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  RESUMO 

 

Os conceitos de memória e tempo são base para o processo de investigação deste 

projeto de mestrado. Optou-se pelo uso da fotografia – principalmente do retrato – por 

ser o recurso mais comum e utilizado por nós desde seu surgimento para o resgate das 

nossas vivências. Foi utilizado o processo de transferência da fotografia para o desenho 

por agregar a percepção individual na memória já registrada em imagem fotográfica. O 

bordado e seu universo têxtil foram escolhidos como técnica e material para execução 

dos trabalhos pelo seu significado mais profundo de junção de partes através da linha 

para gerar algo maior – e pelo próprio tecido que é construído por camadas e camadas 

de tramas. Foram então desenvolvidos estudos de sobreposição para criar camadas de 

imagens que se assemelham ao funcionamento de construção da nossa memória. 

Num primeiro momento, serão apresentados: diversos pensamentos filosóficos 

contraditórios sobre o tempo e também como este está intrinsicamente ligado à 

construção da nossa memória; o surgimento da fotografia, que passou a ser o principal 

objeto de recordação das nossas vivências e experiências passadas; a preservação da 

memória social e coletiva por meio de obras e instalações artísticas. 

Em seguida são discutidos os processos e metodologia de cada estudo desenvolvido 

durante o curso de mestrado, que se encerra na peça final Fragmentos de uma memória, 

representando a construção e desconstrução da nossa memória, responsáveis pelo 

tempo. 
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  ABSTRACT 

 

The concepts of memory and time are the basis for the research process of this master's 

project. We opted for the use of photography – mainly from the portrait – as it is the 

most common resource and used by us since its inception for the rescue of our 

experiences. The process of transferring the photograph to the drawing was used 

because it aggregates the individual perception in the memory already registered in a 

photographic image. Embroidery and its textile universe were chosen as a technique and 

material for the execution of the works due to its deeper meaning of joining parts 

through the thread to generate something bigger – and for the fabric itself that is 

constructed by layers and layers of wefts. Overlay studies were then developed to create 

layers of images that resemble the construction of our memory. 

In a first moment, several contradictory philosophical thoughts about time will be 

presented and also how time is intrinsically linked to the construction of our memory; 

the emergence of photography, which has become the main object of remembrance of 

our past experiences; the preservation of social and collective memory through artistic 

works and installations. 

Then, each studies’s processes and methodology developed during the master's course 

are discussed, which ends in the final piece Fragmentos de uma memória, representing 

the construction and deconstruction of our memory, responsible for time. 
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  INTRODUÇÃO 

 

Somos seres totalmente dependentes da nossa memória, simplesmente porque temos 

muito mais passado do que presente dentro de nós. Ao falarmos de passado e presente 

estamos falando de tempo, sendo inevitável associar estes dois conceitos ao tentarmos 

entender o funcionamento da nossa mente e o processo de construção da nossa 

memória. O tempo foi um tema importante da Filosofia, discutido pela primeira vez no 

âmbito da Mitologia. A partir de então, muito assunto de reflexão entre filósofos e 

diversas abordagens surgiram para definir esse conceito tão complexo. Apesar dos 

pensamentos contraditórios, é do senso comum que nossa memória só é constituída por 

consequência do tempo: das experiências e vivências que presenciamos e viram passado 

em um instante, e são estas responsáveis pela nossa identidade e por quem somos hoje. 

Quando passamos a perceber a importância da preservação da nossa memória para 

sobrevivermos, começamos a nos apegar a pequenas recordações e objetos que nos 

remetessem a tal momento ou pessoa e nos permitissem lembrar com mais facilidade 

dessas experiências. A imagem sempre foi uma das melhores soluções para esse resgate 

de lembranças e o surgimento da fotografia teve enorme importância para a preservação 

das nossas vivências, sendo até hoje o meio mais utilizado por nós para revisitarmos 

nosso passado.  

No decorrer da história, a fotografia teve o papel de registrar acontecimentos marcantes 

na sociedade, sejam estes políticos, sociais ou culturais, tornando possível também a 

preservação da nossa memória coletiva e social. Existem profissionais que se dedicam a 

realizar essa recolha de objetos que fizeram parte de um momento histórico social – 

como, por exemplo, os historiadores –, mas essa preservação coletiva da nossa memória 

depende de todos nós. Alguns artistas plásticos reconstroem essas memórias sociais 

através de suas obras e instalações como uma forma de preservar e manter viva a nossa 

história diante ao público. Muitos utilizam sua própria narrativa de vida em suas peças 

com a finalidade de provocar as pessoas e levantar questões sobre os acontecimentos 

passados e presentes, para que os mesmos erros não sejam cometidos novamente. 
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Para o processo de construção do projeto de mestrado optou-se por trabalhar com 

fotografias do acervo pessoal de imagens – principalmente retratos – e fazer a 

transferência para o desenho acrescentando uma percepção pessoal na memória já 

registrada em imagem fotográfica. A escolha pelo uso dos materiais têxteis e da técnica 

do bordado utilizados no processo de estudos foi propositada pelo significado mais 

profundo que o tecido e essa atividade manual trazem: a junção e conexão de pequenas 

partes através da linha para a construção de algo maior. O têxtil por si só é formado por 

diversas camadas de tramas que, juntas, acabam por forma-lo como um todo. Essa ideia 

de sobreposição de camadas é explorada durante toda a investigação de diversas formas 

por se assimilar ao mesmo processo de construção da nossa memória, que é constituída 

por camadas e camadas de experiências e vivências passadas. O ato de bordar – o tempo 

e a concentração que essa atividade exige – faz com que estejamos presentes naquele 

momento; e bordar o nosso passado é como se experimentássemos uma oscilação 

temporal e vivêssemos um passado presente. 
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1. A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memória – s.f., 1. Faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens, ou 

as readquire sem grande esforço; 2. Lembrança; 5. Recordação, presente.1 

 

                                                             
1Disponível em:  

https://dicionario.priberam.org/mem%C3%B3ria 
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1.1. A marca do tempo na memória 

Para falarmos sobre memória, é inevitável falarmos sobre o tempo. Esses dois conceitos 

estão intrinsecamente ligados, visto que é com o passar do tempo que construímos a 

nossa memória. Então neste primeiro momento iremos tentar perceber como 

poderemos pensar o tempo e como ele pode influenciar o nosso comportamento. 

O conceito de tempo surgiu na Mitologia, antes mesmo da Filosofia. Na Mitologia, os 

três primeiros deuses a se apresentarem foram, respectivamente: Caos, queda sem fim; 

Gaia, nos fornecendo um chão, um fim para essa queda angustiante, e ao mesmo tempo 

um lugar para estarmos, nos apoiarmos, pisarmos, surgindo uma preocupação em dar 

uma estabilidade à existência; e Tártaro, os grotões de Gaia, húmido, viscoso e lúgubre, 

lembrando uma caverna. O mesmo tempo que um objeto leva para cair da onde quer 

que ele esteja em Gaia, é o tempo que ele levará para chegar de Gaia a Tártaro. 

É só a partir de Eros, o quarto deus, que a vida vai começar a ter dinâmica. Eros é energia 

vital, é o que permite tudo que vive viver, é a energia da planta, do animal, do humano, 

é propriamente o que mantém as coisas vivas vivendo. Em seguida, aparece Urano como 

uma espécie de membrana que cobre Gaia, e como os deuses são eternos, de certa forma 

Gaia vai dando à luz aos filhos de Urano. Como Gaia não tinha para onde parir, ela paria 

para dentro e tudo ficava dentro dela, em seus grotões. Essa situação era desconfortável 

tanto para Gaia quanto para seus filhos, até que um deles resolveu emascular Urano e, 

com esse baque, Urano se levanta de cima de Gaia e vai para longe, se tornando o céu.  

Abre-se assim um espaço entre Gaia e Urano, surgindo a primeira condição material para 

a vida por cima de Gaia, que passará a ser habitada por mortais. Surge então o tempo, 

junto com o espaço, que é a condição e o quadro material de possibilidade de uma vida 

finita. O filho que fez isso a Urano foi Cronos, deus do tempo, que criou essa 

possibilidade de uma vida temporal, no tempo e no espaço, surgindo então a 

temporalidade. Então, a libertação de Gaia de Urano deu a origem mitológica do tempo2. 

Na concepção e no imaginário da época as pessoas já tinham uma noção de uma certa 

dualidade. A dualidade entre o que é eterno, antes de Cronos, e o que é temporal, depois 

                                                             
2BOTELHO, José Francisco – A origem do mundo segundo a mitologia grega, 2020, Revista 

Super Interessante. Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/a-origem-do-mundo-

segundo-a-mitologia-grega/ 
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de Cronos.3 A Mitologia serviu de base para todo pensamento filosófico relativamente 

ao tempo, e criou-se uma definição muito mais negativa do que positiva deste 

fenômeno, pois a partir daí podemos defini-lo como aquilo que não é eternidade. 

Na visão de Platão sobre o tempo, existem dois mundos. O primeiro é o mundo das 

coisas sensíveis que fica dentro da caverna. Nesse mundo existem sombras transitórias, 

fugazes e ilusórias, e não há nenhum tipo de realidade, já que a realidade é constituída 

por seres e eles não podem mudar para poderem continuar sendo. Na caverna, o ser 

deixa de ser, portanto não pode ser um ser, tornando-a um espaço de ilusões. Tudo que 

percebemos pelos sentidos é ilusório, não tem a ver com a verdadeira realidade, porque 

a verdadeira realidade é acessível pelas ideias, é acessível pela razão; a verdadeira 

realidade obviamente está fora da caverna e essa eterna não muda nunca.4 Podemos 

perceber que Platão segue o ensinamento da Mitologia quando divide o mundo em dois, 

de um lado o mundo eterno – da caverna – e de outro o mundo finito – onde nós estamos 

– e considera a temporalidade como algo de negativo. 

Aristóteles também era de alguma forma dualista em relação ao tempo. Para ele existe 

um ser supremo que não é o mundo, mas sim a inteligência que ordena o mundo, e esse 

ser supremo é eterno, portanto sempre existiu. O mundo no caso seria ente. Ente como 

um ser que não é, mas que de certa forma existe na temporalidade (se transforma, deixa 

de existir). Ou seja, de um lado tem-se a eternidade, que é (ser) a inteligência do mundo, 

e do outro a finitude, o mundo que não é, mas é ente, podendo desaparecer, mas a 

inteligência que o fez ser como é não desaparece. O ser é o que garante ao ente, de certa 

forma, existir.5 O ser é eternidade e o ente temporalidade. Essas categorias só existem 

ancoradas ao seu contrário: sem a eternidade, não há tempo. 

Por outro lado, a aporia6 de Aristóteles sobre o tempo, segundo o qual o instante é a 

exclusão de qualquer outro, ou seja, por definição, o instante é solitário. Portanto, se um 

instante exclui qualquer outro, esse mesmo instante fica estável, sendo um presente que 

                                                             
3FILHO, Clóvis de Barros – Aula 10 - Sobre o Tempo, 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gd1v3W1_CE&t=858s 

4Idem. 

5Ibidem. 

6Aporia é uma dificuldade ou dúvida racional decorrente da impossibilidade objetiva de obter 

resposta ou conclusão para uma determinada indagação filosófica. In: Dicionário de português 

da Google, Oxford Languages. 
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não se torna passado, e o presente que não vira passado é a própria definição de 

eternidade.7 

Na nossa temporalidade finita, é preciso que o instante se desvincule do presente, e para 

tal, outro instante precisa substituí-lo, mas para isso acontecer, o instante precisa 

tangenciar esse outro, porque ninguém destrói nada sem uma presença temporal. 

Porém, não se pode destruir algo no passado e nem no presente, pelo que para um 

instante poder substituir outro, os dois tem que estar simultaneamente no agora – no 

presente – e isso não é possível, pois o instante é por definição solitário. 

Santo Agostinho foi um dos mais importantes pensadores a pensar o tempo da história 

na Filosofia. Referia-se ao significado de passado, presente e futuro na temporalidade. 

Estranho o presente que, para ser tempo, precisa deixar de ser, e transformar-se em 

passado.8 O passado por não ter uma existência material, não é; o futuro também não é, 

porque nada existe no futuro; o presente também não é, porque se fosse, permaneceria 

e seria eterno. 

Então, o que é o passado? Passado é uma forma de presente. É o presente quando 

lembramos dele, é uma reconstrução da memória ocorrida no presente, é presente 

quando reconstrói experiências passadas, é tão presente quanto qualquer presente. 

Passado é memória, e memória é produção do presente, porque a memória é, e se é, é 

presente, presente que deixa de ser. 

E o futuro? Futuro é presente assim como o passado. É presente quando pensamos sobre 

ele, quando o antecipamos, quando o projetamos e o planejamos. Portanto, futuro é 

presente que deixa de ser. 

O tempo do mundo é o tempo do relógio, um tempo que nada dura, do já foi, do deixar 

de ser. Já o tempo da alma é guiado por uma lógica especificamente nossa, onde as 

coisas duram. A temporalidade da alma é cheia de avanços e recuos.9 

O filósofo francês Blaise Pascal (1623-1662) dizia que estamos acostumados a oscilar 

entre tempos que não são nossos: o passado e o futuro. Nossos pensamentos estão 

                                                             
7FILHO, Clóvis de Barros – Aula 10 - Sobre o Tempo, 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gd1v3W1_CE&t=858s 

8Idem. 

9Ibidem. 
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sempre imersos no passado ou encantados com o futuro, e isso faz com que passemos 

a vida inteira sem focar no único tempo que é o nosso: o presente. A explicação para tal 

é porque nos sentimos agredidos pelo presente, e assim dele queremos fugir, mas como 

não conseguimos fazer isso com o corpo – pois o corpo não faz esse tipo de viagem –

fugimos dele com a alma. Essa fuga da alma faz com que deixemos o nosso corpo onde 

ele está e procuremos lugares mais seguros, como no passado, que já vivemos e sabemos 

que aquele instante não nos fará mal, ou no futuro, que não vivemos ainda e por isso 

temos a impressão de controlá-lo melhor. 

Essa temporalidade da alma é praticamente definida pela tristeza, porque é esse 

sentimento que nos faz querer escapar e fugir do presente. Como a possibilidade de o 

presente agredir é permanente, o escape para tempos que não são os nossos é 

inexorável.10 Logo, enquanto nosso corpo está no presente, nossa alma oscila entre 

passados já vividos e futuros ainda por viver. 

O filósofo irlandês George Berkeley (1685-1753) afirmava que todas as nossas 

percepções somos nós próprios. Por acreditar que não há dualidade de tempo, o mundo 

somos nós, já que não há mundo. O único tempo que existe é o das percepções, mas 

estas que se apresentam ao nosso espírito não somos nós que as criamos, pois somos 

apenas um ser perceptivo que percebe o mundo. Quem define toda temporalidade da 

nossa percepção é Deus11, e o tempo é o ritmo fílmico e cênico das percepções 

temporais12, definido pela alma. 

David Hume (1711-1776), numa perspectiva diferente de Berkeley, acreditava na 

dualidade de tempo e dizia serem totalmente diferentes. Existe o tempo do mundo, que 

é o tempo dos encontros, e o tempo das sensações. Por exemplo, quando alguém bate 

o dedo do pé na esquina da cama, a dor dura mais que o momento de encontro entre o 

dedo e a quina; quando encontramos alguém que nos deixa feliz, continuamos felizes 

depois da pessoa ir embora, essa felicidade dura mais que o encontro. O sentimento e a 

sensação duram mais do que o encontro com o mundo que lhe deu causa, portanto, o 

tempo do corpo não é o mesmo tempo do mundo. O tempo dos afetos é diferente do 

                                                             
10FILHO, Clóvis de Barros – Aula 10 - Sobre o Tempo, 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gd1v3W1_CE&t=858s 

11Idem. 

12Ibidem. 
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tempo do mundo e dos encontros com o mundo. Como exemplifica o Professor Clóvis 

de Barros Filho, docente na área de Ética da Escola de Comunicações e Artes na 

Universidade de São Paulo:  

Os encontros do mundo são a corneta e o tempo dos afetos são a 

harpa. A corneta emite som enquanto é assoprada. Você dedilha e a 

harpa continua vibrando, para além do dedilhar. O tempo dos afetos é 

a corda que vibra agitada pelo mundo que os encontra.13 

Para Immanuel Kant (1724-1804), importante figura da Era Moderna, o tempo é uma 

questão subjetiva, pois é uma condição do homem, uma competência inata – dividida 

em categorias do conhecimento – do homem para conhecer o mundo.14 Dentro dessas 

categorias estão: a casualidade, que é inata e não se aprende, já que o homem nasce 

perguntando o porquê das coisas; o espaço e o tempo, que não são dados do mundo, 

pois são categorias a priori do conhecimento. O tempo é um instrumento e uma 

tecnologia que todos nós temos para conhecer o mundo, na medida em que podemos 

situar os acontecimentos entre antes e depois. Apenas acreditamos que espaço e tempo 

são características do mundo, porque são compartilhados por todos nós e estão conosco 

desde que nascemos, pelo que não nos chamam tanto a atenção. O tempo, o espaço e 

a casualidade para conhecer o mundo são competências de que sempre dispusemos. 

Por outro lado, Friedrich Nietzsche (1844-1900) refere-se à eternidade imanente à vida. 

Existe uma espécie de recurso para medir a vida na sua qualidade, que seria o eterno 

retorno15. A vida é um instante e o instante é a pretensão de que ele não termine, por 

isso é um instante que não vira passado.16 Quando desejamos que um instante não passe 

e não seja substituído por outro – que esse instante não vire tempo, mas sim eternidade 

– é quando sabemos que a nossa vida é boa. A vida será sempre temporal, mas quando 

vivemos ansiando a vida eterna depois da morte – desejando que o aqui seja o mais 

                                                             
13FILHO, Clóvis de Barros – Aula 10 - Sobre o Tempo, 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gd1v3W1_CE&t=858s 

14Idem. 

15Consultado em: MARTON, Scarlett – O eterno retorno do mesmo, "a concepção básica de 

Zaratustra", 2016, Cadernos Nietzsche. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-

82422016000200011&lng=pt&tlng=pt 

16FILHO, Clóvis de Barros – Aula 10 - Sobre o Tempo, 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gd1v3W1_CE&t=858s 
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passageiro possível para que a eternidade possa acontecer – e quando desejamos o 

tempo, a temporalidade – que o instante termine logo e não se eternize e sim 

temporalize –, a vida é ruim. Ansiamos sempre apressar o futuro ou o presente, 

mandando-os para o passado. Raramente desejamos que o presente se eternize. 

O tempo é a substância da nossa existência e a sua passagem afeta-nos, já que somos 

seres que nascemos, vivemos e morremos. Essa consciência da temporalidade que o ser 

humano tem – e do seu inevitável desaparecimento – faz com que  tenha medo da morte 

e procure preservar ao máximo lembranças passadas, pois tudo aquilo que muda, muda 

no sentido do desaparecimento. 

A essência do tempo é que ele passa; o tempo que já passou é o passado, e nós 

chamamos de presente o instante em que isso acontece.17 Mas como podemos definir o 

que é presente e o que é passado? De certo, o presente possui uma duração de tempo, 

mesmo que breve. Mas como sabemos qual é essa duração que separa o passado do 

futuro? O filósofo francês Henri Bergson (1859-1941) propõe: 

O que chamo de “meu presente” tem um pé no meu passado e outro 

no meu futuro. No meu passado, primeiro, pois “o momento em que 

eu estou falando já está longe de mim”; no meu futuro, em seguida, 

pois esse momento é iminente sobre o futuro, é para o futuro que estou 

tendendo e posso consertar esse presente indivisível, esse elemento 

infinito da curva do tempo, é a direção do futuro que ele indicaria.18 

O nosso presente possui praticamente uma ligação instantânea com experiências 

passadas que vivenciamos ao longo da nossa existência. Nossa percepção das coisas e 

das imagens à nossa volta são dependentes dessa bagagem que carregamos ao longo 

do tempo. De fato, não há percepção que não esteja cheia de memórias.19 Essa percepção 

                                                             
17Tradução a partir de: The essence of time is that it goes by; time already gone by is the past, 

and we call the present the instant in which it goes by. BERGSON, Henri – Matter and Memory. 

Nova Iorque: Zone Books,1996, p.137. 

18Tradução a partir de: what I call "my present" has one foot in my past and another in my 

future. In my past, first, because "the moment in which I am speaking is already far from me"; in 

my future, next, because this moment is impending over the future it is to the future that I am 

tending, and could I fix this indivisible present, this infinitesimal element of the curve of time, it 

is the direction of the future that it would indicate. Idem, p.138. 

19Tradução a partir de: In fact, there is no perception which is not full of memories. Ibidem, p.33. 
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faz com que, em sua duração de tempo, haja um esforço da nossa memória que prolonga 

diversos momentos que se conectam uns aos outros, fazendo com que, na maioria das 

vezes, essa memória substitua a nossa percepção real das coisas. 

Pensar no eu, é sempre uma visitação ao passado, onde absorvemos das pessoas que 

passaram pela nossa vida, ao que aprendemos com as nossas experiências e momentos. 

Não pensar no passado ou simplesmente apagá-lo, é romper com tudo aquilo que 

formou e continua formando a individualidade de cada ser humano, é não entender o 

presente. 

As nossas experiências passadas e nossas vivências com outras pessoas são basicamente 

as responsáveis pelo que somos hoje. Bergson afirmava que a substância da nossa 

existência é o tempo20, aquilo que podemos lembrar, que nos constitui é sempre alguma 

coisa que está na memória. A maneira que nós vivemos o presente e percebemos as 

coisas, se deve a essa relação que a nossa memória tem com o passado, porque é ela 

que nos auxilia e nos esclarece o presente, articulando todas as lembranças passadas 

dentro de nós. 

O presente é muito subjetivo, pois num instante ele já acabou e tornou-se passado, e é 

por isso que temos muito mais passado do que presente. É essa articulação que fazemos 

com a nossa memória que nos traz o entendimento das coisas: se os acontecimentos 

fossem todos instantâneos não teríamos bagagem que nos permitisse entendê-los. E por 

isso a memória é aquilo que nos faz sujeitos, que nos faz humanos, ela é a maior parte 

da nossa consciência.21 

Podemos dizer que perder a memória é o início da morte de uma pessoa22, já que somos 

seres com muito mais passado do que presente – que tem uma duração de tempo 

limitada e breve –, ou futuro – que, por sermos finitos, não sabemos quanto tempo temos 

de vida. Com essa consciência de que somos seres finitos e não eternos, o ser humano 

sempre buscou eternizar as coisas ou mantê-las vivas o máximo de tempo possível; e 

essa relação entre tempo e memória tem dois aspectos: da mesma forma que o tempo 

                                                             
20SILVA, Franklin Leopoldo e – Henri Bergson: Tempo e Memória, 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWS5Wnv0LEw 

21Idem. 

22KARNAL, Leandro – Memória - Por que devemos preservá-las?, 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=znM3L1M21Wk 



16 

 

é responsável por construir a nossa memória, ele também é o responsável por destruí-la 

e enfraquecê-la no decorrer da vida. A memória é fundamental para que uma pessoa 

consiga ter uma base para poder existir.23 

 

1.2. A fotografia como forma de preservar memórias 

Dada a sua natureza, a memória precisa de estímulos para ser ativada constantemente, 

e esses estímulos são as lembranças. Estas podem vir à tona de muitas maneiras, como 

através de uma música ou som, uma imagem, uma comida, um cheiro, um lugar ou 

objeto, mas essa vontade de preservar a realidade e congelar o momento não tinha sido 

totalmente satisfatória até o aparecimento da fotografia, que tornou possível 

guardarmos e colecionarmos lembranças por mais tempo de uma forma credível e 

tangível para podermos manter a nossa memória viva. 

Aquilo que a Fotografia reproduz até ao infinito só aconteceu uma vez: ela repete 

mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela, o 

acontecimento nunca se transforma noutra coisa.24 A fotografia então tornou-se o 

artefato mais comum e mais eficiente para mantermos a nossa memória ativa e viva. 

Antigamente era muito comum quando as pessoas iam para a guerra, ou precisavam por 

algum motivo ficar muito tempo longe de seus familiares ou entes queridos, carregar 

consigo um retrato dessas pessoas como um estímulo visual para não esquecer o rosto 

delas com o tempo. Isto porque a memória naturalmente vai enfraquecendo e acabamos 

por lembrar de uma forma muito vaga ou de características muito específicas daquela 

pessoa – ou até mesmo de momentos e situações que foram compartilhados –, mas não 

do rosto em si. O real acaba sendo distorcido e substituído por algo imaginário sem essa 

representação tão fiel da realidade. Outro efeito que a fotografia gerava nessas situações 

era de fazer sentir, com essa representação tão fiel, que aquelas pessoas estavam ali 

presentes, visto que toda a fotografia é um certificado de presença. Esse certificado é o 

gene novo que a sua invenção introduziu na família das imagens. 25 

                                                             
23KARNAL, Leandro – Memória - Por que devemos preservá-las?, 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=znM3L1M21Wk 

24BARTHES, Roland – A Câmara Clara. Lisboa: Edições 70, 1981, p.17. 

25Idem, p.122. 
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O ser humano perante o medo em relação ao tempo, ao amanhã ou à morte, anseia 

preservar o agora – guardar momentos, lembranças e manter a memória ativa –, e por 

tal motivo vive colecionando recordações de situações vividas, como souvenires, sendo 

que o meio mais comum e banal de colecionar essas experiências é principalmente 

através das fotografias. Um pouco por essa razão e se também tivermos em conta a ideia 

de selfies, hoje em dia as pessoas vivem mais presas no passado do que no próprio 

presente. O desespero de deixar o tempo fluir e as coisas passarem e acontecerem é tão 

grande, que dedica-se mais tempo registrando os momentos do que os aproveitando. 

Isso acaba tornando a fotografia algo banal e automática, que muitas vezes perde a 

intensidade de seu significado original, quando podíamos apenas tirar o número de fotos 

que o rolo do filme permitia, nos forçando a aproveitar mais o presente além daquela 

recordação. Agora com a possibilidade de ter um dispositivo automático e ilimitado que 

permite um número quase infinito de fotos, nos preocupamos, além da recordação em 

si, em mostrar para o outro algo que foi vivido. De algum modo, parece que só quando 

mostramos e expomos para o outro aquilo que vivemos é que a nossa experiência ganha 

a legitimidade de uma coisa real. 

As pessoas vivem através da imagem que elas transmitem.26 Essa atitude de exposição 

de fotografias e imagens está diretamente relacionada às redes sociais. As pessoas 

acreditam que quanto mais mostram o que estão fazendo, registrando para os outros e 

validando sua presença em determinado momento e situação, mais isso é considerado 

viver, é considerado aproveitar a vida e o agora. Elas supõem que expor constantemente 

fotografias nas redes sociais é viver, é a prova do seu viver. 

Isso pode ser relacionado com a Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman (1925-2017). 

Nesse conceito, as relações que as redes sociais fornecem às pessoas, são totalmente 

diferentes das de antigamente. Um exemplo disso são as amizades. Segundo Bauman, 

quando ele diz “amigo” e eu digo “amigo”, não queremos dizer a mesma coisa. São coisas 

diferentes.27 Antigamente não existia o conceito de redes e sim de laços humanos, de 

comunidades. As amizades e os relacionamentos criados na época eram mais intensos e 

                                                             
26KARNAL, Leandro – Vivendo a vida, 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tqo69GigYG8 

27Entrevista com Zygmunt Bauman. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1miAVUQhdwM  
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mais compromissados dos que os feitos através das redes sociais. O sociólogo também 

afirmava que: 

A comunidade precede você, você nasce em uma comunidade. Por 

outro lado, temos a rede. Ao contrário da comunidade, a rede é feita e 

mantida viva por duas atividades diferentes: uma é conectar e a outra é 

desconectar. 28  

O atrativo do novo tipo de amizade é justamente a facilidade com que pode ser feita e 

desfeita; a facilidade em conectar-se, mas, principalmente, em desconectar-se de 

alguém. O empenho que colocávamos em um relacionamento era muito maior do que 

o que colocamos agora. Hoje em dia, se uma pessoa não nos satisfaz – não nos faz feliz 

por algum motivo ou não atende às nossas necessidades – simplesmente descarta-se 

desconectando-a da nossa rede de relacionamentos. Por vezes parece não existir mais 

uma dedicação, uma tentativa em manter certas pessoas por perto, até porque se hoje 

se perde um amigo, amanhã ganha-se mais dois através das redes sociais. É tudo muito 

líquido, imaterial, não tendo mais aparentemente consistência. Outra característica da 

sociedade atual é a solidão. Segundo o historiador Leandro Karnal: 

No ponto de vista psicanalítico, quem publica muita foto, faz muita foto, 

insiste em muita imagem, provavelmente deseja que ninguém veja 

nada. Quando eu faço muita foto eu estou assumindo que eu não estou 

vendo nada e não quero que as pessoas vejam de fato o profundo e 

imenso vazio, dor e solidão que me encontro. 29 

A necessidade de mostrar e publicar que estou em algum lugar bonito e incrível, que 

estou comendo determinada comida em determinado restaurante, que estou com 

alguma pessoa famosa e importante, ou até mesmo mostrar as selfies sempre sorrindo, 

como se nada de errado ou de ruim acontecesse na minha vida, é mais um sinal dessa 

sociedade líquida em que vivemos. Todos nós estamos prestando tanta atenção nas 

imagens que não estamos vendo mais nada. 30 

                                                             
28Entrevista com Zygmunt Bauman. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1miAVUQhdwM 

29KARNAL, Leandro – Vivendo a vida, 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tqo69GigYG8 

30Idem. 
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Pode-se tirar um auto-retrato quando consideramos que aquele momento é relevante 

ou importante de alguma maneira; ou pode-se tirar uma foto para que os outros vejam, 

e isso em si é um sinal de que se precisa que o outro diga se a nossa vida vale a pena, 

porque já não se tem mais a noção se vale ou não. Há a necessidade de aprovação 

constante do outro, de validação de que se está a viver o presente da melhor forma 

possível, pois fazemos parte de uma sociedade de alguma forma perdida, caracterizada 

por não saber o que fazer no dia do amanhã, por não saber o que será do futuro. Assim, 

buscamos sempre estar presentes, de uma forma enganosa, e descobrir se realmente 

estamos, através dos outros. 

Mas esta simulação da vida nas redes sociais não é o problema em si mesmo, e sim nós 

que estamos por trás dela. Esse mundo de conexões é totalmente válido, desde que 

entendamos que um amigo digital é um fantasma e não pode substituir um amigo real, 

que a nossa vida não está ali, e que um like não produz afeto, mesmo tendo dez mil likes 

numa foto ou mais de mil amigos no Facebook, continuamos eventualmente uma pessoa 

solitária. A nossa vida nas redes sociais, as nossas constantes publicações, representam 

apenas como gostaríamos que a nossa vida realmente fosse, o que gostaríamos que os 

outros vissem de nós. Precisamos entender que isso são ferramentas para eu existir, e 

não objetivos de vida. 31 

O aspecto da presença e da preservação de algo através da fotografia está diretamente 

ligado com o tema da morte. Toda fotografia carrega esse significado de registrar algo 

que já passou, que não pode mais ser capturado ou vivido da mesma maneira, que de 

certa forma morreu naquele momento do registro. Em A Câmara Clara, Roland Barthes 

(1915-1980) faz essa associação com a morte: 

E aquele ou aquilo que é fotografado é o alvo, o referente, uma espécie 

de pequeno simulacro, de eidôlon emitido pelo objeto, a que poderia 

muito bem chamar-se o Spectrum da Fotografia, porque esta palavra 

conserva, através da raiz, uma relação com o <<espetáculo>> e 

acrescenta-lhe essa coisa um pouco terrível que existe em toda a 

fotografia: o regresso do morto.32 

                                                             
31KARNAL, Leandro – Vivendo a vida, 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tqo69GigYG8 

32BARTHES, Roland – A Câmara Clara. Lisboa: Edições 70, 1981, pp.23-24. 
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Ao contrário dessa visão terrível de regresso do morto, com o surgimento da fotografia 

podemos também manter nossas lembranças vivas de entes ou pessoas que já partiram 

e que ocupam uma parte importante dessa construção da nossa memória, seja algum 

familiar ou alguém que teve uma influência em nossa vida de outro modo. Essas 

fotografias permitem-nos revisitar o nosso passado individual e conhecer as pessoas ou 

até momentos que foram importantes para a construção da nossa identidade, sabermos 

de onde viemos desde tempos muito distantes da nossa realidade, aos quais não 

teríamos acesso visual se não fosse por esse meio fotográfico. Karnal, que tem a memória 

como tema central em sua área, diz: 

Se a sua família não tiver memória, se o seu filho não tiver memória de 

quem são seus pais e seus avós, se não houver algo que mostre que 

essa família tem uma identidade, é muito mais fácil eu separá-la. A 

memória constitui a força de um grupo.33 

Mais que isso, esse aspecto visual que a fotografia nos fornece permite também que 

tenhamos acesso ao nosso passado não só individual, mas social. Permite que possamos 

registrar, assim como fizeram no passado, acontecimentos sociais, políticos, culturais 

para as próximas gerações terem acesso e manterem essas lembranças coletivas vivas. A 

memória é uma tarefa de todos nós.34 

 

1.3. Reconstrução da memória por meio da arte 

Cada ser humano tem sua própria percepção das coisas e uma memória construída por 

suas próprias vivências e experiências individuais ao longo da vida, mas existe também 

o que chamamos de memória coletiva. Esse tipo de memória é formado a partir de 

acontecimentos globais ou mundiais, como guerras, eventos históricos, políticos, sociais, 

culturais; e a partir dessas situações coletivas, cria-se esse outro tipo de memória que, 

apesar da percepção individual de cada um e das experiências vivenciadas naquele 

evento em específico, não deixa de ser uma lembrança compartilhada por muitas 

pessoas que acabam por fazer parte da nossa memória. Essas experiências coletivas 

                                                             
33KARNAL, Leandro – Memória - Por que devemos preservá-las?, 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=znM3L1M21Wk 

34Idem. 
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fazem com que compartilhemos um sentimento muitas vezes semelhante diante de 

certas situações e imagens no quotidiano, que vai além da percepção de cada um. 

Existem muitos profissionais que trabalham para manter essa memória coletiva viva, que 

reúnem informações e registros que nos lembrem de certos eventos, para que através 

disso possamos desenvolver a nossa própria percepção das coisas. Os fatos somados à 

nossa interpretação contemporânea vão elaborando uma memória social, uma memória 

histórica.35 E essa memória, por ser orgânica, deve ser compartilhada e debatida, 

reinventada e recriada, para que possamos nos manter unidos inclusive em situações de 

debate sobre nossas contradições. 

Como afirma a historiadora Emília Viotti da Costa (1928-2017): um povo sem memória é 

um povo sem história; e um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no 

futuro, os mesmos erros do passado.36 

Algumas pessoas usam a arte como um meio de contar histórias pessoais, 

compartilhando uma memória ou vivência de tal forma que estabeleça uma conexão 

com o público através da obra. Mas apesar de algumas funções, como recolher dados, 

estudar fatos, decifrar e interpretar o passado, serem objeto de estudo de um historiador, 

eles não são os únicos responsáveis por manter a nossa memória social ativa. Alguns 

artistas também usam a arte de forma a representar e recriar essas lembranças coletivas 

– reconstruindo fatos e colhendo objetos –, para que essa memória não seja esquecida 

e nem repetida, e as expõem através de obras ou até mesmo instalações. 

Como mencionado anteriormente, a fotografia é o meio mais comum usado para 

capturarmos um momento com a intenção de preservarmos por um tempo maior aquilo 

que já aconteceu, de tentar manter presente algo ou alguém do passado em nossa vida. 

Por isso é tão espontâneo fazermos uma ligação entre memória e fotografia. A própria 

empresa Eastman Kodak37 explora esse conceito para promover a venda de seus 

                                                             
35KARNAL, Leandro – Memória - Por que devemos preservá-las?, 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=znM3L1M21Wk 

36Disponível em:  

https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/8949-19-de-agosto--dia-do-historiador 

37Fundada por George Eastman – inventor do filme fotográfico –, em 1888, a Eastman Kodak 

Company é uma empresa multinacional dedicada ao design, produção e comercialização de 

equipamentos fotográficos. 
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produtos: o instantâneo como memória; a câmara como contadora de histórias; a 

capacidade da fotografia para “capturar” o tempo e prolongar a experiência do 

momento.38 

Quando olhamos um retrato, ainda que não seja de alguém que conhecemos, 

automaticamente somos remetidos para as nossas próprias lembranças. Essa ligação que 

o retrato possui com a memória instiga-nos a revisitar as nossas vivências, de modo que 

a história contada através de um determinado registro fotográfico se torne a história de 

todos. Segundo Christian Boltanski: 

Quando você olha para uma fotografia de um bebê que não conhece, 

você se lembra da imagem de pessoas que você conheceu quando 

eram bebês. Ou seja: o público finaliza o trabalho com o seu próprio 

background.39 

Em seus trabalhos, são abordados temas como morte e memória, buscando sempre 

preservar a vida. Muitas de suas peças e instalações são feitas através do retrato de 

pessoas que já partiram. Boltanski explora muito a ideia de memória coletiva, 

trabalhando eventos marcantes, como pode ser visto na instalação Autel de Lycée Chases 

(Fig. 1), composta por retratos de crianças vítimas do Holocausto. Outro trabalho de sua 

autoria, que articula retrato e memória, é Les Suisses Morts (Fig. 2), sobre o qual o artista 

afirma: 

Antes, as minhas obras mostravam judeus mortos, mas judeu e morto 

combinam demasiado bem. Não há nada de mais normal que um suíço, 

não existe, portanto, nenhuma razão para que um suíço não morra e, 

por isso, todos estes mortos são ainda mais aterradores. Somos nós.40 

 

                                                             
38GOMES, Filipa – Memória do tempo - Tipologia de um retrato, 2011, p.73. 

39Entrevista com Christian Boltanski. Disponível em: 

https://casavogue.globo.com/Colunas/Gemada/noticia/2015/07/entrevistamos-christian-

boltanski.html 

40Disponível em:  

https://pt.museuberardo.pt/colecao/obras/92 
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1. Christian Boltanski, Autel de Lycée Chases, 1988 

 

 

2. Christian Boltanski, Les Suisses Morts, 1989 
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A artista Rosana Paulino usa o mesmo artifício para construir narrativas pessoais – através 

de fotografias e retratos de sua família – abordando questões raciais para se auto afirmar 

enquanto pessoa negra contrapondo o passado racista no Brasil. Além das fotografias, a 

artista utiliza materiais e técnicas do universo têxtil para reconstruir suas próprias 

narrativas. Esse resgate das atividades manuais com agulha fortalece ainda mais o 

conceito de memória, tanto coletiva quanto pessoal, pois estas eram muito mais comuns 

antigamente, quando eram ensinadas nas escolas ou até mesmo na própria casa com as 

avós ou as mães. Dificilmente alguma mulher da geração das nossas avós não praticava 

esses trabalhos manuais, seja bordado, costura, crochê ou tricô. Nossa memória, então, 

acaba por ser reativada tanto pela fotografia quanto pelo material e técnica têxteis 

usadas nas peças. 

Em Bastidores (Fig. 3), Rosana Paulino traz uma série de suportes para bordado com 

imagens de mulheres de sua família impressas no tecido com os olhos, boca e garganta 

costurados, representando o emudecimento imposto às mulheres negras. Em seu outro 

trabalho, Parede da Memória (Figs. 4 e 5), a artista critica a invisibilidade dos negros e 

negras na sociedade, percebidos como um grupo de anônimos e não como indivíduos, 

composto por 1500 patuás41 com 11 retratos de sua família que se multiplicam, como 

uma forma da artista investigar sua própria identidade através de seus ancestrais. Rosana 

Paulino cria uma relação muito íntima nessas peças com o retrato de pessoas que fazem 

ou fizeram parte de sua história e o trabalho manual com agulha e linha que acrescentam 

na hora de criar essas conexões entre as imagens. 

 

                                                             
41Patuás são amuletos de proteção por religiões de matriz africanas. 
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3. Rosana Paulino, Bastidores, 1997 

 

 

4. Rosana Paulino, Parede da Memória, 1994 

 



26 

 

 

5. Rosana Paulino, Parede da Memória, 1994 

 

Por outro lado, a artista plástica Louise Bourgeois (1911-2010) aborda em seus trabalhos 

temas de sua vida – momentos, experiências ou até mesmo objetos que fizeram parte 

de sua história – como forma de construir uma narrativa pessoal em suas diversas obras 

com variadas técnicas. Atuando também no universo têxtil, a artista utiliza estes materiais 

para recriar memórias de sua vida, como na obra Ode à l'Oubli (Figs. 6 e 7), que é um 

livro de tecido composto por têxteis que ela guardou ao longo da vida, como pedaços 

de camisolas, lenços, toalhas de mão de seu enxoval de casamento e outros tecidos do 

negócio de seus pais – que eram donos de uma galeria que restaurava tapeçarias. O livro 

teve o intuito de reexperimentar o passado, tentar reconstruí-lo, pois, segundo a artista, 

as lembranças repentinas que são despertadas pelos sentidos lhe dizem mais do que 

emoções que são muito vagas ou muito opressivas ou muito intratáveis.42 Os tecidos 

usados para formar a peça por si só já fortalecem o significado que o livro apresenta, 

criando uma ligação entre material utilizado e vivências da artista. 

                                                             
42Disponível em:  

https://www.nytimes.com/2004/10/17/arts/design/louise-bourgeois-builds-a-book-from-the-

fabric-of-life.html 
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6. Louise Bourgeois, Ode à l'Oubli, 2002 

 

 

7. Louise Bourgeois, Ode à l'Oubli, 2002 

 

Podemos observar que independente da abordagem do artista, seja através de uma 

narrativa pessoal ou de uma narrativa coletiva e social, o público se envolve da mesma 
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forma por causa do tema da memória e por causa dos meios – como a fotografia –, e 

materiais – que resgatam atividades que eram muito comuns no passado – utilizados nas 

peças, trazendo muito mais força e significado na busca das nossas próprias lembranças. 
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2. FRAGMENTOS DE UMA MEMÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrem as vossas fotos a qualquer pessoa; ela mostrará também as suas.43 

 

                                                             
43BARTHES, Roland – A Câmara Clara. Lisboa: Edições 70, 1981, p.18. 
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2.1. Processo de construção do projeto 

O começo de um projeto pode muitas vezes ser a parte mais complexa e importante de 

todo o processo. Sair da inércia, da zona de conforto e tomar decisões iniciais em uma 

área que oferece tantos caminhos – seja de tema, materiais ou técnicas –, acaba por 

oferecer uma liberdade que por vezes não estamos acostumados a lidar. Em seu relatório 

de projeto de Mestrado, a artista Ana Allen partilha do mesmo pensamento: 

Construir um processo de trabalho num campo no qual onde, por 

excelência, as possibilidades são infinitas e tendem intrinsecamente a 

ser subjetivas, tem tanto de estimulante/impulsionador como de 

atemorizante e bloqueador; quantos mais caminhos ou hipóteses, mais 

dúvidas e menos certezas.44 

Numa primeira fase, foi necessário começar um processo de investigação para descobrir 

e decidir com o que trabalhar. A partir da vontade de explorar fotografias do acervo 

pessoal de imagens e de utilizar o bordado e o universo têxtil como matéria e técnica do 

projeto, foram gradualmente desvelados e criados um processo e uma metodologia de 

trabalho para dar início às explorações no ateliê. 

A carga afetiva que as fotografias comportam por tornar um momento passado tangível 

e transformá-lo em recordação é algo comum a todos. Mesmo se não fazemos parte 

daquela imagem ou não conhecemos quem está naquele registro, nos identificamos por 

aquilo nos remeter às nossas próprias lembranças e fotografias, aos nossos próprios 

momentos e histórias que vivemos e registramos. De acordo com Mette Sandbye, 

professora de estudos de fotografia e chefe do Departamento de Artes e Estudos 

Culturais da Universidade de Copenhagen, as fotos de família contêm qualidades 

emocionais, psicológicas e afetivas que atingem mais do que o próprio individual.45 

Segundo ela, os álbuns de fotos de família são sobre comunicações sociais e emocionais, 

podendo ser interpretados como formas de entendimento e chegar a um acordo com a 

vida, ao mesmo tempo que documentam aspectos mais sociológicos da vida cotidiana, 

que nós não temos acesso através de outras buscas históricas. 

                                                             
44ALLEN, Ana – Pintura e Fotografia – Processos de Transposição de Imagens, 2011, p.45. 

45Tradução a partir de: family photos contain emotional, psychological, and affective qualities 

that reach further than the individual owner. SANDBYE, Mette – Looking at the family photo 

album: a resumed theoretical discussion of why and how, 2014, p.2. 
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No livro Photography: A Cultural History, a autora Mary Marien fala sobre fotos de 

família, defendendo que o conteúdo das fotografias de família foi dominado por 

ocasiões de celebração, como casamentos, aniversários e férias,46 sendo poucas vezes 

registrados momentos da vida cotidiana das famílias, como uma cozinha desarrumada 

ou camas desfeitas, ou até mesmo momentos emocionalmente difíceis. 

Foi justamente esse sentido mais impopular do registro fotográfico que despertou 

interesse para ser explorado no desenvolvimento do projeto, a busca da desconstrução 

do clássico registro de imagens em momentos pontuais e de poses ensaiadas, para algo 

mais espontâneo, como forma de explorar se esse significado afetivo – que atinge mais 

do que o próprio indivíduo participante da foto – se mantém saindo do tradicional, ou 

se passa a ganhar um outro significado com o público, mostrando essa espontaneidade 

do dia a dia nas imagens. 

A imagem fotográfica se encarrega de representar uma realidade que sofre 

transformações e passa por um processo de opções do que vai ser capturado aos olhos 

de quem está por trás da câmara. Essa seleção desvincula esse fragmento visível de todo 

um contexto que pode dar ou mudar o sentido da realidade que conhecemos. Ana Allen 

afirma: 

A fotografia não reproduz uma realidade, no seu caráter e na sua 

condição específica, usa a realidade que lhe é apresentada repetindo-a 

por via de uma transformação. Essa mesma transformação consiste 

nesse congelar de um momento e de um espaço, tirando-o de um 

contexto específico para outro.47 

O mesmo acontece quando fazemos o desenho ou a pintura de uma fotografia. A 

transposição (transferência) de uma imagem fotográfica para a pintura define-se, 

sobretudo, por uma ação de decisão, de seleção, de escolha.48 A escolha das imagens 

para estudo no projeto passou por um critério de seleção em que a fotografia como um 

                                                             
46Tradução a partir de: The content of family photographs was dominated by celebratory 

occasions, such as weddings, birthdays, and vacations. SANDBYE, Mette – Looking at the family 

photo album: a resumed theoretical discussion of why and how, 2014, p.2. 

47ALLEN, Ana – Pintura e Fotografia – Processos de Transposição de Imagens, 2011, p.21. 

48Idem, p.51. 
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todo não interessava, mas sim fragmentos dela que fora de contexto faziam sentido ao 

transferir para o desenho.  

A intenção de não usar a fotografia em si no projeto e sim desenhar através dela foi 

justamente para ter tanto a memória viva representada pela imagem fotográfica quanto 

a percepção individual através dessa transição. Pois, ainda que ambas sejam 

aparentemente idênticas, o ato da transposição transforma o significado da imagem.49 A 

fotografia acabou por adotar também a função de nos mostrar que é possível 

representarmos a realidade de diferentes olhares. Segundo o artista plástico Pedro Maia 

– investigador e professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto: 

Aquilo que a fotografia tornou visível, para o desenho e para a 

representação em geral, foi que a mediação tecnológica pode 

determinar sobremaneira o modo como pensamos e representamos a 

realidade.50 

Toda transposição produz uma substituição que pode gerar transformações. Estas 

podem ser causadas por diversos motivos: a câmara utilizada para o registro fotográfico, 

a qualidade da fotografia, o meio usado para fazer essa transferência de imagem para o 

desenho, a escolha do riscador e dos materiais, e esses factores, ou meios, por serem 

igualmente decisivos na construção do desenho, deixam nele as suas marcas – 

independentemente da sua natureza ou aparência, essas marcas podem ser referidas 

enquanto ruído.51 

Esses ruídos podem ser vistos de uma forma negativa no trabalho de um artista, pois 

muitas vezes são associados à falta de habilidade ou capacitação de quem desenha. Por 

outro lado, todo o processo que ocorre para chegar ao resultado final acaba por si só 

criando marcas, ruídos, do próprio mediador. Pedro Maia refere ainda que: 

 

 

 

                                                             
49ALLEN, Ana – Pintura e Fotografia – Processos de Transposição de Imagens, 2011, p.52.  

50MAIA, Pedro – Máquinas de Desenho e a Representação da Realidade - O Mundo Visto por 

uma Janela, 2009, p.43. 

51Idem, pp.49-50. 
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Na nossa acepção do termo, toda a acção dos agentes mediadores 

pode ser considerada ruído e como uma inevitabilidade à qual não 

conseguimos escapar em nenhuma forma de desenho. Deste modo, 

factores como a caligrafia, as modas e os tiques ou, por outro lado, as 

estratégias e as opções processuais que são tomadas, deixam o seu 

rasto num desenho, pelo que são susceptíveis de serem pensados como 

os ruídos ou as marcas de quem desenha.52 

Alguns artistas, por serem propriamente o corpo da mediação em seus trabalhos, 

acabam por construir uma metodologia e optar por técnicas e ferramentas que deixem 

ruídos em suas peças para criar uma marca autêntica, já que ao nível da imagem todo o 

desenho revela a presença do desenhador, do objeto desenhado e da técnica utilizada, 

e a ‘mensagem’ resulta da interação destes três elementos.53 

O processo de recolha de imagens para estudos e esse acesso à memória através da 

fotografia criou, no trabalho de estúdio, uma oscilação entre passado e presente e uma 

relação ainda mais intensa com o tempo. A escolha tanto do material quanto da técnica 

utilizados no projeto teve uma importância que foi além da vontade de trabalhar com 

têxteis e bordado, mas também veio da relação que o tecido em si e a atividade manual 

têm com o tempo. A fiação e o ato de fiar são metáforas para o tempo e o destino, 

fazendo com que os têxteis e o bordado tenham uma ideia forte de conexão, da 

necessidade de unir partes para construir uma peça maior, tornando o fio uma 

ferramenta de ligação entre as partes. A concentração e o tempo que dedicamos ao 

bordado exigem que estejamos presentes e focados; e bordar o passado, os retratos de 

pessoas que fizeram parte da nossa vida é como se vivêssemos um passado presente.  

De acordo com Isabel Quaresma em sua tese de Mestrado Por um Fio – Intersecções 

entre desenho, têxtil e corpo numa prática artística: 

 

 

 

                                                             
52MAIA, Pedro – Máquinas de Desenho e a Representação da Realidade - O Mundo Visto por 

uma Janela, 2009, p.50. 

53Idem, p.47. 
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A trama constitui-se sempre por um cruzamento ou sobreposição de 

fibras ou de linhas; quer seja na superfície, como no caso do bordado, 

quer em estruturas de entrelaçamentos, autónomas de um fundo, como 

é o caso da tecelagem, da malha ou da renda.54 

A técnica da sobreposição, que está presente no têxtil, oferece a possibilidade de uma 

construção por camadas. A criação dessas camadas, através das imagens selecionadas 

para os estudos do projeto, remetem ao funcionamento da nossa memória: uma coleção 

de vivências e experiências que fazem parte do nosso passado e que são responsáveis 

por quem somos hoje. 

 

2.2.  Estudos de sobreposição das imagens 

A escolha de imagens do arquivo pessoal para o projeto foi um processo simultâneo aos 

estudos para a criação de cada peça. Numa primeira fase de seleção, os fragmentos de 

cada fotografia que mais interessaram para a investigação foram retratos, que logo 

escolhidos eram transferidos para o desenho em papel de acetato e marcador 

permanente. Como o acetato seria um material usado apenas para os estudos, foi 

possível variar sua posição e ordem dos papéis que, por conta da transparência, 

possibilitaram construir sobreposições com os desenhos. Com a grande quantidade de 

desenhos e o objetivo de trabalhar com a sobreposição destes, foram criados suportes 

que permitissem visualizar as camadas de imagens e construir diversas possibilidades de 

sobreposição (Figs. 8, 9 e 10). 

 

                                                             
54QUARESMA, Isabel – Por um Fio – Intersecções entre desenho, têxtil e corpo numa prática 

artística, 2014, p.27. 
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8. Bruna Morena, suporte para estudos – papelão, metal, acetato e clips, 2018 

 

 

9. Bruna Morena, suporte para estudos – papelão, metal, acetato e clips, 2018 
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10. Bruna Morena, suporte para estudos – argolas e acetato, 2018 

 

A peça Sobreposição foi criada a partir da ideia de mesclar retratos antigos e atuais dos 

pais, irmãos e cachorro da família. Os materiais escolhidos para a realização dos 

bordados em tecido do projeto foram os mais comuns utilizados nessa atividade manual 

– bastidor de madeira como suporte, tecido de algodão cru e linha de meada de algodão. 

O critério de escolha do ponto atrás para os trabalhos foi simplesmente por um gosto 

pessoal e por ser um dos pontos principais utilizados para contorno nos bordados.  

Após a definição das imagens e materiais da peça, deu-se início à transferência do 

primeiro desenho para o tecido com o auxílio de uma mesa de luz e em seguida foi feito 

o bordado dessa imagem (Fig. 11). Dando continuidade à transferência dos desenhos 

para o tecido, encontrou-se certa dificuldade para prosseguir com o bordado, pois as 

linhas de algodão misturaram-se com as linhas do desenho interferindo na hora de 

bordar as outras imagens, criando um efeito indesejado. Tendo em vista esse problema, 

os desenhos em acetato foram transferidos para papel vegetal, colados atrás do tecido 

com fita cola e bordados em cima do próprio papel – que seria retirado do tecido 

conforme cada imagem acabasse de ser bordada (Figs. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). 

Optou-se também pelo uso de cores de linhas com tons diferentes para cada retrato, 
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tornando estas distinguíveis uma das outras apesar das camadas de sobreposição (Fig. 

20). 

 

 

11. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 

 

 

12. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 
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13. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 

 

 

14. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 
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15. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 

 

 

16. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 
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17. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 

 

 

18. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 
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19. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 – em processo 

 

 

20. Bruna Morena, Sobreposição, 2018 



42 

 

Contrapondo a peça Sobreposição, foi realizado um outro estudo, com os fragmentos 

fotográficos selecionados transferidos para desenho, utilizando um papel de esquisso A3 

com 90 g/m² e caneta de ponta fina na cor preta. As imagens foram sobrepostas de 

forma a construir apenas uma camada de desenho, formando uma fluidez entre as linhas 

de cada fragmento resultando em uma imagem final em que alguns retratos ficaram 

embaralhados (Fig. 21). 

 

 

21. Bruna Morena, Sem título, 2019 

 

A proposta de Gerações foi construir uma sobreposição com retratos dos avós paternos 

e maternos, dos pais e dos irmãos da família com aproximadamente a mesma idade (Fig. 

22), para criar uma conexão entre tempo e memória de três gerações. Para essa peça foi 

montado outro suporte com os acetatos para o estudo de camadas da sobreposição (Fig. 

23). O bordado de cada retrato foi feito com o mesmo procedimento do papel vegetal 

colado com fita cola no verso do tecido (Figs. 24, 25, 26 e 27). Como a sobreposição dos 

traços dos desenhos foi feita exatamente uma em cima da outra, chegou um momento 
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em que a agulha e a linha começaram a passar com muita dificuldade pelo tecido devido 

ao acúmulo de linha já bordada no mesmo local e, por tal motivo, só foram bordados 

quatro retratos – duas gerações (Fig. 28). 

 

 

22. Bruna Morena, estudo de desenhos em acetato para a peça Gerações 
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23. Bruna Morena, suporte para estudos – papelão, palito de madeira e acetato, 2019 

 

 

24. Bruna Morena, Gerações, 2019 – em processo 
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25. Bruna Morena, Gerações, 2019 – em processo 

 

 

26. Bruna Morena, Gerações, 2019 – em processo 
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27. Bruna Morena, Gerações, 2019 – em processo 

 

 

28. Bruna Morena, Gerações, 2019 



47 

 

O objetivo inicial de criar uma conexão entre tempo e memória de gerações teve um 

resultado mais satisfatório no avesso da peça, pois a camada de imagens que se 

construiu deu origem a um único retrato no verso do tecido, como se de alguma forma 

tempo e memória se conectassem e fossem representados por um só rosto (Figs. 29 e 

30). Foi a partir dessa peça que se notou a possibilidade de explorar os dois lados do 

bordado em outros estudos. 

 

 

29. Bruna Morena, Gerações, 2019 
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30. Bruna Morena, Gerações, 2019 

 

2.3. A sobreposição das cores 

Nessa série de estudos surgiu o interesse em explorar tanto o uso das cores nas peças 

quanto o de uma sobreposição que oferecesse algum tipo de movimento para o retrato 

desenhado. Partindo desse objetivo, foi feita uma investigação sobre as cores utilizadas 

para o efeito tridimensional no desenho e descobriu-se que o uso das cores 

complementares poderia causar um certo desconforto visual – uma vibração –, 

dependendo de quão próximas uma cor estaria da outra. A sobreposição, então, foi 

utilizada nessa série através das cores complementares e de uma camada duplicada do 

mesmo retrato com um distanciamento mínimo para criar o efeito desejado. 

Como foram escolhidos dez pares de linhas de cores complementares para estudo, a 

seleção de imagens para essa série foi pensada para oferecer alguma facilidade na hora 

de bordar os retratos. Depois de ter desenhado uma grande e variada quantidade de 

pessoas, concluiu-se que os rostos de crianças são mais fáceis e rápidos de desenhar, 

por possuir menos linhas de expressão e detalhes que um idoso, por exemplo. Assim, 

foram selecionadas dez crianças do arquivo de imagens para execução da série Infância. 

A mesma metodologia das peças anteriores foi empregada nestas: o desenho foi colado 
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no verso do tecido e bordou-se em cima do papel, duas vezes cada retrato (Figs. 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40). 

 

 

31. Bruna Morena, Infância #1, 2019 
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32. Bruna Morena, Infância #2, 2019 

 

 

33. Bruna Morena, Infância #3, 2019 
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34. Bruna Morena, Infância #4, 2109 

 

 

35. Bruna Morena, Infância #5, 2019 
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36. Bruna Morena, Infância #6, 2019 

 

 

37. Bruna Morena, Infância #7, 2019 
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38. Bruna Morena, Infância #8, 2019 

 

 

39. Bruna Morena, Infância #9, 2019 
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40. Bruna Morena, Infância #10, 2019 

 

Com o resultado do avesso de Gerações, decidiu-se explorar as linhas no verso do tecido 

deixando-as sem um acabamento e compridas, de modo mais espontâneo e 

descomprometido que a frente do bordado (Figs. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50). 

Sabemos que o tempo é responsável tanto pela construção quanto pela destruição da 

nossa memória, pois é natural que num primeiro momento tenhamos a imagem nítida 

de uma pessoa dentro de nós, mas que com o passar do tempo e as mudanças físicas 

do ser humano, aquela imagem acabe perdendo a força, deixando apenas alguns 

detalhes mais marcantes em nossa memória. Frente e verso dos bordados dessa série 

oferecem exatamente esse significado: de um lado, uma imagem mais nítida do retrato, 

como se fosse uma memória presente; de outro, um embaralhado de traços e linhas que 

acabam por não deixar tão nítida a imagem do retrato, como se fosse uma memória 

passada que já está em seu processo de desconstrução (Fig. 51). 
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41. Bruna Morena, Infância #1, 2019 

 

 

42. Bruna Morena, Infância #2, 2019 
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43. Bruna Morena, Infância #3, 2019 

 

 

44. Bruna Morena, Infância #4, 2019 
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45. Bruna Morena, Infância #5, 2019 

 

 

46. Bruna Morena, Infância #6, 2019 
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47. Bruna Morena, Infância #7, 2019 

 

 

48. Bruna Morena, Infância #8, 2019 
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49. Bruna Morena, Infância #9, 2019 

 

 

50. Bruna Morena, Infância #10, 2019 
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51. Bruna Morena, Infância, 2019 

 

Dando seguimento aos estudos com as cores complementares na sobreposição das 

imagens, pensou-se em explorar uma situação de dimensão temporal com os retratos. 

O estudo partiu da seleção de uma imagem mais antiga (Fig. 52) e outra mais recente 

(Fig. 53) da mesma pessoa, criando uma situação de interação entre os dois retratos no 

mesmo espaço/tempo (Fig. 54). A sobreposição das cores complementares foi usada 

apenas em um dos retratos para gerar o efeito de vibração que, nessa peça, teria um 

significado de deslocamento, em que uma pessoa estaria num tempo específico 

enquanto que a outra estaria numa espécie de oscilação temporal (Fig. 55).  
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52. Fotografia do arquivo pessoal de imagens 

 

 

53. Fotografia do arquivo pessoal de imagens 
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54. Montagem para o estudo de dimensão temporal 

 

 

55. Bruna Morena, Sem título, 2019 
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2.4. O bordado sobre a fotografia 

O interesse por explorar outros suportes no projeto surgiu com a ideia de juntar imagens 

fotográficas com situações presentes na memória que fizeram parte da infância, por isso 

optou-se pela escolha de fotografias da mesma época. Para os primeiros estudos dessa 

série, as imagens foram impressas na opção preto e branco em papel fotográfico para 

acrescentar um elemento nostálgico do passado. O bordado seria feito no próprio papel 

com o ponto atrás, que foi utilizado nas peças anteriores em tecido. 

Na primeira imagem selecionada estão retratados o avô materno, primo e irmão num 

momento de lazer (Fig. 56). A interferência na fotografia foi baseada em uma das telas 

do jogo Mario Kart do videogame Nintendo 64 (Fig. 57), jogado com muita frequência 

na infância (Fig. 58). 

 

 

56. Fotografia do arquivo pessoal de imagens 
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57. Imagem de referência do jogo Mario Kart do videogame Nintendo 64 

 

 

58. Bruna Morena, Sem título, 2019 
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Como os filmes da Disney tiveram uma grande influência nessa fase da vida, foram feitos 

dois estudos dessa série com o vestuário de personagens dos clássicos do estúdio. Foram 

usadas fotos que retratam a prima (Fig. 59) e o marido (Fig. 60) vestidos de Bo Peep – 

personagem de Toy Story (Fig. 61) – e Hércules (Fig. 62), respectivamente (Figs. 63 e 64).  

 

 

59. Fotografia do arquivo pessoal de imagens 
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60. Fotografia do arquivo pessoal de imagens 

 

 

61. Imagem de referência da personagem Bo Peep da Disney 
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62. Imagem de referência do personagem Hércules da Disney 

 

 

63. Bruna Morena, Sem título, 2019 
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64. Bruna Morena, Sem título, 2019 

 

O programa televisivo Power Rangers (Fig. 65) também teve sua participação na infância 

dos irmãos e foi utilizado como interferência na fotografia destes (Fig. 66) através das 

fantasias dos super-heróis (Fig. 67). 

 

 

65. Imagem de referência do programa televisivo Power Rangers 
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66. Fotografia do arquivo pessoal de imagens 

 

 

67. Bruna Morena, Sem título, 2019 
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Para o último estudo dessa série, optou-se por explorar o uso da imagem fotográfica a 

cores (Fig. 68) e interferir nesta com elementos que lembrassem a infância, como a 

piscina de bolinhas, brinquedo frequentemente presente em festas de crianças. Decidiu-

se por usar um outro tipo de ponto na fotografia para criar uma textura arredondada nas 

bolas da piscina, encontrando a melhor opção pelo uso do nó francês (Fig. 69).  

 

 

68. Fotografia do arquivo pessoal de imagens 



71 

 

 

69. Bruna Morena, Sem título, 2019 

 

2.5. Construção e desconstrução da memória 

A partir dos estudos de investigação feitos anteriormente, decidiu-se criar uma peça final 

para o projeto de Mestrado, que transmitisse essa relação entre tempo e memória. O 

objetivo inicial dessa última peça seria o desafio de construir algo em uma escala maior 

do que havia sido feito até então, removendo o bastidor – suporte circular utilizado nos 

trabalhos anteriores – e explorando o tecido sem uma moldura. Tendo em conta as 

técnicas de sobreposição empregues na primeira fase do projeto, optou-se por utilizar o 

mesmo processo da série Infância, por ter sido a que mais se aproximou do significado 

desejado sobre a construção e a desconstrução da nossa memória. 

No decorrer da nossa vida criamos laços com diversas pessoas – familiares, amigos, 

professores, colegas de trabalho – e cada uma delas ocupa um espaço em nossa 

memória, consequentemente nos ajudando a sermos quem somos hoje, pois a nossa 

identidade é construída com o tempo através das experiências que vivenciamos. Com a 



72 

 

ideia de explorar o objetivo mais profundo de junção de partes que a atividade manual 

do bordado e dos têxteis nos oferece, decidiu-se bordar uma quantidade de 66 retratos 

para a peça final do projeto com a mesma dimensão, que seriam costurados através da 

linha para a construção de uma memória, retrato por retrato – fragmento por fragmento. 

Num primeiro momento, foi feita a seleção das fotografias que seriam usadas na peça 

no arquivo pessoal de imagens, e notou-se que algumas delas não tinham a qualidade 

ideal para que a transferência fosse feita para o desenho. Por tal motivo, foi preciso a 

colaboração das pessoas que fizeram parte da peça para o envio do retrato que seria 

bordado. Essa conexão acabou sendo totalmente relevante para o projeto, pois a 

participação de quem seria retratado no bordado intensificou mais ainda todo o 

significado colocado na peça, trazendo lembranças e recordações à tona que 

acrescentaram um tempo passado à atividade presente, oscilando novamente entre dois 

tempos. 

O processo para a execução de cada bordado foi feito igualmente aos estudos anteriores: 

a fotografia foi transferida para o desenho em acetato (Fig. 70), depois para o papel 

vegetal que foi colado com fita cola no verso do tecido um de cada vez para construir a 

sobreposição (Figs. 71, 72 e 73) e o bordado então era concluído (Figs. 74 e 75). Esse 

procedimento foi realizado nos 66 bordados (Fig. 76). 
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70. Estudo de desenho em acetato para a peça Fragmentos de uma memória 

 

 

71. Bruna Morena, Fragmento #36, 2020 – em processo 
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72. Bruna Morena, Fragmento #36, 2020 – em processo 

 

 

73. Bruna Morena, Fragmento #36, 2020 – em processo 
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74. Bruna Morena, Fragmento #36, 2020 

 

 

75. Bruna Morena, Fragmento #36, 2020 
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76. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória¸ 2020 – em processo 

 

Com todos os retratos prontos, estes foram medidos e cortados para um tamanho 

padronizado (Fig. 77) e criou-se primeiramente fileiras de seis bordados, costuradas à 

máquina, juntando retalho por retalho (Fig. 78). A seguir, as fileiras foram costuradas 

entre si (Figs. 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85) dando forma pouco a pouco à peça final do 

projeto. 
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77. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 

 

 

78. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 
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79. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 
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80. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 
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81. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 
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82. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 

 



82 

 

 

83. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 
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84. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 
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85. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 – em processo 

 

Frente e verso da peça Fragmentos de uma memória foram criados para representar dois 

momentos que ocorrem devido à relação entre tempo e memória. O primeiro – frente 

da peça (Fig. 86) – seria a construção da nossa memória, o momento em que a imagem 

e as lembranças estão ainda nítidas dentro de nós. Em um segundo momento – avesso 

da peça (Fig. 87) – ocorre a desconstrução da nossa memória, onde o tempo acaba 

deixando as imagens confusas e embaralhadas dentro da nossa mente, com apenas 

alguns detalhes pontuais que nos fazem manter aquela lembrança viva dentro de nós. 
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86. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 

 

87. Bruna Morena, Fragmentos de uma memória, 2020 
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos vivendo uma época de imediatismo, de relações líquidas, em que as pessoas 

anseiam por viver o hoje, o agora e acabam por não se dedicar a algo ou se comprometer 

da mesma forma como aparentemente seria feito antigamente. Essa facilidade, hoje, em 

nos conectarmos e desconectarmos dos outros é o mais atrativo desse tipo de sociedade, 

não sendo quase mais necessário criar laços com as pessoas. Essa obsessão em viver o 

presente, muitas vezes nos impede de fazer planos de longa duração e nos 

comprometermos com algo que exija uma maior atenção e persistência. Todo esse estilo 

de vida gera um stress e consequentemente acabamos por recorrer a atividades que nos 

permitam desacelerar e nos concentrar apenas no que estamos fazendo no momento. 

Por esse motivo é comum hoje em dia as pessoas resgatarem o passado através de 

atividades que eram praticadas na época, além do sentimento afetivo e nostálgico que 

nos agrega um bem-estar durante a prática. Estamos divididos em dois momentos 

contrastantes: o de uma tecnologia totalmente avançada e virtual e o do resgate dos 

crafts e das atividades manuais. 

A decisão pela peça final do projeto de Mestrado Fragmentos de uma memória foi 

justamente pelo desafio e pela oportunidade em produzir algo em grande escala que 

precisasse de planejamento, organização, comprometimento, persistência e dedicação a 

longo prazo – o contrário do que estamos acostumados atualmente. Diferente dos 

estudos anteriores do projeto, essa última peça exigiu um trabalho intensivo diário 

durante meses: de seleção de imagens, contato com as pessoas que colaboraram com o 

retrato que seria bordado na peça, transposição da fotografia para o desenho, bordar 

duas vezes cada retrato para criar a sobreposição com as cores complementares, o 

acabamento de cada bordado e a junção, retrato por retrato, à máquina de costura. A 

exaustão e vontade de parar no meio do processo foi algo presente, principalmente 

durante a execução dos bordados, mas era parte do desafio proposto nessa etapa final 

do curso. Com a finalização da peça, a satisfação não foi apenas pelo dever cumprido, 

mas também por ter conseguido transmitir através dos dois lados da peça a construção 

e desconstrução da nossa memória: na frente do tecido, a imagem nítida que temos das 
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pessoas em um primeiro momento; no avesso, a distorção natural e o embaralhar de 

traços e detalhes que o tempo causa em nossa mente com as imagens. 

O campo das artes nos oferece infinitas possibilidades e caminhos para serem escolhidos 

no decorrer do processo de construção do trabalho – sejam eles materiais, temas, 

técnicas, meios, ferramentas – e quanto mais opções, mais dúvidas e incertezas. A 

variedade de escolhas de investigação para o tema do projeto foi grande. Poderiam ter 

sido abordados: a história do bordado e suas técnicas, a importância e volta dos crafts e 

das atividades manuais nos dias de hoje, o uso e o significado do retrato no meio 

artístico, a história da fotografia. A decisão por abordar os conceitos filosóficos de tempo 

e memória e como estes são usados no meio das artes, foi por um gosto pessoal e por 

achar mais pertinente aos estudos e trabalhos práticos produzidos durante o curso. 

Por mais que o trabalho desenvolvido no projeto de Mestrado trate um tema em comum 

com o público – por compartilharmos uma mesma memória social, coletiva e, por vezes, 

afetiva –, cada um de nós possui sua própria percepção individual, tornando infinitas as 

possibilidades e direções de trabalhos futuros que possam abordar essa mesma 

temática. 
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