo, porém estas políticas têm se revelado insuficientes. É por essas razões que os
artistas clamaram por auxílios do governo federal.

Os alertas e recomendações científicos recomendados por entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS) foram ignorados, quando não menosprezados pelo
Presidente da República, seja quando negou a doença, qualificando-a como gripezinha, seja ao recomendar cloroquina. Hoje, 8 de dezembro de 2021, o país contabiliza
616.251 mortos pela doença7.
Na mesma linha, a pasta da cultura não ofereceu ação sobre a pandemia. Houve um
silêncio que ignorou, inclusive, as mortes de Rubem Braga, Aldir Blanc, Moraes Moreira
e outros. Silêncio quebrado tão somente, quando Regina Duarte “Cara, desculpe! Eu
vou falar uma coisa assim: na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do
lado, tem morte [...] sempre houve tortura [...] -- Meu Deus do Céu! Stálin... Quantas
mortes!”8, menosprezando os mortos pela ditadura militar e pela Covid-19, na CNN
Brasil, conforme seu discurso de posse “a cultura tem um soco no estômago”9.

>>> Relatos

3 Como o governo Bolsonaro enxerga a cultura e as artes?

Em virtude do pandemônio da gestão federal da cultura é que agremiações de trabalhadores, empresários do setor artístico-cultural e gestores culturais dos âmbitos,
7 <https://covid.saude.gov.br/>. As trocas sucessivas de ministros evidenciam o pouco tato com a administração
pública e o desdém para com a população.
8 Para ver a entrevista: <https://www.youtube.com/watch?v=v9gLHrP7RNw>. Acessado em 15 de agosto de 2020.

9 <https://www.youtube.com/watch?v=FgG9Nt8k0As>. Vídeo da posse de Regina Duarte. Acessado dia 12 de
agosto de 2020.
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estadual e municipal lutaram pela criação e regulamentação da Lei Aldir Blanc10, que
liberou 3 bilhões de reais para os estados e municípios. A lei assegurou auxílio financeiro aos trabalhadores da cultura e das artes, espaços culturais independentes, pontos
de cultura e lançamento de chamadas públicas para agentes do setor por meio da
internet e após pandemia.
A regulamentação da lei Aldir Blanc ocorreu em agosto por meio do decreto nº 10.464,
setores das atividades artístico-culturais criticaram não só a demora para a homologação, como também uma série de exigências para a execução da lei, enfim as comuns
críticas à “burocracia”11. Os municípios expuseram sua debilidade organizativa, o montante precisava ser empregado até o final do ano, alguns prefeitos não fizeram inscrições tampouco participaram dos eventos de alinhamento para a operacionalização da
lei, inclusive, temiam que tal fato atrapalhasse as eleições.
Dentro do contexto de viabilização dos projetos artísticos contemplados e posterior
prestação de contas, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará protocolou uma ação
cível originária no âmbito do Supremo Tribunal Federal pedindo que o governo federal
amplie o tempo total para o desenvolvimento dos projetos até 27/12/2021, sem ônus
e penalidades, em função do agravamento da segunda onda do contágio viral.

Destaque-se também que a Secretaria Especial de Cultura por intermédio da Portaria
nº 124, de 4 de março de 202112,

Percebe-se não só a dimensão persecutória aos artistas e aos agentes do setor cultural,
mas também o desestímulo a todo e qualquer esforço governamental, seja de governadores, seja de prefeitos na resolução dos problemas de saúde pública causados pela
pandemia, enfim uma tentativa de intimidar e invalidar as respostas estatais à crise.
É preciso entender as razões pelas quais a Secretaria Especial da Cultura não executou os recursos na ordem de R$ 890 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura
(FNC)13. Bolsonaro vem caçando as “bruxas” – LGBTTs, esquerdismo e marxistas cultu-

>>> Relatos

Art. 1º - Considerando as diversas medidas de restrições de locomoção e de
atividades econômicas, decretadas por estados e municípios, só serão analisadas e publicadas no Diário Oficial da União as propostas culturais, que envolvam interação presencial com o público, cujo local da execução não esteja
em ente federativo em que haja restrição de circulação, toque de recolher,
lockdown ou outras ações que impeçam a execução do projeto.

10 Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

11 <https://www.camara.leg.br/noticias/686193-setor-cultural-reclama-de-exigencias-da-regulamentacao-da-lei-aldir-blanc/>. Acessado no dia 25 de agosto de 2020.

12 <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-124-de-4-de-marco-de-2021-306744475>. Acesso em 18 de
março de 2021.
13 O Fundo Nacional da Cultura (FNC) tem em 2020 um orçamento de R$ 890 milhões, e o Fundo Setorial do Audiovisual tem recursos da ordem de R$ 1 bilhão. Ver em: <https://secult.es.gov.br/Not%C3%ADcia/secretarios-estaduais-de-cultura-pedem-aprovacao-da-lei-de-emergencia-cultural>. Acesso no da 13 de agosto de 2020.
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rais, mal uso da Rouanet - que vinham deturpando “a verdadeira cultura brasileira”14,
conforme seu discurso na posse de Regina Duarte. O quadro em que se encontra a
cultura no Brasil envolve a malversação e o projeto contra as liberdades de Jair Bolsonaro. Os conselhos ligados à cultura foram destituídos através de decreto n° 9.759, de
11 de abril de 2019, limitando a participação social.
No tocante à “salvação da cultura brasileira”, lembremo-nos que o presidente da República não está sozinho. Há outros sujeitos e instituições empenhados nessa cruzada
moral, tanto que têm criado interpretações exóticas desacopladas de um vocabulário
regular de classificação artística que buscam redescrever os sentidos da criação artística, com frequência, ridicularizando, construindo tabus, desinformação e falsas polêmicas em torno das artes e dos artistas. Elenco alguns exemplos:
1. A censura do prefeito Marcelo Crivella (REPUBLICANOS) aos livros da Marvel na
Bienal do Livro no Rio de Janeiro, “em razão de beijo gay”15;
2. O caso La Bête envolvendo o artista Wagner Schwartz no Museu de Arte Moderna em São Paulo – “incentivo à pedofilia”16;
3. O Recolhimento de materiais didáticos que continham “ideologia de gênero”
censurados por João Dória (PSDB) em São Paulo17;

5. O espetáculo Evangelho Segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, envolveu políticos de pelo menos três estados: Bahia, Pernambuco e São Paulo. Os censores
“retrato degradante/desrespeitoso da imagem de Jesus Cristo”19.
As interpretações conservadoras desses eventos e ações são alimentadas por certo
revanchismo ideológico. Trata-se de uma reação à presença da diferença, sobretudo,
em sua dimensão física, os corpos dissidentes, que têm disputado mais espaço nas
artes nos últimos anos, não só no Brasil como no mundo. Segundo Miguel,

14 Idem.

>>> Relatos

4. A exposição Queermuseu – Cartografias da diferença na arte brasileira, envolvendo majoritariamente o Movimento Brasil Livre (MBL), haveria “ultraje à moral
da família brasileira”18.

15<https://oglobo.globo.com/cultura/hq-censurada-por-crivella-esta-esgotada-na-bienal-desde-quarta-feira-23931244>. Acesso no dia 13 de agosto de 2020.

16 <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/12/opinion/1518444964_080093.html>. Acesso no dia 13 de agosto
de 2020.
17 <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/professores-vao-a-justica-contra-ordem-de-doria-de-recolher-apostilas.shtml>. Acesso 13 de agosto de 2020.
18 <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45191250>. Acesso no dia 13 de agosto de 2020.

19<https://veja.abril.com.br/entretenimento/peca-censurada-sobre-jesus-travesti-prega-amor-e-respeito/>. Acesso no dia 13 de agosto de 2020.
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Trata-se de uma reação a avanços reais na posição das mulheres e de gays,
lésbicas e travestis, que ao longo das últimas décadas tiveram direitos reconhecidos e tornaram-se mais visíveis na esfera pública. A narrativa é verossímil
exatamente porque, de fato, mais mulheres têm se distanciado de seus papéis
convencionais estereotipados, mais pessoas têm assumido sexualidades desviantes da heteronormatividade e o arranjo familiar tradicional torna-se, cada
vez mais, apenas um entre outros (MIGUEL, 2018, p. 48).

O respeito à diferença é sinônimo da defesa dos direitos humanos, rotineiramente
confundida pelos grupos conservadores como “ideologia de gênero”, “pensamento de
esquerda” e “marxismo cultural”, contudo é sabido que as teorias basilares das artes
são tão diversas quanto às próprias linguagens artísticas. Há uma heterogeneidade de
filosofias, desde as greco-romanas (dionisíacas), passando pelos diversos matizes da
modernidade até chegar ao pensamento pós-estruturalista.
O conservadorismo20 reaparece com certa musculatura, reunindo forças sociais para
aplicação das medidas impopulares, bem mais trabalhoso seria construir certa hegemonia somente arrolando os desejos do mercado – desregulamentação, flexibilização
das leis do trabalho, desnacionalização e a reforma da previdência, daí a manipulação
do medo da população à erosão de seus valores e de suas famílias. Uma soma perversa! Tão evidente que em dois anos e três meses de gestão, o presidente tem utilizado
essa estratégia discursiva para aglutinar seus seguidores.

Trata-se de cálculo político, o fundamentalismo cristão funciona como antessala do
fundamentalismo de mercado (MIGUEL, 2018). Tudo isso expõe certa ilusão progressista no tocante à avaliação de que o Brasil dos últimos anos estava mais tolerante à
diversificação dos afetos, aos arranjos familiares e à participação maior das mulheres

na vida pública. Na verdade, o que se vê é a força do ódio e de concepções regressivas.
Anteriormente ao impeachment se debatia as assimetrias causadas pelo mecenato
da Rouanet, do quanto se poderia avançar no orçamento, sobre os fundos de cultura,
seja nos estados, seja o federal, sobre a natureza dos editais, sobre a importância de
20 Conservadorismo é um conceito demasiado amplo e anterior ao que se tem na atualidade do Brasil. Com frequência, a literatura que trata do tema remete a Edmund Burke (1729-1797) e sua leitura da Revolução Francesa,
mas também a forma como via a sociedade como fruto de uma comunicação (tradição) entre os mortos, os vivos e
os que nascerão, assim a ideia de que não se pode mudar algo que não possuímos, da manutenção da prudência
e preservação de um legado (ALMEIDA, 2019; LYNCH, 2017, MADEIRA, QUADROS, 2018; SCRUTON, 2015). Para fins
deste texto, contudo interessa as formas manifestas desse pensamento no Brasil – Reformismo ilustrado, conservadorismo estatista, conservadorismo culturalista e liberalismo conservador –, mas, mais especificamente, a forma
atual e seus espectros de ação, conforme Almeida (2019) economicamente liberal, moralmente reguladora, securitariamente punitiva e socialmente intolerante e suas interrelações com os evangélicos.

>>> Relatos

O cientista político Reginaldo Moraes nos advertiu que o neoliberalismo não significa
apenas uma doutrina econômica, mas “uma corrente de pensamento e uma ideologia,
isto é, uma forma de ver e julgar o mundo social” (MORAES, 2001, p. 3). Ainda, segundo
o autor, “o fundamentalismo de mercado – com sua crença (paradoxal) nas virtudes
criadoras da destruição das tradições – e o conservadorismo, por sua vez defensor exatamente das tradições e da autoridade estabelecida” (MORAES, 2002, p. 15).

206

> PROA: Revista de Antropologia e Arte | UNICAMP | 11 (2) | pp. 199 - 210 | Jul - Dez | 2021

editais setoriais, acerca de editais que pensassem aos marcadores sociais da diferença
etc. Hoje não há debate, os agentes culturais se sentem intimidados, as instâncias de
participação foram destituídas.
A acefalia administrativa provoca um efeito cascata, pois alguns estados e municípios
já não contam com secretarias de cultura exclusivas, é como se o acúmulo da última
década fosse invalidado. Antes, as discussões eram sequestradas pelo orçamento, hoje
a sensação é de que a política cultural está refém do medo de retaliações políticas
e humilhações públicas. Afinal, o setor artístico-cultural é visto como um estorvo no
atual governo.

4 Considerações finais
Observando o cenário artístico brasileiro dos últimos anos, especialmente focando nas
relações de trabalho, tanto no aspecto formal, quanto no informal, depreende-se que
os trabalhadores da cultura e das artes, artistas, técnicos e gestores culturais têm o
duplo desafio.

Do outro lado, os artistas e setores progressistas da sociedade buscaram o convencimento da população em relação a certo autoritarismo, aproveitando esse momento de
desgaste provocado pela má gestão não só da crise sanitária, mas também da político-econômica. Nesse sentido, a crítica social, a liberdade artística e o livre pensamento
são fundamentais numa ampla campanha por direitos para derrotar o coronavírus e o
ódio a partir da ciência e das artes, reafirmando que a dignidade do trabalho no Brasil
requer saúde, educação e cultura universalmente gratuitos. Sem ignorar a luta de classes tão acesa é preciso que se reconecte novamente a cultura do país.

>>> Relatos

De um lado, a luta pela sobrevivência sintetizada na lei Aldir Blanc, reafirmando a cultura como direito fundamental previsto na Constituição Federal. Quem dedicou o olhar
as audiências públicas sobre a lei, percebeu que foi um momento de reafirmação da
identidade profissional do artista, como o trabalhador que propicia o acesso aos bens
e serviços culturais da população, salientando que os direitos culturais ligam o artista
ao público/cidadão.
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Artistic work in Brazil: between a pandemic and the
pandemonium
Abstract >

I examine the dual agenda of workers in culture and the arts, facing the virus and the
administrative pandemonium of the Bolsonaro government. I analyze aspects of the
coronavirus situation and characteristics of Brazilian culture since the impeachment of
2016 that strongly reverberate in artistic work. I show the need for visibility to the artist’s work and the fight against censorship. The analysis is made from statistics, news,
and legislation.
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