
1

GaratujaGaratuja



32

Edição: Isadhora Santa Clara e Lorenzzo Gusso
Direção de arte e de fotografia: Lucas Daniel de Lima

Diagramação: Isabela Stanga
Arte de capa e aquarelas: Leonardo Costa Monte

 La mort de l’auteur (“A Morte do Autor”)

Quem mandou matar ********?

Prólogo a Anna Maria Maiolino

Cidades cinzentas

Caravaggio profano

Das ruas para as galerias

As paredes falam: a reinvenção dos espaços 
de debate na pandemia

Você tem sentido o tempo passar?

Vergonhoso, subversivo e apelativo

Sex, what you know about sex?

Van Gogh ressignificado

Ambiguidade iluminada

Arte melancólica

Holocausto brasileiro

Retrato da pobreza

Pixo como arte, grafite como vitrine

Caminho à alvorada

Camuflagem digital

p. 6

p. 8

p. 11

p. 14

p. 16

p. 18

p. 20

p. 24

p. 28

p. 32

p. 34

p. 38

p. 47

p. 50

p. 56

p. 58

p. 60

p. 64

Sumário



54

A Garatuja é uma revista idealizada e criada pelos 
alunos Isabela Stanga, Isadhora Santa Clara, Lucas 
Daniel de Lima e  Lorenzzo Gusso — do curso de Jor-
nalismo da Universidade Federal do Paraná. É com-
posta por ensaios, realizados no primeiro semestre 
de 2021, por alunos da disciplina de História da Arte.

A prospectiva de criar uma revista do zero foi des-
lumbrante mas amedrontadora. O processo de ali-
nhar as ideias, jogar fora o que não era bom e decidir 
o que era, não foi tão árduo quanto o esperado. Mes-
mo assim, garanto que o produto final é diferente do 
que todos nós imaginávamos no começo. 

A modalidade do ensaio — um texto de exposição, 
opinativo mas não exaustivo —  permitiu que tivés-
semos liberdade maior para criar a identidade da 
revista. Afinal, não é cabível fazer uma revista sobre 
arte sem um visual marcante. Ao mesmo tempo, nos 
preocupamos se a nossa exploração não a tornaria 
carnavalesca. 

Por fim, nós decidimos que, assim como os ensaís-
tas, devíamos abusar das facetas da arte —  mas sobre 
essa versatilidade, deixo que os ensaios falem mais 
profusamente.

À medida que o projeto avançava, a Garatuja tomou 
forma. Desde o início, já sabíamos que os ensaios de 
arte seriam nosso conteúdo. O que faltava era torná-
-los coesos juntos. O nome foi a forma que encontra-
mos de uni-los. 

Sob a proteção da Garatuja — cujo significado é 
“primeiros rabiscos”, no dicionário Aurélio — dese-
jávamos que os ensaios pudessem ser contrários, 
diversificados, temáticos, e acima de tudo, conserva-
dos.  Assim como a arte. 

Em seguida, selecionamos o formato, o tamanho, 
tudo mais relacionado à identidade de um produto 
gráfico. E de repente, tínhamos 60 páginas de uma 
revista. No fim, a primeira edição da Garatuja reúne 
18 ensaios. 

Durante o processo, nos preocupamos com a pro-
fissionalidade do produto e a integridade dos ensaios. 
Não queríamos algo desleixado, ou Deus(es) o livre, 
feio; já que a revista, de certa forma, não pertence 
só a nós, seus criadores. Acredito que criamos um 
veículo que encapsula todos esses objetivos. Talvez, 
no futuro, alguém possa remediar o que negligen-
ciamos.

Garatuja representa um rascunho inicial, algo que 
toma forma à medida que amadurece e a revista ten-
ta refletir isso. A simplicidade do nome é proposital. 
Não há necessidade de elitizar a apreciação da arte. 
Dessa forma, digo com confiança que a Garatuja nas-
ceu sem pretensão. Apreciem. Ou não. 

(Sei que, quando a vi pela primeira vez, eu não con-
segui conter o sorriso.)

Isadhora Santa Clara

Prefácio
O nascimento da revista
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“Seja marginal, seja herói.” A representação visual 
de Cara de Cavalo, um criminoso carioca morto pela 
polícia do Rio de Janeiro, é a bandeira ideológica de 
um notável movimento pós-tropicalista - a Geração 
Mimeógrafo. Elaborada por Hélio Oiticica durante 
uma das fases de maior repressão da ditadura mili-
tar no Brasil, a bandeira, segundo ele, é um “símbolo 
de opressão social sobre aquele que é ‘marginal’ – 
marginal a tudo nessa sociedade”. 

O símbolo foi adotado pelo movimento pois, duran-
te a ditadura, todo e qualquer tipo de arte era con-

siderada marginal, principalmente a que opunha o 
governo. A Geração Mimeógrafo é uma geração de 
marginais, opositores do governo, que sem outras 
alternativas, utilizaram o mimeógrafo para publicar 
seus escritos e livros. 

A antologia 26 poetas hoje, obra mais célebre do 
movimento, é uma coletânea de críticas e traumas 
vividos durante a ditadura. Como a autora da anto-
logia, Heloísa Buarque de Hollanda, coloca, foi uma 
revolta contra os padrões vigentes da arte e contra as 
artes vanguardistas que funcionavam como prisões 

ao desenrolar de uma arte realmente moderna, nova 
e brasileira. Por isso, é uma herança do autoritaris-
mo, seja político ou poético.

O livro criticou tanto o sentimento barato e a au-
sência de crítica quanto o academicismo nobre da 
poesia, quase aos moldes do jornalismo. A Geração 
Mimeógrafo colocou-se, então, entre essas duas ver-
tentes, tentando criar poemas reais e que verdadei-
ramente expressavam os tempos em que viviam, sob 
um molde revolucionário. 

Diz-se que a arte floresce em tempos de repres-

são ou momentos de crise ou pós-crise. Movimentos 
que são resguardados como importantes ou groun-
dbreakers culturalmente adequam-se nesse axioma 
— pensemos aqui na literatura beatnik dos anos 50, 
nas músicas de protesto proporcionadas pelo punk, 
metal e ska nos governos de Margaret Thatcher, no 
Cinema Novo e no Cinema Marginal na ditadura mi-
litar e até no supracitado tropicalismo. 

Em épocas de instabilidade social, como a atual 
fase brasileira, é esperado que artistas resgatem es-
ses movimentos e tentem criar o seu próprio, seja de 
uma maneira combativa ou passiva. A Geração Mi-
meógrafo representa a rebeldia do underground: um 
movimento inovador com diretrizes claras, mas não 
opressivas. 

Além disso, representa os primórdios de uma 
crença popular atual: qualquer um pode ser artista. 
A Internet potencializou a possibilidade da publica-

tor”), em que tentou desconstruir a ideia do autor ser 
parte da obra. Para ele, os dois são distintos, já que a 
obra sempre estará sujeita a infinitas interpretações. 
Algum tempo depois, Foucault o provocaria pergun-
tando “O que é um autor?” Barthes responde que o 
autor é uma figura ideológica, que escolhe e afeta a 
percepção do público e o significado da obra. 

A reflexão permite ir além e pensar na figura do 
artista como ideológica, não só como criador mate-
rial de uma obra. Pensar na relação artista-obra é 
redefinir o próprio conceito de arte. Numa sociedade 
como a atual, as obras podem acabar drenadas de 
significado já que são readaptadas e reproduzidas 
em massa. Sentimentos e críticas, podem, aos pou-
cos, deixar de existir.

ção independente, antes tida como marginal. Hoje, o 
poder da arte pode ser facilmente explorado - é pos-
sível mostrar sua arte através das suas redes sociais 
pessoais ou em grupos online. 

A Geração Mimeógrafo inspirou a liberdade ar-
tística na escrita da poesia, devido a popularização 
dos versos brancos e a ascensão da poesia concreta. 
Inclusive, compondo peças expostas em museus, fa-
mosas no Instagram pela sua simplicidade artística 
enquanto apresentam complexos jogos de palavras. 

Por um lado, a extrema facilidade dessa criação ar-
tística traz um enriquecimento cultural por ser mais 
abrangente e menos elitista, mas por outro, cria um 
questionamento sobre o atual estado da arte: se todos 
podem ser artistas, e se, de certa forma, todos são, 
ninguém mais poderá ser considerado artista?

Roland Barthes explorou essa questão em um en-
saio chamado La mort de l’auteur (“A morte do au- Por Bruna Cruz Lisbôa e Osmar Buzinhani

 La mort de l’auteur ("A Morte do Autor") 
A Geração Mimeógrafo fez de todos um artista
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No dia 14 de março de 2018,  a vereadora Mariel-
le Franco e seu motorista Anderson Pedro Gomes, 
tiveram seu veículo alvejado por 13 tiros. O crime 
político logo se tornou um dos mais marcantes dos 
últimos anos. 

Marielle — uma mulher negra, lésbica, periférica e 
militante das causas sociais de sua comunidade — se 
transformou em um símbolo de resistência. 

Frases como “Marielle Vive!”; “Marielle Presente!”, 
se tornaram gritos de guerra de uma classe que já es-
tava cansada de ficar calada. Assim como as cantigas 
e poemas, que logo surgiram em sua homenagem. O 
grafite, em particular, ajudou a imortalizá-la.

“Marielle vive”, “Marielle presente”, “Quem mandou 
matar Marielle?”, “Lute como Marielle Franco” e “Ma-
rielle gigante” foram frases proferidas em protestos 
e estampadas em muros, assim como a imagem do 
rosto de Marielle.

A repercussão da morte da vereadora é similar à da 
morte do jornalista Vladimir Herzog, vítima política 
do regime militar. Ambos são símbolos da covardia 
e da omissão de governantes. Esse paralelo aparece 
na obra Inserções em Circuitos Ideológicos de Cildo 
Meireles, série que teve início em 1970 e até hoje é 
desenvolvida. 

Cildo Meireles apresenta em suas obras uma mes-
cla entre construção e desconstrução. Contudo, nem 
sempre demonstrou consciência política em suas 

guntar: será o público capaz de desenvolver uma 
consciência crítica da obra apresentada?

O objetivo das demonstrações artísticas é inco-
modar. É o motivo de tantas obras em homenagem 
à Marielle serem destruídas, como a placa com o 
nome da vereadora, quebrada pelo deputado esta-
dual do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, em 2018.

Quem mandou matar Herzog? Quem mandou 
matar Marielle? A pergunta não tem fim com a 
resposta.

produções. Um acontecimento específico despertou 
esse olhar.

Em 1969, Meireles participou de uma mostra de 
arte para selecionar quem representaria o Brasil na 
Bienal de Jovens de Paris. Três horas antes da inau-
guração, com a exposição já montada, os agentes do 
DOPS cercaram o prédio do Museu da Arte Moder-
na do Rio de Janeiro e exigiram o cancelamento da 
exposição. A partir daquele momento, o artista se 
sentiu impelido a tratar de temas políticos de forma 
mais contundente.

Esse contexto foi determinante para impelir Cildo a 
criar uma das principais instalações da sua carreira. 
A série Inserções em Circuitos Ideológicos contém 
intervenções gráficas em garrafas de Coca-Cola e cé-
dulas.

A proposta era (e continua sendo) gravar informa-
ções, instruções e mensagens críticas em objetos de 
circulação cotidiana para convidar o público a fazer 
questionamentos sobre o contexto sociopolítico. De-
pois disso, os objetos marcados voltam à circulação. 
Segundo Cildo, as inserções servem para “dar voz ao 
indivíduo diante da macroestrutura”.

Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassi-
nato após ser preso pelo II Exército, ao prestar de-
poimento sobre as ligações com o Partido Comunis-
ta Brasileiro. Cildo Meireles, no mesmo ano, criou 
o Projeto Cédula, inserido na série Inserções, como 
forma de denunciar a morte política do jornalista. 

O artista aproveita-se da circulação das notas de 
cruzeiro (moeda da época), carimbando-as com a 
pergunta “Quem mandou matar Herzog?” Em se-
guida as notas retornam à circulação e despertam a 
atenção do público para a questão.

Os circuitos de comunicação criados por Cildo 
Meireles ainda reverberam no contexto sociopolítico 
brasileiro, mesmo cinco décadas mais tarde. A im-
portância da série Inserções em Circuitos Ideológi-
cos está na continuidade da obra.

Ao ser questionado sobre como se sente em relação 
à atualidade das suas instalações, Meireles é enfático: 
“Com sangue nos olhos”. O artista demonstra uma 
preocupação constante com a presença da consci-
ência política em sua arte, manifesta indignação aos 
abusos do atual governo e segue denunciando as se-
melhanças com o período militar. 

Em 2018, o assassinato da vereadora Marielle Fran-
co, fruto de perseguição política, assim como Herzog, 
despertou uma nova edição da série Inserções em 
Circuitos Ideológicos. Cildo carimba notas de cinco 
reais com o rosto de Marielle. A proposta é criar uma 
espécie de rede de contrainformação em circuitos já 
existentes.

Cildo Meireles demonstra que o passado existe no 
presente. As suas produções continuam carregando 
críticas políticas que permitem, cada vez mais, rela-
cionar o contexto atual com o período ditatorial. O 
artista atua no papel de indagador e cabe a nós per-

Por Izabela Morvan e Mayala Fernandes

A relação da arte com a política e da po-
lítica com a arte é intrínseca. A força dos 
movimentos artísticos dá vida a essas cau-
sas, é o que critica e instiga o espectador.
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Quem mandou matar ********?
Paralelos artísticos e políticos entre a mor-

te de Vladimir Herzog e de Marielle Franco
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Anna Maria Maiolino, Por um Fio. Série “Fotopoemação”, 
1976. Foto: Regina Vater

In-out. Foto: Facebook do MASP (Museu de Arte de São Paulo

Para nós, os artistas da minha gera-
ção, os anos 70 foram importantes por-
que só se podia responder ao inimigo 
com esses trabalhos, de resistência.

“

”

As gravuras nordestinas de cordel, críticos por si 
só, deram origem a várias ilustrações da Anna. So-
bre “O Herói” (1966-2000), a gravura de uma caveira 
vestida de soldado, numa live no canal do Youtube do 
MASP em 2020,  Anna explicou que pretendia expres-
sar ultraje. Era uma crítica aos soldados, premiados 
por matarem, e àqueles que dão mérito ao assassi-
nato. 

A partir da ideia de herói louvável da sua infân-
cia, ela questiona como soldados instrumentalizados 
são a causa da sua própria morte, pode ser um feito 
heróico. Como essa obra não foi censurada? Os mi-
litares não prestavam atenção nas metáforas até 68, 
relata a artista.

Como antropófoga, Anna se alimenta da arte brasi-
leira. Suas criações saem dela para o papel, para os 
filmes super-8, a argila, o gesso, o próprio corpo. Ela 
aprende as maneiras mais simples de usar cada téc-
nica. O que interessa mesmo é criar um discurso em 
cima da técnica, Anna complementa, na entrevista da 
Arte & Ensaios.

Nessa mesma entrevista, Maiolino é contestada so-
bre o vídeo “In - Out (Antropofagia)”, de 1973-1974. 
Nele, vemos fumaças saindo de bocas, dentes cerra-
dos, gritos abafados, fios pelos lábios, o nariz aper-
tando e liberando o ar… Uma experiência agonizante, 
íntima entre o público e o rosto, ao som de ruídos, 
palavras mudas, à beira de serem ditas.

Sente-se a repressão, a censura. O filme esconde 

 O período da ditadura militar poderia ter conde-
nado as obras de Anna Maria Maiolino  ao pesar, ou 
mesmo as aprisionado às tragédias da época. En-
tretanto, ela encontra na sua vivência como mulher 
estrangeira o objeto para expressar a instabilidade 
política da época.

Anna Maria Maiolino nasceu na Itália, mas veio 
ao Brasil para estudar arte em 1960. O país virou a 
essência das suas obras, assim como a rebelião que 
enfrentava entre 1964 e 1985.

Em entrevista para a revista Arte & Ensaios, intitu-
lada “Tudo Começa Pela Boca”— referência ao mo-
vimento antropófago de Oswald de Andrade —, em 
2014, ela disse que nunca passou pela cabeça ser 
uma artista revolucionária.  Para Anna, a vida era 
simplesmente o impulso para a resistência.

uma ebulição de sentimentos, uma represa para um 
turbilhão de revoltar abafadas. “Para nós, os artistas 
da minha geração, os anos 70 foram importantes 
porque só se podia responder ao inimigo com esses 
trabalhos, de resistência” afirma ela.

Em 1971, depois do divórcio, Maiolino regressa ao 
Brasil e tem que se sustentar sozinha. Nesse período, 
Anna Maria se apega à continuidade de suas obras. 
Seus trabalhos com fotos, inseridos na coleção Fo-
topoemação (1973-2017), são contínuos e conversam 
entre si.

Na série de fotografias, a artista retrata a separação, 
simbolizada pelo corte. Antes do regresso ao Brasil, 
Maiolino já havia morado na Itália, na Venezuela e 
nos Estados Unidos. O corte representa uma de mui-
tas novas fases que já havia vivido. 

Em uma entrevista de 2015, Anna relata que “Havia 
também um complexo meu: o de me sentir estran-
geira, estar fora do contexto. Foram muitas rupturas 

Prólogo a Anna Maria Maiolino
As obras da artista refletem seus sentimentos infantis e o existencialismo da vida adulta
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“Havia também um complexo meu: o de 
me sentir estrangeira, estar fora do con-
texto. [...] A necessidade de saber quem 
eu sou me afligia profundamente”.

“

”

em minha vida. [...] Esse desenraizamento não é fácil. 
A necessidade de saber quem eu sou me afligiu pro-
fundamente”. 

Observa-se essa busca na obra Por um Fio, de 1976, 
em que resgata suas origens e essa procura por en-
tender quem ela é, e consequentemente, quem ela 
está sendo para seus filhos, no fio, que seria uma 
espécie de cordão umbilical, de consequências, influ-
ências, tradições e características passadas de mãe 
para filha.

A continuidade é evidenciada nesta obra a partir 
do infinito da vida. Também podemos pensar na 
fragilidade do título da obra: “por um fio” remete à 
iminência do inesperado. Maiolino (2015) ressalta a 
necessidade de seu trabalho porque cria a partir das 
emoções — o afeto a move. 

No final da década de 1970, Maiolino participou do 
movimento da Nova Figuração que buscava romper 
com o “neoconcretismo” de Ferreira Gullar. O grupo 
estava em efervescência no período da ditadura e era 
composto por nomes como Antonio Dias, Roberto 
Magalhães, Rubens Gerchman, Hélio Oiticica e Lygia 
Clark.

Esse período leva Maiolino a se dedicar mais às 

performances. Ela apresenta a obra “Monumento à 
Fome” (1978), composta por dois sacos, um de arroz 
e outro de feijão de 15kg cada. 

Essa obra inspirou a criação de Arroz e Feijão 
(1979), que critica a frase do então ministro da Fa-
zenda, Delfim Netto: “é preciso que o pão cresça para 
que possamos dividi-lo” e a negligência frente à fome 
no Brasil. A obra tem uma instalação de uma boca 
mastigando atrás e uma série de pratos brancos, va-
zios, ao seu redor. 

Em Entrevidas (1981), Maiolino força as pessoas 
a atravessarem a rua sem pisar nos ovos. A perfor-
mance questiona as vidas perdidas na Ditadura Mili-
tar e a fragilidade delas, ao representar a vida em um 
ovo, objeto frágil. A artista fotografou a performance 
e acrescentou à série “Fotopoemação” (1973-2017), 
uma coleção de poemas visuais e escritos.

O trabalho mais recente da Anna, intitulado Here & 
There/Aqui & lá (2012), faz parte do Terra Modelada, 
uma série de trabalhos com argila iniciados em 1993. 
O mestre em Comunicação e Semiótica, Vinícius de 
Oliveira Gonçalves, analisa este trabalho de Anna, no 
artigo “O processo de criação de Anna Maria Maio-
lino: uma discussão referente à estética do inacaba-
do’’, de 2018. 

Ele percebe que a ilusória estabilidade da argila es-
conde sua real efemeridade: desintegra-se em pó, e 
se recompõe com a água. Maiolino é impulsionada 
por ciclos, é uma artista que brinca com os sentidos 
das ambiguidades e cria intimidade com a matéria 
prima das suas obras.

Por Lígia Parize e Mariana Pallú Martins



1514

Lu
íz

a,
 5

 a
no

s.
 C

ed
id

a 
po

r 
A

na
 T

ho
m

az
in

i e
 A

dr
ie

lle
 A

m
ar

al
.

So
fi

a,
 7

 a
no

s.
 C

ed
id

a 
po

r 
A

na
 T

ho
m

az
in

i e
 A

dr
ie

lle
 A

m
ar

al
.

“
”

O javali de Celebes, descoberto na caverna de Le-
ang Taedonggang, é a gravura rupestre mais antiga 
do mundo. Datada de 45 mil anos, o rabisco de um 
javali na parede representa a história de um arte 
contemporânea.

O grafite surgiu na década de 1970, nos Estados 
Unidos. É uma manifestação artística que altera a in-
terpretação do espaço urbano, uma vez que o grafite 
é uma forma de protesto e crítica social, assim como 
outros movimentos culturais de rua, como o hip hop 
e o rap.

Inspirado no ativismo punk inglês da década de 
1980, Banksy transforma em arte sua insatisfação 
com o rótulo de vandalismo da pintura de rua — 
stencil, graffitis e outras formas de arte em locais 
públicos e movimentados são suas manifestações. As 
exigências sociais e anti-ditadura que defende forta-
lecem sua reputação no meio street. Os seus teles-
pectadores se identificam com seu típico sarcasmo 
ácido inglês.

O ativismo de Banksy critica a capitalização de 
uma forma artística que acredita ser livre. A série de 
obras denominadas “Girl with Balloon” (2006) é um 
exemplo. Assim que a pintura foi leiloada, por mais 
de 1 milhão de reais, uma sirene disparou e a pintura 
caiu suavemente num triturador de papel, acoplado à 
moldura. Mais tarde, a ação integrou seu portfólio, já 
que o próprio artista publicou um vídeo adaptando a 

moldura da obra para realizar tal feito.
A arte de Banksy criou visibilidade para o grafite. 

Historicamente marginalizada, essa expressão causa 
reflexão quando as críticas feitas pelo artista conse-
guem conversar com o público. O reconhecimento 
do artista corrige a ideia de que arte existe somente 
em museus. Inclusive, artistas brasileiros como Os-
Gêmeos, Otávio e Gustavo Pandolfo, e Eduardo Kobra  
reconhecem que o grafiteiro anônimo foi uma peça 
chave para o cenário do grafite mundial.

Apesar do impacto de Banksy, o grafite ainda é con-
siderado poluição visual. Nas “Cidades cinzas”, como 

ficaram conhecidas, os grafites nos prédios foram 
apagados. A expressão ganhou notoriedade depois 
que o governo do estado de São Paulo realizou uma 
série de ações, pintando fachadas de cinza ou de 
branco, após a criação da Lei da Cidade Limpa.

Um documentário do diretor Marcelo Mesquita 
com os artistas Os Gêmeos, intitulado Cidade Cinza 
(2013), apresenta o olhar de vários grafiteiros sobre 
essa forma de censura da arte de rua. Para eles, isso 
não só causa o desaparecimento das obras, mas tam-
bém gera um sentimento de vazio naqueles que cir-
culam pelas cidades e estão acostumados a observar 
os desenhos pelo caminho. 

Essas ideias higienistas refletem o preconceito as-
sociado com os movimentos populares de rua. Os 

Essa arte está no ímpeto da 
proibição, de fazer algo com o 

intuito de provocar.

grafites nas cidades brasileiras não são vistos com 
os mesmos olhos que os de Banksy, por exemplo. De 
certo modo, ambas as expressões se tratam de artes 
que quebram o visual monótono de uma cidade “lim-
pa”.

A vivência dos grafiteiros é repleta da adrenalina 
de fazer algo ilegal e arriscado. Alexandre Barbosa 
Pereira, grafiteiro da cidade de São Paulo, lembra 
momentos de sua vida em que encontrava outros pi-
chadores aleatoriamente para pichar qualquer pré-
dio ou muro. 

A razão disso é a mesma de Banksy: reclamar e cri-
ticar  o que precisa ser criticado. Essa arte está no 
ímpeto da proibição, de fazer algo com o intuito de 
provocar.

Não seria irônico, então, musealizar algo que não 
deveria estar em exposição? Afinal, o grafite é mili-
tante quando rompe o elitismo do conceito de obra 
de arte. Por esses motivos não devem, e nem podem, 
ser apagadas dos muros e paredes das grandes 
cidades.

Por Ana Luiza Thomazini e Adrielle Amaral

A eliminação dos grafites nas grandes 
cidades 

Cidades cinzentas

As cidades cinzas
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Na sua época,  Caravaggio foi alvo de críticas por 
romper com os padrões estéticos da arte renascen-
tista. Apesar de retratar figuras sacras, utilizava tra-
ços de pessoas “normais” como modelo, deixando de 
lado a perfeição das imagens propagadas pela igreja. 

Dentre suas obras mais famosas está a pintura in-
titulada “Judite e Holofernes”. O quadro retrata uma 
mulher, personagem bíblica, que decapitou um sol-
dado. Alguns dizem que Caravaggio escolheu uma 
jovem cortesã como modelo para representar Judite 
empurrando a cabeça de Holofernes. Outros dizem 
que os traços eram de uma prostituta, amante do 
pintor.

Inegavelmente, Caravaggio quebrou um paradig-
ma da arte: tornou ordinário aquilo que antes era 
sagrado. A divindade passou a indicar profanidade e 
desordem. 

Assim como Caravaggio, Viviany Beleboni, atriz e 
modelo transexual, inspirou-se em episódios bíbli-
cos para sua apresentação na 19ª edição da parada 
gay de São Paulo. Viviany encenou e protagonizou a 
crucificação de Jesus Cristo, sagrado para as igrejas 
cristãs. O ato repercutiu de forma extremamente ne-
gativa.

 Beleboni chegou a ser intimada pela Associação 
das Igrejas Evangélicas que interpretou sua perfor- Performance de Viviany Beleboni na Parada Gay de 2015. Catraca Livre, 2015

mance como “uma forma de repúdio a atos religio-
sos”. A atriz respondeu que “a igreja incita o ódio”.

Supõe-se que a crucificação de Viviany Beleboni só 
gerou tamanha comoção por se tratar de uma mulher 
trans, já que atores cristãos recriam a cena sacra em 
várias celebrações religiosas. Uma vez que Carava-
ggio profanou a arte religiosa ao retratar cenas sa-
cras protagonizadas por pessoas marginalizadas, a 
questão é: teria Caravaggio retratado a comunidade 
LGBTQIA + em suas obras?

Supõe-se que a crucificação de Viviany Beleboni só 
gerou tamanha comoção por se tratar de uma mulher 
trans, já que atores cristãos recriam a cena sacra em 
várias celebrações religiosas. Uma vez que Carava-
ggio profanou a arte religiosa ao retratar cenas sa-
cras protagonizadas por pessoas marginalizadas, a 
questão é: teria Caravaggio retratado a comunidade 
LGBTQIA + em suas obras?

A resposta é sim. A comunidade trans, em particu-
lar, representa 2% da população brasileira, segundo 
o ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Tran-
sexuais). A cada 24h, onze pessoas trans são agredi-
das no Brasil, o país que mais mata transexuais no 
mundo —  a expectativa de vida de uma pessoa trans 
é de 35 anos, em comparação aos 75 anos de pessoas 
cisgênero. 

Beleboni sofreu ameaças e agressões após seu pro-
testo artístico, bem como Caravaggio. Até a reper-
cussão midiática de seu ato foi discriminatória — o 
jornalista Amaury Júnior falou a Beleboni que ela te-
ria ido “longe demais”, fugindo da imparcialidade re-
querida para sua profissão. Mesmo que a transfobia 
tenha ganhado visibilidade, a falta de pleno respeito 
fica clara.

O psicólogo transexual, João Nery (2019), articula 
que “Não é possível que uma pessoa se incomode 
com a conduta sexual de outra se isso não for um 
problema pra ela”, assim cabe-nos questionar quais 
recursos ainda são precisos para que essas pessoas 
se importem mais com o bem-estar de alguém do 
que com a eliminação das diferenças entre nós.

Assim como a performance de Beleboni, que sim-
boliza à violência contra a comunidade transexual, a 
arte de Caravaggio também traz testemunhos da rea-
lidade que vivenciava nas ruas. Os homens e mulhe-
res nas pinturas de Caravaggio tem a fisionomia dos 
mendigos, das prostitutas, dos marinheiros. Pessoas 
que não eram vistas com nobreza ou grandiosidade.

 O mesmo acontece na peça teatral “O Evangelho 
Segundo Jesus - Rainha do Céu” em que a atriz Rena-
ta Carvalho interpreta uma Jesus travesti. A repúdia 
contra a produção não pautava ódio e hostilidade di-

recionados aos transsexuais. A indignação nascia de 
uma transexual ocupando o mesmo lugar que Jesus 
Cristo — símbolo universal de benevolência cristã.

Então você não tem nome, não tem tra-
balho, não tem onde morar, e se você con-
seguir sobreviver – porque a idade média 
de uma travesti é de 35 anos de idade… 
Ou ela morre de bala bem dirigida, ou de 
AIDS, ou de drogas, ou se suicida. 

  
(João Nery, 2018, Brasil de Fato)

“

”
Por Camille Vitória, Laura Cotona e Renata Figueiredo

Caravaggio profano
Um paralelo com a “crucificação” de uma 
mulher trans na Parada Gay de 2015 e as 

obras do pintor italiano
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Somos complementares: um completa o 
pensamento do outro a todo o momento, 
pois nosso processo criativo é tão natural 
para nós, que é até difícil de explicar. Pa-
rece que existe um fio, vamos estar sem-
pre conectados, mesmo quando estamos 
longe um do outro. É um vínculo eterno.

  

“

”

A relação dos gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo 
com o grafite começa na década de 80, com a chega-
da da cultura hip hop no Brasil e, principalmente, em 
São Paulo, onde eles cresceram. A Estação São Bento 
foi o berço de grande parte dessa cultura e de muitos 
artistas – MCs e DJs – e também é berço das primei-
ras grafitagens dos GÊMEOS. 

Foi lá que os irmãos passaram a ter um contato di-
reto com o hip hop e a desenvolver suas obras, mis-
turando os elementos dessa classe, formada por dife-
rentes gerações de artistas que vieram da rua. 

 A rua é, inclusive, o principal lugar de estudo dos 
artistas. É nela que exploravam com dedicação e cui-
dado as diversas técnicas de pintura, desenho e es-
cultura que utilizam de forma mesclada nas obras de 
hoje. 

Antes de começarem a colorir os muros da cidade, 
Gustavo e Otávio desenhavam juntos em folhas de 
papel, criavam seus próprios cadernos com folhas di-
ferentes que recolhiam das diversas gráficas do bairro 
em que cresceram, pintavam as roupas confecciona-
das pelas avós, faziam capas de CD’s, passavam horas 
criando e esboçando tipografias. 

 Antigamente faltavam materiais, então trabalha-
vam com o que tinham, experimentando sempre 
diferentes tipos de linguagem artística. O primeiro 
contato com latas em spray veio somente em 1983 
quando a mãe, apaixonada por artes, os levou a uma 
instalação em que, além de apreciar as obras expos-

tas, eles também poderiam rabiscar e criar suas 
próprias telas, já nesse momento os irmão pinta-
vam juntos um mesmo personagem, como se suas 
mentes fossem conectadas. 

 A obra vem de todas as influências, só depois de 
entenderem o porquê de desenhar aquelas formas 
daquele determinado jeito é que as obras se concre-
tizaram no que conhecemos hoje, gigantescos per-
sonagens amarelos imersos num universo colorido 
e fantasioso. 

“A gente também não consegue explicar porque é 
que a gente pinta e desenha junto.”

A partir da década de 1990, quando começaram 
a busca pelo estilo próprio, os irmãos procuraram 
algo que fizesse sentido com a história deles e suas 
experimentações – não só no contexto do grafitti, 
mas também pinturas em telas e esculturas estáti-
cas e cinéticas – ultrapassaram os limites bidimen-
sionais, resultando na construção de um universo 
próprio compartilhado por ambos, um mundo de 
ideias operando entre o sonho e a realidade. 

Eles apelidaram esse universo mágico e dinâmico 
de TRITEZ, um lugar imaginário, lúdico e verda-
deiro para eles. De onde surgem as ideias e visões, 
de onde eles vêm e para eles vão, onde eles desco-
briram o propósito da própria arte, é nesse mundo 
que eles fazem uma ligação com seu lado espiritual, 
onde eles estão em paz com tudo – família, amigos, 
um com o outro e com as próprias criações.

 O lúdico está sempre muito presente em todas as 
obras dos gêmeos, podemos ver isso nas ruas, onde 
as representações criadas por eles, apesar de gigantes, 
nos remetem sempre a algo real: Pessoas pichando 
muros, sentadas, encapuzadas, eles fazem tudo de 
forma imersiva, transformam a parede, os muros e 
as telas em seu universo particular e nos fazem en-
trar nesse mundo também, mesmo que não de forma 
literal. 

 Algo muito comum para eles é fazer releituras foto-

gráficas trazendo essas ideias para o universo lúdico, 
como é o caso das obras “Momentos mágicos, 2016” 
e “Sem título, 2009”, na primeira os irmãos unem 
duas de suas figuras às fotografias de Martha Cooper, 
fotojornalista que registrou a efervescência do HIP 
HOP no South Bronx, em Nova York, nas décadas de 
1970 e 1980. Eles transformam a foto em algo perten-
cente ao Tritez, transformam o literal no lúdico. 

Já na segunda, eles recriam uma foto de um grupo 
de pichadores da mesma forma, transformando-os 

em personagens de seu mundo imaginário. 
O lúdico é tudo aquilo que visa mais ao diverti-

mento do que ao objeto em si, e é isso que OSGÊ-
MEOS pretendem com suas obras. Não só se divertir 
no processo criativo, mas também nos conectar com 
esse universo tão mágico, fazendo com que vejamos 
as obras de forma que enxerguemos muito além da 
imagem e dos materiais ou técnicas usados ali.

Por Rafaela Thomé

Das ruas para as galerias
 O grafite e o universo imaginário de OSGEMEOS
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Na Grécia Antiga, o debate público se construía nas 
ágoras; nos Estados Unidos da década de 50, nos ba-
res e cafés; em Curitiba, na Boca Maldita; no século 
XXI, migrou para as redes sociais; e na pandemia, 
ganhou voz nas mais variadas formas, inclusive nas 
paredes de prédios. No debate, cada emissor tem por 
objetivo transmitir seus ideais, e os espaços públicos 
– a rua, os monumentos, os prédios – são públicos, e 
falam para as multidões. 

Chegando nos anos 70, o grafite se popularizou no 

espaço público como arte de protesto, uma interven-
ção silenciosa que grita aos ouvidos da cidade e obri-
ga a população a consumi-la. É uma arte ativa, um 
movimento organizado que vai até as pessoas e não 
se limita às galerias – embora também possa ocupá-
-las. Criada no anonimato, utiliza pseudônimos para 
fundar uma nova identidade ao artista, parte da esté-
tica do protesto.

Banksy, o grafiteiro mais famoso do mundo,  es-
conde a própria identidade há anos, ainda que nos 

holofotes da mídia mundial. Sua obra é pura crítica 
social anti-guerra e funciona em conjunto com o ur-
banismo: é a arte certa no local certo. O grafite de 
Banksy invadiu museus, um parque da Disney e mu-
ros da Faixa de Gaza. O documentário dirigido por 
ele, “Saída pela loja de presentes”, exibe a realidade do 
grafite como um estilo de vida, e dos grafiteiros como 
um coletivo. 

Agora, nas projeções artísticas e seus significados, 
surge o grafite digital: o Cristo Redentor com as co-

res da bandeira do Brasil se tornou o Cristo Redentor 
com as cores do combate ao racismo, e as projeções 
dotaram-se do debate num processo natural, foram 
incorporadas pela estética do protesto como qual-
quer outra forma de expressão. 

Mas no começo, as projeções eram meras proje-
ções, e se tornam grafite digital quando se tornam 
intervenções urbanas. Deixam os espaços glamouri-
zados –  as praças e os monumentos – e ocupam o 
lugar comum – a parede de um prédio abandonado, 
um lugar em qualquer lugar.

É na pandemia que o grafite digital mergulha na 
estética do protesto, tal qual a estética de Picasso 
com Guernica. Aqui, pessoas anônimas projetaram 
mensagens contra o governo Bolsonaro durante os 
pronunciamentos oficiais na TV e encontraram nas 
paredes uma galeria urbana moldável.

O Grafite, nascido em Nova Iorque como parte 
do movimento do Hip Hop, sempre teve um caráter 
sócio-político e dava voz às indagações da periferia. 
Vista como uma arte dos “marginais”, era uma forma 
de ocuparem o espaço dos grandes centros urbanos. 

Não é uma surpresa, então, que o Grafite Digital te-
nha surgido com propósito semelhante – existe para 
criticar e existe porque há algo a ser criticado. E o ne-
gacionismo científico no Brasil, motivado por autori-
dades políticas durante a crise sanitária de Covid-19, 
era algo a ser criticado.

Giselle Beiguelman, artista e professora da Facul-
dade de Urbanismo da USP, disse ao Jornal da uni-

versidade que as projeções “deixam claro que nossas 
insatisfações estão literalmente subindo pelas pare-
des”. A revolta assumiu forma de hashtags, postagens 
e manifestações de rua, a última controversa devido 
à pandemia.

Ficar em casa tornou-se um ato político. Artistas 
perderam seus palcos e buscaram formas alternativas 
de manifestação. As redes sociais foram uma escolha 
simplista, e não produziram o efeito esperado: Eles 
eram ouvidos, mas não geraram reação.

Nesse contexto, as projeções assumiram o melhor 
do mundo digital e das manifestações de rua: a fa-
cilidade de criar conteúdo online, e a utilização do 
espaço público para debate. 

Era um protesto cru, um protesto irado, que não 
se preocupou com a composição estética, e sim com 
o efeito provocado nos receptores. Apropriou-se da 
caosmose e do paradigma estético de Guattari, que já 
entendia a arte como edificadora do debate público: 
“No lugar de querer fazer reduções da arte através de 
esquemas políticos, eu preferiria  que  fizéssemos  re-
composições  políticas  através  das  riquezas  da arte”.

Incorporou-se muito das redes sociais: textos in-
fluenciados pela memética, associados a imagens, 
charges e críticas políticas. É uma arte que não se 

apega aos detalhes, a fonte textual escolhida não im-
porta, assim como as cores, a disposição gráfica dos 
elementos e a originalidade das formas. Importa o 
contexto, a mensagem em si e a criatividade.

A imagem acima foi projetada em 19 de março de 
2020, no momento de panelaços contrários ao pre-
sidente Jair Bolsonaro. Observa-se a estética de pro-
testo, que se concentra na mensagem e não em uma 
disposição harmônica e bela. 

A projeção sobrepõe imagem com texto — a céle-
bre frase do presidente, “é só uma gripezinha” – com 
pouca edição e pouco recurso gráfico. Foi estampa-
da em um prédio qualquer, e esta é outra marca do 

No lugar de querer fazer reduções da arte atra-
vés de esquemas políticos, eu preferiria  que  fi-
zéssemos  recomposições  políticas  através  das  
riquezas  da arte.

“

”

A incorporação da estética do protesto pelo Grafite Digital no espaço urbano

As paredes falam: a reinvenção dos espaços de debate na pandemia

Estética do Grafite Digital
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grafite digital: não há a procura de um espaço 
específico, a parede ideal para aquela arte. O gra-
fite digital é uma arte que se poderia montar em 
cinco minutos, com um celular, e ser projetada 
pela janela da casa de quem a criou. 

O Grafite Digital se diferencia da arte de rua 
justamente porque o artista está em casa. En-
quanto o grafite ficou conhecido pela busca da 
parede correta e pela ilegalidade — os grafiteiros 
são perseguidos e muitas vezes presos —, isso 
não acontece com o digital, um fenômeno tão 
novo que ainda não é regularizado. Em algumas 
cidades, como São Paulo, a atividade é proibida, 
mas isso tampouco assusta os participantes.

As projeções surgiram em um momento de 
isolamento social, todavia não estão mais iso-
ladas. Os protestantes estão conectados e orga-
nizados, a exemplo do coletivo Projetemos, que 
organizou o primeiro “projetaço mundial”, no 
dia 07 de abril de 2020, e engajou pessoas em 
outros países, como Argentina, México, Estados 
Unidos e Inglaterra. 

A nova arte não é apenas uma substituta para 
os protestos de rua, está ganhando identidade 
própria e validou-se enquanto arte reivindica-
tória: “Mesmo quando essa pandemia passar, 
vamos continuar com as mensagens. Sempre há 
o que reivindicar”, diz VJ Spencer, um dos cria-
dores do Projetemos.

Por Gabriel Tassi e Kássia Calonassi

Fotografia por Guilherme Gandolfi/Levante 
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Imagens de Kalyttha Fernandes, Vinícius Dias e Pedro Câmara.

Isadhora - O ensaio trata da distorção na 
percepção do tempo durante a pandemia 
do Covid-19. Por que escolheram Salvador 
Dalí para representar isso?
Kalytha Fernandes, Vinicius Dias e Pedro Câmara: As 
obras que consideramos inicialmente eram atuais, 
feitas durante a pandemia, mas queríamos algo mais 
tradicional - uma obra já consolidada por críticos e 
do conhecimento das pessoas. Então lembramos dos 
relógios derretendo na obra de Dalí. A imagem re-
presenta exatamente o que sentimos: o conceito de 
tempo como conhecíamos não existia mais.

Isadhora - Como o isolamento social afe-
tou sua própria percepção do tempo?
Kalytha Fernandes: Do começo da pandemia até ju-
lho de 2020 o tempo parecia se arrastar. Foram me-
ses que pareceram anos. Muitas coisas aconteceram, 
muitos processos internos e externos que afetaram 
a percepção do tempo e fizeram passar mais lento. 

Depois de julho comecei a me envolver com coisas 
externas, como a Pégaso, e então o tempo parecia o 
mais próximo da realidade. Em dezembro de 2020 
me envolvi com mais alguns projetos profissionais e 
com o retorno das aulas na UFPR o tempo começou a 
acelerar. Alguns dias eu me ocupava com tantas de-
mandas que não via as horas passarem. Logo o mes-
mo aconteceu com as semanas e com os meses. Hoje, 
quase natal, olho para trás e parece que ainda ontem 
estava preocupada com as festas juninas. 
Vinicius Dias: Durante a pandemia minha percepção 
do tempo foi extremamente volátil. Senti que sema-
nas passavam em um piscar de olhos e ao mesmo 
tempo demoravam meses para passar. Acho que 
muito disso tem a ver com o isolamento social e a 
falta de conexão com pessoas. Agora que já estamos 
um pouco mais “acostumados” com essa situação, 
acredito que isso já se estabilizou um pouco, porém 
também pode ser algo que vai continuar até quando 
retornarmos ao cotidiano usual.
Pedro Câmara: A pandemia parecia ser algo passa-
geiro. Desde o início soou como uma simples gripe 
como H1N1 e afins, mas não foi. Ao mesmo tempo 
que os dias pareciam ser longos e inacabáveis, os 
meses passavam rápido pela janela. O tempo em si já 
não parecia mais uma medida exata.

Isadhora - Por que o formato de um jornal?
Kalytha Fernandes, Vinicius Dias e Pedro Câmara: O 

jornal fala sobre os acontecimentos do dia, então fala 
também sobre o tempo. As manchetes têm uma certa 
validade, são datadas. A nossa proposta sobre a per-
cepção do tempo foi justamente confrontar isso. 

Isadhora - Qual foi o processo de seleção 
das manchetes? 
Kalytha Fernandes, Vinicius Dias e Pedro Câmara: 
Basicamente, escolhemos tudo o que se relacionava 
com a percepção de tempo. Dentre esses materiais, 
selecionamos os que se relacionavam mais com a 
edição de um jornal como a sessão de esportes, cul-
tura, etc. Também inserimos algumas manchetes an-
tigas, como a principal sobre a obra do Dalí, e outras 
atuais. Tudo misturado, para que o tempo “bagunça-
do” estivesse presente.

Isadhora - Queriam passar alguma men-
sagem?
Kalytha Fernandes, Vinicius Dias e Pedro Câmara: 
A principal mensagem é que em algum nível todos 
ficamos, e estamos, confusos com o tempo duran-
te a pandemia. É como uma mensagem de conforto 
dizendo “tá tudo bem, eu também não vi os meses 
passar e agora já é natal” ou então “eu sei que parece 
que faz 5 anos desde o início da pandemia”. Mesmo 
que pareça, não estamos sozinhos.

O Jornal do Tempo é uma representação dos senti-
mentos sobre a passagem dos meses  durante o isola-
mento social e a pandemia do Covid-19. O Jornal reú-
ne manchetes aleatórias para ilustrar as percepções 
de quem, assim como os autores Kalytha Fernandes, 
Vinicius Dias e Pedro Câmara, sentiam-se à deriva 
durante a quarentena.

Entrevista por Isadhora Santa Clara

Uma entrevista com os autores do Jornal do Tempo

Você tem sentido o tempo passar?



2726



2928

O
ly

m
pi

a.
 E

do
ar

d 
M

an
et

, 1
86

3.

Antes do Renascimento, o nu masculino aparecia 
na figura de Cristo, ou na figura de heróis da mito-
logia grega, numa tentativa de refletir a virtude na 
perfeição da forma. Devido ao contexto religioso, a 
figura feminina desnuda, apesar de estar presente, 
tinha conotação pecaminosa.  

Datado de 1510, a “Vênus Adormecida” de Giorgio-
ne é um escândalo da época. Na pintura, a mulher 
está nua e reclinada, passiva em uma cena bucólica. 
Essas características a aproximam de uma mulher 
comum, apesar de ser chamada de Vênus. Até então, 

o nu feminino era restrito à representação de divin-
dades.

Essa obra é o ponto de partida para a desmistifi-
cação da representação da mulher: de deusa para 
mortal, mesmo que as imagens espelhem uma fisio-
nomia ideal. O nu se torna um gênero da arte, um 
nobre programa acadêmico e um objeto de represá-
lia social. 

Sobre isso, o historiador Kenneth Clark, em seu li-
vro “Nu: Um estudo da forma” afirma que ao mesmo 
tempo em que o nu da mulher teria boa aceitação, 

também seria sinônimo de risco, já que ele ameaça 
desestabilizar as fundações do senso de ordem.

Se a obra “Origem do Mundo” de Courbet, cujo foco 
é deliberadamente a genitália de uma mulher com os 
pelos pubianos à mostra, gera denúncias por conte-
údo impróprio no Facebook, por que seria diferente, 
séculos atrás? 

 Ademais, se uma garota de 18 anos é punida pelo 
desenho do próprio corpo nu no filme “País da Vio-
lência”, de 2018, por que a percepção social da nudez 
teria mudado?

Partindo ao século XIX, o nu já era comum aos 
apreciadores da arte, acostumados a contemplar a 
pele exposta em pinturas de cunho religioso e mito-
lógico. Mas Olympia, de Édouard Manet em 1863, era 
diferente.

 Assim que a obra foi exposta pela primeira vez, ge-
rou instantaneamente um enorme impacto no públi-
co. Havia algo nos pequenos detalhes que causaram 
grande estranhamento. 

Um dos pontos principais que chocaram a socieda-
de foi o olhar frio e direto da mulher representada. 
Seus olhos compenetrados quase expressavam um 
confronto. 

Além disso, todos os objetos presentes na cena pos-

suem um significado intrigante —a orquídea em seus 
cabelos, sua pulseira, brincos de pérola, a garganti-
lha preta amarrada ao pescoço, e seu tamanco fora 
do pé. 

O título da obra também falava por si: “Olympia” 
era um nome associado a prostitutas na década de 
1860, em Paris. Não havia dúvidas, todos esses sinais 
a identificavam como uma meretriz. Provavelmente, 
a justificativa para seu olhar absorto, era o esforço 
que fazia para ignorar o buquê que havia  recebido 
de um de seus clientes.

Ao contrário de seus antecessores, Manet não re-
tratou uma deusa ou uma figura espiritualmente ele-
vada, mas sim uma prostituta de classe alta.

Sessenta anos depois, ainda em Paris, o fotógrafo e 
pintor Man Ray se inspirava no dadaísmo para pro-
duzir suas obras surrealistas. Assim, em 1924, surgiu  
Le Violon D’Ingres.

A imagem  mostra as costas da modelo Kiki de 
Montparnasse (1901-1953), numa posição que reme-
te à pintura A Banhista de Valpinçon, de Jean-Augus-
te Dominique Ingres (1780-1867),  e fazia referência 
ao estilo de beleza neoclássica das obras do pintor, 
enfatizando a forma da mulher sem que o corpo todo 
precise ser visível. 

Era comum que Ray adicionasse elementos às suas 
fotos para trazer um novo significado através da edi-
ção. Aqui, aprofundou a referência pintando com 
nanquim as aberturas acústicas de um violino nas 
costas de Kiki, sobre a fotografia.

Com essa alteração, o fotógrafo buscava trabalhar 
a ideia de objetificação. A beleza da foto é estática e 
delicada devido ao posicionamento da luz, e temos a 
sensação de que a modelo está congelada no tempo.

Virgem adormecida. Giorgio Barbarelli da Castelfranco(Giorgione), 1508.
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 Vergonhoso, subversivo e apelativo
A progressão do nu feminino no imaginário artístico

Olympia de Édouard Manet (1863) Le violon D’Ingres (1924), citação a 
obra de Ingres “La Grande Baigneuse”
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Untitled #97. Cindy Sherman, 1982/Reprodução

Essa série de imagens conhecida como “Pink Ro-
bes” traz o roupão de chenille rosa como única ves-
timenta presente. Nelas, Cindy Sherman, a própria 
fotógrafa, se cobre com o tecido, como se fosse uma 
manta, e expressa certo descontentamento. 

O enquadramento escolhido faz com que ela ocu-
pe todo o quadro. Lembra a capa de uma revista de 
moda, mas Sherman não tinha em mente um edito-
rial.

 As fotos deveriam parecer um modelo 
logo depois que ela foi fotografada para 
uma página central.

 
  

(trecho de entrevista para a Flash Art, no.124, citado pelo 

portal britânico Tate) 

“
”

Apesar da personagem da foto estar seminua, esse 
não é o foco. Cindy se concentra em sua expressão 
facial, dedicando a energia no olhar direto para a câ-
mera. O roupão ali serve como escudo a prova de 
qualquer objetificação.

É um dos trabalhos de Sherman alinhado aos mo-

O fascínio com a figura feminina é revelador. As-
sim como a reação que gera. 

Se é representada como uma deusa, a imagem não 
pode refletir uma mulher comum, razão pela qual 
era aceitável. Mas ao ser representada como uma 
prostituta entre lençóis ou repousando, é uma obra 
controversa. Uma vez que, fora da tela, o nu é vergo-
nhoso, subversivo e apelativo, a nudez na arte tam-
bém é associada à vulgaridade. 

A nudez na arte também é associada à vulgarida-
de. Pelo menos, hoje, o direito de explorá-la não é 
exclusivo a artistas masculinos. Isso reclama o corpo 
feminino de volta à própria mulher. A fotografia, es-
pecialmente, contribui para esse processo. 

Embora a pele à mostra tenha se tornado uniforme 
de protestos feministas, o corpo da mulher continua 
como produto a ser admirado e cobiçado. 

Vemos isso nas redes sociais, onde a exposição do 
corpo feminino só é encorajada quando encaixa-se 
em certos moldes. Por esse motivo, é ostensivo, tem 
padrão de qualidade, embalagem e preço.

Por isso, mesmo em nosso tempo, só há aceitação 
do nu e do corpo da mulher dentro de contextos res-
tritos. Mesmo assim, enquanto a arte for expressão 
cultural, a nudez feminina pode extrapolar ou estipu-
lar os padrões estéticos, e desafiar aspectos sociais e 
morais de uma sociedade.

vimentos estéticos da arte feminista, transitando en-
tre a sexualidade e a respeitabilidade da mulher. 

Cada obra de Cindy é uma representação da per-
sonalidade feminina e sua chegada à cena artística 
contribui para a formação de um feminismo dos 
anos 1970.  

Por Isadhora Santa Clara, Kaila Cristina, Maraiana de Souza 
e Stephanie Pereira

Cindy Sherman Untitled #97 (1982) 
fotografia arte contemporânea

Mulher culta, louca, delirante, puta: 
a apelação não começa com elas
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Foto: Steven-Meisel/Reprodução do livro 'SEX'. Madonna. Reprodução/Interview Magazine

No início da década de 90, Madonna já havia se 
consagrado como uma das figuras influentes da 
cultura pop mundial. Não é novidade que a cantora 
sempre buscou ousar em seu trabalho, desde o início 
da carreira com a música Like a Virgin já buscava 
romper barreiras. 

Quando ela decidiu publicar um livro erótico, ex-
trapolou a barreira do aceitavel. Não é como se não 
houvesse conteúdos similares no mercado, mas era a 
primeira vez que algo do tipo era produzido e estrela-
do por uma mulher.

Até aquele momento, cantoras pop podiam explo-
rar a sexualidade, mas de forma limitada, sem ousar 
demais, sempre controladas, atendendo aos desejos 
e olhares masculinos.

Madonna, com seu enorme ego e vontade de lutar, 
jamais iria se curvar às limitações impostas pela so-
ciedade da época. Então, reunindo o fotógrafo Steven 
Meisel e o diretor de arte Fabien Baron, ela começa 
a trabalhar em sua obra mais polêmica: O chocante 
“Sex”.

Bebendo da fonte inspiracional de Helmut Newton 
e do submundo nova yorkino, o livro aborda a sexua-
lidade de forma explícita, com temas como sadoma-
soquismo, homosexualidade e poder feminino. 

A cantora concebe seu livro como uma verdadeira 
obra de arte, tendo pensado em cada detalhe, como 

a embalagem vedada simulando uma camisinha e a 
capa em metal duro com um “X” em referência à va-
gina. 

Após romper todos os lacres, o leitor se depara 
com uma obra recheada de conteúdos eróticos, fotos 
e textos escritos pela própria Madonna — ou melhor, 
seu alter ego, Dita Parlo, personagem que a cantora 
cria e encarna para protagonizar o livro e mais tarde 
o álbum Erotica, inspirado na atriz alemã de mesmo 
nome. 

 Tal personagem exala uma aura sadomasoquista, 
utilizando uma máscara, chicote, roupas de couro 
e látex e protagonizando fotos eróticas da cultura 
BDSM. Dita Parlo estrela cenas explicitas de homos-
sexualidade, grande tabu na época, além de não pou-

par fetiches para serem explorados na obra. 
Escalou modelos negros, brancos, homens, mulhe-

res, jovens e velhos. Ainda nas páginas finais, com 
fotos feitas em Miami, Madonna aborda a nudez em 
público e prostituição.

Segundo ela, o trabalho existe pela liberdade se-
xual, por um mundo sem violência ou AIDS. O livro 
apresenta diversas cenas em porões com um lado 
sombrio da cultura americana enquanto contrasta 
com corpos esculturais e belos, em um estilo que re-
mete ao artista Helmut Newton. 

Após o lançamento, sua carreira quase teve fim. 
A grande maioria da sociedade estadunidense não 
entendeu o conceito, gerando críticas massacrantes. 
Considerado como mera pornografia por muitos, Sex 

marcou sua época. 
Pela primeira vez, uma grande artista (e, princi-

palmente, uma mulher) decidiu tomar as rédeas de 
sua própria sexualidade e ousar se expor. Madonna 
pagou o preço por isso. Por anos foi boicotada pela 
mídia americana e premiações. Claro, não foi o sufi-
ciente para calar a cantora, que seguiu apostando em 
projetos ousados e polêmicos. 

Hoje, apesar de raramente ser lembrado, percebe-
mos que Sex foi um grande marco na luta pela li-
berdade sexual. Foi o precursor do empoderamento 
das celebridades no tópico e logo, de quem se inspira 
nelas. 

Por João Emanuel S. da Silva

Sex, what you know about sex?

O impacto de Madonna na luta pela liber-
dade sexual 
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Van Gogh ressignificado

A vida de Vincent Van Gogh foi marcada pela so-
lidão. Um dos únicos que realmente entendia Vin-
cent era seu irmão Theo, para quem o pintor enviava 
quadros mensalmente na esperança de que fossem 
vendidos.

Infelizmente, Theo não conseguia vender os qua-
dros. Além de sua reputação de louco - mesmo que 
o artista só conseguisse pintar quando estava estável 
- as pessoas achavam que a arte de Vincent era exa-
gerada, pelas cores e pelos traços, e diziam que seus 
quadros eram feios e desagradáveis.

Não se sabe ao certo qual o diagnóstico do artista, 
ou o que o levou ao suícidio em 27 de julho de 1890. 
O mais provável é que ele sofria de bipolaridade, já 
que muitas vezes esquecia do que tinha feito enquan-
to estava transtornado. Historiadores sugerem que 
isso se agravava quando ele bebia vinho e absinto, 
duas bebidas em que era viciado. 

Van Gogh afirmava ver o mundo de uma forma di-
ferente das outras pessoas e claramente tentava tra-
zer essa visão para suas obras. Sempre carregada de 
emoção e sentimento, as telas continham pinceladas 
fortes, apressadas e sinuosas. 

O jogo de luz ajudava Van Gogh a transmitir alegria 
com seus quadros, principalmente quando fazia uso 
de cores fortes. O amarelo era uma cor que usava 

 […] em meu próprio trabalho 
arrisco a vida e nele minha ra-
zão arruinou- se em parte.

   

“

”

A inspiração para “A noite estrelada”, de 1889, teria 
surgido da vista da janela do quarto de Van Gogh no 
sanatório Saint-Paul-de-Mausole para doentes men-
tais em Saint-Rémy-de-Provence (França).

Em carta para o seu irmão, o artista descreve sua 
insatisfação com o tamanho das estrelas, que sob sua 
ótica estariam muito grandes. A obra é considerada 
um fracasso pelo próprio autor, apesar de ser uma 
das pinturas mais célebres do pós- impressionismo.

Os redemoinhos e as pinceladas rápidas represen-
tam o momento de turbulência pelo qual Van Gogh 
passava. Graças às ciprestes apresentadas em pri-
meiro plano, cria-se uma associação com cemitério 
e morte. 

 Já o jogo de luz e os redemoinhos, tão característi-
cos do pintor, renderam a Van Gogh o título de uma 
das obras mais inovadoras do mundo — inspirando 
estudos físicos e matemáticos sobre a turbulência. (Carta para Theo)

constantemente. 
Mesmo que seu trabalho não fosse bem recebido 

na época, Vincent Van Gogh se consagrou como um 
grande nome da arte pós-impressionista. 

Em uma carta escrita por Van Gogh para seu irmão 
Théo, resgatada depois que o artista faleceu, ele des-
creve sua relação com as obras que criava:

A arte é expressão, entretenimento, comunicação! 
Ou não? Ao contrário do que se convencionou dizer, 
arte não é sobre bom gosto ou mau gosto. Quando 
uma obra de arte se populariza e chega a uma gran-
de massa é, assim, impactante. Mas quando ela se 
vulgariza demais? Surge o que se compreende por 
kitsch, estabelecido como a arte do mau gosto.

O kitsch se apropria das obras e as transforma 
em objetos de decoração e realizações da indústria 
cultural. Tal como as já citadas A noite estrelada e 
Amendoeira em flor, que dispõem de inúmeras re-
produções. 

Ambas, na era do consumo, são detalhes que cha-
mam a atenção do cliente, que as vê mais como algo 
bonito do que intrigante ou inspirador. A confusa 
mente de Van Gogh e o contexto em que vivia são 
apagados pela função do objeto. 

Entretanto, estes objetos tornam as obras de Van 
Gogh acessíveis para a maioria das pessoas, que pro-
vavelmente nunca verão as telas originais expostas. 
Mesmo que não provoque a reflexão original deseja-
da pelo artista, o kitsch é a maneira mais comum de 
popularizar seu legado. 

Vincent Van Gogh pintou “Amendoeira em flor” 
(1890) inspirado pelo nascimento de seu sobrinho, 
Vincent Willem, nomeado em sua homenagem. A 
planta, homônima à obra, é conhecida como a pri-
meira a florir e a anunciar a chegada da primavera. 

Além disso, simboliza o ato divino de velar, vigiar 
e proteger. A obra é tão preciosa para a família que 
nunca foi vendida, e hoje é exposta no museu funda-
do em homenagem ao pintor na Holanda. 

O contraste entre os galhos menores, contornados 
em verde, e os maiores, contornados em marrom es-
curo, geram uma luminosidade que cria a impressão 
de crescimento. O mesmo acontece na representação 
das flores, ilustradas tanto em botões com contornos 
na cor vinho, quanto em flores brancas quando re-
cém floridas, e amarelas quando mais “velhas”. 

Amendoeira em flor é uma obra sobre , esperança 
e celebração da vida após a desolação do inverno.

Uma análise da carga simbólica de “Noite 
Estrelada” e “Amendoeira em Flor” após 

sua apropriação pela cultura do kitsch

Como diferenciar a arte do kitsch?
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Mas a ressignificação seria de 
todo ruim, tendo em vista que o 
próprio Van Gogh considerava 
A Noite Estrelada um fracasso?

Por Bruna Eduarda Rudnick, Felipe Reis, 
Isabela Stanga e Lucas Daniel de Lima.
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Engineered Arts./Reprodução Youtube.

POR QUE SENTIMOS MEDO? Muito provavelmente, 
tem algo a ver com a nossa evolução. O medo deve 
ter surgido como uma resposta adaptativa, algo que 
beneficiaria nossa sobrevivência na natureza. Um 
ser humano que tem medo de aranhas, por exemplo, 
teria muito mais chances de sobreviver na floresta 
do que alguém que deixasse qualquer bicho de oito 
patas andar pelo seu braço. 

Portanto, ter medo é algo que claramente existe 
para a garantia da nossa sobrevivência, e, logicamen-

te, para evitarmos, em última instância, a nossa mor-
te. Se alguém estiver numa savana africana e vir um 
leão se aproximando, sentirá medo, pois teme pela 
sua vida; se alguém é assaltado à mão armada, teme 
pela sua vida; se alguém está prestes a ser atingido 
por um carro num cruzamento, teme pela sua vida; 
etc. etc.

Contudo, o que dizer daquele medo que não nos 
oferece nenhum perigo claro e evidente? Aquele 
medo que temos de coisas que nos causam um des-

conforto, uma ansiedade, um arrepio na espinha. 
Aquele desconforto que acompanha a apreciação 

de várias pinturas de Francis Bacon, ou das ‘pinturas 
negras’ de Francisco Goya, ou aquele provocado por 
certas bonecas de porcelana antigas (especialmente 
se elas começam a cantar), ou então aquele que sen-
timos com palhaços ou pessoas mascaradas.

Nenhum desses exemplos é propriamente ame-
drontador, mas provocam, um tipo de medo, um tipo 
de angústia, própria de coisas que são creepy. 

Nesse caso a questão da ambiguidade fica ainda 
mais clara. Nós entendemos mais ou menos o que 
são robôs, por exemplo, e podemos identificá-los. 
Assim como conseguimos facilmente identificar um 
ser humano. 

É algo que está fora do nosso entendimento ime-
diato, e cuja ambiguidade não só nos dá um estra-
nhamento temporário, mas também medo. Como já 
diz a frase cliché, “nós temos medo daquilo que não 
entendemos”, ou, no caso, daquilo que parcialmente 
entendemos.

Penso que todo gênero cinematográfico possui 
uma característica incorporada nas suas obras, que 
as tornam imediatamente mais interessantes, mais 
envolventes e, em última análise, melhores. 

No terror, penso que essa característica é o uso da 
ambiguidade. E consigo pensar em poucos filmes que 
usaram esse aspecto tão bem e de maneira tão ampla 
quanto O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick.

O filme, baseado no livro homônimo de Stephen 
King, centra sua narrativa em torno de Jack Torrance 
(interpretado por Jack Nicholson) e sua família, Wen-
dy (Shelley Duvall) e Danny Torrance (Danny Lloyd). 
Jack é contratado para tomar conta do grande hotel 
Overlook, enquanto ele está fechado para a tempora-
da de inverno. 

Contudo, enquanto estão lá, coisas estranhas acon-
tecem nos corredores do lugar, principalmente com 
o filho Danny. É revelado que ele tem uma habilidade 
especial chamada de “iluminação” (shining), que o 
permite, aparentemente, se comunicar mentalmente 
com outros, ver coisas no futuro, além de ver e se 
comunicar com pessoas que ‘não estão lá’.

Por que então essas coisas nos dão medo? Algumas 
das hipóteses mais convincentes sobre esse assunto 
estão relacionadas com um aspecto: a ambiguidade. 

Vejamos por exemplo o caso das máscaras; por que 
pessoas mascaradas são creepy? “Bem”, alguém pode 
argumentar, “se eu vejo uma pessoa mascarada na 
rua, eu assumo que ela pode me trazer algum peri-
go, deve ser por isso que elas nos dão medo”, e isso 
estaria correto. 

Porém, a questão aqui é o “pode”. A relação entre 
creepiness e ambiguidade está na incerteza sobre o 
perigo. O medo de máscaras, portanto, viria dessa 
incerteza sobre as intenções da pessoa por trás da 
máscara. 

Outro exemplo que se pode usar para explicar o 
creepiness e sua relação com a ambiguidade é o cha-
mado Uncanny Valley (às vezes traduzido como “Vale 
da Estranheza”). 

A hipótese de valley surgiu na área da robótica, 
quando o pesquisador japonês Masahiro Mori per-
cebeu que, à medida que um robô ganhava mais e 
mais características físicas humanas, mais empática 
e positiva era a reação das pessoas que o viam. 

Contudo, em certo ponto, depois de receber diver-
sas características físicas humanas, essa empatia era 
substituída por uma forte repulsa. Os robôs nesse es-
tágio ficavam demasiado humanos, mas não o sufi-
ciente para serem indistinguíveis de um ser humano 
real. 

Figuras ‘quase humanas’, uncanny, são comumente 
descritas como creepy. Essa noção de uncanny valley 
seria expandida posteriormente para incluir a área 
da estética relacionada a quaisquer representações 
da forma humana.

Filme O Iluminado/Reprodução.

A construção do medo em “O Iluminado”, de Stanley Kubrick.

Ambiguidade iluminada
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Filme O Iluminado/Reprodução.

Filme O Iluminado/Reprodução.

O único outro com essa habilidade no filme é o 
cozinheiro do hotel, Dick Hallorann (Scatman Cro-
thers), que explica a Danny sobre esse dom. 

Ao mesmo tempo que essas coisas estranhas acon-
tecem no hotel, Jack passa a ficar cada vez mais es-
tranho, e mais agressivo. Isso escalona até o eletri-
zante ato final do longa, em que Jack persegue sua 
família pelo hotel com um machado.

Porém, a maneira como o medo é construído na 
narrativa extrapola o simplório temor de um manía-
co armado. Desde o início, o filme cria uma atmosfe-
ra arrepiante, particularmente devido a trilha sonora 
macabra, que toca desde os créditos iniciais. Outro 
aspecto importante que integra tanto essa atmosfera 
quanto a premissa do filme é o contexto.

A primeira vez que assisti a este filme, vi com um 
amigo, meio despretensiosamente; tive um pouco de 
medo, mas acabei me divertindo comentando o filme 
com ele. Tempos depois, assisti ao longa novamente, 
sozinho, na casa da minha avó, e de luzes apagadas… 
Dessa vez, eu tive medo.

Em terror, o contexto, seja dentro ou fora da tela, é 
algo essencial para a criação do medo. No caso de O 
Iluminado, o contexto é construído ao redor de um 
clichê clássico do gênero: a casa mal-assombrada 
com uma história.

Durante sua entrevista de emprego para o hotel, o 
gerente do estabelecimento conta a Jack sobre algo 
que havia ocorrido ali há vários anos. Um homem 
chamado Delbert Grady, assim como Jack, havia fica-
do cuidando do hotel durante o inverno, e também 
tinha ficado lá com sua família (no caso, ele, a mu-
lher e duas filhas). Depois de um tempo confinado, 
Grady matou sua família com um machado e então 

cometeu suicídio.
Assim, o filme é construído tipicamente como um 

filme de casa-mal assombrada. A impressão que isso 
deixa é aquela explicada por Dick Hallorann um pou-
co mais tarde: “Quando alguma coisa acontece em 
algum lugar, ela deixa algo de si para trás”. 

O passado macabro do hotel, então, construiria um 
contexto igualmente macabro em que os rastros des-
sa tragédia estariam ainda impregnados nas paredes 
do Overlook, “[algo] que nem todos conseguem notar, 
mas que quem é iluminado pode ver”.

E até um certo ponto do filme, realmente o único 
que vê algo de estranho acontecendo no hotel é Dan-
ny. Porém — e isso fica claro bem cedo — Danny não 
é a criança mais ordinária do mundo, mesmo antes 
de irem para o hotel. Ele frequentemente fala com 
alguém chamado Tony, que sua mãe assume ser um 
amigo imaginário, mas que Danny se refere como “o 
menininho que mora na minha boca”. 

Numa das primeiras cenas do filme, a que Tony é 
introduzido, fica estabelecido que ele consegue mos-
trar a Danny coisas sobre o futuro, o avisando das 
suas preocupações quanto ao Overlook. Na visão, é 
mostrada uma macabra sequência de imagens, que 
incluem duas meninas vestidas em roupas iguais e 
um mar de sangue escorrendo dos elevadores. De-
pois dessa visão, Danny desmaia.

Wendy, a mãe, chama então uma médica para so-
corrê-lo. Depois de fazer algumas perguntas ao me-
nino, as duas vão conversar. A mãe revela que, depois 
deles terem se mudado, Danny tinha perdido contato 
com seus amigos, e que agora não havia quem brin-
casse com ele.

Além disso, conta sobre um episódio de violência 

de Jack, que acidentalmente quebrou o braço do fi-
lho, depois de chegar bêbado em casa. Segundo Wen-
dy, Danny começou a falar com Tony mais ou menos 
nessa época. A médica então comenta que esses epi-
sódios de desmaio, não eram algo para se preocupar. 
Explica que crianças estão mais suscetíveis à “auto-
-hipnose”, um transe auto induzido. 

Essa explicação pode ser levada pelo espectador 
como um ceticismo. Mas cria, mesmo que minima-
mente, uma dúvida na cabeça da audiência quanto à 
credibilidade da visão de Danny, pela qual vemos boa 
parte dos fenômenos que o filme mostrará.

Será que está tudo na cabeça dele? Será que 
a suposta iluminação não passa de imagina-
ção infantil misturada com alguma questão 
psiquiátrica? Será Tony realmente um amigo 
imaginário criado para compensar a sauda-
de dos amigos reais?
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Essas questões evidenciam uma das ambiguidades 
mais recorrentes, e, na minha opinião, mais bri-
lhantes do filme: ele é construído como um filme de 
fantasma... mas talvez não seja. Não à toa, uma das 
descrições curtas que mais gosto desta obra vem do 
canal do YouTube Cinefix, que a chama de “A obra-
-prima do ‘é ou não é uma história de fantasma?’ de 
Kubrick”.

Por exemplo, quando Danny vê as meninas com 
vestidos iguais pela primeira vez fora de sua premo-
nição, elas aparecem na sala de jogos do hotel, dão 
uns risinhos e saem de mãos dadas. Somos levados 
a assumir que essas são as irmãs Grady, que, depois 
de morrerem no hotel, estariam assombrando o local 
como fantasmas.

Porém, nessa primeira cena, ainda há pessoas no 
hotel, alguns funcionários e provavelmente alguns 
hóspedes. Pode-se pensar, então, que as duas eram 
filhas (vivas) de alguém, que entraram na sala de jo-
gos. 

Essa visão pode ser apoiada em dois fatos: 1, ao con-
trário de cenas posteriores, elas não simplesmente 
desaparecem, elas saem andando de cena; e 2, quan-
do o gerente relata a Jack a história, ele diz que uma 
das irmãs Grady tinha 10 e a outra 8 anos, enquanto 
as irmãs que Danny vê são claramente gêmeas. As 
outras aparições seriam então fruto da imaginação 
de Danny e da sua memória das duas meninas.

E mesmo que o shining do pequeno Danny não 
seja uma farsa, ainda existe outra dúvida, introduzi-
da pelo cozinheiro Dick, que diz que os iluminados 
podem ter visões tanto do futuro quanto do passado. 

Nesse sentido, nada garante que as visões de Danny 
não sejam uma recordação do passado distante, que, 

como já referido, estaria ‘impregnado’ nas paredes 
do Overlook. As aparições, então, seriam mais um re-
flexo do passado, percebido por Danny, do que uma 
presença atual.

Poderíamos, então, realmente confiar naquilo que 
Danny vê? Aliás, Danny não é a única personagem 
em quem é difícil depositarmos nossa confiança. Ve-
jamos, por exemplo, Jack.

Por anos, Stephen King, o autor do livro sobre o 
qual o roteiro foi baseado, diz que nunca gostou da 
adaptação; e a escolha de Jack Nicholson para inter-
pretar a personagem de Jack Torrance sempre foi 
uma das suas críticas mais comuns. A razão disso 
seria porque, com sua estranha feição e incontrolá-
veis sobrancelhas, Nicholson parece, desde o início 
do filme, um homem louco. “Onde está o arco [da 
personagem]? Você é louco na cena 1, você é louco no 
final, e entre as duas coisas você escreve um pouco 
(risos), como você constrói uma história assim?”, já 
chegou a dizer.

Mas a questão ambígua está exatamente aí: quan-
to podemos confiar em Jack. Podemos confiar nele 
como uma pessoa razoável? E quanto ao testemunho 
dele do que acontece no hotel, podemos confiar nele?

Bem, quanto à primeira pergunta, é bem difícil de 
confiar. A escolha de Nicholson certamente já deixa 
a personagem um pouco em suspeita quanto a sua 
sanidade mental, como aponta King. Porém, esse não 
é o único indício de que tem algo errado ali. 

Entre o início do filme e a cena do “maníaco-do-
-machado”, existem diversos momentos que indicam 
seu caráter como pessoa. Em primeiro lugar, ele não 
parece ser o melhor pai de família; ele já quebrou o 
braço do próprio filho, e fora isso, ele regularmente 

responde às perguntas de sua esposa e filho de ma-
neira bastante impaciente. Quando Danny aparece 
machucado no rosto, a mãe imediatamente assume 
que foi o pai, revelando alguns problemas de con-
fiança dentro da própria família.

Em segundo lugar, ele também é um alcoólatra em 
recuperação, algo que nos  faz desconfiar daquilo 
que ele presencia dentro do hotel. Após a primeira 
metade do filme, Jack também passa a ver pessoas 
‘que não estão lá’, assim como seu filho. 

Porém, o único lugar em que ele as vê é no salão de 
festas do hotel, onde também há um bar vazio e onde 
ele, aparentemente, se imagina bebendo na compa-
nhia de um bartender chamado Lloyd (Joe Turkel). 

Seriam essas pessoas que ele vê apenas alucina-
ções? Será que elas são fruto da sua imaginação de-
vido à abstinência de álcool? Como vários já aponta-
ram, toda cena em que ele vê alguma coisa sempre 
há um espelho presente, então talvez. 

Teria sido isso culpa do isolamento? O gerente do 
hotel diz que a razão do antigo zelador ter matado a 
família foi por causa disso, então talvez. Mas regular-
mente também se vê a interpretação de que as apari-
ções realmente seriam fantasmas, que lentamente o 
cooptam a matar sua família… será? Seria Jack tam-
bém iluminado? Bem, de novo, talvez.

E, finalmente, resta a questão: ele ficou louco — seja 
por causa do isolamento ou do sobrenatural —, ou ele 
sempre foi louco?

Só nos sobra uma personagem em quem confiar 
(ou não). Wendy, na maior parte do filme, parece ser 
a pessoa em quem podemos confiar para ter algum 
testemunho sóbrio do que acontece no hotel. Afinal, 
ela é apenas a vítima, apenas uma mãe zelosa em um 
ambiente que se torna extremamente hostil. 

Wendy passa a maior parte do filme sem ver abso-
lutamente nada de paranormal no hotel. Só começa a 
ver coisas quando já está correndo desesperada pela 
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sua vida — o que poderia colocar suas visões sob sus-
peita pela histeria do momento.

 Assim, sobre as personagens, podemos che-
gar à mesma conclusão que o crítico Robert Ebert, 
de que “não podemos depender em nenhuma delas 
para obter uma visão objetiva do que acontece”. 

 E essa é apenas uma das ambiguidades sobre 
a qual Kubrick constrói o terror de “O Iluminado”. 
Esse é provavelmente um dos filmes mais interpre-
tados e reinterpretados da história.  “E é essa ardilo-
sa abertura para interpretações que torna o filme de 
Kubrick tão estranhamente perturbador”, comenta 
Ebert — um dos pouco críticos que gostaram do longa 
na época, e não surpreendentemente, um dos poucos 
a notar esse uso da ambiguidade e a não tratar a obra 
como, simplesmente, “um filme de fantasma”.

No entanto, é claro, a incerteza não é o único re-
curso que o filme utiliza para construir o medo. Além 
da trilha sonora, outro aspecto importante durante 
toda a sua duração é a noção do isolamento, junto do 
horror da perseguição, o medo natural da violência, 
o nojo, a aflição, o suspense, etc, etc. Porém, nenhum 
recurso é mais proeminente, e nos faz temer mais as 
coisas mais banais, do que a ambiguidade.

Aliás, essa é justamente uma das habilidades de 
Stephen King — das que conheço do pouco que li de 
sua obra — que são mais difíceis de serem replica-
das em forma de filme: tornar o banal assustador. 
É o milho em “Colheita Maldita” ou os balões em “A 
Coisa” — que facilmente ficam ridículos quando pas-
sados da página para a tela. 

Kubrick, por outro lado, consegue usar a ambigui-
dade de tal maneira que nos faz ter medo de duas 
gêmeas, de um amigo imaginário, de um salão de 

festas, de um garçom, de um labirinto, de um quarto, 
da natureza fora do hotel, além, é claro, do próprio 
hotel, que funciona quase como um personagem do 
filme.

A ambiguidade nos mostra como uma simples dú-
vida, um simples desconhecimento, nos pode causar 
um desconforto e um medo instantâneo e completa-
mente arbitrário. 

Assim, volto à frase cliché: “nós temos medo da-
quilo que não entendemos”. Que outra frase, ou que 
outro sentimento (além do medo), já tentou justificar 
os mais diversos preconceitos, ódios, guerras e atro-
cidades do que essa?

Seria pela mesma razão que os mais diversos me-
dos e preconceitos terminam com o sufixo, -fobia? E 
qual o papel da ambiguidade nisso? Seria pela incer-
teza do perigo? Da desconfiança sobre os “diferen-
tes”? Que usos os poderes estabelecidos podem ter na 
ambiguidade e no medo? 

Se a história serve de exemplo, devemos 
ter atenção cada vez maior nesses meca-
nismos, visto que o medo pode ser uma 
arma poderosa nas mãos de quem estiver 
disposto a usá-lo. (Só rezo para que nunca 
exista um “Kubrick fascista”).

Por Luís Henrique Pacheco
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Witches’Sabbath. Francisco-Goya, 1798.

La Vendimia. Francisco de Goya, 1786.

Por Breno Antunes, Gabriela dos Santos 
Gorges, Lorenzzo Gusso e Stephany Streit

Francisco Goya transformou sua depressão em 
musa. As sequelas que permaneceram após recupe-
rar-se de uma doença — a natureza da enfermidade 
é incerta, já foi descrita como Síndrome de Susac, 
envenenamento por chumbo ou sífilis — foram um 
divisor de águas da sua carreira.

Ele passou meses confinado a uma cama, sofreu 
alucinações e dores de cabeça e perdeu quase com-
pletamente a capacidade de andar. As obras desse 
período refletem a perda da sua própria vivacidade 
— o desaparecimento paulatino da alegria, o escu-
recimento das cores e a intensa expressividade dos 
personagens das telas são características das obras.

Essas pinturas, resgatadas das paredes de sua casa 
— conhecida como Quinta del Sordo —,  são denomi-
nadas “Pinturas Negras de Goya”. 

Ao contrário dele, que expressou na arte sua me-
lancolia, o ator Jim Carrey usou a pintura, particu-
larmente as cores, para relembrar como era se sen-
tir vivo. Gabriel Martins, ou “Gaphomet”, de 22 anos, 
fez o mesmo. Ele diz que se libertou da depressão 
expressando o que sentia, com diferentes técnicas e 
materiais. Dessa forma, a arte pode ter qualquer pro-
pósito, inclusive terapêutico.

Desde o início da pandemia da covid-19, o distan-
ciamento e isolamento social são realidade. Apesar 
dessas precauções salvarem vidas, causam solidão. 
De acordo com a OMS, o Brasil é o país que apresenta 
maior prevalência de depressão na América Latina. 

Durante seu isolamento, Taylor cancelou sua tur-
nê mundial que aconteceria durante 2020 e lançou 
em julho do mesmo ano seu álbum “Folklore” (2020), 
realizado inteiramente dentro de sua casa, desde a 
composição até a gravação e produção. 

A obra não é nada parecida com o que já havia lan-
çado antes, com letras mais melancólicas e tristes.

Na música “epiphany”, por exemplo, a cantora es-
creve uma carta a seu avô, ex-soldado americano, 
uma vez já despachado para guerra. Ela compara o 
vírus da covid-19 a um campo de batalha. Na faixa, 
Swift iguala a ansiedade e a dor de ver um ente que-
rido ir à guerra a de vê-lo ser entubado por conta do 
coronavírus.

É também o país mais ansioso do mundo. Para 
profissionais da psiquiatria, a solidão é reconhecida 
como um gatilho - um impulsor - de transtornos de 
humor.

Taylor Swift, cantora estadunidense, não escondeu 
a melancolia em suas obras pandêmicas. O último 
trabalho da cantora pré-covid foi o álbum “Lover” 
(2019), composto por músicas românticas e alegres.

O álbum Folklore parecia estar em sintonia com 
seus ouvintes. Foi amplamente aceito pelo público e 
pela crítica, mesmo não tendo um hit como era co-
mum nos trabalhos passados de Taylor. 

Essa aceitação veio porque as composições de 
Folklore conseguiram retratar dores, amores, angús-
tias e esperanças difíceis de vocalizar. É isso que a 
arte faz, pelos artistas e por quem a aprecia. 

Arte melancólica
Assim como as “Pinturas Negras de Goya”, a arte pandêmica reflete a melancolia do momento 
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Apenas vinte minutos para dormir
Mas você sonha com alguma epifania
Apenas um único vislumbre de alívio

Para entender o que você viu

Com você eu sirvo, com você eu caio, caio
Vejo você inspirar, vejo você expirar, expirar
Com você eu sirvo, com você eu caio, caio

Vejo você inspirar, vejo você expirar, expirar

Apenas vinte minutos para dormir
Mas você sonha com alguma epifania
Apenas um único vislumbre de alívio

Para entender o que você viu

Fique com seu capacete, fique com sua vida, filho
É apenas uma ferida superficial, aqui está o seu rifle

Subindo pelas praias agora
Senhor, acho que ele está perdendo sangue

E sobre algumas coisas você simplesmente não pode falar

Com você eu sirvo, com você eu caio, caio
Vejo você inspirar, vejo você expirar, expirar

Algo que a escola de medicina não ensinou
A filha de alguém, a mãe de alguém

Segura sua mão através do plástico agora
Doutor, acho que ela está desmaiando

E sobre algumas coisas você simplesmente não pode falar

“

Epiphany, Taylor Swift

”



5150

Imagens: Reprodução/Luiz Alfredo/Revista O Cruzeiro

Meu tio-avô João Batista Marcelino de Freitas, Arroz 
para os íntimos, ficou internado em alguns manicô-
mios de Curitiba e região nas décadas de 1980 e 1990. 
Eu ainda não havia nascido, mas lembro das histó-
rias das tentativas de fuga assim como o seu compor-
tamento agressivo que durou anos após sua saída. 
Hoje, percebo que indicam um pouco do que ele deve 
ter passado dentro das instituições.

Sempre que visito meus avós e encontro com meu 
tio Arroz, vejo no seu olhar o trauma que passou. E 
recordo do livro “Holocausto Brasileiro” de Daniela 
Arbex, pelo qual aprendi sobre a realidade mons-
truosa do Hospital Colônia de Barbacena, instituição 
psiquiátrica em Minas Gerais.  

O lugar foi responsável pela morte de mais de 60 
mil pacientes. Não foi fácil ler isso aos 18 anos. Per-
ceber que mais de 70% dos presos no manicômio 
nem tinham diagnóstico de doença mental me fez 
chorar. A história de Arroz, minha família, trouxe 
ainda mais lágrimas aos meus olhos.

Os pacientes eram incômodos para outras pessoas 
apenas por serem homossexuais, tímidos ou o que 
quer que saísse de um padrão cruel. Todas enviadas à 
força ao inferno que era viver em condições análogas 
aos campos de concentração nazistas. 

Lendo o livro fiquei triste, indignado. Como a so-
ciedade permitiu que esses homens, mulheres e 
crianças fossem torturados, lobotomizados e eletro-
cutados? Como ninguém interditou esse lugar, que 
violava todos os direitos humanos? Que explorava 
seus pacientes, os fazia limpar terrenos e vendia seus 

cadáveres para conseguir dinheiro? 
Consegui as respostas durante a leitura. Por que 

ninguém agiu? Porque aquele era apenas um entre 
vários manicômios do século XX, que seguiam os 
mesmos moldes. 

Um pouco antes de terminar a leitura, tive o prazer 
de ouvir o álbum Clube da Esquina — um clássico na-
cional da banda de mesmo nome, também de Minas 
Gerais. A próxima vez que ouvi o disco, após a leitura, 
conectei imediatamente a música “Trem de Doido” 
aos acontecimentos do holocausto. Não é coincidên-
cia o nome da música ser o mesmo da locomotiva 
que levava os pacientes para o hospital. 

A letra dessa música me disse muito sobre o ho-
locausto brasileiro. Senti a necessidade de escrever 
esse texto, bem como os que virão em sequência — 
para ressuscitar as memórias de uma chacina, à qual 
as pessoas parecem ter esquecido.

Por Pedro Henrique Santos

“Passamos pelo portão de ferro do manicômio e 
vimos uma gente maltrapilha andando largada pelo 
pátio em um silêncio sepulcral. Me distanciei do gru-
po de visita, comecei a fotografar sozinho e fiquei 
bastante chocado. Ainda havia democracia no país 
àquela época, em uma cidade linda conhecida como 
‘Cidade das Rosas’. Como poderia haver algo desse 
tipo?” 

Esse é o relato do fotógrafo Luiz Alfredo sobre o hos-
pital Barbacena, em entrevista para a revista “VICE”. 
Na época, Luiz trabalhava na revista “O Cruzeiro”. Em 
1961, foi convidado pelo antigo governador de Minas 
Gerais para conhecer o Hospital de Barbacena.

Lá, ele registrou o horror do holocausto brasileiro. 
Contudo, apesar da reportagem ter sido publicada e 
conter essas imagens, a repercussão não foi suficien-
te para mudar a situação das vítimas daquele lugar.

 Que ninguém se importava com os pacientes, é 
inegável. Mas a memória mais inconsolável, é que 
eles haviam sido silenciados. Por isso sinto que, ao 
contrário do que muitos dizem, as fotografias não di-
zem tudo por si só. Não quando o que se fotografa é 
um show de horrores —  as vítimas foram torturadas, 
violentadas e mortas, sem que ninguém se importas-
se se teriam um futuro. 

O relato é aliado da fotografia (ou ao menos de-
veria ser).Mesmo que não reste uma imagem como 
testemunho, a narrativa é como uma cicatriz: para 
sempre uma memória.

Por Raphaella Concer
“Trem de doido”. Foto: Luiz Alfredo, 1961.

Em memória do extermínio dos pacientes no Hospital Barbacena

Holocausto brasileiro

PARTE 1: Carta ao Arroz PARTE 2: Memória Fotográfica
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Noite azul, pedra e chão

Amigos num hotel

Muito além do céu

Nada a temer, nada a conquistar

Depois que esse trem começa andar

Deixando pelo chão

Os ratos mortos na praça

Do mercado

Quero estar, onde estão

Os sonhos desse hotel

Muito além do céu

Nada a temer, nada a combinar

Na hora de achar meu lugar no trem

E não sentir pavor

Dos ratos soltos na praça

Minha casa

Não precisa ir muito além dessa estrada

Os ratos não sabem morrer na calçada

É hora de você achar o trem

E não sentir pavor

Dos ratos soltos na casa

Sua casa.

Na segunda parte da música o eu-lírico relata o de-
sejo do seu sonho ser real, Quero estar onde estão. 
O convívio interno dos pacientes é evidenciado no 
trecho E não sentir pavor / Dos ratos soltos na praça 
—  conturbado, violento e abusivo.  Minha casa mos-
tra que não há escapatória.

Sobre a obra de Daniela, o Secretário-Chefe da 
Casa Civil de Barbacena afirma: “[...] a dita obra deixa 
em plano secundário importantes dados, como o fato 
de que por décadas do século passado não existiam 
conhecimentos muito claros das patologias e medi-
camentos para a doença mental, [...]”. Adiciona ainda 
que o estado se colocou à disposição cedendo as fo-
tos mais contundentes aos pesquisadores. 

Também usa o termo “imediatismo” ao chamar a 
história do Hospital Colônia como um “Holocausto”, 
pois “[...] amplifica ao máximo a tragédia, deixando 
implícito que a meta da Colônia era roubar os já des-
possuídos, explorar suas poucas forças e finalmente 
queimá-los no esquecimento. [...]”.

Por fim, questiona a veracidade dos dados pre-
sentes no livro: “falar em 60 mil vítimas sem fon-

tes comprobatórias, nem apresentar metodologia de 
pesquisa para um assunto tão complexo é no mínimo 
temerário,” diz o tal Secretário-Chefe, mesmo tendo 
consciência de que houveram vítimas.

O texto quer livrar o estado da culpa. Ninguém quer 
ser responsável, mesmo que indiretamente, por um 
evento comparável ao Holocausto Judeu. Mas é fato 
que o Hospital Colônia de Barbacena existiu. Não im-
porta o quão desconfortável isso te faça sentir.

 Se havia coisas piores, não sei. Aqui era 
um campo de concentração.” foi o que 
disse Luiz Alfredo sobre as apavorantes 
imagens feitas por ele para a reportagem 
“A sucursal do inferno”.

   

“

”

O que eu sinto quando olho essas fotografias? Eu 
lembro do Samuel, tio de minha mãe, hoje já fale-
cido. Crescendo, sempre o vi como um sujeito dife-
rente. Ele compreendia, mas não respondia em alto 
e bom tom. Tinha passos lentos, cabelo ralo, além do 
costume de mastigar folhas. 

Quando cresci minha avó explicou a condição 
mental do meu tio. Ninguém sabia dizer ao certo seu 
diagnóstico, mas sabiam dos tempos passados em 
clínicas psiquiátricas. “O que esse homem deve ter 
sofrido?”, eu pensei, ao mesmo tempo em que recor-
dava que minha família era de Minas Gerais. 

Poderia meu tio ser um detento do Hospital de Bar-
bacena? Consigo encontrar nas minhas memórias 
dele, traços dos pacientes de Barbacena, do silêncio 
sepulcral que transcende a fotografia. É com a fo-
tografia que conseguimos manusear a memória do 
sujeito anônimo, esquecido. 

“Trem de Doido” do cantor Lô Borges, lançado em 
1972 no álbum “Clube da Esquina” retrata uma via-
gem do eu-lírico no Trem de Doido —  o transporte de 
quem seria internado no Hospital Colônia de Barba-
cena em Minas Gerais.

A Noite Azul caracteriza o período em que o eu-líri-
co está embarcando no “Trem de Doido”. O substanti-
vo Noite, período sem a presença do sol, associado ao 
calor, à alegria e à vida/nascimento, pode ser inter-
pretado como um período de tristeza, sem esperança.

Além de caracterizar o céu à noite, a cor azul atri-
bui à noite os seus significados —  tristeza, desespero, 
monotonia e depressão. A cor também pode ser re-
ferência aos uniformes que os pacientes usavam em 
Barbacena.

Algo além do céu expressa algo longínquo que in-
terpretamos como a imaginação do sujeito lírico. 
Esses pensamentos se conectam com a frase ante-
cessora Amigos num hotel, uma lembrança de uma 
confraternização/encontros entre amigos no hotel 
citado. 

Significa um escape psicológico; um sonho de en-
contrar seus amigos. Na próxima frase Nada a temer, 
percebe-se que o eu lírico teme o seu presente e 
prefere sonhar ou relembrar situações alegres, nas 
quais ele não sentia medo. 

O eu-lírico volta à “realidade”/ao “presente” ao 
constatar que há “nada a conquistar” —  sua liberda-
de e seus direitos foram tomados. 

O personagem complementa: “Depois que esse 
trem começa a andar”. Após ir para o hospital o eu 
lírico perde suas esperanças. 

Neste trecho, o trem está andando, deixando os ra-
tos pelo caminho. Acreditamos que “Ratos” refere-se 
aos pacientes. “Deixando pelo chão, os ratos mortos 
na praça do mercado”, relaciona-se às fotografias 
dos pacientes aglomerados em um pátio. 

O mercado é o hospital, que entre 1969 e 1980, ven-
deu mais de 1.800 corpos de pacientes do manicô-
mio de Barbacena para 17 faculdades de medicina do 
país, sem que ninguém questionasse isso. 

PARTE 3: A culpa é da loucura

PARTE 4: O Trem de Doido

“Noite azul, pedra e chão”

“Amigos num hotel / Muito além do céu”

“Nada a temer, nada a conquistar / Depois 
que esse trem começa andar, andar”

“Deixando pelo chão / Os ratos mortos na 
praça; Do mercado”

“Quero estar, onde estão / Os sonhos desse 
hotel / Muito além do céu / Na hora de achar 
meu lugar no trem / E não sentir pavor / Dos 
ratos soltos na praça / Minha casa”
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“Não precisa ir muito além dessa estrada 
/ Os ratos não sabem morrer na calçada / 
É hora de você achar o trem / E não sentir 
pavor / Dos ratos soltos na casa / Sua casa”

Os ratos não sabem morrer na calçada, é uma me-
táfora para algo visível, já que a calçada separa a 
estrada das casas, das lojas e consequentemente do 
público. Os pacientes morrem longe da calçada, fora 
da vista do público externo, pois tudo que acontecia 
no Hospital foi escondido.

Não precisa ir muito além dessa estrada, mostra 
que não adianta fugir ou ir além da estrada que leva 
ao hospital, pois ninguém do público irá perceber o 
que está ocorrendo dentro do hospício. 

É hora de você achar o trem e não sentir pavor dos 
ratos soltos na casa. Sua casa, é uma conclusão me-
lancólica, em que os pacientes não vêem alternativa 
exceto aceitarem o hospital como lar.
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Retirantes. Cândido Portinari, 1944.

A arte brasileira é efêmera. Ao longo de todos de 
seus séculos de existência, absorveu as culturas afri-
cana e indígena, além das europeias, que chegaram 
do fluxo migratório. O Brasil é um caldeirão miscige-
nado, e a arte nacional é seu reflexo.

Ao analisar cada período, percebe-se uma rica di-
versidade de temas abordados. Contudo, um tema é 
comumente analisado e põe a sociedade brasileira 
frente a frente com sua mais terrível adversidade: a 
desigualdade social e, junto dela, a pobreza da popu-
lação brasileira. 

Após anos de tentativas de combate a essas mazelas 
sociais, algumas triunfantes e outras  fracassadas, o 
Brasil continua encarando a realidade da fome, da 
subnutrição, da miséria. É cabível dizer que encara o 
fracasso de sua sociedade. 

Somente no ano de 2021, o país tem um total de 
61 milhões de pessoas vivendo na pobreza e quase 
20 milhões na extrema pobreza. Atribui-se essa con-
dição à péssima gestão governamental, crescimento 
pífio do PIB e a pandemia da Covid-19.

Nesse contexto, a realidade pintada por Cândido 
Portinari em obras como “Retirantes” e “Criança 
Morta” volta a assombrar.

Entretanto, essa vivência não é recente, mas histó-
rica. A desigualdade social brasileira surge apenas 
com a chegada dos portugueses e sua organização 
política ao continente. A estrutura social dos povos 
nativos do Brasil não se organiza pelo acúmulo de 

riquezas, bens e propriedades privadas. Suas socie-
dades são pautadas na hierarquia de suas crenças. 

A partir do surgimento das capitanias hereditárias 
em 1532, a primeira estrutura de acúmulo de terras 
em solo brasileiro é construída. Enquanto isso, os in-
dígenas passaram por evangelizações compulsórias 
a mando da Igreja Católica.

  Em seguida, nos grandes engenhos de açúcar, o 
trabalho manual passou a ser feito por negros escra-
vizados, trazidos ao Brasil em situações deploráveis 
— “O Navio Negreiro” de Castro Alves, evidencia isso. 
Em pouco tempo, os brancos portugueses já eram os 
únicos com reais direitos garantidos.

A descoberta do ouro nas Minas Gerais altera o 
eixo comercial do Brasil mas a escravidão perdura. 
Ao longo do período imperial, os escravos eram a 
grande força motriz de trabalho em todas as fazen-
das cafeeiras. A obra “O café”, de 1934, destaca os 
negros e negras escravizados trabalhando numa la-
voura, vigiados por um capataz. 

Durante os ciclos econômicos, o processo de mis-
cigenação enraizou-se cada vez mais na identidade 
brasileira. O retrato de um homem na obra “O mesti-
ço” pretende mostrar que os mestiços são engolidos 
pelo sistema colonial e vivem em desigualdade.

Em seguida, a abolição da escravatura, a chegada 
de imigrantes europeus e a Proclamação da Repú-
blica alteram a estrutura da sociedade. Os negros 
escravizados agora eram vistos como cidadãos mas 
ingressaram na parte mais baixa da pirâmide social. 

Por isso, apesar de não serem escravos, não tinham 
acesso aos direitos da elite, que se perpetuavam no 
poder.

 Hoje, esse cenário ainda existe. As populações po-
bres foram jogados para as periferias das grandes 
cidades, como retratado por Aluísio Azevedo no seu 
grande livro “O cortiço”.

 A região Nordeste do país também foi esquecida. 
Para escapar da pobreza, fome e seca massivas, a po-
pulação dessas regiões fugiu para as grandes capi-
tais. O êxodo rural é um dos temas mais retratados 
nas belas artes do Brasil, como o livro “Morte e vida 
Severina”, de João Cabral de Melo Neto. 

Da mesma forma, os comoventes quadros de Cân-
dido Portinari, “Os Retirantes” e “Criança Morta”, 
mostram o estado lamentável de famílias que não 
viam outra solução além do êxodo.

O que Portinari e João Cabral denunciaram com 
seus trabalhos ainda é a realidade e o futuro de 
muitas pessoas. Talvez, o cerne de todos esses pro-
blemas seja o ideal egoísta do brasileiro. O concreto 
que construiu o país, desde seu tempo de colônia, é a 
ganância — dos portugueses, bandeirantes, coronéis, 
donatários de terra. 

É a estrutura do país que insiste em definir esse 
tipo de pessoa como herói nacional, e esquece as Ma-
rias, os Severinos, as Marielles, Dragões do Mar de 
Aracati; esquece-se do povo brasileiro. 

O Brasil é projetado para ser uma nação pobre de 
espírito que tem em seu povo e sua arte as formas 
mais fortes de resistência e luta. Que Portinari possa, 
algum dia, ter orgulho por suas denúncias terem tido 
o efeito necessário.

Por Carlos Ciszeswki

A desigualdade estrutural do Brasil a partir das obras de Cândido Portinari

Retrato da pobreza
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Fotografia de Oslaim Brito.

O receio da arte não sustentar argumentos inte-
lectuais e sociais está na falta de confiança em nos-
sa própria experiência estética —  nos escondemos 
na ingenuidade do “eu particularmente gosto”. Não 
questionamos os entrelaços da peça com a nossa 
percepção sobre ela. 

Nesse momento, a subjetividade da arte — e sua fal-
ta de critérios para classificá-la — pode aprisioná-la. 
A partir daí, a questão: o que faz da arte, arte? Parti-
cularmente, o escritor Contardo Calligaris aprecia a 
dificuldade de responder essa pergunta.

 Esse problema começou a ser tratado com 
mais afinco no início do século XX, durante a Primei-
ra Guerra Mundial. Nesse mesmo período, de trans-
formações políticas, sociais e econômicas na Europa, 
também surgem as vanguardas artísticas. 

Uma delas foi o Dadaísmo, liderado por Marcel Du-
champ. O movimento tinha como intuito protestar 
contra os estragos da guerra, denunciando de forma 
irônica o horror que assolava o mundo.  

O Dadaísmo defende o absurdo, é a negação total 
da cultura, a incoerência, a desordem e o caos. Uma 
das obras mais marcantes de Marcel Duchamp é “A 
Fonte”, que consiste em um mictório invertido e as-
sinado. 

Nesse período, questiona-se a noção da arte; tan-
to que alguns artistas acreditam que a arte é criada 
pelo espectador, e não pelo artista ou pela própria 
obra. Como as ideias são a principal característica, as 

preocupações estéticas e materiais passam a ter um 
papel secundário.

Se o protagonismo da obra pertence ao espectador, 
o que atribui o valor da arte? 

“Crime como arte. Arte como crime”. A frase, pixa-
da em um arranha-céu paulistano, mostra a voz dos 
guetos - habituados a serem criminalizados - sobre a 
visão que a sociedade tem sobre suas artes e expres-
sões.

A pixação é uma arte subversiva, anti-sistêmica e 
com teores revolucionários. As primeiras pixações 
políticas no Brasil aconteceram durante a ditadura 
militar, com escritas do tipo ‘abaixo a ditadura’ e ‘ter-
rorista é ditadura'. 

No entanto, a popularização das pixações aconte-

ceu nas áreas mais pobres dos grandes centros urba-
nos do país. Jovens periféricos encontraram nas latas 
de tinta uma forma de expressão artística e então as 
“tags” começaram a se verticalizar em muros e pré-
dios.

São Paulo é a capital desse estilo ‘vandal’, que ali 
começou e logo foi amplamente difundido. É comum 
estrangeiros ficarem perplexos com a quantidade de 
pixos que fazem da cidade uma tela enorme cheia de 
artes. 

Já os brasileiros têm opiniões divergentes acerca 
do assunto.Frases como ‘Isso é vandalismo’, ‘Pixar 
o muro deles, eles não querem’ ou ’que coisa mais 
feia’ já são clichês, provando a eficácia do movimen-
to subversivo. 

A pixação tem esse propósito: dar voz àqueles que 
a sociedade quer mudo, escondido e excluído. Entre-
tanto, a partir do momento que a pixação é arte, ela 
deixa de ser. O propósito se perde. 

E quanto ao grafite? É a pixação deturpada, aceita 
pela sociedade. O fato de ser uma ideia artística im-
portada e “legalizada” vai totalmente contra o intento 
do pixo. 

Muitos pixadores carregam a ideia de fazer grafite 
apenas de maneira comercial, deixando de lado qual-
quer intenção artística. Eles apropriam-se da estética 
distinta da pixação.

O pixo sendo vendido com o nome de “grafite” para 
a classe média como algo glamourizado mostra que 

para ter uma validação social da elite, a arte de rua 
passa por um processo de higienização, para ser co-
mercializada e apreciada sem julgamentos negativos.

 “Arte é pra incomodar, cau-
sar indigestão, antes de tu en-
golir, te trago um prato cheio”

   

“

”
 A desassociação da arte de rua às suas origens está 

relacionada a uma constante tentativa de reprimir 
movimentos de classes baixas. É absurdo pensar que 
esse tipo de rejeição se mantenha até hoje.

 Cada vez mais artes urbanas estão sendo in-
cluídas em galerias de artes e museus, mas até que 
ponto isso é válido? Sistematizar a pixação dessa for-
ma é legítimo ou apenas um tipo de apropriação?

Por Camila Gigli, Daniel Pagnozzi, Guilherme Olimpio, 
Guilherme Nadolny, Luiz Gustavo Barros

Djonga em “Ladrão”

A desvirtualização da arte de rua

Pixo como arte, grafite como vitrine
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Histórias em quadrinhos e desenhos animados 
sempre recebem uma classificação indicativa, para 
evitar que o público alvo tenha contato com conteú-
dos que possam ser considerados sensíveis — como 
violência explícita ou agressão sexual. 

Essas ações buscam evitar a normatização de atos 
repreensíveis e  amenizar os impactos em crianças e 
jovens. Isso não impede essas obras de introduzirem 
problemas sociais, como o racismo, nas suas narra-
tivas. O público-alvo tampouco impede o tratamento 
cauteloso desses conteúdos.

Existem obras destinadas a crianças que tratam de 
temas raciais. O curta ‘Vista a minha pele, de Joel Zito 
Araújo & Dandara’, em que uma garota branca vive 
em um cenário invertido, onde os negros são privi-
legiados; ou programa ‘Nação’, da TVE, que aborda 
temas como o preconceito e formação étnica. 

Produções como essa mostram apenas o lado ex-
tremo da discriminação racial, mas não deixam de 
ser importantes. Assim como o mangá japonês One 
Piece, e sua adaptação em anime de mesmo nome, 
trazem diferentes abordagens para o tema.

One Piece é escrito e ilustrado por Eiichiro Oda e 
publicado pela revista de quadrinhos ‘Weekly Sho-
nen Jump’, a principal no Japão. A obra é publicada 
semanalmente desde julho de 1997. Atualmente, é a 

segunda série em quadrinhos com mais cópias ven-
didas, atrás apenas do Superman, cujos quadrinhos 
estão em circulação há mais tempo. 

O mangá conta a história de Monkey D. Luffy, um 
jovem que deseja se tornar Rei dos Piratas, e precisa 
enfrentar a Marinha e seus rivais para encontrar o 
maior tesouro do mundo. A construção do universo 
de One Piece é um dos diferenciais da obra —  não é 
limitado ao protagonista. 

Nesse contexto, Oda consegue abordar a comuni-
dade LGBTQIA +, meritocracia, desigualdade social e 
preconceito racial. O último aparece no tratamento 
de uma raça diferente: os Tritões, uma mistura de 
homem e criatura marinha. Eles são naturalmente 
mais fortes que os humanos e podem respirar dentro 
e fora d’água.

Logo no início da aventura, os tritões são os pri-
meiros obstáculos. Os piratas de Arlong tomaram a 
Vila Cocoyashi, lar de uma das protagonistas, como 
refém. O ódio que Arlong e seu bando sentem por 
humanos só são explicados centenas de capítulos 
adiante, com a expansão do universo.

Em 2012, chegamos na metade da jornada. O arco 
da Ilha dos Tritões nos ensina sobre o Governo Mun-
dial, os soberanos do mundo há 800 anos; os Dragões 
Celestiais, considerados divinos por que descendem 
dos criadores do Governo; e os escravos, que são lei-
loados e vítimas desse sistema permitidor. 

Os tritões e sereias (que fazem parte da raça) são 
grande atração nas casas de leilão e são vítimas re-
correntes da escravidão. Os Dragões Celestiais os 
consideram exóticos, assim como os humanos em 
geral. Os tritões são marginalizados por serem dife-

rentes. 
A geografia de One Piece evidencia isso. Há 10 

mil metros de profundidade encontra-se a Ilha dos 
Tritões, com acesso limitado à luz do sol. Há 10 mil 
metros acima do nível do mar, encontra-se a Ter-
ra Sagrada de Mariejois, lar dos Dragões Celestiais, 
sempre iluminados. 

Essa é uma metáfora às proibições aos negros de 
frequentar os mesmos lugares que os brancos, os 
empurrando para as periferias da sociedade.

O arco introduz a rainha Otohime, uma sereia que 
busca conciliar-se com o Governo Mundial e con-
quistar um lugar na superfície para que os tritões 
possam desfrutar do sol, e logo, de liberdade; e Fisher 
Tiger, um tritão que uma vez liberou todos os escra-
vos presentes em Mariejois.

Num contexto real, a rainha representa Martin Lu-
ther King, pois prefere lutar pacificamente por um 
lugar entre os reinos humanos, para que possam 
mostrar ao mundo que não são uma raça bárbara e 
indigna; e Tiger representa Malcolm X, conquistando 
respeito pela violência mas forçando o mundo dos 
humanos a temê-lo. 

Tendo em mente esse paralelo, August Nimtz expli-
ca que um pouco de violência é inevitável na luta por 
liberdade: “A evidência revela que para a ameaça de 
violência ser credível, violência real era necessária, 
como os acontecimentos em Birmingham, Alabama, 
demonstram.”. 

Na história, ambos morreram na sua luta, Tiger ao 
recusar uma transfusão de sangue humano, por re-
pudiar o que fizeram a ele; e Otohime assassinada 
quando tenta cumprir seu objetivo.

Nesse mundo de desigualdades e preconceitos iló-
gicos, Luffy é um toque de pureza. Ele enxerga tudo 
como uma criança faria, sem preconceito algum. Lu-
ffy, com sua lógica simplória, apenas enxerga a tris-
teza nascida da injustiça e decide remediar isso.

Em ambas as situações em que a violência contra 
os tritões é esclarecida, Luffy estava dormindo, com-

Re
pr

od
uç

ão
/O

ne
Pi

ec
e 

W
ik

i

Reprodução/OnePiece Wiki

Caminho à alvorada
Mangá One Piece e os paralelos com o 

racismo na sociedade real



6362 Reprodução/OnePiece Wiki

pletamente ignorante aos porquês. A partir dos olhos 
de seu protagonista, o autor revela como ele gostaria 
que enxergássemos o mundo.

O Luffy é singular, infelizmente, e seu propósito 
não é solucionar as mazelas do mundo. A narrativa, 
então, explicita a importância das crianças — de pro-
tegê-las e ensiná-las a não odiar. 

A personagem Koala, resgatada pelos Piratas do Sol 
(bando de Tiger), é uma escrava humana que havia 
sido libertada no evento de Mariejois, mas precisava 
encontrar sua família. 

No tempo que passaram junto dela, Tiger percebe 
a importância do contato com humanos para enten-

der a importância da igualdade entre espécies. No 
presente, as crianças do reino tritão presenciam com 
seus próprios olhos Luffy salvar sua terra de um tri-
tão que buscava destruí-la. 

Ao final da história da Ilha dos Tritões, Luffy precisa 
de sangue, mas não compartilha tipo sanguíneo com 
nenhum humano presente. Os tritões que observam 
a situação, ficam receosos em doar porque é crime, 
devido a sua longa história de discriminação. 

Jinbei, tritão amigo de Luffy e influente pirata, doa 
sangue para ele — um prelúdio da caminhada em di-
reção ao sol.

Por Rafael Schmeiske

 Quando você machuca al-
guém, ou quando alguém te 
machuca, o mesmo sangue 
vermelho é derramado.

   

“

”
(Eiichiro Oda, One Piece/1997



6564
bons modos. Paulo Moreira via Twitter/Reprodução.Bom dia, Socorro. Paulo Moreira via Twitter/Reprodução.

No meio digital, todos os usuários podem com-
partilhar e criar conteúdo. Assim, a cultura digital é 
global e se estabelece como produção independente 
— embora seja um reflexo imediato de suas versões 
fora da rede, em construção há milênios.

 É possível encontrar uma “média temática” da pro-
dução artística, até mesmo dentro do algoritmo das 
redes sociais. Artes relacionadas a séries e filmes do 
momento são extremamente comuns. O repertório 
cultural da internet tem caráter escalável — a cada 
adição, milhares de reproduções são criadas.

Por exemplo: as recentes séries da Marvel, subsi-
diária da Disney, provavelmente não seriam tão po-
pulares se não fosse pela recepção calorosa dos fãs 
—  obcecados por personagens, cenas e diálogos. 

O resultado é uma avalanche de ilustrações e histó-
rias com finais alternativos ao oficial, criados por fãs.

 Essa explosão de conteúdo é antecipada a cada 
lançamento de jogo, série e clipe de música. O en-
gajamento, porém, têm duração extremamente vari-
ável. Comunidades dedicadas a filmes de animação 
do início dos anos 2010 seguem firmes e fortes até os 
dias de hoje (como, o fandom em volta do persona-
gem Onceler, do filme “O Lorax”), enquanto outras, 
geralmente relacionadas a séries, desaparecem em 
meses.

 Por outro lado, a monetização das produções ar-
tísticas da internet pode ser cúmplice da indústria 

cultural. Os blockbusters com orçamentos milioná-
rios, que visam somente fortalecer empresas e gerar 
lucro, ofuscam produções menores e de maior con-
tribuição para a sociedade. 

Em outras palavras: representações culturais genu-
ínas, produzidas por pessoas próximas da realidade 
sociocultural da população geral, tem pouco alcance 
e retorno se comparadas às linhas de produção das 
oligarquias audiovisuais. 

 Embora esta seja uma crítica inicialmente dire-
cionada à indústria cinematográfica, os efeitos desse 
funcionamento são sentidos em outros meios e gêne-
ros artísticos. As representações da cultura orgânica 
do dia-a-dia são esmagadas pela cultura fabricada de 
blockbusters, jogos e reality shows.

Da mesma maneira que a indústria cinematográ-
fica recicla os mesmos títulos ao longo dos anos (as 
versões “live action” de antigas animações da Disney 
deixaram isso mais claro do que nunca), a solução 
de alguns artistas foi retornar às raízes da arte bra-
sileira.

Laerte Coutinho, Millôr Fernandes, Ziraldo, Jaguar 
e Henfil tiveram o auge de sua popularidade durante 
uma época turbulenta da história brasileira. O Pas-
quim, jornal que serviu como porta-voz contra o re-
gime militar, reunia notícias, charges e tirinhas que 

 Paulo Moreira é um ilustrador paraibano que faz 
sucesso com as suas tirinhas e HQs. Seus persona-
gens são a cara do Brasil –  às vezes humanos, às ve-
zes animais, têm diálogos engraçados que ele mesmo 
escuta no seu cotidiano. Ele empresta figuras emble-
máticas da cultura brasileira, como o cangaceiro, o 
bem-te-vi, a mesa de bar, o vira-lata caramelo e a tia 
do grupo do Whatsapp.

Sua obra mais recente, “Bom dia, Socorro”, acom-
panha a história de Beta, uma mãe que tenta lidar 
com as inúmeras mensagens de “bom dia” de sua 
vizinha, Socorro. Os diálogos extremamente carrega-
dos de sotaque, cenários típicos de residências e ruas 
brasileiras e cores vibrantes que remetem ao movi-

mento do Tropicalismo, definem o trabalho de Paulo 
como um retorno às raízes da identidade brasileira. 

Em várias entrevistas, Paulo fala da simplicidade 
do seu processo de criação. Situações cotidianas são 
sua inspiração e buscam conectar o público.

Às vezes, suas artes replicam obras da indústria 
cultural (similar às fanarts),  porém os traços da for-
tíssima identidade brasileira permanecem. 

Artistas como Paulo Moreira são parte de uma co-
munidade que, mesmo sem perceber, restauram o 
senso de identidade nacional — que passou um bom 
tempo adormecido, camuflado dentro do burburinho 
da cultura digital.

Por Luciano Leal

com muita frequência tiravam sarro do governo e de 
suas medidas autoritárias.

Apesar de ser um momento obscuro da trajetória 
do país, a ditadura também foi uma janela de grande 
produção artística. As obras que captavam os senti-
mentos de uma nação inquieta e silenciada contra 
sua própria vontade.

 Dessa forma, uma obra sem uma mensagem a ser 
transmitida cai por terra, como uma sequência de 
palavras ordenadas aleatoriamente e sem um obje-
tivo. 

O conteúdo da mensagem pode ser sério, firme e 
incitador. Mas também pode ser o oposto: descontra-
ído, descompromissado e contemplativo.

A identidade brasileira é revelada nas tirinhas e charges de Paulo Moreira

Camuflagem digital

A resposta no passado
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Noites de amor que não acabam mais
Uma grande alegria que toma lugar

Os aborrecimentos e as tristezas desaparecem
Feliz, feliz de morrer ”

“
La vie en rose, Édith Piaf
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Gostaríamos de agradecer aos autores dos ensaios, que permitiram 
a edição e publicação de seus trabalhos. São muitos nomes, mas nós 
sabemos quem são, assim como os leitores também. Parabéns pela 
originalidade de seus produtos, esperamos que a Garatuja faça jus às 
suas expectativas. Agradecemos pela confiança. 

Um agradecimento especial ao suporte de Catherine Grein. Sem 
olhar crítico e conselhos de bons amigos, não se pode fazer uma re-
vista com alma. Esperamos que a Garatuja alcance suas expectativas.

Também  agradecemos ao artista Leonardo  Costa Monte pelos desenhos 
personalizados para a capa e contracapa da revista. Suas aquarelas serão 
a primeira arte  associada  à Garatuja  e  estamos orgulhosos. Obrigada 
pela singularidade  de sua arte, capaz de cativar em tão poucos traços.  
Por último, gostaríamos de agradecer uns aos outros pelas conversas, 
pelas discussões e pela paciência.

Isabela Stanga, Isadhora Santa Clara, Lucas Daniel 
de Lima e Lorenzzo Gusso

Agradecimentos
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O coração já não acelera mais 
Quando escuta a música começar 

Estou tentando levantar 
Parece que o tempo parou 

Oh, essa seria a minha primeira morte 
Aquela que eu sempre temi 

 
Se isso não consegue mais ressoar 
Não faz mais o meu coração vibrar 

Então isso pode ser considerado a minha primeira morte 
Mas e se isso estiver acontecendo agora mesmo? 

Agora mesmo 
 

Batimentos cardíacos pulsando lentamente em meus ouvidos, tum, tum, tum 
Tento fugir, mas volto em disparada, em disparada, em disparada 

Nenhuma música me afeta mais 
Chorando em um grito silencioso 

É como um oceano que tem toda a sua luz apagada, sim, sim, sim

”

“

Black Swan, BTS
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