
UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

Faculdade de Belas Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS DE UM PASSADO ESVAZIADO 

o poder simbólico das imagens na prática do desenho 

 

vol. 01 

 

 

 

 

Tiago Castro Eiras 

 

 

 

Dissertação para obtenção do grau de mestre em Artes Plásticas 

Orientadora: Professora Doutora Filipa Sofia Correia de Carvalho e Cruz 

 

 

Porto, 2020 

  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS DE UM PASSADO ESVAZIADO 

o poder simbólico das imagens na prática do desenho 

 

vol. 01 

 

 

 

Tiago Castro Eiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 2020 

  



 3 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente e antes de tudo, gostaria de agradecer aos astros por gravarem em minha 

alma, uma conjuntura harmoniosa e equilibrada da qual sempre me beneficiei. Aos meus 

pais, por apoiarem e confiarem nas minhas escolhas desde sempre. À minha companheira 

Vera Mota, pelo carinho, paciência, incentivo e assistência incondicional nos momentos 

mais delicados desta caminhada. Às amigas Alex, Poliana, Lucas, Milena e Flora, que 

ajudaram a manter meu espírito alegre e saudável nos últimos dois anos. À minha amiga 

de luz Paula Berbert, pela partilha de valiosos conselhos e conhecimentos fundamentais 

para o desenvolvimento deste trabalho e do meu caráter. À minha orientadora Filipa Cruz, 

por sempre ter se demonstrado disponível, acessível e interessada durante todo o 

processo de investigação e escrita da dissertação. À Luana, Angelino, Rafael e Vicente, 

pelo amor e presença no meu momento de maior fraqueza durante esse processo. Às 

várias amigas do Brasil, que mesmo de longe, sempre me acolheram e me fizeram sentir 

forte. 

  



 4 

RESUMO 

Atlas de um passado esvaziado: o poder simbólico das imagens na prática do desenho, é um 

projeto teórico-prático, interdisciplinar, que procura problematizar a produção de 

conhecimento através da imagem na representação da história. A pesquisa orienta-se na 

desconstrução dos conceitos de memória, história e arquivo, enquanto pontos de partida 

e de análise, para refletir sobre o possível uso das imagens como instrumento de 

esvaziamento do passado histórico, com foco no período colonial da América Latina 

ocorrido entre os séculos XVI e XIX. Partindo da hipótese de que, tal como um atlas, o 

conhecimento transversal das imagens, contribui para a perpetuação do poder simbólico 

existente nas imagens de arquivo, através da sua diluição e expansão nos meios de 

produção da história, reflete-se sobre a manipulação da memória histórica construída em 

torno deste período. Para tal, a pesquisa parte da interseção de autores de diferentes 

contextos, como Georges Didi-Huberman, Ailton Krenak, Pierre Nora e/ou Aníbal Quijano 

para criar pontes entre áreas do saber como a filosofia, a antropologia, a sociologia e a 

arte. A partir da sua vertente teórico-prática, o desdobramento prático aponta o desenho 

e a apropriação poética de objetos, imagens e elementos da cultura, como estratégias de 

materialização dos conceitos da dissertação, a partir da reflexão crítica em torno do 

caráter conceitual de uma produção artística autoral e da análise das obras dos artistas, 

Jaime Lauriano e Ricardo Burgarelli. 
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ABSTRACT 

Atlas of an empty past: the symbolic power of images in the practice of drawing is a 

theoretical-practical, interdisciplinary project that seeks to problematize the production 

of knowledge through image in the representation of history. The research is based on 

the deconstruction of the concepts of memory, history and archive, as a starting point as 

well as an analysis point to reflect on the possible use of images as an instrument of 

emptying the historical past. The focus was the colonial period in Latin America between 

the sixteenth and nineteenth centuries. The research is based on the intersection of 

authors from different contexts, such as Georges Didi-Huberman, Ailton Krenak, Pierre 

Nora and Aníbal Quijano to build bridges across fields of knowledge such as philosophy, 

anthropology, sociology and art. From its theoretical-practical aspect, the practical 

unfolding points the drawing and the poetic appropriation of objects, images and 

elements of culture as strategies for materializing the concepts of the dissertation based 

on the critical reflection around the conceptual character of an authorial artistic 

production and the analysis of the works of the artists Jaime Lauriano and Ricardo 

Burgarelli. 

 

 

 

KEYWORDS 

history - memory – archive - atlas - emptying - symbolic power - drawing 

 

  



 6 

 

 

 

 

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO PRINCIPAL 

De que maneira as imagens que fazem referência ao período colonial na América Latina 

podem funcionar como um atlas de esvaziamento do passado? 

 

 

 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO SECUNDÁRIAS 

• Qual é o poder simbólico nas imagens que fazem referência ao período colonial na 

América Latina? 

• O que é um atlas de esvaziamento do passado? 

• De que maneira a memória passa a ser um instrumento de esvaziamento da história? 

• De que maneira as imagens que fazem referência ao período colonial na América Latina 

acabam por construir narrativas?  

• De que maneira a prática do desenho pode ser utilizada como um instrumento de 

reflexão acerca do esvaziamento do passado histórico da América Latina? 
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INTRODUÇÃO 

 Atlas de um passado esvaziado: o poder simbólico das imagens na prática do 

desenho, é uma investigação que reflete acerca da produção de conhecimento através da 

imagem ao longo da história, a partir da análise das imagens de arquivo produzidas no 

período colonial da América Latina ocorrido entre os séculos XVI e XIX. A pesquisa 

procura entender a maneira como o conteúdo destas imagens foi investido de um poder 

simbólico e como a sua construção de sentido foi mediada pelas estruturas de poder 

vigentes na época. Partindo da ideia de que o atlas é um instrumento de construção do 

saber que funciona a partir da relação transversal, entre conteúdos e imagens distintas, 

levanta-se a hipótese de que o arquivo poderá ter contribuído na construção de um 

imaginário que relativiza – e minimiza – os aspetos de violência e dominação, que 

caracterizaram grande parte desse período histórico. Neste sentido, a investigação busca 

desconstruir os conceitos de memória, história e arquivo, enquanto pontos de partida e 

análise, para refletir sobre como essas representações visuais contradizem os fatos 

ocorridos neste período, e que, logo, podem ser percebidas como um instrumento de 

esvaziamento do passado. 

 Ao longo do documento, o leitor irá perceber que a dissertação, mais do que se 

fixar no domínio estrito e autorreferencial da arte, constrói seus capítulos a partir de um 

raciocínio interdisciplinar que não tem pretensão de localizar, constantemente, as 

inúmeras atuações e relações existentes entre a arte contemporânea e as problemáticas 

abordadas. A contribuição desta pesquisa se enquadra âmbito da criação de pontes, 

contrapontos e possíveis conexões entre diferentes campos do saber, tais como a filosofia, 

antropologia, sociologia, arte etc., a partir de uma abordagem especulativa e 

interdisciplinar. 

 O interesse em produzir este trabalho, surgiu através de uma enorme inquietação 

diante da falta de reconhecimento das diferentes perspectivas existentes em relação à 

história – como é o caso da história dos povos originários da América Latina e de outras 

populações exploradas –; e a deslegitimação – por grande parte da população branca 

ocidental – da pluralidade das formas de produção do conhecimento – saber sensível – , 

que “escapavam” ao campo do conhecimento científico ocidental – saber inteligível. A 

partir destes dois principais impulsos procurámos entender – e desconstruir – os 
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conceitos que, dentro do campo das imagens, partiram do pressuposto em que seriam os 

principais mecanismos condicionantes desta inquietação.   

 A dissertação contém doze textos divididos em três capítulos e contém duas 

entrevistas anexadas. O primeiro capítulo Atlas de um passado esvaziado, introduz e 

elabora grande parte do conteúdo teórico da dissertação, divididos em três subcapítulos 

principais: Atlas e a (re)construção do saber, O poder simbólico das imagens de arquivo e 

Esvaziamento do passado histórico. Cada subcapítulo está subdividido em dois textos, que 

buscam costurar os principais conceitos que serão discutidos ao longo dos próximos 

capítulos. Portanto, o texto 01 do primeiro capítulo, se inicia elaborando a ideia da 

produção de conhecimento através da imagem a partir do conceito de atlas, utilizando os 

historiadores e filósofos Aby Warburg e Georges Didi-Huberman como referências. O 

texto 02, elabora os conceitos de saber sensível e saber inteligível, relacionando-os com 

os campos da antropologia, onde discuto o conceito de perspectivismo ameríndio 

proposto por Eduardo Viveiros de Castro, e o xamanismo indígena, a partir do livro A 

queda do céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. A seguir, o texto 03 se aprofunda nas 

relações existentes entre memória e arquivo, a partir do pensamento do historiador 

Pierre Nora e do filósofo Jacques Derrida, sugerindo que as imagens de arquivo poderiam 

ser um instrumento de manipulação da história, orquestrado pelas estruturas de poder. 

Ainda no mesmo texto, argumenta-se o “porquê” da relevância histórica do período 

colonial da América Latina, a partir do sociólogo Aníbal Quijano. O texto 04, enquadra e 

elabora o conceito de poder simbólico, sugerido pelo sociólogo Pierre Bourdieu, para 

refletir acerca da possível violência simbólica existente nos desenhos etnográficos. O 

texto 05 desenvolve o conceito de esquecimento, a partir do filósofo Paul Ricouer, para 

dizer que o esvaziamento do passado histórico pode ocorrer através da manipulação da 

memória, apontando a função seletiva da narrativa, e a fragilidade da identidade, como 

os fatores condicionantes à essa manipulação, e consequentemente, como estratégia do 

esquecimento. Para encerrar o primeiro capítulo, o texto 06 retoma Didi-Huberman para 

dar suporte a uma série de questionamentos em torno da construção de narrativas feitas 

através das imagens de arquivo ao longo da história, e sugerir, o conhecimento 

transversal das imagens – através do conceito de atlas –, como um caminho possível para 

compreender as múltiplas perspectivas, e dilemas, da reconstrução da história.   

 O segundo capítulo nomeado de Memória e esquecimento, tem como ponto mais 

importante a apresentação e a elaboração de dois termos novos: resíduos da cultura e 
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lugar de esquecimento e a análise da obra de dois artistas: Jaime Lauriano e Ricardo 

Burgarelli. O texto 07, que abre o segundo capítulo, reflete sobre os vestígios da cultura 

humana que são deixados para trás ao longo do desenvolvimento da humanidade – como 

monumentos, construções antigas, ruínas ou mesmo tecnologias obsoletas – e propõe 

nomear, os resíduos materiais remanescentes destas transformações, de resíduos da 

cultura. O texto, ainda enquadra e desenvolve, as relações e distinções entre os conceitos 

de história e memória, a partir de Pierre Nora, relacionando-os com o conceito proposto 

de resíduos da cultura. O texto 08, que é o segundo texto do segundo capítulo, traz o 

conceito de lugar de memória, de Pierre Nora, como uma resposta a um mundo que vive 

à margem da varredura da história e de um sentimento constante de progresso, já que, 

segundo o autor «há locais de memória porque não há mais meios de memória» (Nora, 

1993, p. 07). O texto ainda retoma a ideia de esquecimento, a partir de Paul Ricouer, para 

apresentar o conceito de lugar de esquecimento, como um contraponto da memória, visto 

que os dois conceitos se apoiam no enaltecimento de um e no apagamento do outro. O 

texto 09, aponta a Feira da Vandoma – uma feira de mercadorias usadas na cidade do 

Porto (PT) – como uma possível detentora – ou reservatório – dos resíduos da cultura e 

entendida, simultaneamente, como um possível lugar de memória e possível lugar de 

esquecimento. Isto é, pode resgatar e cristalizar parte da memória coletiva local, ao 

mesmo tempo que pode revelar um esquecimento seletivo manifestado pela ausência de 

memória. O texto 10, encerra o segundo capítulo propondo uma análise que relaciona 

algumas das questões discutidas no primeiro capítulo, e início do segundo, com as obras 

dos artistas Jaime Lauriano e Ricardo Burgarelli. O texto tem como base, duas entrevistas 

distintas – que se encontram nos anexos da dissertação – que abordaram as 

especificidades dos trabalhos de cada um e parte de três pilares principais, história, 

memória e arquivo – e os seus desdobramentos –, para dar sustentação conceitual à 

produção artística. 

 O terceiro e último capítulo, dispõe de dois textos que tratam da componente 

prática desta investigação. O primeiro texto, que seria o texto 11, fala sobre uma série de 

desenhos criados a partir da apropriação poética de um conjunto de matrizes de metal e 

a sua relação com os conceitos: história, memória, arquivo, poder simbólico e atlas. Aqui, 

as matrizes de metal apropriadas, são entendidas como os resíduos da cultura e exploram, 

entre outras questões, o possível poder simbólico existente nas imagens que os desenhos 

representam. O texto 12, que é o último texto da investigação, retoma o conceito de 
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perspectivismo ameríndio, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, para construir 

uma reflexão em torno de três desenhos, que representam alegorias utilizando a imagem 

de animais, e as suas relações com questões que tocam a psicanálise, do qual tiro partido 

do pensamento de Karl Gustav Jung. 

 Nos Anexos, apresenta-se o conteúdo completo advindo das entrevistas realizadas 

em 2020 aos artistas Jaime Lauriano e Ricardo Burgarelli. Estas entrevistas tiveram como 

foco estabelecer relações entre as questões abordadas ao longo da dissertação e os 

conteúdos das investigações teóricas e práticas dos artistas. A partir das respostas 

colhidas, tratou-se o conteúdo por forma a construir o texto 10. Seria pertinente para o 

leitor, ler estas entrevistas para complementar o texto 10, que reflete sobre a obra dos 

dois artistas à luz do conteúdo da dissertação.   
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ATLAS DE UM PASSADO ESVAZIADO 
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 14 

TEXTO 01 – Atlas e o saber através da imagem 

Pode dizer-se que a construção de conhecimento através da dedução, associação 

e interpretação de imagens – pictórica1 e/ou estática2 – é algo que acompanha a história 

da humanidade e que a imaginação é o impulso inicial desta forma de conhecimento. Sem 

o potencial imaginativo não seríamos capazes de interpretar novas conexões, criar outras 

relações possíveis ou mesmo propor associações entre imagens distintas. Em outras 

palavras, a imaginação é «o que nos torna capazes de lançar uma ponte entre realidades 

as mais longínquas e as mais heterógenas» (Didi-Huberman, 2011, p. 29). Exemplo 

elementar da produção deste tipo de conhecimento seriam os jogos de associação de 

imagens feitos para crianças: abecedários ilustrados, cartas que associam objetos às suas 

funções, ou jogos que relacionam animais com produtos que derivam dos mesmos. 

Exemplo de um instrumento de produção de conhecimento é o atlas na sua 

qualidade de produção de conhecimento a partir da associação de elementos distintos. 

Este atlas, a que aqui aludimos, não é uma coleção de mapas com informações 

cartográficas ou geográficas, mas aquele que pode compor-se de matérias diversas, sem 

obedecer a padrões de caráter científico e que pode ser feito por qualquer pessoa. Um 

atlas capaz de incluir textos, objetos, imagens de diferentes naturezas e de se constituir 

como uma ferramenta singular, de utilidade e significado subjetivos. Sem impor uma 

leitura unívoca ou ordem fixa, um atlas não deve ser lido como um livro, da primeira à 

última página, não se organiza em páginas, nem tem propriamente um início, meio ou fim. 

A sua estrutura sugere antes uma deambulação frutuosa em várias direções e 

profundidades. Assim, um atlas pode ser pensado como um mapa ou uma constelação de 

objetos e documentos de diferentes categorias, cuja leitura-análise poderá oferecer 

resultados distintos e se mantém aberto a novas interpretações. De acordo com o filósofo 

e historiador Georges Didi-Huberman, o atlas frequentemente está relacionado a um 

campo novo do saber e quase nunca tem um formato definitivo3. Geralmente um atlas é 

composto por imagens que estão dispostas sobre uma mesa – a mesa de trabalho é, na 

verdade, um método de trabalho –, de maneira que possamos relacionar e reconfigurar a 

 
1  “Pictórica no sentido de algo produzido pela ordenação de pigmentos sobre algum suporte.” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem#Imagem_pict%C3%B3rica (consulta em: 07/09/2020) 
2 “Estática no sentido que inclui todo e qualquer objeto que possa ser percebido visualmente e, portanto, 
esteticamente.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem#Imagem_pict%C3%B3rica (consulta em:07/09/2020) 
3 Didi-Huberman, Georges. Atlas ou o gaio saber inquieto: O olho da história III, 2011, p. 17 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem#Imagem_pict%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem#Imagem_pict%C3%B3rica
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ordem dos eventos divagando segundo a nossa vontade de saber. Dispondo 

horizontalmente os conteúdos sobre uma superfície, podemos de alguma forma “nivelar” 

todos os conteúdos e investir então em associações e a modos de os organizar, criando 

uma sequência, ou encadeamento, segundo uma nuvem de sentido que se adensa através 

das relações que os diferentes gestos estabelecem entre si. Este método possibilita a 

comunicação entre diferentes áreas do saber que deixam de estar encerradas em si 

mesmas e passam a dialogar, como o desenho, a anatomia e a biologia, por exemplo. 

Apesar da autonomia e especificidade de cada uma destas disciplinas, estas constituem 

campos de conhecimento permeáveis, que dividem ou se conectam com outras, segundo 

práticas ou áreas de interesse comuns, assim como ocorre, atualmente, com as 

investigações interdisciplinares do professor e filósofo Brian Holmes, em que enuncia:  

 

A ambição interdisciplinar consiste em levar a cabo investigações rigorosas em 

áreas tão distantes da arte quanto finanças, biotecnologia, geografia, urbanismo, 

psiquiatria, o espectro eletromagnético, etc. Produzir, nessas áreas, “o livre jogo 

das faculdades” e a experimentação intersubjetiva – características da arte 

moderna –, mas também tentar identificar nesses domínios os usos instrumentais 

ou espetaculares que tão frequentemente se fazem da liberdade subversiva do 

jogo estético. (https://issuu.com/websicons4u/docs/revista12) p.11. (consulta 

em: 08/09/2020) 

 

Pensemos o desenho, por exemplo, que serviu os primeiros estudos da anatomia 

humana e que integra um dos campos de estudo da biologia. No caso da ilustração 

científica, o desenho deve fornecer o máximo de informações visuais sobre o item 

observado e com alto nível de precisão, para que aquela imagem possa ser utilizada em 

estudos científicos. Este processo ocorre a partir de um diálogo interdisciplinar entre 

técnicas de representação visual, como a aquarela, tinta da china, grafite, etc., com outros 

campos do conhecimento, como a botânica, zoologia, parasitologia, etc. Este cruzamento 

disciplinar sente-se, por exemplo, no percurso do ilustrador Pedro Salgado, que ao longo 

do seu percurso profissional, aliou seus estudos em biologia marinha à ilustração 

científica.  

 

 

https://issuu.com/websicons4u/docs/revista12
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I. II. 

Figura 1 – (I, II) Pedro Salgado. Sem título. Lápis sobre papel. Desenhos apresentados no contexto de  
uma aula de Ilustração Científica ministrada por Pedro Salgado na FBAUP. 2018. Foto: Tiago Eiras 
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Figura 2   - Tiago Eiras. Sem título (2019). Papel químico sobre documento apropriado. 38 x 53 cm. Foto: Tiago Eiras 
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Figura 3 – William Kentridge. Drawing for The Head & The Load (Twelve Birds). (2018). Carvão e lápis vermelho 
sobre papel. 85.5 x 130 cm. Foto: Goodman Gallery 

         4.   5. 

Figura 4 – Rosana Paulino. A Geometria à brasileira chega ao paraíso tropical. (2018). impressão digital, 
colagem e monotipia sobre papel. 48 x 33 cm. Foto: autor desconhecido. 

 Figura 5 - Rosana Paulino. A Geometria à brasileira chega ao paraíso tropical. (2018). impressão digital, 
colagem e monotipia sobre papel. 48 x 33 cm. Foto: autor desconhecido. 
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Figura 6 - Tiago Eiras. Sem título (2019). Registros da prática artística autoral composta por desenhos, livros, objetos e documentos 
distintos dispostos sobre uma mesa de trabalho durante o processo de criação em ateliê. Porto. Foto: Tiago Eiras 
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Figura 7 - Walton Ford. The Tigress (2013). Aguarela e gouache em papel.  152.4 x 304.8 cm. Foto: Kasmin Gallery  

  8.     9. 

Figura 8 - Walton Ford. Sensations of an Infant Heart (1999). Aquarela, gouache, lápis e tinta sobre papel. 151.1 x 
102.9 cm. Foto: Kasmin Gallery 

Figura 9 - Walton Ford. Compromised (2002). Água-forte de seis cores e fundo macio, água-tinta cuspida-mordida, 
ponta-seca e roleta em papel de cetim somerset. 111.8 x 78.7 cm. Foto: Kasmin Gallery  
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Figura 10 - Tiago Eiras. Sem título (2019). Estudo de técnicas de impressão em papel carbono sobre papel, 42 x 30 cm. Foto: Tiago Eiras 

    I    II 

Figura 11 – (I, II) Tiago Eiras. Sem título (2019). Estudo de técnicas de impressão em papel carbono sobre papel, 21 x 30 cm. Foto: Tiago Eiras 
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Figura 12 – Tiago Eiras. Sem título (2019). Registros da prática artística autoral composta por desenhos livros, objetos, textos e 
documentos distintos dispostos sobre uma mesa de trabalho durante o processo de criação em ateliê. Porto. Foto: Tiago Eiras. 

De um atlas não se espera que seja um recurso objetivo ou eficaz para se obter 

uma informação precisa, mas antes uma ampla janela para uma inesgotável fonte de 

conhecimento através do exercício da imaginação.  No caso, a imaginação é, aqui, tomada, 

como a capacidade de criar conexões, pontos de interseção, visualizar possibilidades, dar 

forma e visualidade às ideias. Um atlas tem a capacidade de expor a fragilidade – a 

volatilidade – e a ambiguidade das imagens introduzindo uma dimensão sensível, 

múltipla e híbrida do saber. «Uma forma visual do saber, uma forma sábia do ver (...), 

paradigma estético da forma visual, paradigma epistêmico do saber» (Didi-Huberman, 

2011, p. 18). A força que move todas essas possibilidades e abrangência é a imaginação. 

Não se trata aqui de reclamar uma realidade fantasiosa ou ingênua, mas, sim, desvelar a 

potencialidade do conhecimento transversal que nos oferece numa construção desta 

natureza. Sobre o exercício imaginativo, Charles Baudelaire afirma que: 
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A imaginação é uma faculdade quase divina que percebe tudo primeiro, fora dos 

métodos filosóficos, das relações íntimas e secretas das coisas, das 

correspondências e das analogias. As honras e as funções que ele confere a essa 

faculdade lhe dão um valor tal (...), que um sábio sem imaginação só aparece como 

um falso sábio, ou pelo menos como um sábio incompleto (Baudelaire, 1857, p. 

329). 

 

Baudelaire nos mostra que a imaginação é, antes de tudo, uma ferramenta de percepção, 

uma potência criadora que busca equilibrar sensibilidade e intelecto. Ela aceita o 

múltiplo4 e amplia a nossa capacidade de criar novas relações, novas “correspondências” 

e “analogias”, «é um conhecimento transversal que ela nos oferece, por sua potência 

intrínseca de montagem que consiste em descobrir – ali mesmo onde ela recusa os laços 

suscitados pelas semelhanças óbvias – laços que a observação direta é incapaz de 

discernir» (Didi-Huberman, 2011, p. 20). Assim como um dicionário nos oferece uma 

possibilidade de leitura denotativa, no sentido de uma busca de mensagens e informações 

concretas, o atlas nos oferece uma possibilidade conotativa e imaginativa, de uma busca 

por associações e possibilidades. «Ler o mundo é algo extremamente fundamental que 

não se pode confiar unicamente aos livros ou se confiar neles: pois ler o mundo é, também, 

reatar as coisas do mundo segundo suas “relações íntimas e secretas”, suas 

“correspondências” e “analogias”» (Didi-Huberman, 2011, p. 22). A correspondência 

entre os fenômenos e as coisas que nos cercam não se encontra somente no âmbito 

relacional das imagens, mas também na leitura, mesmo de um texto, onde o «sentido 

tecido pelas palavras ou frases constitui o suporte necessário para que apareça, com a 

rapidez do relâmpago, a semelhança entre as coisas» (Didi-Huberman, 2011, p. 22). Por 

fim, o atlas pode ser entendido como um aparelho de leitura, a leitura relacional entre as 

imagens.  

Entre 1924 e 1929, o historiador alemão Aby Warburg montou uma verdadeira 

arqueologia do conhecimento visual através de um atlas que reunia imagens sobre 

aspectos da história, filosofia, psicologia, antropologia, arte e estética, de culturas e povos 

distintos. Em seu atlas Mnemosyne – nome que faz referência à deusa grega que 

 
4 Didi-Huberman, Georges. Atlas ou o gaio saber inquieto: O olho da história III, 2011, p. 20 
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personifica a memória –, Warburg reúne milhares de fotografias e imagens de naturezas 

distintas, numa tentativa de remontar a história da arte através do conhecimento 

transversal das imagens. Não é por descuido que Warburg, em sua primeira prancha do 

atlas Mnemosyne, tenta relacionar imagens aparentemente dissonantes: de um lado 

figuras astrológicas e do outro pedras amórficas. Isto poderia ser interpretado como uma 

tentativa de demonstrar a ancestralidade do conhecimento dedutivo e de contrapor as 

noções do saber inteligível com o saber sensível. De um lado, o saber inteligível é embasado 

na ciência, na “crença da prova” 5, das categorias preexistentes e na moral ocidental, e do 

outro, o saber sensível, que consente na aparência dos fenômenos, que é transversal, 

dedutivo e que se coloca para além dos conhecimentos reconhecidos pela ciência. 

 

A prancha 1 de Mnemosyne é, desse ponto de vista, tão espantosa quanto 

significativa. (...) Aprendemos então – é preciso, para isso, explorar pacientemente 

certas zonas da extraordinária biblioteca constituída por Warburg, “espaço de 

pensamento” (Denkraum) – que se trata de representações antigas, babilônicas ou 

etruscas, de fígado de carneiro (Didi-Huberman, 2011, p. 32). 

 

Em sua prancha 1, Warburg também exalta o caráter anacrônico6 do atlas, uma vez que 

tempos heterogêneos são colocados lada-a-lado, a partir do momento em que tenta criar 

uma ponte – de espaço e tempo – entre o saber sensível de povos que habitavam regiões 

e épocas distintas, mas que partiam de um mesmo princípio, de um mesmo impulso: o de 

produzir conhecimento através da leitura, dedução e comparação dos fenômenos. 

 

 
5 Didi-Huberman, Georges. Atlas ou o gaio saber inquieto: O olho da história III, 2011, p. 118 
6 Didi-Huberman, Georges. Atlas ou o gaio saber inquieto: O olho da história III, 2011, p. 24 
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     13.           14.  

Figura 13- Aby Warburg. Bilderatlas Mnemosyne (1927-1929). Prancha 1. Londres, Warburg Institute Archive. 
Foto: The Warburg Institute.   

Figura 14 – Anônimo etrusco. Fígado de Piacenza (II-I a.C. Bronze), 12 x 8 x 6,4 cm. Piacenza, Museu cívico. 
Fotografia DR. 

 

Como é possível lermos aquilo que nunca foi escrito? Podemos dizer que desde os 

primórdios da humanidade, a construção do conhecimento estava profundamente ligada 

à interpretação dos fenômenos da natureza. Ler os movimentos do tempo nas 

configurações visuais dos astros, interpretar o movimento das águas de um rio ou mesmo 

fazer premonições a partir da leitura do fígado de um animal sacrificado, eram práticas 

oriundas de um saber sensível. Essa categoria do saber está relacionada com a produção 

de um conhecimento que extravasa os limites da razão e/ou da ciência. É um saber que é 

inquieto, porque não se contenta em apenas descrever os fenômenos e a sua susceção, 

ele questiona, instiga, problematiza o mundo ao seu redor, “ele dispõe as coisas de tal 

maneira que a estranheza delas surja a partir de contatos tornados possíveis pela decisão 

de ultrapassar os limites de categorias preexistentes (...)”7. Esta, parte do interesse em 

sugerir novas relações entre os fenômenos e em encontrar nas entrelinhas um espaço 

para expandir e dilatar novas ideias, novas perspectivas e novos olhares diante da 

produção do conhecimento. Parte da promiscuidade da imaginação, da especulação e da 

comparação, como ferramentas possíveis para a abertura de caminhos ainda não 

 
7 Didi-Huberman, Georges. Atlas ou o gaio saber inquieto: O olho da história III, 2011, p. 118 
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percorridos. Para iluminar essa questão, Didi-Huberman retoma a perspectiva de 

Friedrich Nietzsche diante a intransigência da ciência e a sua condescendência com o 

saber sensível: 

 

Nietzsche ataca a ciência tal como administram tantos “cérebros esquemáticos” 

guiados por uma obtusa “crença na prova”. Ele fustiga nesse saber vulgar uma 

“necessidade do que já é conhecido” e um “instinto de temor” diante de toda 

estranheza: esse tipo de saber, com efeito, não ousa comparar nada – pois, para 

comparar, é preciso transgredir uma fronteira e, logo, encontrar-se em terreno 

estranho –, ele se ocupa apenas em “transformar algo de estranho em algo 

conhecido. (Didi-Huberman, 2011, p. 118) 

     

A partir de Nietzsche, Didi-Huberman mostra-nos que, um atlas pode ser pensado como 

uma ferramenta de produção de conhecimento oriunda de um saber sensível, já que os 

seus princípios de análise partem da dedução, interpretação e comparação. Ao mesmo 

tempo que as ideias do saber inteligível e o saber sensível se contrapõem, uma tira partido 

da outra, assim como a alquimia – uma possível pré-ciência – se desdobrou em campos 

distintos da ciência e do pensamento. Mas «não será, no fundo, um paradigma 

fundamental para qualquer conhecimento que procure extrair o inteligível a partir do 

sensível?» (Didi-Huberman, 2011, p. 33). Ou seja, é a partir do exercício imaginativo e da 

transversalidade do saber sensível que se abrem os caminhos possíveis do saber inteligível.  
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TEXTO 02 - A (re)construção do saber 

A potência dos conceitos e das práticas que transitam entre o saber sensível e o 

saber inteligível pode ser percebida pelo crescente interesse – e reconhecimento – por 

parte dos antropólogos8 acerca dos saberes dos povos originários de diferentes partes do 

mundo. O antropólogo, pesquisador e professor brasileiro Eduardo Viveiros de Castro é 

um dos responsáveis por trazer uma nova perspectiva diante destes saberes, que, até 

então, eram menosprezados ou vistos como pensamentos “primitivos” por parte da 

comunidade acadêmica. A sua investigação está voltada, em grande parte, para questões 

que tocam os povos originários da região amazônica na América do Sul. Em uma 

entrevista conduzida por Viveiros de Castro, o também antropólogo e considerado um 

dos grandes intelectuais do séc. XX, Claude Lévi-Strauss faria o seguinte comentário sobre 

o que é a antropologia: 

 

Creio que há coisas que não ousamos mais dizer, e que é preciso dizer, ou em breve 

não se compreenderá mais coisa alguma. É preciso afinal dizer que a antropologia 

é uma disciplina que nasceu no século XIX; ela é a obra de uma civilização, a nossa, 

que possuía uma superioridade técnica esmagadora sobre todas as outras, e que, 

ciente de que ia dominá-las e transformá-las completamente, disse a si mesma: é 

urgente que se registre tudo que pode ser registrado, antes que isso aconteça. É 

isso a antropologia; ela não é outra coisa: ela é a obra de uma sociedade sobre 

outras sociedades. (MANA, 4(2): 1998, p. 119 – 126) 

 

Este comentário é importante por introduzir esta ideia de pensar a Antropologia 

como uma disciplina orientada para o registro antes da ação de domínio e de 

transformação de uma sociedade sobre outra. Se pensarmos no papel do antropólogo e 

na compreensão de outros modos de existir de forma não tendenciosa ou impositiva, 

Viveiros de Castro adquire importância. Sendo um dos principais criadores do conceito 

de perspectivismo ameríndio, defende a ideia de que o antropólogo deve ver a imagem do 

nativo a partir de como este o trata, como ele próprio interpreta a sua cultura. O nativo 

 
8 “Um antropólogo é uma pessoa envolvida na prática da antropologia. A antropologia é a ciência que tem 
como objeto o estudo sobre o ser humano e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas 
as suas dimensões.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia#cite_note-1 (Consulta em: 03/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia#cite_note-1
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deixa de ser visto como objeto, como quem não pensa e nem reflete sobre suas ações ou 

sobre sua cultura, e passa a ser um sujeito que, também, possui suas teorias, 

conhecimento, sua perspectiva peculiar9. Isso, também, implica uma mudança na forma 

de estudar os saberes dos povos originários, que não podem ser traduzidos para a cultura 

ocidental sem, antes, passar por um longo processo de desconstrução crítica, que implica 

compreender a fundo - e na perspectiva dos mesmos – todos os conceitos e saberes em 

questão antes de teorizar sobre eles. Ou seja, para se entender uma sociedade ameríndia 

é preciso pensar a partir das categorias impregnadas pelo ameríndio dentro da 

cosmologia ameríndia10. Seria impossível ter uma devida compreensão do saber sensível 

dos povos originários, sem, antes, ter que «transgredir uma fronteira e, logo, encontrar-

se em terreno estranho» (Didi-Huberman, 2011, p. 118). Se trata de um tipo de saber que 

não é comum aos princípios ocidentais da ciência – e da crença na prova –, que, logo, pode 

nos causar estranhamento e uma reação que tende a deslegitimar esse saber. O estímulo 

inicial para a reflexão que construiu o conceito proposto por Viveiros de Castro foram as 

numerosas referências dentro da etnografia amazônica11, a uma teoria indígena na qual 

explica que: o modo como os humanos veem os animais e outras subjetividades que 

povoam o universo – deuses, espíritos, fenômenos meteorológicos, objetos e, até mesmo, 

a arte –, é profundamente diferente do modo como esses seres os veem e se veem12. Sobre 

essa teoria indígena Viveiros de Castro explica que: 

Tipicamente, os humanos, em condições normais, veem os humanos como 

humanos, os animais como animais e os espíritos (se os veem) como espíritos; já 

os animais (predadores) e os espíritos veem os humanos como animais (de presa), 

ao passo que os animais (de presa) veem os humanos como espíritos ou como 

animais (predadores). (…) Em suma, os animais são gente, ou se veem como 

pessoas. Tal concepção está quase sempre associada à ideia de que a forma 

 
9 Viveiros de Castro, Eduardo. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, Rio de Janeiro, 
v. 2, n. 2, 1996, p.117. 
10 Conjunto de saberes que visam compreender o universo e as suas relações interespecíficas na perspectiva 
ameríndia.   
11 “A etnografia é o método utilizado pela antropologia na coleta de dados. Baseia-se no contato intersubjetivo 
entre o antropólogo e o seu objeto de estudo, seja ele uma aldeia indígena ou qualquer outro grupo social sob 
o qual o recorte analítico será feito.” A etnografia amazônica, seria uma a etnografia aplicada na região dos 
povos que habitam a região amazônica. https://pt.wikipedia.org/wiki/Etnografia. Consulta feita em: 03/09/2020 
12 Viveiros de Castro, Eduardo. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, Rio de Janeiro, 
v. 2, n. 2, 1996, p.116 – p.117. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Etnografia
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manifesta de cada espécie é um mero envelope (uma “roupa”) a esconder uma 

forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie 

ou de certos seres transespecíficos, como os xamãs. Essa forma interna é o espírito 

do animal: uma intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à 

consciência humana, materializável, digamos assim, em um esquema corporal 

humano oculto sob a máscara animal (Viveiros de Castro, 1996, p. 117). 

Além de demonstrar uma enorme diferença na maneira em que seres vivos distintos 

podem experienciar a realidade, essa teoria indígena pode ser vista como um indicativo 

da enorme distância das visões de mundo existentes entre os povos originários da região 

amazônica, a população branca ocidental e os animais.  

 O conceito de perspectivismo ameríndio quebra com uma longa e dura linha de 

pensamento que a ciência ocidental assumiu. No perspectivismo, a ciência é vista como 

apenas mais uma forma possível de organização e sistematização da realidade, deixando 

de lado um protagonismo privilegiado que ocupava como terreno único de conhecimento. 

Não nega a pertinência ou a existência dos preceitos sobre as quais a ciência ocidental – 

e o saber inteligível – se edifica, mas as questiona de modo a dar espaço a novos quadros 

conceituais, semânticos e linguísticos, que o saber sensível produzido pelos povos 

originários pode oferecer.  

Um exemplo possível da materialização e (re)construção do fluxo de 

conhecimento existente entre, o saber sensível e o saber inteligível, seria o livro A queda 

do céu de Davi Kopenawa e Bruce Albert. Publicado, originalmente, em francês em 2010, 

o livro é o resultado de um pacto etnográfico13, entre o etnólogo francês, Bruce Albert – 

que trabalha há quatro décadas na terra indígena Yanomami – e o xamã14 e porta-voz dos 

Yanomami15, Davi Kopenawa – uma das lideranças indígenas mais importantes do mundo 

e presidente fundador da associação Hutukara16 que representa a maioria dos Yanomami 

no Brasil. Segundo Albert, este pacto etnográfico pressupõe três aspectos indissociáveis: 

«Em primeiro lugar, evidentemente, fazer justiça de modo escrupuloso à imaginação 

 
13 “Em cujas linhas se firmam um pacto xamânico.” (A queda do céu, Kopenawa, Albert, 2015, p.12) 
14 “Xamã é um portador de função religiosa, um sacerdote do xamanismo, que podem acessar outras dimensões, 
através de um estado extático e fazer contato com aliados (animais, vegetais, minerais) e espíritos ancestrais.” 
(DEAN, Bartholomew 2009 Urarina Society, Cosmology, and History in Peruvian Amazonia, Gainesville: 
University Press of Florida)  
15 Povo indígena que habita a floresta Amazônica na fronteira entre Venezuela e Brasil. 
16 Para ler mais sobre: http://www.hutukara.org/ 

http://www.hutukara.org/
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conceitual de meus anfitriões; em seguida, levar em conta com todo o rigor o contexto 

sociopolítico, local e global, com o qual sua sociedade está confrontada; e, por fim, manter 

um olhar crítico sobre o quadro da pesquisa etnográfica em si» (Kopenawa, Albert, 2015, 

p.520).  

    15. 16. 

Figura 15 – Sem título (2002). Transe xamânico de Davi Kopenawa. Foto de R. Depardon - Palmeiras et 
desert; extraído do filme Chasseurs et chamans, (2003). 

Figura 16 – Sem título (ano indefinido) Visão xamânica da floresta, urihi a (desenho de Davi Kopenawa). 
Foto: Via A queda do céu. 

O relato conta, do ponto de vista dos povos indígenas, a respeito do constante 

conflito com os brancos – dentro e fora das fronteiras brasileiras – que ameaçam o 

território dos Yanomami desde 1960, além de fazer uma alusão a um mito, ou seja uma 

hipótese,  do fim da humanidade – previsto pelos Yanomami – diante do descompasso 

das ações desenvolvimentistas da exploração irresponsável do meio ambiente. Em sua 

epígrafe para o livro, Kopenawa faz a seguinte a declaração: 

A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se 

conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as 

árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia 

e silenciosa. Os espíritos xapiri, que descem das montanhas para brincar na 
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floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não 

poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes 

de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais 

conter os seres maléficos, que transformarão a floresta num caos. Então 

morreremos, um atrás do outro, tantos os brancos quanto nós. Todos os xamãs 

vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar 

o céu, ele vai desabar. (Kopenawa, Albert, 2015) 

A questão da autoria é problematizada do início ao fim do livro, no qual existe uma 

tentativa constante de demonstrar que existe uma multiplicidade de vozes que falam a 

partir de um duplo “eu”: Davi Kopenawa – autor das palavras transcritas – e Bruce Albert 

– responsável pela transcrição e tradução da fala à escrita. Além disso, ao longo da leitura 

somos surpreendidos com mapas, fotografias e desenhos – feitos por Kopenawa – que 

compõem essa marcante dualidade de vozes que mesclam história pessoal e destino 

coletivo17. Em relação ao papel dos antropólogos, Kopenawa descreve que: 

Para isso são necessárias pessoas valentes, antropólogos corajosos que não se 

contentam em fazer pesquisa e depois ir embora. Nós, índios, precisamos de 

antropólogos que tenham coragem, antropólogos que falem nossa língua. 

Precisamos de antropólogos que venham nos trazer notícias do que os brancos 

estão fazendo, do que o governo está dizendo, do que os governos estrangeiros 

estão dizendo. (Kopenawa, Albert, 2015, p. 530) 

 Livro composto por sugestivos títulos, a primeira parte, intitulada Devir Outro, 

relata a iniciação xamânica de Davi feita pelo seu sogro, juntamente com os 

conhecimentos dos antigos xamãs, e os vínculos com os espíritos da floresta – os xapiri. 

A segunda parte, A fumaça do metal, relata o contato com os brancos, os conflitos com os 

garimpeiros, o impacto da abertura das estradas que cruzam o território Yanomami e o 

trabalho missionário18. A terceira parte que leva o nome do livro, A queda do céu, narra 

uma série de transes19 xamânicos de Kopenawa – que acontecem em contextos de rituais 

no qual estabelecem contato com os espíritos da floresta –,  e suas reflexões acerca do 

 
17 A queda do céu, Kopenawa, Albert, 2015, p.50 
18 Aquele que realiza o trabalho de pregação religiosa nos locais onde a mesma ainda não foi difundida.  
19 Estado alterado de consciência.  
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mundo, do seu povo, do mundo dos brancos, do desmatamento da floresta e da 

articulação do movimento indígena.  

 

Figura 17 - Sem título (1998). Davi Kopenawa e Bruce Albert trabalhando sobre a supervisão do sogro de 
Davi Kopenawa, no alto, à esquerda. Foto: J.P.Razon 

 

 

Figura 18 – Sem título (2002). Sessão xamânica coletiva conduzida por Davi Kopenawa. Foto: C. René-Bazin. 
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Segundo Viveiros de Castro, «a Queda do céu é um acontecimento científico incontestável, 

que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade 

antropológica. Mas espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o 

acontecimento político e espiritual muito mais amplo, e de muito grave significação, que 

ele representa» (Kopenawa, Albert, 2015, p. 15). O longo relato de Kopenawa a Bruce 

Albert coloca em xeque toda a nossa relação com o meio ambiente e a natureza como um 

todo. Questiona, em todos os aspectos, a nossa concepção ocidental de mundo e pode nos 

demonstrar como a construção do saber é um processo extremamente híbrido e que, 

muitas vezes, a perspectiva do saber sensível não cabe dentro da lógica do saber inteligível.  
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O PODER SIMBÓLICO DAS IMAGENS DE ARQUIVO 
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TEXTO 03 - Imagens de arquivo 

 É possível dizer que as imagens que buscam retratar os períodos e os 

acontecimentos mais relevantes da história, como as pinturas que representam grandes 

batalhas e acontecimentos políticos, ou os monumentos, por exemplo, foram ferramentas 

importantes na construção da sua memória histórica. Disto é exemplo o “Fundação da 

cidade de São Paulo” de Oscar Pereira da Silva, “O grito do Ipiranga” de Pedro Américo, 

ou “Batalha de Guarapes” de Vitor Meireles, obras que buscam representar 

acontecimentos históricos considerados importantes na história do Brasil, (figura 19 e 

figura 20). As imagens que buscam retratar a história, “não são um simples recorte 

praticado no mundo dos aspetos visíveis. São uma impressão, um rastro, um traço visual 

do tempo20”, porque representam o passado, sendo a reconstrução sempre problemática 

e incompleta do que não existe mais. Essas imagens podem ser pensadas como imagens 

de arquivo, já que elas estão estritamente ligadas à memória e aos registros do passado. 

De certa maneira, podem ser vistas como projetos ou simulações de memória, tendo em 

vista que «desde que haja rastro, distância, mediação, não estamos mais dentro da 

verdadeira memória, mas dentro da história» (Nora, 1993, p.09). Portanto, as imagens de 

arquivo podem ser vistas como as representações visuais – independente da sua técnica 

– que buscam registrar, representar e/ou documentar um evento ou período da história. 

 Talvez o séc. XXI seja o período histórico no qual estamos sujeitos a maior 

produção involuntária de imagens de arquivo, não somente pela quantidade que a 

sociedade produz espontaneamente – como fotos, vídeos, etc. sobrepostas nas redes 

sociais –, nem somente pelo crescimento do acesso às tecnologias e aos meios técnicos de 

reprodução, mas pela superstição e pela possível crença na relação entre memória e 

arquivo. Numa pequena “subversão” da expressão “recordar para não esquecer”, 

estaríamos diante de um “registar e arquivar para não esquecer”. De maneira que os 

vestígios do passado poderão ser conservados e se tornarão memória através do arquivo. 

O aumento expressivo dessa produção é um fenômeno que pode ser relacionado com o 

fato de nos termos tornado numa sociedade que possui mais história do que memória, na 

qual os meios de produção de arquivo passaram a substituir grande parte dos meios de 

produção da memória – ou da transmissão do conhecimento através de práticas 

 
20 Quando as imagens tocam o real. Didi-Huberman, Georges, 2012, p. 207 
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simbólicas das tradições do passado. Como, por exemplo, o conhecimento que envolve a 

produção artesanal de qualquer manufatura, no qual, a grande maioria, era passado de 

geração em geração ou por um processo de aprendizagem, e que agora, pode ser 

documentado – através do vídeo, fotografia, etc. – e arquivado para gerações futuras.   

 

Figura 19 – Vitor Meireles. Batalha dos Guarapés (1879). Óleo sobre tela. 494,50 x 923cm. Acervo 
Museu Nacional de Belas Artes, RJ (Guerra – Batalha) (Pintura histórica). In Souza (ed.), 1958:368. 

 

Figura 20 – Oscar Pereira da Silva. Fundacão da cidade de São Paulo 1504 (1909). Óleo sobre tela, 3400 
x 1850 cm. Museu Paulista/USP, São Paulo (armas) (plumária). In O Museu Paulista da Universidade 
de São Paulo, 1984:169. 
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Com o eventual desaparecimento da memória, nos sentimos obrigados a acumular 

vestígios, testemunhos, documentos e imagens de tudo aquilo que já foi, numa tentativa 

de registrar, comprovar e recordar o passado. Assim, o arquivo pode acabar se tornando 

numa possível sintetização organizada da memória que está perdida, esquecida ou 

abandonada. «Pois o arquivo, (...), não será jamais a memória nem anamnese em sua 

experiência espontânea, viva e interior. Bem ao contrário: o arquivo tem lugar em lugar 

da falta originária e estrutural da chamada memória» (Derrida, 2001, p. 22.). Dessa 

maneira, a suposta memória que as imagens de arquivo se propõem a fazer é, justamente, 

o de ocupar os espaços onde a memória não se faz mais presente. Segundo o historiador 

Pierre Nora, a memória “verdadeira e impregnada” está abrigada nos gestos, nos hábitos 

e nos ofícios da transmissão do conhecimento, e que quase ao contrário disto, está a 

“memória transformada em história”, voluntária e deliberada, vivida como um dever e 

não com espontaneidade, se tornando individual e subjetiva, e não mais social e coletiva. 

Nora nos explica como a memória passa a depender e a ser sobreposta pelo arquivo para 

se fazer presente na lógica contemporânea:  

 

Menos a memória é vivida do interior, mais ela tem necessidade de suportes 

exteriores e de referências tangíveis de uma existência que vive através delas. Daí 

a obsessão pelo arquivo que marca o contemporâneo e que afeta, ao mesmo tempo 

a preservação integral de todo o presente e a preservação integral de todo o 

passado (Nora, 1993, p. 14). 

 

Portanto, a redução da presença de memória, pode ser relacionada à aceleração 

dos tempos e ao aumento da produção de arquivo, possivelmente, intensificadores da 

distância que criamos entre história e memória. Mas estas práticas não devem ser 

associadas aos povos originários e às populações tradicionais das diferentes partes do 

mundo, que são detentores da transmissão do saber através da vivência, da “experiência 

vivida” e da memória. Não se trata, aqui, de um caso de falta de acesso aos meios de 

produção de arquivo – já que estes povos, em sua grande maioria, sempre estiveram a par 

das tecnologias e recursos do homem branco – no qual muitas vezes se apropriam e se 

reinventam através deles como mecanismos de resistência 21 – e muito menos de uma 

 
21 Para ler mais sobre: Krenak, Ailton – Ideias para adiar o fim do mundo / Ailton Krenak. – 1º ed. – São Paulo: 
Companhia das Letras, 2019. 



 38 

incompreensão destes sistemas. Trata-se de uma outra maneira de existir, de se localizar 

no mundo e de se relacionar com o tempo e com o passado. Nora afirma que o 

distanciamento que criamos entre história e memória é, cada vez mais, contundente e 

compara a nossa relação com os sistemas de preservação, transformação e transmissão 

da memória com os dos povos originários:  

 

Aceleração: o que o fenômeno acaba de nos revelar bruscamente, é toda a 

distância entre a memória verdadeira, social, intocada, aquela cujas sociedades 

ditas primitivas, ou arcaicas, representam o modelo e guardam consigo o segredo 

– e a história que é o que nossas sociedades condenadas ao esquecimento fazem 

do passado, porque levadas pela mudança. Entre uma memória integrada, 

ditatorial e inconsciente de si mesma, organizadora e toda-poderosa, 

espontaneamente atualizadora, uma memória sem passado que reconduz 

eternamente a herança, conduzindo o antigamente dos ancestrais ao tempo 

indiferenciado dos heróis, das origens e do mito – e a nossa, que é só história, 

vestígio e trilha. Distância que só se aprofundou à medida em que os homens 

foram reconhecendo como seu poder e mesmo um dever de mudança, sobretudo 

a partir dos tempos modernos. Distância que chega hoje num ponto convulsivo 

(Nora, 1993, p. 08). 

 

O arquivo se tornou um meio de registrar e catalogar a história, mas nos distanciou 

dos mecanismos de construção da memória. Por outro lado, o arquivo – especialmente as 

imagens de arquivo – também pode ser visto como um recurso de manipulação e 

construção de uma memória forjada. Se a perda de memória ocorre, em parte, pela 

sobreposição da história, a reconstrução da memória pode ser feita através das imagens 

de arquivo, que, na maioria das vezes, são vulneráveis às condições e à visão de mundo 

de quem as produz.  Segundo o filósofo Jacques Derrida, a palavra arquivo vem da palavra 

arkhê, que implica começo e comando. As origens destes significados linguísticos podem 

revelar um fato importante na construção da historiografia do Ocidente – a relação entre 

o poder e o arquivo. Aquele que detém o arquivo – os registros da história – é o mesmo 

que detém o poder, da organização da história. É ele quem dispõe das informações 

necessárias para organizar e construir uma narrativa dentro dos seus interesses, o que, 
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evidentemente, pode acabar se tornando manipulada. Sobre as origens da palavra arkhê, 

Derrida esclarece que:  

 

Arkhê, lembremos, designa ao mesmo tempo o começo e o comando. Este nome 

coordena aparentemente dois princípios em um: o princípio da natureza ou da 

história, ali onde as coisas começam – princípio físico, histórico ou antológico –, 

mas também o princípio da lei ali onde os homens e os deuses comandam, ali onde 

se exerce a autoridade, a ordem social, nesse lugar a partir do qual a ordem é dada 

– princípio nomológico (Derrida, 2001, p. 11). 

 

 Portanto, é possível dizer que as imagens de arquivo são, de certa forma, registros 

históricos manipulados, de maneira a atender os interesses de um grupo específico – o 

poder, as forças de poder que agem na memória histórica e coletiva, em função do 

discurso do vencedor e da vontade de supremacia, de controlo e de dominação. Derrida 

também nos revela um outro processo de sabotagem da história promovido pelo 

arquivamento, um mecanismo que o autor chama de mal de arquivo. Apoiado na teoria 

da pulsão de morte22  de Sigmund Freud, para Derrida o poder está, constantemente, 

arquivando e destruindo o próprio arquivo, ou seja, aquele que detém o arquivo é o 

mesmo que impõe o esquecimento e o apagamento dos registros do passado, o dito 

“exercício de poder23”, como colocaria Michel Foucault em “Vigiar e punir”. Isso pode ser 

visto como um apagamento seletivo da história, no qual apenas os registros que 

endossam e organizam a historiografia proposta pelo poder podem manter o seu status 

de “história oficial”. Sobre o mal de arquivo, Derrida esclarece que: 

 

Ela trabalha, mas, uma vez que trabalha sempre em silêncio, não deixa nunca 

nenhum arquivo que lhe seja próprio. Ela destrói seu próprio arquivo 

antecipadamente, como se ali estivesse, na verdade, a motivação mesma de seu 

movimento mais característico. Ela trabalha para destruir o arquivo: com a 

condição de apagar, mas também com vistas a apagar seus “próprios” traços – que 

já não podem desde então serem chamados “próprios”. Ela devora seu arquivo, 

 
22  “Na teoria psicanalítica freudiana clássica, a pulsão de morte é a pulsão em direção à morte e à 
autodestruição.” (Derrida, 2001, p.23).  
23 Foucault, Michel. F86v. Vigiar e punir: Nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 
1987, p.66. 
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antes mesmo de tê-lo produzido externamente. Esta pulsão, portanto, parece não 

apenas anárquica, anacrônica: a pulsão de morte é, acima de tudo, anarquívica, 

poderíamos dizer, arquiviolítica. Sempre foi, por vocação, silenciosa, destruidora 

do arquivo (Derrida, 2001, p.21). 

 

Por outro lado, Derrida desconstrói a ideia de arquivo, ao propor que não é exatamente o 

conteúdo do arquivo que será o fator determinante no processo de arquivamento, mas a 

técnica de arquivamento é que vai decidir o que pode ou deve ser arquivado. Para Derrida, 

a expansão das possibilidades técnicas de arquivamento coloca em xeque o privilégio de 

acesso, produção e distribuição do arquivo apontando uma possível ruptura entre o 

arquivo que se mantém privado e o que se torna público. Sobre a expansão dos meios 

técnicos de produção do arquivo Derrida comenta:    

Mas privilegio também o índice do e-mail por uma razão mais importante e mais 

evidente: porque o correio eletrónico está hoje, mais ainda que o fax, em vias de 

transformar todo o espaço público e privado da humanidade e, portanto, o limite 

entre o privado, o segredo (privado ou público) e o público ou o fenomenal. Não é 

somente uma técnica no sentido corrente e limitado do termo: em um ritmo 

inédito, de maneira quase instantânea, esta possibilidade instrumental de 

produção, de impressão, de conservação e de destruição do arquivo não pode 

deixar de se acompanhar de transformações jurídicas e, portanto, políticas. Estas 

afetam nada menos que o direito da propriedade, o direito de publicar e de 

reproduzir (Derrida, 2001, p. 29 - 30). 

Sendo assim, podemos pensar que o exponencial crescimento dos meios técnicos de 

arquivamento promovidos pela tecnologia – como a internet, por exemplo – e a própria 

democratização dos meios de produção de arquivo, desestabilizaram, em alguma medida, 

o controle absoluto que o poder continha sobre a exclusividade de produção, acesso e 

armazenamento do arquivo.  

 No entanto, é possível que a produção das imagens de arquivo feitas antes da 

invenção da câmera fotográfica – ou qualquer outro recurso mecânico de apreensão da 

imagem – estavam limitadas a técnicas manuais, como o desenho, a pintura e a gravura. 

Isso fazia com que esses registros ficassem vulneráveis à manipulação de quem os fazia, 

já que a sua criação ficava encarregada a artistas – ou outras pessoas que possuíam esse 
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domínio técnico – que estavam estritamente ligadas ao poder, pois é ele quem dispõe das 

informações necessárias para organizar e construir uma narrativa dentro dos seus 

interesses. Sendo assim, seria interessante refletirmos sobre as imagens de arquivo 

produzidas no contexto do período colonial da América Latina, entre os séculos XVI e XIX, 

já que esse período histórico foi determinante para a criação da globalização e das 

configurações econômicas, políticas e sociais do mundo contemporâneo24. Nas palavras 

do sociólogo peruano Aníbal Quijano, a globalização como a conhecemos hoje é, «em 

primeiro lugar, a culminação de um processo que começou com a constituição da América 

e do capitalismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder 

mundial» (Quijano, 2005, p.117). Portanto, este período foi fundamental para 

constituição do mundo ocidental contemporâneo, no qual a “América Latina se constitui 

como o primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial e, desse 

modo e por isso, como a primeira identidade da modernidade”25.  

 Segundo Quijano, existem dois processos históricos que convergiram e se 

associaram na produção deste “espaço/tempo” e que se estabeleceram como os eixos 

fundamentais deste novo “padrão de poder de vocação mundial”: 

Por um lado, a codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na 

ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava 

a uns em situação natural de inferioridade em relação a outros. (...) Por outro lado, 

a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus 

recursos e de seus produtos, em torno do capital e do mercado mundial. (Quijano, 

2005, p.117) 

A formação das relações sociais fundamentadas na ideia de “raça”, produziram uma nova 

ideia de identidade na América Latina, no qual, “raça” e “identidade”, foram estabelecidos 

como as novas bases de classificação social da população26. Assim, termos como: espanhol 

ou português, que antes indicavam apenas procedência geográfica – ou país de origem – 

passaram a adquirir uma relação às novas identidades, e uma conotação racial. Na medida 

em que as relações sociais construídas dentro do território colonizado passaram a ser 

uma relação de dominação, as novas identidades passaram a ser associadas às hierarquias, 

 
24 Quijano, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina, Buenos Aires, CLACSCO, 2005, p.117 
25 Idem. 
26 Quijano, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina, Buenos Aires, CLACSCO, 2005, p.118 
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lugares e papéis sociais correspondentes e, consequentemente, ao padrão de dominação 

que se impunha. Em outras palavras, “raça” e identidade foram instrumentos utilizados 

para legitimar as relações de poder impostas pelos colonizadores.  

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações 

de dominação impostas pela conquista. A posterior constituição da Europa como 

nova identidade depois da América e a expansão do colonialismo europeu ao resto 

do mundo conduziram à elaboração da perspectiva eurocêntrica do conhecimento 

e, com ela, à elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas 

relações coloniais de dominação entre europeus e não-europeu. (...) Desse modo, 

raça converteu-se no primeiro critério fundamental para a distribuição da 

população mundial nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova 

sociedade. Em outras palavras, no modo básico de classificação social universal da 

população mundial. (Quijano, 2005, p.118) 

 Outra especificidade – e relevância – tocante a este período, é o surgimento de 

novas configurações socioeconômicas e da reestruturação do controle – e da exploração 

– do trabalho e dos meios de produção, em escala mundial. Durante o processo de 

constituição histórica da América Latina, todas as formas de controle e exploração do 

trabalho foram articuladas em torno do capital – e do mercado mundial –, de maneira que, 

neste contexto, todas eram histórica e sociologicamente novas27. Em relação a essa nova 

conjuntura, Quijano nos explica que: 

Na medida em que aquela estrutura de controle do trabalho, de recursos e de 

produtos consistia na articulação conjunta de todas as respectivas formas 

historicamente conhecidas, estabelecia-se, pela primeira vez na história 

conhecida, um padrão global de controle do trabalho, de seus recursos e de seus 

produtos. E enquanto se constituía em torno de e em função do capital, seu caráter 

de conjunto também se estabelecia com característica capitalista. Desse modo, 

estabelecia-se uma nova, original e singular estrutura de relações de produção na 

experiência histórica do mundo: o capitalismo mundial. (Quijano, 2005, p.118) 

 
27 Quijano, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina, Buenos Aires, CLACSCO, 2005, p.118 
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Quijano nos mostra, entre outras coisas, que, o período colonial da América Latina, foi um 

marco histórico fundamental para estruturar, em todos os níveis – sociais, econômicos, 

políticos, culturais –, a sociedade ocidental contemporânea.  

 Sendo assim, é possível dizer que a história do mundo quase sempre foi contada 

na perspectiva dos vencedores, das nações dominantes e das grandes potências 

econômicas. Portanto, podemos pensar que as imagens de arquivo produzidas neste 

período histórico podem ter sido utilizadas como instrumentos na construção de uma 

memória forjada e que contradiz a história, já que estas estavam sendo produzidas para 

ilustrar a história da América Latina na perspectiva dos colonizadores – “o exercício de 

poder”. Em outras palavras, essas imagens contribuíram, possivelmente, para a 

construção de um imaginário que diminui e relativiza os aspectos de violência e 

dominação que caracterizam grande parte da história da América Latina. Mas não é 

somente a superexposição dessas imagens nas mídias de comunicação em massa – como 

os livros didáticos, filmes, novelas, comerciais, revistas, etc. – e as imagens de arquivo 

diluídas ao longo da história que reafirmam essas narrativas, mas, também, e, 

possivelmente, o poder simbólico que elas carregam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

TEXTO 04 - O poder simbólico 

Segundo o filósofo e sociólogo Pierre Bourdieu28, o poder simbólico é um poder 

invisível que se edifica nas relações sociais entre os sujeitos que carregam vontades e 

interesses capazes de se fazer mobilizar, dominar e controlar outros entes, e que «só pode 

ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos 

ou mesmo que o exercem» (Bourdieu, 1989, p. 08). O poder simbólico é praticado através 

de sistemas simbólicos que funcionam como estruturas da sociedade como a arte, a 

religião, a ciência ou a língua. Estes sistemas simbólicos são instrumentos de construção 

do conhecimento – saber – e da realidade, que estabelecem a ordem e o sentido imediato 

do mundo, «uma concepção homogénea do tempo, do espaço, do número, da causa, que 

torna possível a concordância entre as inteligências» (Bourdieu, 1989, p. 09). São eles os 

responsáveis por planificar e estabelecer o consenso da ordem moral e social da qual 

vivemos, de acordo com os interesses da cultura e do poder dominantes. Sobre os 

símbolos que compõem os sistemas simbólicos, Bourdieu afirma que: 

Os símbolos são instrumentos por excelência da integração social: enquanto 

instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o 

consensus acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente 

para a reprodução da ordem social: a integração lógica é a condição da integração 

moral (Bourdieu, 1989, p. 10).  

Os símbolos podem ser entendidos como mecanismos que visam estabelecer o consenso 

– aceitação – em torno de algo – ou evento – do ponto de vista moral. Segundo Bourdieu29, 

as produções simbólicas funcionam como instrumentos de dominação, que servem a 

interesses particulares, mas que se apresentam como interesses universais, comuns aos 

interesses de todos. Os meios de produção simbólica da cultura e do saber, por exemplo, 

também são responsáveis pela legitimação e manutenção do poder, já que a «cultura que 

une (intermediário de comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de 

distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas (designadas como 

subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante» 

 
28 Bourdieu, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro, BERTRAND. 1989, p. 08-09 
29 Bourdieu, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro, BERTRAND. 1989, p. 10. 
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(Bourdieu, 1989, p. 11). Logo, se os símbolos são instrumentos da cultura dominante e 

garantem «o consensus acerca do sentido do mundo social», as imagens de arquivo 

também podem ser vistas como uma produção simbólica, já que contribuem com a 

manutenção e com a legitimação dos interesses do grupo dominante. Este é um processo 

que o autor denomina de violência simbólica:  

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e 

conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para 

assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o 

reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentaram e 

contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a «domesticação dos 

dominados» (Bourdieu, 1989, p. 11). 

 

A violência simbólica poderia ser entendida como uma força de imposição praticada pelas 

estruturas de poder, que legitima a sua dominação sobre os indivíduos, e que, constrange 

e condiciona, qualquer outra ação – ou meio – contrária aos seus interesses. Sendo assim, 

o possível poder simbólico existente nas imagens de arquivo que retratam o período 

colonial da América Latina pode ser percebido como uma violência simbólica que visa 

legitimar todo o caráter violento e predatório que caracteriza esse período histórico.  

 Ao longo do processo de invasão e colonização dos territórios latino-americanos, 

especialmente no Brasil, diversos antropólogos, botânicos, médicos, artistas e 

pesquisadores europeus passaram a registrar através de diferentes técnicas de 

representação visual como: a gravura, o desenho e/ou a pintura, aquilo que, “entre os 

séculos XVI e XIX, possuía visibilidade social e poder explicativo sobre um mundo que 

então se construía no Brasil30”. Esse incalculável acervo de imagens que, provavelmente, 

contribuiu na construção de um imaginário social em relação ao processo de colonização 

do Brasil ficou conhecido como: coleções Brasilianas31. As imagens que compunham essas 

 
30 Filipa Cruz. Distribuição de corpos e representação das sobras no Brasil contemporâneo. Apresentação em 
pdf. 
31 “Brasilianas são coleções, pessoais ou institucionais, tendo por tema especificamente o Brasil, contendo 
estudos ou objetos informativos de fatos de qualquer natureza, natural ou cultural. São considerados os 
registros originais e únicos (como aquarelas, desenhos ou pinturas a óleo) e imagens impressas de circulação 
avulsa ou encadernadas em livros. Essas imagens devem configurar-se como descrições do território (incluídas 
a paisagem e a cartografia), da natureza (imagens de botânica, zoologia etc.) ou da sociedade (cenas de 
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coleções eram em sua grande maioria desenhos etnográficos, ou seja, representações 

visuais que tinham como intuito coletar informações, registrar, catalogar e comunicar 

características específicas do território – no que se diz respeito à sua fauna, vegetação e 

espaço geográfico – e dos povos originários – como seus costumes, cultura e modo de vida 

– que ocupavam essas terras.  

 

 

 

 

21. 22. 

Figura 21 – (acima) Philip Schmid (del.). Coroado. Botocudo (1823-1831). Litografia Colorida. - (abaixo) Autoria 
não identificada. Mura. Iumana. (1823 – 1831). Litografia. Foto: via o livro Estou Aqui. Sempre estive. Sempre 
Estarei. 

Figura 22 – (acima) Maximilian, Príncipe de Wied-Neuwied (del.). e Anton Kruger (sculpt.). Fisionomias 
características de quatro Botocudos, crânio e cabeça de múmia (1822). Gravura. Foto: via o livro Estou Aqui. 
Sempre estive. Sempre Estarei. 

 

 

 
costumes, de etnografia, ou registros de fatos históricos).” https://www.brasilianaiconografica.art.br/sobre-o-
projeto,consulta em 18/08/2020 

https://www.brasilianaiconografica.art.br/sobre-o-projeto
https://www.brasilianaiconografica.art.br/sobre-o-projeto
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Figura 23 – (à esquerda) Philip Schmid (lith.). Maxuruna (1823 – 1831). Litografia colorida. - (à direita) Autoria não 
identificada (del.). Miranha (1823 – 1831). Litografia colorida. Foto: via o livro Estou Aqui. Sempre estive. Sempre 
Estarei. 

  24. 25. 

Figura 24 – Johamnes Gehrts (del.) & Riffart Meisenbach. Transporte de canoa de gado pelo Aueto (1893). 
Cromolitografia. Foto: via o livro Estou Aqui. Sempre estive. Sempre Estarei. 

Figura 25 – Johann Moritz Rugendas (del.) e Victor Adam (lith.). Família indígena. Botocudo. (1835). Litografia. 
Foto: via o livro Estou Aqui. Sempre estive. Sempre Estarei. 
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26. 27. 

Figura 26 – Jules Crevaux. Voyage en Amérique du Sud (1883). Capa. Foto: via o livro Estou Aqui. Sempre 
estive. Sempre Estarei. 

Figura 27 – Diogo Homem (del.). Tabula Hec Regionis magni brafilis... (1558). Etnias não identificadas. 
Foto: via o livro Estou Aqui. Sempre estive. Sempre Estarei.          

28. 29. 

Figura 28 – F. Wissaert (del.). Sertum palmarum brasiliensium (1903). Cromolitografia. Foto: via o livro 
Estou Aqui. Sempre estive. Sempre Estarei. 

Figura 29 – Autoria não identificada. Novissima et acuratissima totius Americae descriptio (1671). 
Frontispício. Etnias não identificadas. Gravura. Foto: via o livro Estou Aqui. Sempre estive. Sempre 
Estarei. 



 49 

 No seguimento do que foi acima referido, é importante frisar que toda e qualquer 

representação visual feita pelas mãos de uma pessoa, mesmo um desenho de observação, 

implica escolhas em relação à maneira como o objeto em questão será representado. 

Essas escolhas poderão ser movidas por uma série de critérios que, no caso dos desenhos 

etnográficos, podem ser percebidas como decisões conscientes – ou inconscientes – sobre 

o caráter das especificidades que são enaltecidas no desenho. Tendo isso em vista, os 

desenhos etnográficos além de cumprirem uma função representativa, no sentido de 

registar visualmente o objeto em questão, também cumprem uma função social, já que o 

objeto em questão passa pelo filtro do olhar de quem o produz, como se fosse uma lente.  

 

Figura 30 – Theodore Dietrich de Bry (del.) Com que cerimonia mataram e mataram os seus inimigos ... / Como os 
selvagens mantêm o rosto .../ A mulher cativa se deitou com ele... (1592). Tupinambá. Buril. Foto: via o livro Estou 
Aqui. Sempre estive. Sempre Estarei.  
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Um desenho (ou pintura), mesmo da mão de um amador, é sempre um exemplo 

muito valioso de observação e seleção consciente. Frequentemente ele nos diz 

algo sobre o observador, como no caso de um menino que desenha o pai menor 

que ele, e sempre contém pistas para atitudes sociais. Desenhos etnográficos 

apresentam assim um duplo interesse, pois podem ser lidos em ambos os níveis: 

como informação sobre o objeto e como atitude social em relação a ele (Whitehead, 

Peter J.P., em: Estou Aqui. Sempre Estive. Sempre Estarei. 2012, P. 17). 

 

Se toda a coleta de dados dos desenhos etnográficos foi realizada a partir da experiência 

dos colonizadores, é possível dizer que essas imagens são, em alguma medida, um tipo de 

violência simbólica, já que, enquanto “instrumentos de comunicação e conhecimento”, os 

desenhos etnográficos acabam por cumprir uma “função política de instrumentos de 

imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação 

de uma classe sobre outra”. 

 É viável que a construção da memória em torno desse período tenha ocorrido 

através de séculos de intensa e incessante reprodução do conteúdo dessas imagens em 

diferentes suportes, meios e mídias de comunicação em massa. E, assim como um atlas, a 

diluição e expansão dessas imagens nos diferentes meios de produção da cultura, pode 

se tornar num poderoso instrumento do conhecimento transversal. Pois o atlas, 

lembremos, é uma forma visual do saber que possibilita a comunicação entre diferentes 

áreas do conhecimento deixando de estar encerradas em si mesmas. Ele tem a capacidade 

de expor a fragilidade – volatilidade – e a ambiguidade das imagens – uma vez que elas 

são dotadas de múltiplos sentidos independente do meio ou modo em que são aplicadas 

– introduzindo uma dimensão sensível, múltipla e híbrida do saber. Presumivelmente, 

esse mecanismo que engloba o poder simbólico dos desenhos etnográficos e das imagens 

de arquivo configurado em formato de atlas, acabou reproduzindo e perpetuando a 

violência simbólica dessas imagens ao longo dos anos. Por isto, extrapola-se que o poder 

simbólico dessas imagens, de alguma maneira, contribuiu na construção de uma memória 

em torno desse período que contradiz e, consequentemente, esvazia o seu passado 

histórico.  
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 I     II 

            

III   IV 

Figura 31 – (I, II, III, IV) (I, II) Tiago Eiras. Sem título (2019). Estudo de técnicas de impressão em papel carbono 
sobre papel, 21 x 30 cm. Foto: Tiago Eiras 
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ESVAZIAMENTO DO PASSADO HISTÓRICO 
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TEXTO 05 - Esvaziar o passado para reconstruir a história 

 Tornar algo vazio é extirpá-lo de todo seu significado. É torná-lo oco, inabitado, 

ausente e desprovido de sentido. Significa anular a sua presença e torná-lo num campo 

onde não existe nada. No vazio, tudo se pode tornar plausível e qualquer ação – ou 

presença – pode-se instalar sem resistência, porque o vazio é vulnerável. Quando 

esvaziamos algo, consequentemente, diminuímos a sua presença no mundo e o tornamos 

menos significativo ou, até mesmo, extinto. Para se reconstruir a história é preciso 

esvaziar o passado. E para se esvaziar o passado, é preciso manipular a memória e induzir 

o esquecimento. Esse é um processo de apagamento histórico, que possivelmente, 

constituiu grande parte da parte da história do ocidente, e provavelmente, privou grande 

parte dos “atores sociais” do seu poder de narrarem a si próprios. 

 O esquecimento é um fenômeno que vai além do nível psicopatológico 32  da 

memória impedida – pela falta de lembrança –, ou seja, além do esquecimento provocado 

pelas propriedades relativas às funções do cérebro, o esquecimento, segundo o filósofo 

Paul Ricouer, também pode ser induzido pela manipulação 33  da memória. A 

especificidade dessa abordagem situa-se no cruzamento entre memória e identidade – 

identidade pensada como algo constituído pela dialética34 entre indivíduo e sociedade, 

como mutável e, em boa medida, inconsciente, num processo que inclui identificação 

própria e identificação reconhecida por outros –, tanto coletiva como pessoal. O cerne 

deste problema se encontra na mobilização da memória ao serviço da busca, da demanda, 

da reivindicação de uma identidade e, é na problemática da fragilidade da identidade que 

se revela a oportunidade de se manipular a memória.  

 Segundo Ricouer, existem três principais causas da fragilidade da identidade. A 

primeira delas é a sua relação difícil com o tempo, uma espécie de efemeridade da 

 
32 “Psicopatologia é uma área do conhecimento que objetiva estudar os estados psíquicos relacionados ao 
sofrimento mental. É a área de estudos que está na base da psiquiatria, cujo enfoque é clínico. É um campo do 
saber, um conjunto de discursos com variados objetos, métodos, questões: por um lado, encontram-se em suas 
bases as disciplinas biológicas e as neurociências, e por outro se constitui com inúmeros saberes oriundos 
da psicanálise, psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, linguística e história.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia (consulta em: 02/09/2020). 
33 Ricouer, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução: Alain François. UNICAMP, 2007, p.93 
34 “Dialética é um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de ideias que levam a outras 
ideias e que tem sido um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos. A tradução 
literal de dialética significa "caminho entre as ideias.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica (consulta 
em 03/09/2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
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identidade diante do passar dos anos, uma «dificuldade primária que, precisamente, 

justifica o recurso à memória, enquanto componente temporal da identidade, juntamente 

com a avaliação do presente e a projeção do futuro» (Ricouer, 2000, p.94). A identidade 

está em constante transformação e manutenção de acordo com o seu tempo, logo, 

também está em um constante processo de adaptação e de reinvenção.  

 A segunda causa está relacionada no confronto e na intolerância com o outro, com 

o sentimento de repulsa – ou ódio – com aqueles que se diferenciam de si – enquanto 

indivíduo ou corpo social e coletivo. Logo, o outro é percebido como uma ameaça, um 

perigo para si – para a sua própria identidade – passando a ser tratado como inimigo. 

«São mesmo as humilhações reais ou imaginárias a autoestima, sob os golpes da 

alteridade mal tolerada, que fazem a relação que o mesmo mantém com o outro mudar 

da acolhida à rejeição, à exclusão» (Ricouer, 2000, p.95). Assim, a hostilidade passa a ser 

a característica predominante entre aqueles que possuem identidades distintas.  

 E a terceira e última, se encontra na herança da violência fundadora, que consiste 

na ideia de que não existe comunidade histórica alguma que não tenha nascido de uma 

relação de guerra. Aquilo que celebramos enquanto “atos fundadores” seriam, 

essencialmente, atos violentos legitimados posteriormente pelo Estado. Portanto, os 

mesmos acontecimentos podem significar glória para uns e humilhação/tristeza para 

outros «À celebração, de um lado, corresponde a execração, do outro. É assim que se 

armazenam, nos arquivos da memória coletiva, feridas reais e simbólicas» (Ricouer, 2000, 

p.95).  

 O esquecimento induzido pela manipulação da memória surge, a princípio, como 

consequência da fragilidade da identidade, que, consequentemente, está, profundamente, 

relacionada a uma construção feita no passado. Neste sentido, podemos relacionar o 

esquecimento a outras duas problemáticas que se interligam: a memória e a história. De 

fato, o esquecimento é a inquietante ameaça que se delineia no plano de fundo da 

fenomenologia35 da memória e da epistemologia36 da história. Segundo Ricouer, ambos 

 
35 “A fenomenologia é o estudo da consciência e dos objetos da consciência. O interesse para a Fenomenologia 
não é o mundo que existe, mas sim o modo como o conhecimento do mundo se realiza para cada pessoa.” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia (consulta em: 18/08/2020). 
36 “Epistemologia em sentido estrito, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico; é 
o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, com a finalidade de 
determinar seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Em uma acepção mais restrita, a 
epistemologia pode ser identificada com a filosofia da ciência.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia 
(consulta em: 18/08/2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
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os conceitos estão vinculados ao caráter seletivo e mediador da narrativa, pois, assim 

como é impossível lembrar-se de tudo, é impossível narrar tudo. «As estratégias do 

esquecimento enxertam-se diretamente nesse trabalho de configuração: pode-se sempre 

narrar de outro modo, suprindo, deslocando as ênfases, refigurando diferentemente os 

protagonistas da ação assim como os contornos dela» (Ricouer, 2000, p.455). A 

manipulação de narrativas passa a ser uma estratégia de esquecimento seletivo, que 

destitui o poder dos “atores sociais” de narrarem a si próprios. Sobre a relação entre a 

manipulação de narrativas e o esquecimento, Ricouer sugere que: 

 

O recurso à narrativa torna-se assim a armadilha, quando potências superiores 

passam a direcionar a composição da intriga e impõem uma narrativa canônica 

por meio de intimidação ou de sedução, de medo ou de lisonja. Está em ação aqui 

uma forma ardilosa de esquecimento, resultante do desapontamento dos atores 

sociais do seu poder originário de narrarem a si mesmos. Mas esse 

desapossamento não existe sem uma cumplicidade secreta, que faz do 

esquecimento um comportamento semipassivo e semi-ativo, como se vê no 

esquecimento de fuga, expressão de má-fé, e sua estratégia de evitação motivada 

por uma obscura vontade de não se informar, de não investigar o mal cometido 

pelo meio que cerca o cidadão, em suma por um querer-não-saber (Ricouer, 2000, 

p.455). 

   

Sendo assim, é a função seletiva da narrativa que oferece à manipulação a oportunidade 

e os meios, como estratégia do esquecimento. Logo, o esquecimento também pode ser 

percebido como uma estratégia de esvaziar e aniquilar o passado, uma vez que anula e 

diminui o seu significado histórico.  

 Nessa conjuntura, há de se questionar a ênfase e as perspectivas abordadas pela 

historiografia37 “autorizada” ou dita “oficial” pelas estruturas de poder. Uma vez que o 

conceito de narrativa é excludente – e exclusivo – na sua essência, surgem os 

questionamentos: qual é a perspectiva e o distanciamento crítico que assumimos para 

narrar e reconstruir os acontecimentos do passado? Qual é a nossa responsabilidade – 

 
37 “Historiografia designa não apenas o registro escrito da História, a memória estabelecida pela 
própria humanidade através da escrita do seu próprio passado, mas também a ciência da História.” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiografia#cite_note-1 (consulta em: 03/09/2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiografia#cite_note-1
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enquanto humanidade – de crítica, investigação e reflexão diante da omissão – e 

banalização – da violência entre populações de identidades distintas ao longo da história? 

Como é que a negligência e a passividade dos meios de produção de arquivo contribuem 

para a reprodução de narrativas que esvaziam o passado histórico de sentido? Os 

historiadores do tempo presente não podem escapar da pergunta maior, a da abordagem 

e da transmissão do passado. É preciso falar dela? É possível falar dela? Se sim, como? 

Ricouer sugere o seguinte: 

 

A pergunta dirige-se tanto ao cidadão quanto ao historiador; este último, pelo 

menos, traz, nas águas turvas da memória coletiva dividida contra si mesma, o 

rigor do olhar distanciado. Num ponto, pelo menos, sua positividade pode afirmar-

se sem reserva: na impugnação factual do negacionismo; este último não depende 

mais da patologia do esquecimento, nem mesmo da manipulação ideológica, mas 

no manejo da falsificação, contra o qual a história está bem armada desde Valla e 

o desmantelamento da falsificação da Doação de Constantino. (Ricouer, 2000, 

p.455). 

 

Neste paradoxo da interpretação, transmissão e representação da história, ainda existe 

mais um campo do conhecimento que dá suporte ao esquecimento, esvazia o passado, e 

que contribui com a manipulação da memória: o campo das imagens.  
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TEXTO 06 - A reinvenção do passado através da imagem 

 Neste vasto campo do conhecimento seria mais adequado para a nossa reflexão 

associarmos, especificamente, as imagens de arquivo com o esquecimento. Tal se deve ao 

fato de que, possivelmente, estes já funcionaram como representação visual da história e 

como apoio às narrativas que visam manipular a memória. Mas, antes de aprofundarmos 

esta associação, é importante elaborar a relação entre imagem e pensamento.  

Com “Iconologie: Image, Texte, Idéologie” de W.J.T. Mitchell, compreendemos que 

existem diferentes tipos de imagens, de entre as quais se destacam: as imagens 

experienciadas tanto no âmbito físico, uma picture na Língua Inglesa, (como uma 

fotografia, um desenho ou qualquer construção visual que possa ser interpretada 

enquanto imagem); as imagens mentais, que seriam imagens construídas em pensamento; 

ou imagens textuais, aquilo que designaríamos do âmbito textual, como poemas, prosas 

e componente textual de outra natureza. Se a partir da suposição de Mitchell de que a 

escrita, em sua forma física, gráfica, é uma sutura inseparável do visual e do verbal, a 

imagem e o texto encarnado38”, seria possível desassociarmos o pensamento da imagem? 

E de que maneira as imagens poderiam orientar ou influenciar o nosso pensamento?  

 Orientar-se no pensamento – ou mesmo a partir de lembranças – se torna, 

provavelmente, possível graças ao auxílio das imagens, já que estas estenderam tanto o 

seu território, que hoje seria difícil pensar sem ter que “orientar-se na imagem”. Ora, não 

seria a lembrança uma espécie de imagem? Qual seria a diferença entre imagem e 

lembrança, e como explicar o confuso entrelaçamento entre os dois? Qual seria a essência 

da lembrança-imagem que assombra a fenomenologia da memória e que retorna no plano 

da epistemologia da historiografia e da representação do passado? Estas são perguntas 

que também colocam em xeque a maneira como a construção da memória histórica pode 

ser influenciada pelas imagens de arquivo, pois elas ilustram e, logo, representam 

visualmente, as narrativas que compõem a história. Isso pode criar um ruído dentro da 

nossa percepção dos acontecimentos do passado que são entendidos como verdadeiros 

(reais) e como os que foram manipulados ou distorcidos (irreais).  

 Segundo Didi-Huberman, «devemos ter cuidado de não identificar o arquivo do 

qual dispomos, por muito proliferante que seja, com os feitos e gestos de um mundo do 

 
38 Mitchell, W.J.T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, 1995, p.95  
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qual não nos entrega mais que alguns vestígios. O próprio do arquivo é a lacuna, sua 

natureza lacunar» (Didi-Huberman, 2012, p. 210). Mas, frequentemente, as lacunas são 

reflexos de censuras deliberadas, de atos de violência, dominação, exploração. O arquivo 

é vestígio, não só do tempo que o atravessou, mas de toda a ação – real e irreal  – que 

implica a sua existência: «não deveríamos reconhecer em cada documento da barbárie, 

algo assim como um documento da cultura que mostra não a história propriamente dita, 

mas uma possibilidade de arqueologia crítica e dialética?» (Didi-Huberman, 2012, p. 211). 

Não se pode fazer uma “história simples” a partir de acontecimentos complexos e não se 

pode reduzir a dialética do passado a narrativas unilaterais. Assim, levanta-se uma 

segunda questão: a que tipo de conhecimento pode dar lugar a imagem? Qual é a 

contribuição que as imagens podem conceber ao conhecimento histórico? Isso pode-nos 

remeter à ideia de atlas, no sentido em que: a construção do pensamento histórico feita a 

partir de imagens pode ser um caminho para o problema da representação da história. 

Mas, para refletirmos sobre tal questionamento precisamos de partir do princípio que o 

atlas é um instrumento anacrônico, uma vez que tempos heterogêneos trabalham sempre 

juntos, e que «a imagem não é um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis, 

é uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo» (Didi-Huberman, 2012, p. 207). 

Podemos, justamente, pensar que o motivo de as imagens não estarem somente no 

presente, é por serem capazes de tornar visíveis as relações complexas entre história e 

memória. Sobre o anacronismo das imagens, Gilles Deleuze sugere:  

 

Parece-me evidente que a imagem não está no presente [...] A própria imagem é 

um conjunto de relações de tempo de que o presente só deriva, apenas como um 

múltiplo comum, ou como o mínimo divisor. As relações de tempo nunca se veem 

na percepção ordinária, mas sim na imagem, enquanto criadora. Torna sensíveis, 

visíveis, as relações de tempo irredutíveis ao presente.  (Deleuze, 1986, p.270) 

 

Assim, o sentido das imagens está em uma constante transformação que varia 

independentemente do presente, pois ele é múltiplo, mas atravessa o tempo carregando 

as impressões que marcaram a sua origem. A partir de Deleuze, estipulamos que as 

imagens de arquivo podem ser olhadas e interrogadas em nosso presente, para que a 

história e a memória sejam entendidas e interrogadas nas imagens.  
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 Aqui, o atlas se apresenta como uma aposta para o problema da reconstrução da 

história, já que, graças à sua essência transversal, escapa às teleologias39 e torna visível 

os anacronismos e os encontros de temporalidades contraditórias que afetam cada 

período, cada acontecimento, cada pessoa, cada gesto. É a aposta que as imagens, 

combinadas de certo modo, poderiam nos oferecer a possibilidade – e o recurso – 

inesgotável de releitura do mundo. Isto é, de ligar fragmentos desiguais, de redistribuir a 

disseminação dos eventos e de combinar acontecimentos aparentemente aleatórios, pois 

ler o mundo é, também, “reatar as coisas do mundo” segundo suas relações “íntimas e 

secretas”, suas “correspondências” e suas “analogias”.  

 Assim, a história pode-se apresentar mais efetivamente, com todas as suas 

complexidades relativas ao tempo, todas as suas múltiplas perspectivas, suas 

incompatibilidades, analogias e dilemas. A partir de Walter Benjamin, Didi-Huberman 

diria que «a história como devir das coisas, dos seres, das sociedades (...) “na contramão 

do pelo demasiado brilhoso” da história-narração, esta disciplina desde há tempos 

alienada por suas próprias normas de composição literária e memorativa.» (Didi-

Huberman, 2012, p. 212) 

 

Figura 32 - Aby Warburg. Bilderatlas Mnemosyne (1927-1929). Londres, Warburg Institute Archive. Foto: The 
Warburg Institute.   

  

 
39 “A teleologia é o estudo filosófico dos fins, isto é, do propósito, objetivo ou finalidade. Embora o estudo dos 
objetivos possa ser entendido como se referindo aos objetivos que os homens se colocam em suas ações, em 
seu sentido filosófico, teleologia refere-se ao estudo das finalidades do universo.”  
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Teleologia (consulta em: 03/09/2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teleologia
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CAP. 2 

MEMÓRIA E ESQUECIMENTO 
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OS RESÍDUOS DA CULTURA NA FEIRA DA VANDOMA: 

UM LUGAR DE MEMÓRIA E DE ESQUECIMENTO 
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TEXTO 07 - OS RESÍDUOS DA CULTURA 

 Partindo da possibilidade de a cultura ser tomada como a maior e a mais singular 

manifestação indentitária de uma nação, com o antropólogo Edward Burnett Tylor, 

cultura pode ser entendida com um «complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, 

morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro 

de uma sociedade» (Tylor, 1920, p. 18). Sendo assim, cultura pode ser pensada como um 

fenômeno dinâmico, que se desenvolve através de mecanismos adaptativos e 

acumulativos e, também, como reflexo da sobreposição de diferentes camadas históricas. 

À vista disso, pode-se dizer que, ao longo dos anos, a cultura está suscetível a uma 

inevitável evolução e transformação de parte das suas caraterísticas como consequência 

do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e dos eventos sociopolíticos e 

antropológicos que a envolve.  

 A inevitável evolução e transformação da cultura deixa para trás uma série de 

vestígios de como já foi um dia. Nisto, monumentos, construções antigas, ruínas, 

tecnologias obsoletas – como aparelhos eletrônicos, utensílios domésticos, maquinários, 

ferramentas etc. – ou, até mesmo, simples objetos arcaicos, podem ser exemplos dos 

vestígios dessas transformações. Em uma escala menor, esses vestígios tomam-se como 

resíduos, no sentido da sua resistência às transformações do tempo e da sua persistência 

em existir. Os resíduos são como uma matéria insolúvel que se deposita no fundo de um 

filtro, uma substância restante de um processo maior, que muitas vezes, demora anos ou, 

até mesmo, séculos para desaparecer.  

 No seguimento do que foi mencionado acima, propõe-se, no contexto desta 

pesquisa, nomear os resíduos remanescentes das transformações da cultura de resíduos 

da cultura. Nisto, poderá designar-se por resíduo da cultura um objeto ou bem-material 

que esteja em dissonância com seu tempo – em relação ao seu uso e/ou aparência – mas, 

que, ainda, exerça alguma função prática e/ou simbólica no seu contexto atual. Em geral, 

são objetos – ou bens materiais – que resistem ao tempo sobre a proteção de uma frágil 

usabilidade, do seu caráter memorável e de uma peculiaridade que chamaremos de 

“vontade de existir”. A “vontade de existir” pode ser uma força proporcional ao valor que 

lhe é investido pelo humano – o observador –, no sentido de que é quem o investe de 

memória (valor). Também pode ser entendida como uma resistência ao tempo, uma 

persistência em continuar presente – fisicamente – no mundo, mesmo diante da sua 
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possível obsolescência, do seu desuso ou do seu abandono. As antiguidades 40  e os 

artefatos41 também poderão, aqui, ser incluídos como resíduos da cultura, desde que o 

seu uso – prático ou simbólico – ainda seja praticado de alguma maneira. Até certo ponto, 

os resíduos da cultura podem fazer parte do nosso cotidiano e serem percebidos nas mais 

variadas situações: um gramofone que pode ser facilmente encontrado na casa de uma 

pessoa idosa e que ela – ou outra pessoa – ainda fazem dele uso; ou um artefato, como um 

amuleto, que é utilizado por alguém como um adorno no pescoço; ou mesmo objetos 

corriqueiros como um candeeiro, um ferro de passar roupa a brasa, uma câmera 

fotográfica analógica ou, até mesmo, um relógio de bolso.   

 Devido ao seu caráter anacrônico, muitas vezes os resíduos da cultura podem 

funcionar metaforicamente como um “portal” – criando uma conexão entre espaço-

tempo de locais distintos – de maneira que nos permitem acessar informações e 

experiências vividas (ou não) – no passado remetendo-nos a uma memória. Essa memória 

pode ser projetada de acordo com o repertório, vivências e experiências individuais de 

cada pessoa, pois ela «se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto» 

(Nora, 1993, p. 09), tornando-a numa experiência individual e subjetiva. Mas as 

concepções de memória e de história não devem ser vistas como a mesma coisa.  

 Segundo o historiador Pierre Nora, a história compõe experiências coletivas e está 

vinculada a acontecimentos passados e concretos, de experiências e eventos reais42 que, 

de fato, aconteceram; como o período das grandes Cruzadas entre os sécs. XI e XII; a 

Segunda Guerra Mundial, ou a queda do muro de Berlim. Já a memória está associada a 

experiências individuais que, apesar de estarem vinculadas ao passado, não estão, 

necessariamente, associadas a eventos reais ou a eventos vividos por esses indivíduos43. 

Para esclarecer essa diferenciação, Nora nos explica que: 

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está 

em permanente evolução, aberta a dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

 
40 “Antiguidades, em determinados locais tratadas como relíquias, e em outros como velharias, são objetos 
antigos que remetem ao passado da humanidade.” Momigliano, Arnaldo (2014). História antiga e o 
antiquário. Anos 90. V.21 n.39, p. 19-76 
41  “Objeto fabricado pelo homem que dá informações sobre a cultura do seu criador e usuários.” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artefato consulta em 18/08/2020 
42 Nora, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. 1993, P.09 
43 Nora, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. 1993, P.09 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Artefato
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manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. A 

história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe 

mais (...). A história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e 

discurso crítico (...), permanece a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação 

para o universal (Nora, 1993, p. 09). 

 

Como se viu em Nora, memória e história são ideias diferentes, mas que se confundem 

constantemente por ambas estarem ligadas ao passado. Os resíduos da cultura também 

são objetos que pertencem ao passado e que podem ser vistos, metaforicamente, como 

testemunhas, ou mesmo, arquivos da história que, mesmo que nós nunca tenhamos tido 

uma experiência concreta com esses objetos, podem ter a capacidade de cristalizar e 

refugiar a memória. Isso pode ser explicado pela vontade de memória que lhes é investida, 

como vamos entender mais adiante a partir do conceito de lugar de memória de Pierre 

Nora. 
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TEXTO 08 - Lugar de Memória & Lugar de Esquecimento 

 Será que a aceleração da história é reflexo de um mundo envolto no fenômeno da 

globalização, massificação e midiatização? E será, também, indicativo da enorme 

distância que criamos entre a memória verdadeira, social, intocada e aquilo que só é 

história, vestígio e trilha? A importância dos lugares que cristalizam e refugiam a memória, 

está ligada a esse momento histórico no qual «a consciência de ruptura com o passado se 

confunde com o sentimento de uma memória esfacelada (...). Há locais de memória 

porque não há mais meios de memória» (Nora, 1993, p. 07). As práticas e os meios de 

memória se demonstram cada vez mais dissonantes em relação aos valores da sociedade 

ocidental contemporânea, que celebra o imediatismo, a praticidade e a otimização de 

qualquer processo. Se as transformações às quais estamos condicionados pelo 

sentimento constante de mudança rapidamente tornam o passado em história, a ideia de 

memória surge como resistência a uma sociedade que insiste, cada vez mais, em afastar-

se da sua ancestralidade.  

 Os ditos lugares de memória surgem como uma resposta a um mundo que vive à 

margem da varredura da história e de um sentimento constante de progresso. O que 

constitui os lugares de memória é um jogo entre memória e história, no qual a interação 

destes dois fatores pode determinar o que Nora nomeia de “vontade de memória”. Sobre 

o conceito de lugar de memória Nora sugere que: 

 

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, 

só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. Mesmo um 

lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma 

associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual. 

Mesmo um minuto de silêncio, que parece o extremo de uma significação 

simbólica, é, ao mesmo tempo, um corte material de uma unidade temporal e serve, 

periodicamente, a um lembrete concentrado de lembrar. Os três aspectos 

coexistem sempre (...). É material por seu conteúdo demográfico; funcional por 

hipótese, pois garante ao mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua 

transmissão; mas simbólica por definição visto que caracteriza por um 

acontecimento ou uma experiência vivida por pequeno número uma maioria que 

deles não participou (Nora, 1993, p. 21-22).  
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Segundo Nora44, os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há 

memória espontânea e que é preciso criar artifícios, ações que evoquem práticas 

coletivas, rituais e celebrações, porque essas ações não são naturais. Sem o olhar atento 

e uma vigilância celebrativa dessas questões, os lugares de memória passam a ser 

engolidos pela história. Mas se estes não estivessem ameaçados pela história, tão pouco 

teriam a necessidade de se construírem com um intuito de preservação. Em compensação, 

se a história não se apoderasse dos lugares de memória para deformá-las, reconfigurá-las 

e petrificá-las, não seriam lugares de memória. Em Nora, memória e história possuem uma 

relação paradoxal. Ao mesmo tempo que caminham juntas elas se separam, se 

aproximam e se repelem; sustentam-se uma na outra ao mesmo tempo que se 

desconstroem. É nesta via de mão dupla que se constitui essa relação.  

 Em contraponto, o lugar de memória também pode ser visto como um lugar de 

esquecimento. O esquecimento, neste contexto, pode ser entendido no sentido de anulação, 

evitamento, de fuga da realidade ou, mesmo, de puro esquecimento, pois se acumulamos 

experiências e recordações, há coisas que, simplesmente, nos escapam. Se a memória está 

vinculada a experiências individuais, subjetivas e que não são, necessariamente, reais, 

pode, porventura, estar em conflito com a história, ou seja, com a realidade, com os fatos. 

Deste modo, podemos depreender que, a partir do momento em que a história é 

relativizada ou mediada pela subjetividade da memória, a realidade, em alguma medida, 

passa a ser negada. Essa experiência pode ser entendida como uma tentativa de fuga, de 

uma possível negação da realidade, ou de uma tentativa de esquecimento. Neste sentido, 

Paul Ricouer nos explica como o desequilíbrio entre memória e história pode-se tornar 

uma estratégia do esquecimento.  

As estratégias do esquecimento enxertam-se diretamente no trabalho de 

configuração: evitamento, evasão, fuga. Falávamos de reapropriação do passado 

histórico, é preciso falarmos igualmente da privação dos atores do seu poder 

originário, o de narrarem-se a eles próprios. É difícil destrincar a responsabilidade 

pessoal dos atores individuais, da das pressões sociais que trabalham 

subterraneamente a memória coletiva. Essa privação é responsável por esta 

mistura de abuso de memória e de abuso de esquecimento que nos levaram a falar 

 
44 Nora, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. 1993, P.13 
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de demasiada memória aqui e de demasiado esquecimento ali. É da 

responsabilidade do cidadão guardar um justo equilíbrio entre estes dois excessos.  

(Ricouer, 2003, “Haunting Memories? History in Europe after Authoritarianism” 

conference)  

Portanto, o esquecimento pode ser encarado como um contraponto da memória, visto que 

os dois conceitos se apoiam no enaltecimento de um e no apagamento do outro. Se a 

memória é uma experiência que é, em parte, seletiva, o esquecimento se manifesta nos 

eventos excluídos, nos que não foram “selecionados”. Ele se esconde nas sombras da 

memória ocupando os espaços que ela ignora, as lacunas deixadas para trás. É o limbo 

dos eventos indesejados, uma conciliação entre a perda de informação por falta de 

lembrança e a perda de informação por uma memória seletiva. Posto isto, o lugar de 

memória, paradoxalmente, também pode ser o lugar de esquecimento. Mas, as 

ambiguidades e contrapontos entre estes dois conceitos não precisam acontecer, 

necessariamente, no âmbito imaterial das ideias, pois, também, podem-se manifestar e 

ser experienciadas no âmbito material e das relações humanas. 

 Tome-se como exemplo uma feira de mercadorias usadas. A partir deste espaço 

somos capazes de perceber essas interseções, na qual a coexistência de bens materiais 

usados e pessoas, pode ser uma prática desses conceitos. Esses mercados informais são 

considerados um lugar de memória a partir do momento em que criam um jogo de 

interação entre memória e história através da fruição entre pessoas e objetos. Neste caso, 

não estamos falando de qualquer objeto, porque estes são capazes de se assumirem como 

resíduos da cultura, objetos que pertencem ao passado, que são testemunhos e arquivos 

da história e que têm a capacidade de cristalizar e de refugiar a memória. Também 

podemos pensar que o valor comercial dado a esses objetos usados, é um valor subjetivo 

e que está, diretamente, ligado a essa “vontade de memória” que os objetos suscitam na 

pessoa que o vende e na pessoa que os pretende adquirir. Ou seja, esse valor é 

proporcional à “vontade de memória” que lhe é investida. Por outro lado, as feiras de 

usados também podem ser um lugar de esquecimento, já que os resíduos da cultura são, 

também, tudo aquilo que restou, como a matéria que remanesce ou que persiste em 

existir, são os bens materiais indesejados, esquecidos ou que queremos esquecer. O ato 

de comercializar esses objetos pode ser uma tentativa de esvaziar o sentido – ou 

significado – desses objetos para o preencher com outro, como uma tentativa de 
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ressignificar a sua memória e/ou o seu significado histórico. Partindo deste raciocínio, é 

plausível enquadrar a Feira da Vandoma (Porto) como um lugar de memória. 
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TEXTO 09 - A Feira da Vandoma 

 A Feira da Vandoma é um mercado informal de bens-materiais usados que acolhe 

praticamente qualquer tipo de oferta e demanda. Podem ser encontrados desde 

conjuntos de louça, roupas, bicicletas, discos, livros, brinquedos, jóias, ferramentas, 

eletrodomésticos e, até mesmo, peças de carro. Todos esses itens fazem parte da 

paisagem caótica e heterogênea da feira que acontece aos sábados na avenida 25 de Abril 

entre as freguesias de Bela Vista e Godim na cidade do Porto, Portugal. A feira tem lugar 

numa avenida ocasionalmente bloqueada para o evento e dispõe de apenas dois 

corredores para circular entre os feirantes; um corredor pelo lado esquerdo e outro pelo 

lado direito, sendo que este fluxo não contém uma lógica de mão e contramão. 

Dependendo do horário e do clima do dia, o acúmulo de pessoas pode-se intensificar e 

tornar a feira um pouco caótica, o que ajuda a perceber as diferentes relações de 

comunicação e de negociação feitas entre os feirantes e visitantes. Existem barracas que 

dispõem de objetos cuidadosamente selecionados – de acordo com tema, material ou ano 

de fabricação – e, algumas delas, até com um critério cuidadoso relativo à sua qualidade 

de antiguidade. Ao mesmo tempo, encontram-se feirantes que dispõem de estruturas 

extremamente simples, como modestos tecidos estendidos sobre o chão, sem qualquer 

critério em relação à variedade e à qualidade dos objetos disponíveis. Curiosamente, não 

existe comércio de alimentos ou bebidas, porque o foco do evento consiste pura e 

simplesmente na venda e, ocasionalmente, na permuta de objetos usados.  

 Criada de maneira espontânea por estudantes na década de setenta45, a Feira da 

Vandoma surgiu como um comércio informal de livros e roupas usadas. Com o tempo, 

mais comerciantes começaram a participar na iniciativa até que esse encontro se 

consolidou como a mais conhecida feira popular de produtos usados do Porto. Hoje, a 

variedade e oferta de produtos que podem ser encontrados vão desde pequenos 

utensílios domésticos, acessórios pessoais e ferramentas, até documentos, publicações e 

álbuns de fotografia antigos. A feira já foi realocada46 pelo menos duas vezes e continua, 

mesmo assim, a decorrer com a mesma intensidade. Logo, não é reconhecida pelo local 

físico onde existe, mas pelo viés do ritual do encontro proporcionado entre 

pessoas/comunidade e objetos/mercadorias. 

 
45 http://portoby.livrarialello.pt/feira-da-vandoma-um-marco-portuense/ consulta em 19/08/2020 
46 https://www.cm-porto.pt/feiras-e-mercados/feira-de-vandoma consulta em 18/08/2020 

http://portoby.livrarialello.pt/feira-da-vandoma-um-marco-portuense/
https://www.cm-porto.pt/feiras-e-mercados/feira-de-vandoma
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 A Feira da Vandoma pode ser pensada como um lugar de memória, porque 

coexiste, simultaneamente, nos três sentidos da palavra: material, simbólico e funcional. 

No sentido material, pode ser, assim, considerada pelos materiais, objetos, produtos e 

mercadorias que são os grandes protagonistas e que justificam, em grande parte, a 

existência da feira. Tal não é de estranhar, uma vez que «os lugares de memória são antes 

de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa 

história que a chama, porque ela a ignora» (Nora, 1993, p. 12). A persistência desses 

objetos em existir nesse lugar enquanto último refúgio antes do seu descarte completo, 

pode ser uma “vontade de memória”, já que o «que os constitui é um jogo da memória e 

da história, uma interação dos dois fatores que leva a sua sobredeterminação recíproca; 

sem essa vontade, os lugares de memória são lugares de história» (Nora, 1993, p. 22). 

Também é no sentido simbólico pelo caráter ritualístico que o encontro ocupa na 

comunidade, performado através dos gestos de negociação, comunhão e troca entre as 

pessoas. «Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, (...). Sem vigilância comemorativa, a história depressa os varreria» (Nora, 

1993, p. 13). E no sentido funcional porque, cristaliza parte da memória coletiva local, 

possibilitando um sentimento de formação de identidade e de pertencimento. Ao mesmo 

tempo, também garante a cristalização da lembrança – a partir da força de rememoração 

que esses objetos podem suscitar em relação ao passado das pessoas – e sua transmissão, 

mesmo que essa memória tenha sido vivida apenas por um pequeno número de pessoas.  

 Em contraponto à ideia de lugar de memória, a Feira da Vandoma também é capaz 

de ser entendida como um lugar de esquecimento, por ser um dos últimos refúgios desses 

objetos abandonados, descartados, esquecidos. De um ponto de vista metafórico, estes 

são os arquivos, documentos e testemunhos dos eventos da história – ou agentes da 

memória – que podem ter uma relação com um passado que quer ser esquecido ou 

apagado.  

 Na Feira da Vandoma é, por exemplo, possível encontrar documentos – como 

ações, contratos de venda ou cadernos de contabilidade – de empresas portuguesas do 

séc. XIX que atuavam em territórios colonizados. Estes arquivos, dispostos na condição 

de resíduos da cultura, são, também, testemunhos da história, obras do passado que 

perduraram ao longo do tempo, e que concentram, em si, uma enorme significância 

histórica. Nas palavras de Walter Benjamin, não «há um documento da cultura que não 

seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. E, assim como ele não está livre da 
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barbárie, assim também não o está o processo de sua transmissão, transmissão na qual 

ele passou de um vencedor a outro» (Benjamin, 2005, p. 70). Assim, estes “documentos 

da barbárie”, aqui entendidos deste modo, porque concentram em si um poder simbólico 

ligado ao período colonial, podem  ser vistos como ecos e frutos de uma realidade cujos 

contornos, marcas e registros históricos, foram dissimulados e esvaziados, pelo seu valor 

nostálgico. Tomemos como exemplo o processo de colonização dos territórios invadidos 

na América do Sul e no continente Africano, como a história nos pode mostrar, nunca foi 

caracterizado por ações recíprocas ou pacíficas47 . Logo, podemos pensar que grande 

parte das empresas, independentemente do ramo, fundadas dentro deste contexto, 

atuavam em um território que foi condicionado à exploração e à violência do colonialismo.  

 Estes são fatos que, muitas vezes, são relativizados ou diminuídos diante do valor 

nostálgico – afetivo – que o objeto suscita, no sentido em que esses documentos – ou 

arquivos da história – são vistos com um certo fascínio pelo seu caráter de antiguidade e 

que, muitas vezes, se acaba sobrepondo à realidade histórica do documento/objeto. Será 

que a distância temporal desses documentos lhes confere uma espécie de aura, 

justamente pela sua capacidade de invocar um outro tempo através da sua “vontade de 

memória”? Por outro lado, essa distância pode ativar um processo de apagamento – ou 

apaziguamento – libertando os documentos da sua dimensão negativa, ou mesmo do seu 

estatuto de prova de um determinado acontecimento. O valor real e a história que esses 

documentos transportam – ou guardam – sofrem uma transmutação que é operada pelo 

tempo, esse intervalo que separa o comprador da data do documento, mas, também, pela 

forma como esse sujeito/comprador e a sua experiência foram condicionados até aí, num 

contexto de contínuo apagamento do passado; apagamento esse que se efetiva num olhar 

alheado e de um certo encantamento do curioso que faz a sua investida na Vandoma, à 

procura de relíquias e de antiguidades.  

 Quando enaltecemos períodos históricos como o período colonial da América 

Latina através de uma narrativa que os eleva ao status de “período dos descobrimentos” 

ou mesmo “período das conquistas”, estamos, automaticamente, negando – ou 

diminuindo – um violento processo histórico de invasão e abuso de poder em prol da 

 

47 Para ler mais sobre: Galeano, Eduardo. As veias abertas da América Latina; tradução de Sergio Faraco. Porto 
Alegre, RS: L&PM, 2012. 
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construção de uma memória que iliba a responsabilidade de determinados países e atores 

da história. Como uma possível consequência desse processo de apagamento – ou 

ressignificação – da história, a experiência do sujeito que compra esses documentos surge 

condicionada desde o primeiro momento a uma memória que o impede de se relacionar 

com a realidade histórica do objeto. Aqui, o olhar do sujeito em causa torna-se o momento 

condicionante para que a memória não esteja de acordo com a história. Em contraponto, 

este também pode ser o momento em que o objeto se liberta. Ou seja, que ele se esvazia 

do seu passado histórico entrando numa nova cadeia de olhares – e significações –, onde 

o seu rompimento em relação ao espaço/tempo em que foi produzido, o coloca numa 

total – ou parcial – omissão do seu contexto e, a partir daí, passa a ter o valor de mera 

curiosidade/antiguidade que pode, mesmo, vir a incorporar uma coleção ou um gabinete 

de curiosidades. 

 Todo esse processo pode ser visto como: uma ação da memória – afetiva, subjetiva, 

vulnerável  – sobrepondo a história – real, coletiva, concreta; um lugar de esquecimento 

atuando nas sombras, nas lacunas e espaços deixados para trás pelo lugar de memória; e 

uma “mistura de abuso de memória e de abuso de esquecimento que nos levaram a falar 

de demasiada memória aqui e de demasiado esquecimento ali 48 ”, como vimos 

anteriormente em Ricouer. Neste caso, estes documentos podem ser um lugar de 

memória levando em conta a sua qualidade de arquivo, da sua “persistência em existir” e 

da sua “vontade de memória”. Mas, também, é um lugar de esquecimento a partir do 

momento em que a história é, simbolicamente, negada – ou esquecida –, numa conciliação 

entre a perda de informação por falta de lembrança e a perda de informação por uma 

memória seletiva. Desta maneira, a Feira da Vandoma é detentora – ou reservatório – dos 

resíduos da cultura e entendida, simultaneamente, como um possível lugar de memória e 

possível lugar de esquecimento. Isto é, pode resgatar e cristalizar parte da memória 

coletiva local, ao mesmo tempo que pode revelar um esquecimento seletivo manifestado 

pela ausência de memória. Esta é uma relação paradoxal, cíclica e complementar, na qual 

uma ideia se manifesta no vazio da outra e que se chocam nas entrelinhas.  

 

 

 

 
48 Ricouer, Paul, 2003, “Haunting Memories? History in Europe after Authoritarianism” conference. 
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Figura 33 - Feira da Vandoma. Porto. Foto: Nghia Nguyen via fleamapket.com 

 

Figura 34 - Feira da Vandoma (2019). Objetos usados à venda. Porto. Foto: Tiago Eiras 
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35.  36. 

Figura 35 - Feira da Vandoma (2019). Objetos usados à venda. Porto. Foto: Tiago Eiras 

Figura 36- Feira da Vandoma (2019). Objetos usados à venda. Porto. Foto: Tiago Eiras 

 

37. 38. 

Figura 37 - Feira da Vandoma (2019). Objetos usados à venda. Porto. Foto: Tiago Eiras 

Figura 38 - Documento de empresa Portuguesa que atuava em Angola adquirido na Feira da Vandoma (2019). 
Foto: Tiago Eiras 
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TEXTO 10 - A SUBVERSÃO DA HISTÓRIA E A ELASTICIDADE DA MEMÓRIA NA 

PRÁTICA ARTÍSTICA 

 Para aprofundarmos algumas das questões discutidas no primeiro capítulo, e 

início do segundo, convida-se o leitor a construir uma reflexão crítica, no âmbito das artes 

plásticas, acerca da produção de dois artistas brasileiros, Ricardo Burgarelli e Jaime 

Lauriano, com os quais foram realizadas duas entrevistas distintas abordando as 

especificidades de cada um. A partir das reflexões teóricas desencadeadas ao longo desta 

pesquisa em torno de três pilares principais, história, memória e arquivo – e os seus 

desdobramentos –, seria interessante pensarmos no potencial destes pilares enquanto 

engrenagens na produção artística relacionando-os com o trabalho de Burgarelli e 

Lauriano. Apesar de parte das análises feitas ao longo da dissertação partirem do período 

colonial da América Latina como referência, a dialética em torno destes pilares pode ser 

entendida como algo universal, no sentido de que pode ser compreendida – e relacionada 

– dentro de contextos, tempos, povos e períodos históricos distintos. Neste viés, a 

produção artística de Burgarelli e Lauriano, pode-se tornar solo fértil para percebermos 

as entrelinhas e as possibilidades de materialização das discussões abordadas até aqui. 

Os dois artistas possuem trabalho artístico com uma enorme capacidade de aglutinação 

e de síntese dos conceitos previamente abordados. Ambos, lançam, sendo que cada um à 

sua maneira, um olhar crítico e inventivo, sobre o passado; sobre os mecanismos de 

produção de história; sobre as imagens de arquivo; e tiram partido da reconfiguração de 

objetos e de resíduos da cultura como matéria-prima. O aprofundamento nas 

especificidades históricas pertinentes à investigação conceitual do trabalho de cada um, 

também é, um denominador comum a estes artistas que buscam fundir os campos da 

teoria e da prática, para iluminar o possível esvaziamento histórico de períodos, ou 

eventos, específicos do passado.  

 O trabalho de Ricardo Burgarelli é marcado pela (re)construção de narrativas 

históricas feitas na perspectiva dos sujeitos e/ou fatos que foram descartados pela 

“história oficial”. O artista explora diferentes mídias, como: objeto, desenho, serigrafia, 

vídeo e fotografia, configurados no espaço expositivo como um “espaço de narração”. 

Quase como um coletor – ou colecionador – o artista se empenha, através do trabalho de 

campo, na busca de objetos, elementos, ou fragmentos, que nas palavras de Burgarelli, 

possam dar “elasticidade” à memória histórica dos eventos, ou períodos, que suas 
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investigações abordam. Isso se dá através da valorização dos “conteúdos latentes e 

expectantes ao invés de delimitar e sujeitar o material a um enquadramento que limite 

superficialmente os objetos, documentos, imagens49”. Inferno Verde (2013-2015) (figura 

39), por exemplo, articula-se a partir do estudo e elaboração de memórias relativas à 

Colônia Penal de Clevelândia do Norte50, Brasil (AP). Burgarelli, em parceria com a artista 

Luísa Horta, constrói um espaço de relato híbrido – constituído por diferentes mídias e 

suportes –, a partir da apropriação poética e da manipulação do arquivo – real e fictício – 

pertencentes a este campo de trabalho forçado instalado na região do Oiapoque (AP). 

Desta maneira, os objetos, anseios e situações históricas, bem como o arquivo, estão em 

constante movimento, não devendo ser reduzidos a seus vínculos contextuais 51, pois 

esses objetos antigos podem indicar novas e diferentes diretrizes. Nas palavras de 

Burgarelli “poderíamos dizer que a história é algo que está vivo, em constante 

transformação, e que pode ser transformada no presente.52” Em relação aos materiais 

utilizados nas suas obras, Burgarelli revela que: 

 

Para além da dificuldade circunstancial, imagino que há ao menos três tipos de 

materiais do passado a serem trabalhados: aquele que foi esquecido (a luta e a 

resistência dos oprimidos) e que pode ser lembrado; aquele que fora recalcado 

(bolor reacionário fascista impregnado na cultura) e precisa ser elaborado; e 

aquele que ainda não veio a ser (a vida sem opressões), e que é imperioso ser 

realizado. (Anexo: entrevista com Ricardo Burgarelli, p. 121) 

 

Em alguma medida, a ideia de atlas também pode ser associada a Inferno Verde, a partir 

do momento em que propõe um diálogo transversal entre imagens, texto e objetos 

distintos. O projeto, se torna um mapa ou uma constelação de objetos e documentos de 

 
49 Anexo: Entrevista com Ricardo Burgarelli, p.118 
50 “Colônia Penal de Clevelândia do Norte - campo de trabalho forçado instalado na região do Oiapoque (AP) na 
ocasião do regime de exceção durante o governo de Arthur Bernardes, presidente da República dos Estados 
Unidos do Brasil de 1922 a 1926. O estado de sítio foi instituído pela República em repressão à ascensão de 
movimentos revolucionários, deflagração de greves gerais, revoltas e insurgências ocorridas. De 1924 à 1926, 
Clevelândia do Norte foi o local para onde foram expatriados os diversificados presos políticos e comuns da 
época.” (consulta em: 07/09/2020) 
51 Idem. 
52 Anexo: Entrevista com Ricardo Burgarelli, p.117  
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diferentes categorias, cuja leitura-análise poderá oferecer resultados distintos e se 

mantém aberto a novas interpretações.  

 Relembrando que um atlas segundo Didi Huberman, é composto por imagens que 

estão dispostas sobre uma mesa, de maneira que possamos relacionar e reconfigurar a 

ordem dos eventos divagando segundo uma cuidadosa, exímia e crítica, vontade de saber. 

Dispondo horizontalmente os conteúdos sobre uma superfície, podemos, de alguma 

forma, “nivelar” todos os conteúdos e criar uma sequência, ou encadeamento, segundo 

uma nuvem de sentido que se adensa através das relações que os diferentes gestos 

estabelecem entre si. Assim, através da noção de atlas e da boa vizinhança entre imagens 

(Aby Warburg), Inferno Verde pode ser entendido como detentor da capacidade de expor 

a fragilidade e a ambiguidade das imagens, objetos e textos, introduzindo uma dimensão 

sensível, múltipla e híbrida do saber. 

 

Figura 39- Ricardo Burgarelli e Luísa Horta. Inferno Verde (2013-2015). Instalação com dimensões variáveis. Foto: 
Ricardo Burgarelli 
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O anacronismo também pode ser relacionado com o trabalho de Burgarellli. Isto porque, 

entendendo o anacronismo como algo que atravessa as noções de espaço/tempo, os  

objetos, não só detêm uma reverberação para além dos limites compreendidos em sua 

época de criação, mas, nas palavras de Burgarelli, fruto de “uma questão de dialética 

histórica no qual o deslocamento pode ser elucidativo53”, ou seja, uma vez que esses 

objetos são deslocados do seu lugar de origem, eles podem nos revelar novas 

perspectivas sobre os acontecimentos que as envolvem. Em seu trabalho Democracia 

contra o kapital (2013), que consiste em uma série de fragmentos de imagens filmadas 

durante as manifestações de junho de 2013 em Belo Horizonte (Brasil), em película (filme 

super 8mm), o caráter anacrônico pode ser pensado pelo viés da técnica utilizada na sua 

materialização. Isto porque a sua visualidade remete a algo antigo – pela qualidade da 

imagem do filme super-8mm – e porque está, ao mesmo tempo, registrando eventos 

atuais. Sobre este trabalho, o artista comenta que: 

 

As pessoas dizem que parece algo muito antigo e que estranham quando 

percebem um elemento contemporâneo; é curioso isso pois tem a ver com o 

instrumento técnico, com o material película-filme, com uma estética que, mais do 

que isso, se mostra também uma poética sentimental associada à mídia. (Anexo: 

entrevista com Ricardo Burgarelli, p. 122) 

 

Neste momento, a ideia – ou visualidade – do que sugere ser o passado, coexiste com os 

eventos do presente causando uma espécie de ruído nestas imagens, uma dúvida em 

relação a procedência e ao tempo em que aqueles registros foram feitos. Em alguma 

medida, isso pode remeter à questão da fragilidade e vulnerabilidade do arquivo em 

relação a quem os produz, pois, lembremos, aquele que detém o arquivo – os registros da 

história –, é o mesmo que detém o poder, da organização da história. É ele quem dispõe 

das informações necessárias para organizar e construir uma narrativa dentro dos seus 

interesses. 

 

 
53 Anexo: Entrevista com Ricardo Burgarelli, p.122  
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Figura 40 - Ricardo Burgarelli. Democracia contra o Kapital (2013). frames: super 8mm, Kodak Tri-x e Ektachrome. 
dimensões variáveis. Foto: Ricardo Burgarelli 

Burgarelli também utiliza o arquivo material – como documentos, fotos, objetos - como 

suporte em um dos seus trabalhos e dialoga diretamente com a construção de narrativas 

por parte das estruturas de poder – no caso, os grandes meios de comunicação. Em 

América, vá se foder com a sua bomba atômica, o artista imprimiu, em serigrafia, a silhueta 

de um cogumelo atômico sobre as imagens das primeiras páginas dos jornais brasileiros 

publicados nos dias subsequentes ao ataque nuclear dos EUA à cidade japonesa de 

Hiroshima. Tal gesto deveu-se ao facto de nenhum dos jornais utilizados por Burgarelli 

noticiar a queda da bomba nuclear no Japão. Por tudo isto, esta peça pode ser pensada 

como um exemplo de esvaziamento da história feita através do arquivo. Ou seja, a partir 

do momento em que um dos acontecimentos mais violentos e marcantes do séc. XX, não 

foi comunicado pelos maiores veículos de comunicação impresso da época – os jornais –, 

a omissão ou não referencição pode passar a ser vista como uma tentativa de apagamento 

ou esvaziamento da história. Pois, tornar algo vazio, lembremos, é extirpá-lo de todo seu 

significado, é anular a sua presença e torná-lo num campo onde não existe nada. Quando 

esvaziamos algo, consequentemente, diminuímos a sua presença no mundo e o tornamos 

menos significativo ou, até mesmo, extinto. Este projeto também nos poderia remeter, ao 

esquecimento induzido pela manipulação da memória, como vimos em Ricouer, no qual, o 

esquecimento está vinculado ao caráter seletivo e mediador da narrativa. Tal como é 
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impossível lembrar tudo, é impossível narrar tudo: «As estratégias do esquecimento 

enxertam-se diretamente nesse trabalho de configuração: pode-se sempre narrar de 

outro modo, suprindo, deslocando as ênfases, refigurando diferentemente os 

protagonistas da ação assim como os contornos dela» (Ricouer, 2000, p.455). 

               

Figura 41 - Ricardo Burgarelli. América, vá se foder com a sua bomba atômica (2011-2014). Serigrafia sobre papel. 
150 x 120 cm. Foto: Ricardo Burgarelli.  

 A análise e a subversão das narrativas utilizadas na produção da história, também 

é um recurso utilizado por Jaime Lauriano. Parte da/ A criação de seus trabalhos está 

marcada por um exercício de síntese entre o conteúdo de suas pesquisas e estratégias de 

formalização. Lauriano nos convoca a examinar as estruturas de poder contidas na 

produção da história através de peças audiovisuais, objetos e textos críticos, que 

evidenciam as relações de violência mantidas pelas instituições de poder e controle do 

Estado brasileiro. Assim, sua produção busca trazer à superfície traumas históricos 

relegados ao passado, aos arquivos confinados, em uma proposta de revisão e 

reelaboração coletiva da História.  

 

Busco entender em como a história molda os nossos corpos hoje em dia e como as 

imagens, seja dentro do campo artístico ou de outras produções, são utilizadas na 

criação de narrativas históricas. Me interessa muito, no caso do Brasil por 

exemplo, pensar como as produções de imagem do período colonial, do império e 

do pós-abolição, foram utilizadas para apagar a história da escravidão e suas 
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violações. De como esse apagamento sistêmico contribuiu para a ilusão de que 

existe uma democracia racial no Brasil e como isso ocorreu de uma maneira 

deliberada, como um projeto de Estado. (Anexo: entrevista com Jaime Lauriano, 

p.123) 

 

Figura 42 – Jaime Lauriano. Aculturação (2015). desenho feito com pemba branca (giz utilizado em rituais de 
Umbanda) e lápis dermatográfico sobre algodão preto. 110 x 105 cm. Foto: Galeria Leme 
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 Na série de desenhos denominada Américas, observamos um conjunto de mapas 

do continente Americano, desenhados com pemba branca (giz utilizado em rituais de 

Umbanda54) sobre um tecido negro. No desenho Aculturação, que integra a série, no lugar 

da escala do mapa encontramos as datas das dezenas de tratados, firmados entre os 

países europeus, que definiram as divisões do território das Américas recém invadido. 

Como vimos em Quijano, este período foi fundamental para constituição do mundo 

ocidental contemporâneo, no qual a “América Latina se constitui como o primeiro 

espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial e, desse modo e por isso, como 

a primeira identidade da modernidade”55 . Assim, Lauriano nos convida a examinar a 

história a partir das navegações portuguesas e espanholas, no momento em que 

reorientaram a geografia mundial, migrando a periferia – que antes pertencia à própria 

Europa – para os novos territórios recém invadidos. 56 

 

 

Figura 43 – Jaime Lauriano. Trabalho (2017). Objetos que retratam a naturalização da escravidão no Brasil 
(calendários, camisetas, cartões postais, cédulas de dinheiro, cesto de lixo, escultura, porcelana, tapeçarias e 
quebra-cabeça); gravação a laser da lista de profissões com maior incidência de pessoas negras no Brasil; 
depoimentos que relatam o racismo estrutural no Brasil. 250 x 500 x 35 cm. Foto: Jaime Acioli 

 
54 “A Umbanda é uma religião brasileira, que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs, porém 
sem ser definida por eles. Formada no início do século XX no sudeste do Brasil a partir da síntese com 
movimentos religiosos como o Candomblé, o Catolicismo e o Espiritismo. É considerada uma "religião brasileira 
por excelência" com um sincretismo que combina o Catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de 
origem indígena.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda (consulta em: 05/09/2020) 
55 https://pt.jaimelauriano.com/americas (consulta em: 05/09/2020) 
56 Idem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda
https://pt.jaimelauriano.com/americas
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Em Trabalho, o artista discute a naturalização da escravidão no Brasil, a partir da 

apropriação poética e da reconfiguração de imagens de arquivo – como desenhos 

etnográficos, pinturas de história e monumentos – aplicadas sobre suportes e produtos 

comercializados na condição de souvenires – como camisetas, postais, tapeçarias, 

calendários e quebra-cabeças, entre outros –, contrapostos a trechos de depoimentos de 

casos de racismos estrutural no Brasil. A ligação entre a sobrevivência naturalizante das 

imagens da escravidão e a manutenção da cultura racista, são elementos fundamentais 

para a construção de Trabalho. 57 Aqui, o artista se utiliza do arquivo para tratar, dentre 

outras coisas, o modo como que a ideia de “raça” e identidade – como vimos 

anteriormente em Quijano, em que o autor apresenta a ideia de que “raça” e identidade 

foram instrumentos utilizados para legitimar as relações de poder impostas pelos 

colonizadores58 –, provavelmente serviram para perpetuar o racismo, a segregação e a 

exclusão de determinados tipos de corpos no Brasil. A partir do momento em que 

Lauriano traz essas imagens – e o seus conteúdos –, à luz dos meios de produção de 

conhecimento – saber –, como o circuito da arte contemporânea, por exemplo, o artista 

escancara o possível poder simbólico existente no conteúdo destas imagens. Já que, o 

poder simbólico, lembremos, é um poder invisível que se edifica nas relações sociais entre 

os sujeitos que carregam vontades e interesses capazes de se fazer mobilizar, dominar e 

controlar outros entes, e que «só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem» (Bourdieu, 1989, p. 08). 

 

 

Ou o caso da estatua do Padre António Vieira, onde é representado evangelizando 

os índios, ali não aparece representada violência física, mas é um monumento de 

uma violência simbólica gigantesca, que é o epistemicídio acabando com a cultura 

ou os conhecimentos de outra cultura. (Anexo: entrevista com Jaime Lauriano, 

p.131)  

 

   

 

 
57 https://pt.jaimelauriano.com/trabalho (consulta em: 05/09/2020) 
58 Quijano, 2005, p.118 

https://pt.jaimelauriano.com/trabalho
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Figura 44 – Jaime Lauriano. Pedras portuguesas #1 (2017). Pedras portuguesas, caixa de ferro e cimento, 100 x 150 x 
10 cm Foto: Filipe Berndt 

 

Na série de esculturas Pedras Portuguesas, Lauriano escreve o nome dos principais 

portos utilizados no tráfico de pessoas escravizadas no período colonial, utilizando a 

técnica da calçada portuguesa59. Ao longo deste período, as pedras portuguesas eram 

usadas para pavimentar a calçada dos portos nos territórios colonizados e ficaram 

conhecidos como um dos principais símbolos da invasão e exploração de Portugal60 no 

Brasil e em países do continente Africano. No âmbito desta peça, seria interessante 

pensarmos acerca do poder simbólico investido na calçada, a partir dos sistemas 

simbólicos que as regem. Segundo Bourdieu, o poder simbólico é praticado através de 

sistemas simbólicos que funcionam como estruturas da sociedade como a religião, a 

ciência ou cultura, mas, a cultura que une (intermediário de comunicação), lembremos, 

«é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções 

 
59 “A calçada portuguesa ou mosaico português (ou ainda pedra portuguesa no Brasil) é o nome consagrado de 
um determinado tipo de revestimento de piso utilizado especialmente na pavimentação de passeios, 
de espaços públicos, e espaços privados, de uma forma geral. Este tipo de passeio é muito utilizado em países 
lusófonos.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7ada_portuguesa (consulta em: 05/09/2020) 

60 https://pt.jaimelauriano.com/pedras-portuguesas (consulta em: 05/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7ada_portuguesa
https://pt.jaimelauriano.com/pedras-portuguesas
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compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela sua 

distância em relação à cultura dominante» (Bourdieu, 1989, p. 11). Portanto, mais uma 

vez, Lauriano se utiliza do poder simbólico investido na matéria prima utilizada nas suas 

peças para iluminar as questões que tangem as suas investigações.  

 Ambos os artistas, exploram, de diferentes maneiras, grande parte das questões 

abordadas anteriormente na pesquisa, tanto nas estratégias de materialização, quanto na 

apropriação dos conceitos na abordagem conceitual dos trabalhos. Suas obras, parecem 

estar numa constante tentativa de desconstruir e de repensar os meios de produção de 

história a partir da subversão do mesmo. A fruição dos trabalhos, parece ter uma 

qualidade quase didática, no sentido em que nos podem despertar um novo olhar sobre 

o passado e, consequentemente, sobre a constituição do presente. Reacender a memória 

relativa às populações, períodos e acontecimentos históricos, esvaziados pelo arquivo e 

as estruturas de poder, poderia ser visto como uma tentativa de lhe conceder 

“elasticidade”. De perceber que, possivelmente, a mediação entre os fatos ocorridos no 

passado e a transmissão dos mesmos, demanda uma responsabilidade e vigilância de 

todos nós. 
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CAP. 3 

O PODER SIMBÓLICO NA PRÁTICA DO DESENHO 
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TEXTO 11 - ALEGORIAS DE UM PASSADO PRESENTE 

Prática artística I 

O trabalho prático que apresento enquanto extensão desta investigação teórica, é 

reflexo das questões que abordo ao longo da presente dissertação e o início de uma 

construção, que pode ir além dos contornos desta pesquisa. O aprofundamento, tanto 

filosófico quanto teórico, dos conceitos de história, memória, arquivo, poder simbólico e 

atlas, foi feito em paralelo com a criação dos projetos, de maneira que nutrissem e 

servissem de engrenagens na elaboração conceitual e material da prática artística. É 

possível perceber nos desenhos desenvolvidos ao longo desta pesquisa, a materialização 

e a correlação de grande parte das ideias desenvolvidas até aqui, a partir de uma análise 

crítica – e imaginativa – entre o conteúdo das imagens representadas nos desenhos, os 

materiais utilizados e outras relações. É por isto que, neste texto, o leitor poderá perceber 

o desenho como uma força capaz de mover o tempo, a memória, a história e seus atores, 

a partir da imaginação – enquanto capacidade de criar conexões, pontos de interseção, 

visualizar possibilidades, dar forma e visualidade às ideias –, expandindo a nossa 

capacidade de relacionar imagens aparentemente simples, mas ricas em conteúdo. 

 Estes desenhos, são resultado de um exercício a que recorro frequentemente na 

prática artística, e que consiste em procurar objetos que possam constituir-se como 

matéria-prima ou como suporte. Estes objetos, encontrados nos mais diversos lugares e 

com as mais variadas proveniências, nem sempre surgem de uma busca objetiva. Por 

vezes, a escolha prende-se simplesmente com o fascínio ou curiosidade sobre a origem, 

história ou função do objeto. É num segundo momento que procuro cruzar estes objetos 

e aquilo que guardam, aquilo que escondem por detrás da sua materialidade, as suas 

possibilidades de transformação, texturas e possível origem, com as questões que me 

inquietam, gerando, a partir deste processo de apropriação, novas camadas e espaços de 

questionamento. 

 Desde o final de 2018, no início desta investigação e numa procura já orientada – 

ou conduzida – por interesses onde ecoavam questões relativas a memória e a história, 

passei a frequentar e a deambular por alguns dos lugares a que chamei lugar de memória. 

Estes lugares continham as suas próprias configurações e funcionalidades, estendendo-

se, por exemplo, a antiquários, mas no contexto da dissertação desenvolvida, 

principalmente, à Feira da Vandoma. Nestas “pesquisas de campo”, por vezes fruto de 
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uma deambulação sem destino concreto, procurei estar sempre atento a elementos que, 

de alguma forma, alimentassem a inquietação – ou uma vontade de confronto – com 

objetos de outros tempos. Estes objetos constituíam-se como registros do passado, 

testemunhos e arquivos da história ou, mais especificamente, detentores de alguma 

relação, direta ou indireta, com o passado colonial entre Brasil e Portugal. Na condição de 

emigrante brasileiro, consciente e interessado, sobre as questões que permeiam as 

complexas camadas da história entre os dois países, é curioso deambular pela cidade do 

Porto e ser confrontado, constantemente, por imagens – em todo e qualquer tipo de 

suporte, mídia ou meio de comunicação –, que em alguma medida, enaltecem ou fazem 

referência ao período colonial, não só da América Latina, mas como dos países do 

continente Africano (figuras 45, 46 e 47).  

 

44. 45. 

Figura 45 – Casa Oriental (ano desconhecido). “A Casa Oriental é fundada em 1910 junto à Torre dos Clérigos e 
começa por comercializar produtos das colónias orientais e africanas. O café, o chocolate e os chás vendidos desde 
o início do século XIX, ainda hoje são evidenciados na fachada desta famosa mercearia, com a representação de 
uma cena da África Colonial, um atractivo para todos os turistas que visitam o Porto.” 
http://www.casaoriental.pt/base.asp consulta em 10/09/2020. Foto: Pedro Padilha. 

Figura 46 -  Sousa Caldas e Alferes Alberto Ponce de Castro (1934) “Foi construído expressamente para a Exposição 
Colonial, inaugurada em Junho de 1934 no Palácio de Cristal. Compõe-se de um obelisco encimado com as armas 
nacionais; na base, seis esculturas estilizadas simbolizam as figuras a quem se deve o esforço colonizador: a mulher, 
o militar, o missionário, o comerciante, o agricultor e o médico.” https://visitporto.travel/pt-
PT/poi/5cd04b49f979e0000169b55b#/ (consulta em 10/09/2020). Foto: autor desconhecido. 

    

http://www.casaoriental.pt/base.asp%20consulta%20em%2010/09/2020
https://visitporto.travel/pt-PT/poi/5cd04b49f979e0000169b55b#/
https://visitporto.travel/pt-PT/poi/5cd04b49f979e0000169b55b#/
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 I.   II. 

Figura 47 - (I,II) Ricardo Leone (aprox. 1930). Vitral. Medidas variadas. Inaugurado em 1995 e reaberto em 2008 - com 
uma nova imagem e um espaço McCafé - este restaurante do McDonald's apresenta uma decoração contemporânea e 
ao mesmo tempo histórica. De acordo com responsáveis pela comunicação da McDonalds, a empresa preservou o 
património histórico do edifício dos anos trinta onde funcionava o emblemático Café Imperial. 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/mcdonalds-dos-aliados-e-o-mais-bonito-do-mundo (consulta em 
10/09/2020) 

 Essas imagens, ou “vestígios coloniais” 61 , muitas vezes são o próprio arquivo 

material deste período – documentos de empresas Portuguesas que atuavam em 

território colonizado encontrados na Feira da Vandoma – e podem ser adquiridos, a partir 

de um processo informal de compra, em um antiquário ou feira de itens usados. Essa 

possibilidade, de fácil aquisição de um documento histórico, foi algo que instigou e 

direcionou profundamente esta investigação artística.  Numa destas deambulações pela 

Feira da Vandoma, espaço abundante em todo o tipo de materiais usados, utensílios, 

documentos e naquilo que diríamos ser restos da vida quotidiana; repleto de objetos a 

que chamaria de resíduos da cultura, acabaria por ser confrontado com um conjunto de 

matrizes em metal que materializavam, exatamente, aquilo que naquele momento soube 

que procurava. As seis matrizes em metal tinham gravados logótipos62 de empresas, hoje 

extintas, do setor têxtil e alimentício, em que figuravam representações com forte poder 

simbólico e com uma surpreendente capacidade de síntese das questões que me moviam. 

Inesperadamente, pude ver, neste conjunto de símbolos, uma concentração de ideias – ou 

motivos – que estavam profundamente relacionados com a problemática que gostaria de 

desenvolver.   

 
61 Termo ainda em construção criado pela antropóloga e arte-educadora Paula Berbert Ferreira Albino. 
http://lattes.cnpq.br/6572351695464283 
62 “Símbolo ou nome que identifica determinados produtos comerciais. 
Empresa que detém o direito de fabricar ou comercializar esses produtos.” Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [em linha], 2008-2020, https://dicionario.priberam.org/marca [consultado em 26-08-2020]. 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/mcdonalds-dos-aliados-e-o-mais-bonito-do-mundo
http://lattes.cnpq.br/6572351695464283
https://dicionario.priberam.org/marca
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Figura 48 – Conjunto das matrizes de metal encontrados na Feira da Vandoma, Porto, 2019. Foto: Tiago Eiras 

 Foi a partir deste encontro acidental – ou nem tanto –, que confirmei aquilo que 

fui tentando construir e expor sobre a noção de resíduos da cultura. Estes resíduos, objetos, 

que circulam numa espécie de subterrâneos ou submundos da cultura material, por vezes 

emergem ou são desenterrados. Foi isto que constatámos no trabalho de Ricardo 

Burgarelli, a recuperação de elementos que foram apagados, enterrados, esquecidos ou 

esvaziados de sentido, e trazidos à luz do dia, reintroduzindo-os nos circuitos do 

conhecimento e da produção do saber. Numa experiência mundana, como o ato de 

deambular pela Feira da Vandoma, embora atento e numa busca consciente, oferece a 

possibilidade de contato com estes objetos, ecos, frutos de uma realidade cujos contornos, 

marcas e registros, foram dissimulados, apagados, esquecidos, tenha sido por mero acaso, 

ou numa deliberada tentativa de esquecimento – ou esvaziamento – do passado ou, mesmo, 

da história.  



 91 

I      II.        

III    IV 

Figura 49 – (I, II, III, IV) Tiago Eiras. Sem título (2019). Impressões das imagens originais gravadas nas matrizes de metal 
encontradas na Feira da Vandoma (2019). Porto. Foto: Tiago Eiras 
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I          II 

 

III       IV 

Figura 50 – Tiago Eiras. Sem título (2019). Experimentos feitos com a sobreposição das impressões das imagens originais 
gravadas nas matrizes de metal encontradas na Feira da Vandoma. Porto. Foto: Tiago Eiras 
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 A partir do confronto com este conjunto de símbolos, que considero capazes de 

sintetizar de modo muito eficaz as diferentes camadas de questões em torno do período 

colonial – como a história, a memória e o arquivo – incorri numa investigação prática e 

material que permitisse dar ênfase aos aspectos essenciais das representações contidas 

nas matrizes, com um olhar orientado para o poder simbólico dos personagens/figuras, 

dos gestos, da iconografia, composição e palavras, nelas contidas. A figura do torço do 

colonizador no desenho #3 (figura 58), por exemplo, assemelha-se a uma pequena 

estatueta, devido às suas imperfeições que lembram rachaduras – ou golpes de bedame63 

- em uma superfície rígida e, possivelmente, desgastada pelo tempo. O seu rosto, parece 

estar encapuzado por uma balaclava64, como se quisesse esconder o seu rosto ou proteger 

a sua identidade. Ele também olha para a esquerda. Se a esquerda representasse um 

passado e à direita um futuro, seria como se ele olhasse para trás, para um caminho que 

já foi percorrido, e, retrospetivamente, avaliasse o seu próprio trajeto. Neste desenho #3, 

há dois planetas que parecem orbitar à sua volta, nos quais sugere-se o contorno de 

continentes que, devido ao ruído e falta de precisão da imagem, não deixa antever de 

quais se tratariam e que, provavelmente, foram delimitados pela ação deste colonizador 

ao longo da história. Na pluralidade de interpretações, a junção e composição criada a 

partir destes elementos, cria toda uma narrativa ficcionada e esta é uma das possíveis 

análises que se pode fazer sobre o desenho. 

 No desenho #1 (figura 56), a imagem do planeta Terra dividido em trópicos, é 

representada de maneira imponente – e grandiosa –, devido à sua centralidade na 

composição e à quantidade de massa escura que a compõe. Está localizada logo acima da 

palavra exclusive, o que sugere uma relação direta entre a imagem do planeta e a 

ambiguidade desta palavra. O desenho, e a composição em si, podem suscitar uma série 

de questionamentos, como “O que é exclusivo?”, “O mundo é exclusivo?”, “Exclusivo para 

quem?”. Se é exclusivo, algo ou alguém, naturalmente, está sendo excluído. Mas quem, ou 

o que, é excluído? E quem pratica esta exclusão? Seria o mundo um lugar excludente? O 

planeta do desenho #3 reaparece no desenho #5 (figura 60), mas agora acompanhado de 

uma onça pintada, que por sua vez, parece atravessar os diferentes territórios – material 

 
63 Bedame é uma ferramenta utilizada para moldar esculturas em pedra. 
64 Uma balaclava é um gorro confeccionado normalmente com malha de lã (misturada com tecidos elásticos) 
que se veste de forma ajustada na cabeça até o pescoço. Sua função tradicional é a proteção contra o frio. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balaclava (consulta em: 06/09/2020) 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Balaclava


 94 

e espiritual – do mundo com sutileza, reverência e silêncio. Ela tem um ar de mistério e 

caminha para a direita, como se andasse para frente, rumo ao futuro, mas com a cauda 

agitada indicando o seu estado de alerta, ou incômodo, com a realidade ao seu redor. Ela 

é parte do mundo e parece vigiá-lo, como um grande felino que cuida das suas crias. 

Seguindo para o desenho #4 (imagem 59), a imagem de um índio montado num cavalo, 

inserida na contra forma da ponta de uma flecha, aponta para o alto, como se estivesse 

em sentido de ascensão, de transcendência. Ele quase não tem roupas e cavalga no animal 

sem cela, agarrando-se apenas com as pernas e com a mão esquerda segurando a crina, 

já que a sua mão direita, carrega o que parece ser uma flecha, ou uma lança. Humano e 

animal parecem estar em sintonia, seus corpos se tocam e se entrelaçam na imagem, 

trocam suor um com o outro, são o mesmo, são um. Ao seu redor, a representação de uma 

vegetação espessa os cerca, como se a floresta os protegesse de algo ou de alguém. Assim 

como a imagem da onça, ele cavalga para a direita, para o futuro, mas com ar de 

enfrentamento, de combate, sugerindo que a representação do índio é, na verdade, a 

representação de um guerreiro. 

 Quando observamos os desenhos no seu todo, ou seja, conjuntamente, 

percebemos que existe um diálogo claro entre eles. Este diálogo não ocorre, somente, pela 

materialidade, dimensões e técnica aplicada, mas, também, pelo conteúdo e poder 

simbólico das imagens que ele representa. É possível criar uma narrativa entre os 

desenhos, mesmo que fragmentada, relacionando os personagens, palavras, símbolos, 

gestos, lugares, no qual não existe ordem cronológica específica. Logo, ela pode ser 

entendida como anacrônica, justamente por atravessar as noções de espaço/tempo. 

Portanto, assim como um atlas, o conjunto dos desenhos pode-se tornar num 

instrumento de produção do conhecimento relacional entre as imagens. Pois um atlas, 

lembremos, tem a capacidade de expor a fragilidade – a volatilidade – e a ambiguidade 

das imagens, introduzindo uma dimensão sensível, múltipla e híbrida do saber, «uma 

forma visual do saber, uma forma sábia do ver (...), paradigma estético da forma visual, 

paradigma epistêmico do saber» (Didi-Huberman, 2011, p. 18). Ele introduz uma relação 

transversal entre as imagens, no qual, a imaginação é utilizada para perceber as suas 

possíveis “relações íntimas e secretas”, suas “correspondências” e “analogias”, já que a 

imaginação, é «o que nos torna capazes de lançar uma ponte entre realidades as mais 

longínquas e as mais heterógenas» (Didi-Huberman, 2011, p. 29). O conjunto dos 

desenhos, pode sugerir novas relações entre estes ícones e encontrar nas entrelinhas, um 
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espaço para expandir e dilatar novas ideias sobre o que eles podem representar, novas 

perspectivas e novos olhares diante do conhecimento que eles podem produzir enquanto 

imagem.  

 

 

 

 

 

51     52 

Figura 51 – Projeção de uma das composições feitas a partir da manipulação das imagens gravadas nas matrizes sobre papel de embrulhar 
bacalhau (2019). Porto. Foto: Tiago Eiras 

Figura 52 – Tiago Eiras. Sem título (2019). Primeiros experimentos feitos com azeite sobre papel de embrulhar bacalhau (2019). Porto. Foto: 
Tiago Eiras 
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Figura 53 - Primeiros experimentos feitos com café sobre papel de embrulhar bacalhau (2019). Porto. Foto: Tiago Eiras 

54   55 

Figura 54 - Primeiros experimentos feitos com azeite sobre papel de embrulhar bacalhau (2019). Porto. Foto: Tiago 
Eiras 

Figura 55 - Tiago Eiras. Sem título (2019). Registros da prática artística autoral composta por desenhos, livros, 
objetos e documentos distintos dispostos sobre uma mesa de trabalho durante o processo de criação em ateliê. 
Porto. Foto: Tiago Eiras 
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 Durante a produção dos trabalhos, percebi que seria importante pensar a ação do 

tempo sobre os materiais e suportes, a presença de transformações visíveis ao longo dos 

anos e a escolha da técnica e matérias utilizadas devia ser capaz de revelar esse processo 

de deterioração. O papel de embrulhar bacalhau, que viria a escolher como suporte, além 

de ter uma alta capacidade de absorção líquida, a sua textura e irregularidade no 

acabamento também me interessavam enquanto visualidade. O café e o azeite, que foram 

utilizados como pigmentos, além de evidenciarem a mutação da materialidade dos 

trabalhos – ambos possuem um alto nível de acidez, reagindo em contato com a luz e, 

desta forma, alterando continuamente a tonalidade dos desenhos ao longo dos anos –, 

também remeterem a matérias-primas historicamente relacionadas a Brasil e a Portugal. 

Os vincos no papel podem ser associados a algo que estava guardado – ou escondido – 

por muito tempo, como os mapas antigos – que eram dobrados muitas vezes antes de 

serem guardados devido às suas grandes proporções – que após serem abertos revelam 

um conteúdo desatualizado – e ao mesmo tempo anacrônico –, com as marcas do tempo 

que o consomem e transformam, tanto no aspecto físico, quanto no seu conteúdo.  

 Ao apropriar-me destas matrizes ou resíduos da cultura, resgatando-as de um 

lugar de memória – e possível lugar de esquecimento – e reintroduzi-las em outro suporte, 

acredito que isso lhes investe de um novo valor, e que, o poder simbólico dessas imagens 

passa a amplificar-se. No momento em que as matrizes originais são impressas, revelando 

seu conteúdo e os signos são (re)combinados, passam a ser inseridas numa nova cadeia 

de significações e dos meios de produção do conhecimento e do saber, renovando a 

importância das discussões em torno das questões que suscitam. É potente – e curioso – 

imaginar que todo esse conhecimento, toda essa história, memória e possibilidade 

imaginativa, estavam escondidos num conjunto de seis peças de metal com tamanho 

poder simbólico, perdidos num lugar de memória, diluídos na imensidão dos resíduos da 

cultura e ao alcance de todos, mas ao mesmo tempo de ninguém.  
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Figura 56 – Tiago Eiras, desenho #1, 2019, café e azeite sobre papel de embrulhar bacalhau, 80 x 
120cm.Foto: Tiago Eiras 

 

Figura 57 - Tiago Eiras, desenho #2, 2019, café e azeite sobre papel de embrulhar bacalhau, 80 x 
120cm.Foto: Tiago Eiras 
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Figura 58 - Tiago Eiras, desenho #3, 2019, café e azeite sobre papel de embrulhar bacalhau, 80 x 
120cm.Foto: Tiago Eiras 

 

Figura 59 - Tiago Eiras, desenho #4, 2019, café e azeite sobre papel de embrulhar bacalhau, 80 
x 120cm.Foto: Tiago Eiras 



 100 

 

Figura 60 - Tiago Eiras, desenho #5, 2019, café e azeite sobre papel de embrulhar bacalhau, 80 x 
120cm. Foto: Tiago Eiras 

 

Figura 61 - Tiago Eiras, desenho #6, 2019, café e azeite sobre papel de embrulhar bacalhau, 80 x 
120cm. Foto: Tiago Eiras 
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62  63 

Figura 62 – “Alegorias de um passado presente” montados no contexto da exposição “Noroeste-Sudeste - Novas 
perspectivas no Desenho” na Fundação Júlio Resende, Porto, 2019. Foto: Tiago Eiras  

Figura 63 - “Alegorias de um passado presente” montados no contexto da exposição “Noroeste-Sudeste - Novas 
perspectivas no Desenho” na Fundação Júlio Resende, Porto, 2019. Foto: Tiago Eiras  

 

64   65 

Figura 64- Alegorias de um passado presente” montados no contexto da exposição “Noroeste-Sudeste - Novas 
perspectivas no Desenho” na Fundação Júlio Resende, Porto, 2019. Foto: Tiago Eiras           

Figura 65 – Detalhe, Desenho #3. Alegorias de um passado presente” montados no contexto da exposição “Noroeste-
Sudeste - Novas perspectivas no Desenho” na Fundação Júlio Resende, Porto, 2019. Foto: Tiago Eiras  
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66 

 67 

Figura 66 - Detalhe, Alegoria #1 #2 #3. Alegorias de um passado presente” montados no contexto da exposição 
“Noroeste-Sudeste - Novas perspectivas no Desenho” na Fundação Júlio Resende, Porto, 2019. Foto: Tiago Eiras  

Figura 67 - Detalhe. Alegorias de um passado presente” montados no contexto da exposição “Noroeste-Sudeste - 
Novas perspectivas no Desenho” na Fundação Júlio Resende, Porto, 2019. Foto: Tiago Eiras  
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TEXTO 12 - ANIMALIDADES, ALEGORIAS E PERSPECTIVAS 

Prática artística II 

Dentro do amplo espectro das representações visuais que compõem a história da 

humanidade, a representação de animais em diferentes suportes e formatos constituiu 

parte importante na fundamentação da cultura humana. Desde as primeiras pinturas 

rupestres e desde as representações dos deuses egípcios até ao império Asteca, a 

representação visual de animais juntamente com outros elementos da natureza é uma 

caraterística enraizada no comportamento humano. Em primeira instância, isso pode ser 

justificado pela interação mais direta que o humano tinha com a natureza, mas é 

interessante pensarmos que o princípio dessa relação, desde os primeiros Homo Sapiens, 

era baseada, em grande parte, no medo, já que ainda éramos uma espécie extremamente 

vulnerável à maioria dos predadores e das forças desconhecidas da natureza. Neste 

sentido, podemos pensar sobre o que Francisco Goya escreveu em El sueño de la razón 

quando diz que não é possível realizar um retrato autêntico de si mesmo sem incluir 

animais, animalidades, inumanidades ou estranhezas, que, ao dar consciência aos nossos 

medos, nos constituem65. O medo a que Goya se refere, provavelmente está relacionado 

ao poder simbólico que os animais ocupam no nosso inconsciente, enquanto seres que não 

compreendemos muito bem, mas que, de alguma maneira, integram a história e o 

comportamento humanos. A maioria das representações visuais feitas pelas antigas 

civilizações para ilustrar deuses e outros seres divinos utilizavam, comumente, a figura – 

ou aspectos físicos e comportamentais específicos – de animais, para configurar suas 

crenças relacionadas à subjetividade destas divindades. No antigo Egito, por exemplo, 

Sobeque era uma divindade associada à fertilidade, sendo representada por uma figura 

com corpo humano e cabeça de crocodilo. No território hoje conhecido como México, o 

deus Asteca Tezcatlipoca, criador do mundo e vigilante da consciência, era representado 

por uma onça pintada que carregava um espelho pendurado ao pescoço. Talvez as 

divindades que incluem animais, animalidades, inumanidades ou estranhezas, fossem 

representadas desta maneira não somente pelo seu poder simbólico, mas pela clareza que 

esses povos tinham da dimensão do poder e da sabedoria dos animais.  

 
65 Didi-Huberman, Georges. Atlas ou o gaio saber inquieto: O olho da história III, 2011, p. 135 



 104 

      

Figura 68 – “Mictlantecuhtli (à esquerda), deus da morte, o senhor do submundo e Quetzalcoatl (à direita), deus da 
sabedoria, vida, conhecimento, estrela da manhã, patrono dos ventos e da luz, o senhor do Oeste. Juntos, eles 
simbolizam vida e morte.” Página 56 do Codex Borgia. Edição fac-símile pré-colombiana de 1898. Via FAMSI.org. 
Autor desconhecido 

Figura 69 - Ostracon representando o Deus Sobek (cerca de 1295–1070 A.C.). Calcário e tinta. H.12 × W. 14.3 × D. 3 
cm (4 3/4 × 5 5/8 × 1 3/16 pol.). Foto: via Met Museum 

  

 Hoje, além de uma grande descrença no poder e no valor dos animais, esquecemos 

que também somos animais, somos todos seres vivos. O Antropocentrismo66 colocou o 

humano numa camada de existência recortada das outras espécies, de maneira que esse 

protagonismo ilusório e autodeclarado nos fez esquecer que pertencemos e dependemos 

de um mesmo ecossistema, o Planeta Terra. O filósofo, ambientalista e líder indígena 

Ailton Krenak, sugere em que, talvez, estejamos muito condicionados a uma “ideia de ser 

humano” e a um “tipo de existência” padronizada e que se este padrão for desestabilizado, 

«talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. Mas 

quem disse que não podemos cair? Quem disse que já não caímos?» (Krenak, 2019, p.57). 

Em seu livro, Ideias para adiar o fim do mundo – resultado de duas palestras e uma 

entrevista feitas em Portugal entre 2017 e 2019 – Krenak elabora uma série de ideias que 

criticam – e questionam – a nossa concepção ocidental de humanidade, bem como as 

nossas ações irresponsáveis perante a natureza e os povos originários67. É a partir das 

 
66 O antropocentrismo é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do 
entendimento dos humanos, isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o ser humano, 
sendo que as demais espécies, bem como tudo mais, existem para servi-los.  
67 Krenak, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. 1º ed. São Paulo. Companhia das Letras, 2019, prefácio. 
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suas ideias que tentaremos construir uma reflexão acerca da nossa condição de 

humanidade nos parágrafos seguintes. 

 Houve um tempo em que a Terra estava configurada em apenas um grande 

continente, uma grande Pangeia. Se já houve outras configurações do nosso planeta, 

inclusive sem a presença do humano, porque é que nos apegamos tanto a esse retrato da 

“maneira” em que vivemos e de “como” enxergamos o mundo? O Antropocentrismo tem 

um sentido incisivo sobre a nossa experiência comum, a nossa noção de coletividade e 

sobre o que significa ser humano. O nosso apego a uma ideia fixa de mundo e de 

humanidade é a marca mais profunda do Antropoceno. A ideia dos humanos de se 

descolar das dinâmicas do ecossistema da Terra e viver numa abstração civilizatória, é 

absurda68. Essa concepção reduz a diversidade, «nega a pluralidade das formas de vida, 

de existência e de hábitos» (Krenak, 2019, p.23) existentes na Terra. Qual é a nossa ideia 

de humanidade? Será que não foi construída nos últimos dois ou três mil anos apoiada 

em escolhas erradas que fizemos para justificar possíveis gestões de violência e de 

dominação? Quando a Europa passou a colonizar grande parte do mundo, a premissa dos 

brancos era a de que havia «uma humanidade esclarecida, que precisava ir ao encontro 

da humanidade obscurecida» (Krenak, 2019, p.11). Essa espécie de “chamado” para o 

estilo de vida Ocidental foi justificado pela ideia de que existe uma maneira de existir na 

Terra, uma certa verdade, que orientou muitas das escolhas violentas feitas em diferentes 

períodos da história do mundo. Em alguma medida, as escolhas que fazemos enquanto 

sociedade, possivelmente continuam sendo movidas por narrativas construídas pelo 

mercado e pela nossa visão ocidental de mundo, engessada e limitada de imaginação. 

Segundo Krenak, o mundo contemporâneo se especializou em criar ausências69: 

no sentido em como vivemos coletivamente e em como experienciámos a vida. Isso gera 

uma intolerância muito grande em relação às populações que ainda dançam, cantam e 

fazem chover; aos povos que conversam com as montanhas e com as árvores; e aos que 

ainda têm a capacidade imaginativa de se reinventar constantemente para fazer frente 

ao avanço do que poderíamos chamar de máquina pasteurizadora do Ocidente70. O tipo 

de humanidade que estamos, constantemente, sendo convocados a integrar não tolera 

tamanha diversidade e singularidade de pensamento, por isso é que se apresenta como 

 
68 Krenak, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. 1º ed. São Paulo. Companhia das Letras, 2019, p.22 
69 Idem, p.26 
70 Idem, p. 18 
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algo totalizante, como se não houvessem outras maneiras de existir. Mas de que maneira 

tantos povos originários conseguiram resistir ao projeto de colonização e de destruição 

do seu modo de viver? Quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar esse período 

histórico e chegar ao século XXI ainda eloquentes, reivindicando e fazendo barulho contra 

a paz dos vencedores? Nisto, Krenak nos mostra que as diferentes manobras criadas pelos 

seus antepassados foram alimentando as gerações seguintes, de maneira que a sua 

criatividade e poesia nutriram a resistência desses povos71. Muitas dessas pessoas não se 

veem como indivíduos isolados, mas como um corpo coletivo 72 , como células que 

transmitem através do tempo as suas visões de mundo, uma espécie de transferência de 

um código genético de modos de vida e de percecionar o mundo e de nele se enquadrar. 

Há inúmeras narrativas dos povos originários de diferentes partes do mundo «que 

contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos 

nessa humanidade» (Krenak, 2019, p.30). A partir de Krenak, compreendemos que não 

somos os únicos seres humanos interessantes no mundo, somos, antes, parte de um todo, 

de um amplo sistema de vidas e de planos relacionais. Talvez essa ideia diminua um 

pouco a nossa vaidade da humanidade que pensamos ser, além de nos alertar para a 

constante falta de reverência que temos com «as outras companhias que fazem essa 

viagem cósmica com a gente» (Krenak, 2019, p.31). 

Existe um aspecto do pensamento ameríndio comum a muitos dos povos 

originários da América do Sul que chama a atenção para o fato de que não é somente o 

humano quem tem uma perspectiva sobre a existência. Esse pensamento, nos diz que o 

mundo é habitado por diferentes espécies, humanas e não humanas, que apreendem 

pontos de vista distintos. Essa é uma linha de pensamento defendida pelos antropólogos 

Eduardo Viveiros de Castro e Philippe Descola que diz que, para se compreender os 

aspectos da cultura e da cosmovisão dos índios, se deve partir de uma profunda 

desconstrução crítica dos seus conceitos e através da perspectiva dos mesmos. O 

perspectivismo ameríndio, em suma, diz que os animais são como nós ou se veem como 

pessoas. Sobre essa concepção, Viveiros de Castro nos esclarece que:  

 

Tal concepção está quase sempre associada à ideia de que a forma 

manifesta de cada espécie é um mero envelope – como uma roupa – a esconder 

 
71 Krenak, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. 1º ed. São Paulo. Companhia das Letras, 2019, p.28 
72 Idem 
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uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria 

espécie ou de certos seres transespecíficos, como os xamãs. Essa forma interna é 

o espírito do animal, uma intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica 

à consciência humana, materializável, digamos assim, em um esquema corporal 

humano oculto sob a máscara animal (Viveiros de Castro, 1996, 117).  

 

Neste sentido, podemos perceber o quanto a subjetividade humana está 

profundamente ligada à subjetividade dos animais, da floresta, das “relações íntimas e 

secretas” da natureza, das “suas correspondências” e saberes. A possibilidade de humano 

e animal se fundirem no plano material ou espiritual que o perspetivismo ameríndio 

propõe, nos revela o enorme abismo que criamos em relação à natureza, tanto no sentido 

de experienciá-la ou de enxergá-la enquanto exercício filosófico, existencial e/ou 

imaginativo. Talvez somente agora em que a ciência vem reconhecendo a profundidade 

e a complexidade do pensamento destes povos e da ligação entre o inconsciente humano 

com os animais, é que nós concedemos a nós mesmos a oportunidade de expandir a 

outras possibilidades de visão de mundo.  

O perspectivismo é um pensamento que pode subverter toda a lógica Ocidental da 

interpretação do comportamento animal não humano, a partir do momento em que 

localiza a maioria dos seres vivos enquanto seres detentores de sabedoria, perspectiva e 

subjetividade próprias. Se os animais possuem uma perspectiva própria sobre a 

existência, certamente as suas ações não são movidas somente por meros impulsos 

instintivos ou involuntários, mas, também, por práticas que podem ser entendidas como 

possíveis rituais. O que possibilita ampliar o espectro da nossa leitura diante do 

comportamento dos animais é, justamente, a mudança da nossa percepção de mundo 

diante da possibilidade de existirem subjetividades e perspectivas que ainda não 

compreendemos ou não aceitamos.  

A caça, por exemplo, é um gesto que não está enraizado somente no impulso da 

sobrevivência ou no instinto assassino. Está, também, associada ao desejo de domínio, ao 

prazer da superação e de consumo do outro como alimento material e espiritual73. Há 

uma característica curiosa no comportamento da onça pintada – também conhecida como 

jaguar – que consiste em predar um outro grande predador popularmente conhecido 

 
73 Assim como muitos povos, possivelmente, acreditam que ao consumir a carne de um animal também 
adquirem as suas qualidades, força ou mesmo o seu espírito. 
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como jacaré ou caimão. Dentro do seu vasto cardápio de pequenas presas, o grande felino 

das Américas escolhe arriscar a sua própria vida ao confrontar-se com esse poderoso 

réptil que reina nas águas da floresta Amazônica. Aparentemente, não existe nenhum 

motivo ou critério claro do ponto de vista científico que justifique esse empreendimento 

da onça, a não ser uma motivação de ordem subjetiva. Neste duelo de entidades, de seres 

de temporalidades e mundos diferentes, as duas espécies criam uma série de 

contrapontos e dicotomias entre si, que vão desde suas características físicas e 

comportamentais, até ao seu período de existência na Terra – já que os mamíferos 

provavelmente surgiram alguns milhares de anos depois dos répteis. Se fizermos um 

exercício imaginativo de ler as entrelinhas desta ação – ou ritual –, podemos perceber a 

dimensão do caráter alegórico deste comportamento da onça e da ação em si. De fato, há 

algo de místico na presença deste grande felino que pode nos provocar uma série de 

sensações ambíguas. A beleza e a força física da onça-pintada é algo que nos seduz e que 

nos apavora simultaneamente, um ser que tememos, mas que nos evoca respeito. Esse 

prestígio não advém somente da sua presença enigmática, mas da sua elegância e 

flexibilidade, da sensualidade e da pelagem sumptuosa que nos entorpece. O jogo de luz 

e de sombra dessa sua pelagem, desse seu manto mágico com padrões de manchas 

irregulares que diluem a sua presença na mata – seu método de camuflagem –, tem a 

capacidade de torná-la invisível. Sendo um caçador arbóreo, a onça pintada é, muitas 

vezes, associada à magia e à capacidade de “mudar de forma” – como os xamãs –, já que, 

para alguns, os topos das árvores são aberturas iniciáticas e numinosas para o plano 

espiritual. Artistas da emboscada e do furtivo, atacam durante o crepúsculo com um único 

salto e dentada no osso temporal do crânio de suas presas, uma técnica de caça exclusiva 

da onça entre os grandes felinos.  

Ao contrário da onça, quase nada nos atrai ou seduz em relação ao aspecto físico 

do caimão, muito pelo contrário. A sua presença, ou mesmo a sua imagem, nos causa uma 

certa repulsa ou pavor, pela frieza do seu olhar ou, quiçá, pela ausência de expressões do 

seu rosto – diferentes de mamíferos com aspetos comuns com o humano que parecem 

criar neste último mais relação, empatia ou atração. Diferente dos movimentos da onça, 

o caimão é um ser de sangue frio que, com movimentos desengonçados devido às suas 

proporções estranhas, praticamente, se arrasta pelo chão e desliza pela água. Revestido 

de uma pesada armadura de placas ósseas, esse ser de outro tempo, é, literalmente, um 

dinossauro vivo, o último representante do grupo dos répteis arcosáurios que outrora 
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dominavam a Terra74. O caimão é uma criatura primordial, do princípio dos tempos, 

aquele que carrega consigo os segredos e os mistérios das transformações do tempo 

cósmico. Este é um ser que acompanhou e viveu outras configurações do planeta Terra, 

que sobreviveu a longos processos de transformação e extinção e que se adaptou a novas 

dinâmicas do ecossistema. Portanto, é um ser sábio e testemunha de um mundo que não 

existe mais. Como um tronco boiando, apenas com os olhos e narinas à superfície, este 

predador oculta a sua potência destruidora sob as águas calmas e convidativas dos lagos, 

simultaneamente, sombrias e profundas.  

 

Figura 70 – Tiago Eiras (2019). Alegoria #1. Impressão com papel químico sobre documento apropriado. 43 x 53cm. Foto: Tiago Eiras 

 
74 Archive for research in Archetypal Symbolism. O livro dos símbolos: reflexões sobre imagens arquétipas. Ed. 
Taschen, 2010, p.200 
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 Não sendo só o habitat dos caimões ou de outras espécies, os lagos, diferentes dos 

oceanos ou dos grandes rios, são, de certo modo, como os humanos; vivem e morrem. Na 

verdade, um lago começa a morrer a partir do momento em que nasce, acumulando 

sedimentos de rios e enchendo-se de restos orgânicos ao longo dos anos, sempre tão 

lentamente como a progressão do tempo geológico. Este grande olho líquido da terra, que 

pode dar «forma ao sonho, à reflexão, à imaginação e a ilusão» (Jung, 1964, p. 200), 

também pode ser visto como a entrada para outro mundo, abaixo de sua superfície fluida 

de mistério, aparentemente imóvel, mas em constante movimento. O lago então se torna 

um divisor de mundos, uma passagem entre o plano espiritual e o mundo material, uma 

fronteira entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Logo, aqueles que não são 

naturais da sua imensidão líquida e se arriscam a cruzar sua superfície, estão sujeitos a 

possibilidade de fazer uma travessia sem volta, já que, a travessia também é uma metáfora 

para a morte – morrer é atravessar. Portanto, a travessia de um lago pode ser vista como 

um rito de passagem 75, um ritual76 de iniciação, que visa promover uma transição e 

elevação espiritual ou, mesmo, um renascimento simbólico. Diferente do arquétipo do 

herói – que esgota as suas forças para obter o que ambiciona, ou seja; que alcança o 

sucesso a todo custo –, o arquétipo da iniciação determina que somente através de um ato 

de submissão é que podemos renascer77. O psiquiatra e fundador da psicologia analítica 

Carl Gustav Jung, define a iniciação, primeiramente, como a aceitação de um desafio ou 

uma prova: 

 

Na iniciação, ao contrário, o noviço deve renunciar a toda ambição e a 

qualquer aspiração para então submeter-se a uma prova. Deve aceitar essa prova 

sem esperança de obter sucesso. Na verdade, deve estar preparado para morrer. 

Apesar de o grau da provação ser algumas vezes leve (...), outras doloroso (...), o 

propósito permanece sempre o mesmo: criar uma atmosfera de morte simbólica, 

de onde vai surgir um estado de espírito simbólico de renascimento. (Jung, 1964, 

p.171) 

 
75 Ritos de passagem são celebrações que marcam mudanças de status de uma pessoa no contexto da 
sua comunidade. https://pt.wikipedia.org/wiki/Rito_de_passagem (consulta em: 05/09/2020) 
76 Um ritual é um conjunto de gestos, palavras e formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja 
performance é, usualmente, prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritual (consulta em: 05/09/2020) 
77 Jung, 1964, p. 170  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rito_de_passagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritual
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O arquétipo da iniciação seria, então, entendido como uma tarefa, no qual o iniciado, deve 

submeter-se a um poder maior que o seu. Assim, o lago se torna um obstáculo e a travessia 

passa a ser um desafio, uma prova. Nadar também implica submeter-se e ser envolvido 

por uma força maior que nós, mas também, uma incrível sensação de ser abraçado e 

consumido por um sentimento de unidade com a natureza. 

 

Figura 71 - Tiago Eiras (2019). Alegoria #2. Impressão com papel químico sobre documento apropriado. 38 x 53cm. Foto: Tiago Eiras 

 

 A profundidade das questões que envolvem a odisseia dos animais na natureza, 

das simbologias e do seu aspecto místico – e mítico – talvez nunca sejam entendidas ou 

mesmo percebidas pelo homem branco Ocidental. O que podemos fazer para tentar 

expandir e incorporar novas perspectivas sobre outros meios de vida, é dar início a um 

profundo exercício de desconstrução crítica acerca da nossa frágil e limitada visão de 
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mundo, reconhecendo «no saber uma força e não apenas um conteúdo mais ou menos 

objetivo e mais ou menos formalizado» (Huberman, 2011, p. 119). Parece-nos importante 

conceber a possibilidade de que precisamos de nos reinventar enquanto sociedade e 

enquanto seres humanos para interagir uns com os outros – e com outras espécies – de 

maneira harmoniosa, respeitável e recíproca. Para tal, e como cremos que o projeto de 

humanidade, tal qual foi levado a cabo, falhou, consideramos ser impreterível refletir 

sobre as concepções de mundo que nos foram entregues. De nada nos serve a história se 

não aprendemos nada com ela. De nada nos serve o passado se não pudermos inventar o 

futuro. Observar, ouvir, aprender e levar absolutamente a sério os conhecimentos dos 

povos originários e de todos aqueles que compreendem os segredos de viver e fazer parte 

– efetiva e afetiva – do meio ambiente, não é somente sábio, mas fundamental. 

 

 

Figura 72 - Tiago Eiras (2019). Alegoria #3. Impressão com papel químico sobre documento apropriado. 38 x 53cm. Foto: Tiago Eiras 
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Figura 73 - Tiago Eiras (2019). Conjunto de desenhos: Alegoria 1#, Alegoria #2, Alegoria #3. Impressão com papel químico sobre documento 
apropriado. Foto: Tiago Eiras 
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Figura 74 - Tiago Eiras (2019). Conjunto de documentos apropriados utilizados como suporte para os desenhos: Alegoria 1#, Alegoria #2, 
Alegoria #3. Impressão com papel químico sobre documento apropriado. Foto: Tiago Eiras 
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CONCLUSÃO 

 Para se fazer uma longa jornada a pé, como uma trilha numa floresta ou uma 

travessia levamos, geralmente, conosco somente aquilo que suportamos carregar com a 

força do nosso corpo, como uma mochila com itens e recursos simples que possam ser 

úteis ao longo do caminho. Para facilitar o percurso escolhemos, usualmente, trazer 

coisas práticas e necessárias, como água, alimentos, um bom calçado, ou qualquer outro 

objeto que possa nos dar assistência ao longo do caminho. Também seria prudente 

tentarmos prever situações de risco, como a possibilidade de se machucar ou se perder, 

para entendermos, dentre os objetos que escolhemos levar, o que é dispensável e o que é 

imprescindível. Neste contexto, talvez, muitos escolheriam levar um objeto auspicioso, já 

que pode nos trazer sorte ou bom agouro para a travessia. A escolha deste objeto 

auspicioso, é, muitas vezes, movida pela nossa intuição ou pelo poder simbólico que lhe 

é investido.  

O exercício de emigrar pode ser pensado como uma dessas jornadas. De acordo 

com cada um, e conforme a sua necessidade, a escolha do que levar conosco pode dizer 

muito a nosso respeito e ao que buscamos nessa jornada. Ao migrar para Portugal, em 

agosto de 2018, no pouco espaço que me restava na bagagem escolhi trazer comigo do 

Brasil, dois livros com aproximadamente setecentas páginas cada e com o peso – se 

somados – de aproximadamente cinco quilos. Ou seja, estes dois objetos iriam ocupar 

parte significativa do espaço e do peso da mala apesar não saber exatamente qual seria 

o seu uso. Algo me dizia que os seus conteúdos seriam importantes para afiar a minha 

percepção neste novo território, e que, a partir deles, poderia elaborar uma perspectiva 

mais aguçada em relação às complexas camadas históricas que permeiam Brasil e 

Portugal. Foi uma decisão intuitiva que, sem dúvida, serviu para abrir os caminhos desta 

pesquisa.  

 Os livros, na verdade, são dois catálogos.  Um deles, com o título Estou aqui. Sempre 

estive. Sempre estarei., de Carlos Eugênio Marcondes de Moura, registra, por meio de 

extensa catalogação, representações feitas pelos próprios povos indígenas brasileiros, e 

que «manifestando-se por meio de grafismos, cerâmica e máscaras antropomorfas, 

interpreta sua cosmovisão, seus mitos e suas lendas, o mundo natural, a vida cotidiana 

etc.» (Marcondes de Moura, 2012, epígrafe). O livro, também contém centenas de 
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representações em torno dos povos originários do Brasil, por parte daqueles que os 

documentaram, nas mais variadas técnicas e suportes – como o desenho, a gravura, a 

pintura, etc. –, executadas por cartógrafos, missionários católicos, artistas viajantes, 

cientistas, antropólogos e fotógrafos, compiladas em mais de duas mil imagens datadas 

entre os períodos de 1505-1955. O segundo catálogo, O livro dos símbolos, é um 

compêndio de imagens, textos e poesias, que elaboram, a partir da obra do psiquiatra Carl 

Gustav Jung, uma série de reflexões sobre imagens arquétipas78 distribuídas ao longo da 

história da humanidade. O fato de o livro resultar de um esforço conjunto entre uma 

legião de autores oriundos da psicologia, da religião, da arte, da literatura e da mitologia 

comparativa – sinalados numa longa lista de créditos e com revisão da analista Kathleen 

Martin –, é evidenciado ao nomear o Archive for Research in Archetypal Symbolism79 

(ARAS), como “autor” da obra. Por fim, o catálogo é uma compilação de dezessete mil 

imagens, acompanhadas de textos sobre o seu contexto histórico e cultural, que 

investigam a universalidade dos temas arquétipos e dá testemunho às profundas e 

permanentes conexões existentes entre eles.  

Gosto de pensar que, logo que cheguei a Portugal, estes livros passaram a servir-

me como lentes e que, a partir deles, passei a enxergar com mais nitidez, as questões que 

estava querendo problematizar. Atlas de um passado esvaziado: o poder simbólico na 

prática do desenho, se tornou numa investigação que atravessou muitas inquietações 

pessoais, relacionadas às complexas camadas históricas que permeiam a Europa e a 

América Latina, e que se aprofundou em conceitos que viriam iluminar, dentro do campo 

das imagens, algumas das questões que me inquietavam em relação à história, à memória 

e o arquivo, do período colonial.   

 A ideia de atlas e a produção de conhecimento através da imagem, foi algo que se 

relacionou diretamente com o conteúdo dos livros acima referidos e abriram um novo 

espectro de possibilidades para explorar o imaginário e o poder simbólico, em torno das 

imagens que faziam referência, ou representavam visualmente, o período colonial na 

América Latina. Ao longo da investigação, autores como Pierre Nora e Paul Ricouer – que 

 
78 “Na psicologia analítica, é um conceito criado pelo suíço Carl Gustav Jung para se referir a conjuntos de 

imagens psicoides primordiais que dão sentido aos complexos mentais e às histórias passadas entre gerações, 
formando o conhecimento e o imaginário do inconsciente coletivo.” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%A9tipo (consulta em: 09/09/2020) 
79  “Um arquivo de imagens e textos relacionados com a mitologia, os rituais e os símbolos em todo o mundo e 
épocas da experiência humana.” (O livro dos Símbolos, 2012, p. 09) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%A9tipo
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a partir de uma abordagem filosófica da história –, demonstraram que essas imagens, 

provavelmente, além de contradizerem grande parte da história, estavam esvaziando o 

passado de sentido, através da manipulação da memória e de um esquecimento induzido. 

O cerne da investigação, elabora a hipótese de que, assim como num atlas, a produção de 

conhecimento transversal destas imagens, pode ter contribuído na perpetuação do 

poder simbólico investido nelas, através da sua diluição – e expansão – nos meios de 

produção da história, e consequentemente, na memória histórica construída em torno 

deste período.  

 A pesquisa foi impulsionada e direcionada para a sua componente prática 

através dos conceitos de lugar de memória e lugar de esquecimento, apontando a Feira da 

Vandoma como um exemplo da convivência simultânea destes conceitos, e indicando os 

resíduos da cultura existentes na feira como pontos de partida para a prática artística 

autoral, tanto a nível prático, quanto conceitual. Com o intuito de preestabelecer uma 

relação entre materiais, discurso e conceito, foi feita uma análise da obra de dois artistas 

brasileiros, Jaime Lauriano e Ricardo Burgarelli, que visavam situar e dilatar parte da 

prática artística autoral que viria a ser desenvolvida na dissertação. O conteúdo de texto, 

que trata os trabalhos desenvolvidos no âmbito da prática artística autoral do projeto, 

visou amplificar a profundidade conceitual dos desenhos que, a partir de uma visualidade, 

técnica e suporte, simples, abordavam complexos conceitos e ideias de caráter 

interdisciplinar.  

 De maneira espontânea, a pesquisa passou a indicar um caminho interdisciplinar, 

tanto na abordagem teórica – em relação aos autores e as áreas do saber –, quanto na 

elaboração das questões que tocavam, indiretamente, não somente os conceitos 

relacionados à história, mas, também, relacionados à sociologia, filosofia, antropologia 

ou à psicanálise. Grande parte dos autores que abordam estes temas estão, 

historicamente, relacionados à Europa e ao pensamento Ocidental como um todo. No 

entanto, a investigação procurou equilibrar estas perspectivas dando espaço a 

pensadores indígenas, intelectuais sul americanos e a outros saberes que não o “científico 

ocidental”. A projeção de um possível aprofundamento nas questões levantadas pela 

pesquisa, poderia apontar para uma diversidade, étnica e cultural, ainda mais ampla em 

relação aos autorxs, no que se diz respeito à sua nacionalidade, etnia, gênero, cor ou 

classe social. Assim, as perspectivas diante dos mecanismos de produção da história – e 
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do conhecimento produzido através das imagens –, que deveriam pertencer, 

naturalmente, à humanidade como um todo, foram compartilhadas e analisadas a partir 

de um amplo leque de possibilidades, com intuito de incluir as suas complexidades e 

controvérsias.  
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A (re)construção de narrativas a partir do arquivo, 

entrevista com o artista Ricardo Burgarelli 

Ricardo Burgarelli (Diamantina - MG, Brasil, 1990), é artista visual e doutorando em Artes 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), vive e trabalha em Belo Horizonte – 

MG, Brasil. Os trabalhos de Burgarelli (site: https://rburgarelli.hotglue.me/) são marcados 

pela (re)construção de narrativas históricas na perspectiva dos sujeitos e/ou fatos que 

foram descartados pela “história oficial”. Suas reflexões artísticas atravessam os campos 

da história e da memória a partir da conciliação entre: pesquisa de campo e investigação 

dos arquivos públicos. Trabalha com diversas mídias, como: objeto, desenho, serigrafia, 

vídeo e fotografia, configurados em Instalação artística como um espaço de narração. Sua 

produção é um constante questionamento das estratégias da produção da história, do 

arquivo e das suas relações com as instituições de poder. 

 

 

1. Ricardo, o que te move enquanto artista? Como você descreveria a relação 

desenvolvida entre a sua pesquisa teórica e o seu trabalho prático?  

 

Acho que o que me move é a possibilidade palpável de mudança, transformação; 

o caráter inventivo da manipulação, que passa pela criação concreta - mas antes 

pelo sonhar, pelos devaneios que levam em conta que as coisas estão sempre em 

transe. Faço um esforço para que os campos da teoria e da prática estejam não 

apenas permeados, mas que de que fato um seja o outro. No entanto me deparo 

com problemas de ordem institucional, principalmente na relação com a 

universidade, que é um dos lugares que possuo estreito vínculo e tem importância 

na viabilidade de minha produção artística e intelectual. No caso em questão há 

uma barreira da instituição em compreender a prática de arte enquanto uma 

pesquisa teórica e assim, algumas vezes, a pesquisa artística é “enquadrada” e não 

se chega ao momento da transformação efetiva da teoria em prática e vice-versa, 

ou ao menos esse momento não é tornado público, incorporado na produção 

apresentada. Ainda assim, mesmo com todo o esforço de secessão (característico 

https://rburgarelli.hotglue.me/
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da ciência burguesa), se vistos enquanto contrários, a teoria e a prática estão em 

uma relação dialética, onde um existe em razão do outro e vice-versa; há troca, 

permeabilidade e, eventualmente, sob certas condições, elas se transformam uma 

na outra. 

 

 

2. Quais referências você consideraria relevantes no seu percurso?  

 

Quando criança tive muito apreço às histórias em quadrinhos e também sempre 

gostei de tirinhas, charges, piadas, coisas de humor que debocham com as 

situações.  Algumas posturas em relação a existência política me apareceram de 

forma importante na infância e na adolescência e me interessei cedo pelo 

anarquismo, ao som de Raul Seixas, e depois, junto a uma curiosidade em relação 

à história, pelo comunismo. Entrei no curso de Artes Visuais com a intenção de ser 

um pesquisador da história da arte, pois não entendia que poderia vir a ser aquilo 

que me aparecia enquanto artista. Com o tempo me veio o entendimento de que 

na arte a prática política é intensa, e que é algo que expande, não-estático, que 

pode fazer o pensamento girar, desfaz a ordem dada, e através de uma dimensão 

fantástica nos aproxima da realidade, mais do que o estudo da história em si.  

Nesse momento e desde então, o pensamento de Walter Benjamin tem sido uma 

referência elucidativa, sua epistemologia do despertar crítico, a tendência 

alegórica e a variante messiânica do materialismo histórico que entende a 

religiosidade (o anão corcunda que maneja o autômato campeão de xadrez) como 

fator crucial para a revolução social. Outras referencias se agregaram para o 

entendimento de um sentido utópico (aquele que busca o imediato e não o 

inalcançável) da prática viva, que faz parte do campo da possibilidade, como Rosa 

Luxemburgo, José Carlos Mariátegui, Pier Paolo Pasolini, Ernst Bloch e Bertolt 

Brecht.  São referências que me instigam inclusive para pensar a instalação 

artística, que é o que costumo propor como trabalho. Procuro entender a 

instalação como um espaço de narração e, para isso, pesquiso principalmente a 

produção de José Agrippino de Paula – artista brasileiro atuante nos anos 1960 e 

1970, concebe a ideia de uma montagem polifônica de acontecimentos através de 

acidentes, escreveu os livros “PanAmérica” e “Lugar Público”, o roteiro “Nações 
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Unidas”, o filme “Hitler Terceiro Mundo” (ou “A ascensão e a queda do Terceiro 

Mundo”), a peça teatral “Rito do Amor Selvagem”, a obra sonora “Exu 7 

Encruzilhadas”, os vídeos “Céu sobre Água”, “Candomblé no Sul do Dahomey”, os 

contos “Roteiro de Viagem do Diário Oficial das Drogas Do Ocidente” e “Tribo do 

Mar e do Ar Sagrado”,  entre outras obras em mídias variadas –; e o Te-ato Oficina 

Uzyna Uzona – grupo de teatro e outras práticas atuante desde o final dos anos 

1950 (então Teatro Oficina) até os dias de hoje. Eles começaram no teatro amador 

e ao longo das décadas, produziram uma série de happenings, experiências em 

vídeo, agitação política. Um fator relevante para minha pesquisa é a tendência do 

trabalho do coletivo ao messianismo político entremeado com a obsessão pela 

utopia antropofágica de Oswald de Andrade; estes componentes podem ser 

observados em sua luta prática, concreta, por um espaço - sua sede e o entorno - 

em disputa desde os anos 1980 contra o grupo empresarial de telecomunicação 

Silvio Santos, algo que permeia suas montagens desde então. 

 

 

3. O interesse por eventos - ou períodos - específicos da história é um aspecto 

importante na sua pesquisa. Como ocorre o processo de investigação, 

criação e materialização do seu trabalho? 

 

Costumo atribuir um método a partir e através do material e do próprio trabalho 

no material. Não há algo anteposto como um roteiro específico para se lidar com 

os documentos da cultura. O que tenho de antemão é o entendimento de que os 

objetos, anseios e situações históricas, assim como os materiais da memória 

coletiva, estão em movimento, possuem vínculo com uma série de outras coisas, 

não deve ser separado do resto do mundo e da existência, mas ao mesmo tempo 

não podem ser reduzidas a seus vínculos contextuais. Acho importante pensar que 

para além dos ocorridos, houveram aquelas coisas que foram profundamente 

almejadas, com processos intensos de sonho e luta, mas que não aconteceram. 

Este também é um material, o passado não é estático, fixo, muita coisa esperada 

não aconteceu ainda e, para não se sujeitar ao impulso de uma “nostalgia infinita” 

(termo de Benjamin ao criticar um certo romantismo de tendência reacionária) ou 

a um saudosismo passadista sem perspectiva porvir, penso nos possíveis futuros 
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que estão contidos no passado. As coisas antigas podem ter coisas novas para 

dizer em épocas diferentes daquela em que foi criada. Isso quer dizer que o 

passado, e potencialmente a história, está vivo e pode ser transformado no 

presente. Desse pressuposto surge uma ampla fresta para o trabalho inventivo de 

elaboração do que se pode a partir do material. Gosto de que a prática culmine na 

produção de instalação. Acredito na possibilidade da instalação, um lugar pensado 

de forma estratégica, como o espaço de uma efetiva narração, ou seja, que esteja 

permeada por uma transmissão analógica, intuitiva e pedagógica em relação a 

própria situação em que a pessoa se encontra naquele espaço e fora dele; em um 

modo de transposição histórica, no qual a forma-informação tem sua hegemonia 

bloqueada por ação de acidentes, interrupções que podem atravessar o dado dão 

de maneiras várias.  

 

 

4. Como você percebe a apropriação de objetos, vestígios, resíduos e imagens 

de arquivo no contexto do seu trabalho?  

 

Acho que se trata de uma apropriação política e poética, em que trabalho a 

atualidade política e as vinculações poéticas do material. É muito bom pensar 

nesses materiais como vestígios pois mostra o incomensurável perdido,  

esquecido, e conteúdos latentes e expectantes que nem chegaram a vir a ser. Parto 

mesmo pelo pressuposto da falta, a por isso a emergência da invenção a partir do 

que se tem em mãos no momento, esses resíduos que vão aparecendo. 

 

 

5. Como se estabelece a relação entre os suportes, mídias e materiais, com a 

temática no seu trabalho? Os materiais e as mídias que você utiliza são 

determinantes para fundamentar o seu trabalho?  

 

São sim, tem uma base que a “curiosidade epistemológica” de que fala Paulo Feire, 

que procuro atiçar ao apostar na visibilidade dos procedimentos de manipulação 

dos materiais. É o que alguns artistas consideraram como opacidade da 
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proposição artística80, que evidencia em si o seu processo de formação. Acredito 

que isso pode trazer algo de uma simplicidade fantástica. A partir dessa base 

estudo e procuro pensar nas ideias de montagem, sobrepujamento, 

distanciamento, estranhamento e acidente, enquanto truques técnico-poéticas de 

elaboração analógica. Para além disso, procuro pensar em uma questão ligada à 

cultura contemporânea que é a da suspeita ou sinceridade midiática. E no valor 

que se dá para as pretensas revelações do que se estava oculto, que o que de certa 

é o que pretendeu tanto o materialismo histórico quanto a psicanálise. Em “Sob 

suspeita”81, Boris Groys aponta que a própria suspeita pode se tornar o meio.  

 

 

6. Qual o lugar que os conceitos de memória e história ocupam no seu trabalho?  

Qual é a relação que você estabeleceria entre eles?  

 

Procuro entender a história através do materialismo dialético: a história como o 

lugar da possibilidade, que, no entanto, está sujeita às condições materiais de vida 

de cada época. Tenho afinidade com a ideia proposta por Mariátegui, de que, há 

tempos, a política foi elevada à categoria de religião, e constitui a trama da 

história82. Tenho o costume de dizer que trabalho com a memória-histórica. Assim, 

penso que através da alusão a um mecanismo psíquico-cognitivo, salienta-se esta 

dimensão na dinâmica histórica. Walter Benjamin incorpora termos da 

neurociência e da psicanálise em sua elaboração daquilo que entendia como a 

superestrutura cultural do capitalismo no século XIX a partir de Paris (referencia 

à obra inacabada “As passagens”). Anos antes, Aby Warburg utiliza noções e 

conceitos da psiquiatria e da psicanálise freudiana em seus estudos sobre a 

sobrevivência (nachleben) das imagens e a transmissão da forma-patética ou 

fórmula-de-pathos (pathosformel). A dinâmica histórica e seus objetos, como 

 
80 Sobre a opacidade na arte latinoamericana ver: CAyC : Hacia un Perfil del Arte Latinoamericano : Muestra 
presentada por el CAyC: Grupo de los Trece e invitados especiales. Buenos Aires, 1972. Disponível em: 
https://icaa.mfah.org/s/en/item/747677#?c=&m=&s=&cv=&xywh=76%2C1240%2C2527%2C1273 
81 GROYS, Boris. Bajo Sospecha: una fenomenologia de los medios. Valencia: pre-textos, 2008. 
82 MARIATEGUI, J. C. Arte, revolución y decadencia. In: El artista y la epoca. Lima: Biblioteca Amauta, 1970. 
Disponível em: 
https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/el_artista_y_la_epoca/paginas/arte%20revolucion%20y%20d
ecadencia.htm 
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criação humana, é permeada por questões psíquicas que possuem a profundidade 

do esquecido, do reprimido e também daquilo que ainda não está consciente. 

 

 

7. De que forma as narrativas fragmentadas que você propõe em formato de 

instalação, pode atuar como um mecanismo de ressignificação da memória? 

 

Eu diria que tem mais a ver com a elasticidade da memória do que sua 

ressignificação, pois procuro privilegiar conteúdos latentes e expectantes ao invés 

de delimitar e sujeitar o material a um enquadramento que limite 

superficialmente os objetos, documentos, imagens. E aí mesmo se dá a 

importância de uma forma narrativa fragmentada e fragmentária, é onde se torna 

palpável uma compreensão amplificada e polifônica dos acontecimentos e da vida 

em comum. A instalação em si é um pressuposto de totalidade, mas não aquela 

pretensa totalidade orgânica do antigo realismo burguês, e sim uma que se volta 

para uma dinâmica de sobrepujamento espacial, montagem de fragmentos sem 

sucessão ou direção totalmente controlável (distinta da montagem no cinema, por 

exemplo). A situação se assemelha mais a um acidente na cultura do que `aqueles 

pavilhões temporários que se faziam para exaltar a história e a memória cultural 

de cada nação (como a exposição mundial no palácio de cristal em Paris no fim do 

século XIX), ou pela causa de um feito de guerra (como muito feito no Brasil nas 

décadas subsequentes à inglória “vitória” [inglesa] na Guerra da Tríplice Aliança 

contra o Paraguay).  

 

 

8. Considerando que as suas instalações propõem uma associação permanente 

entre imagem, texto e objeto, como você percebe a fruição do seu trabalho 

por parte do público? Qual tipo de efeito ou resposta você gostaria de 

suscitar? Essa recepção cumpre algum papel no seu trabalho?  

 

Me situo apenas como propositor, o que, no caso de uma instalação, já inclui uma 

dimensão necessariamente autoritária ao “privatizar” e definir a totalidade de um 

espaço, muitas vezes, público. Como produtor, a minha perspectiva é poética, 
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intencional, associada ao sentido analógico das coisas e então a preocupação na 

montagem passa por aí. No entanto, pelo próprio caráter dessa perspectiva 

poética, dificilmente as percepções do público, mesmo que difusas, contraditórias 

e ou negativas, serão desalentadoras. Pois o interesse é para onde pode ir a partir 

da situação dada, cada pessoa possui experiências singulares, percepções e 

associações que dizem respeito a todo um universo de referencias e vivencias. A 

instalação busca atiçar aquilo que Paulo Freire chama da curiosidade como forma 

de conhecimento. A intenção não passa por transmitir um fato ou explicar uma 

teoria, não se trata também de uma atividade neutra, sem margem para 

contradições, e nem de levar a uma sensação agradável ou perturbadora. O 

problema da recepção, a meu ver, é do público. Como produtor procuro 

permanecer até certo ponto alheio a essa questão, mas não de todo, levo em conta 

a importância de jogar com as expectativas em relação à situação instalada ali. 

 

 

9. Pensando que a história quase sempre é contada na perspectiva dos 

vencedores e o arquivo muitas vezes é utilizado como um recurso para 

esvaziar o passado histórico de sentido, como pode a arte iluminar essa 

questão e propor práticas para expandir um pensamento crítico diante do 

arquivo?  

 

Acho muito elucidativo o dizer de Walter Benjamin, que todo documento da 

cultura é um documento da barbárie. Penso que isso leva a um lugar de alto risco 

ao tratar esse material, não foram poucas as vezes que me arrependi de ter 

executado determinada abordagem ou operação midiáticas com certo documento 

ou imagem. Em quando se pensa em um país como um Brasil, com um histórico 

institucional de violações para além da conta, violentamente racializado e 

constituído enquanto pátria através da opressão. Há pouco espaço para 

ingenuidade no trabalho com os arquivos no Brasil, pois temos contato com uma 

história muito grave, e ela nos constitui.  

 

Para além da dificuldade circunstancial, imagino que há ao menos três tipos de 

materiais do passado a serem trabalhados: aquele que foi esquecido (a luta e a 
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resistência dos oprimidos) e que pode ser lembrado; aquele que fora recalcado 

(bolor reacionário fascista impregnado na cultura) e precisa ser elaborado; e 

aquele que ainda não veio a ser (a vida sem opressões), e que é imperioso ser 

realizado. Todas elas envolvem um trato transformativo, um trabalho no material, 

e também uma imaginação sonhadora, e nesse sentido a arte pode ajudar bastante. 

No entanto, a concretização das mudanças estruturais necessárias passa pelo 

desmantelamento das estruturas de dominação através da luta social. 

 

 

10. Existe um anacronismo entre os objetos apropriados, os textos e os recursos 

técnicos que você utiliza, bem como a presença de elementos ficcionais em 

determinadas peças que compõem suas instalações. Como você enxerga esse 

deslocamento no tempo dos objetos e a sua intersecção com outros 

elementos e recursos técnicos contemporâneos? Quais questões você busca 

suscitar com esses cruzamentos?  

 

Acredito que a fantasia pode nos aproximar da realidade, as vezes mais do que um 

dado, uma informação estatística, ou uma descrição objetiva. Quanto ao 

anacronismo, é porque as coisas tem sempre mais a dizer do que o que foi 

compreendido em sua época, é uma questão de dialética histórica no qual o 

deslocamento pode ser elucidativo. Tenho um trabalho em que apresento 

registros das manifestações por direitos básicos ocorridas pelo Brasil em junho de 

2013 - marcadas como as jornadas de junho -, em filme super-8mm. As pessoas 

dizem que parece algo muito antigo e que estranham quando percebem um 

elemento contemporâneo; é curioso isso pois tem a ver com o instrumento 

técnico, com o material película-filme, com uma estética que, mais do que isso, se 

mostra também uma poética sentimental associada à mídia.  
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11. Talvez o séc. XXI seja o período histórico no qual estamos sujeitos a maior 

produção involuntária de imagens de arquivo, não somente pela quantidade 

que a sociedade produz espontaneamente – como fotos, vídeos, etc. -, nem 

somente pelo crescimento do acesso às tecnologias e os meios técnicos de 

reprodução, mas pela superstição e a possível crença na relação entre 

memória e arquivo. Como você enxerga essa relação? De que modo essa 

“democratização” e o aumento dos meios de produção do arquivo podem 

refletir na documentação da história que está sendo feita hoje?  

 

Acredito que a arte deve se impor como um lugar de transformação, de dialética 

histórica, e não de documentação e/ ou arquivamento do presente ou do passado. 

O que importa são as coisas enquanto ponto de partida, ou de trânsito, a 

emergência presente e não sua rotulação mecânica ou sua preservação em uma 

redoma de cristal. Boris Groys escreve sobre o arquivo como instituição, que, ao 

invés do velho, se alimenta do novo, ele trata sobre a dinâmica específica em que 

se atribui a novidade a algo. Nem todo o novo é verdadeiramente novo, como 

escrevera Mariátegui83. A burguesia já há tempos esconde seu caráter decadente 

enquanto classe dirigente com as fantasias de jovialidade. No entanto, aparece a 

contradição de que aquilo que é incorporado ao arquivo passa a não fazer mais 

parte da vida comum, ou seja, caduca. Pode-se perceber que não há uma intenção 

prospectiva, mas apenas a acumulação compulsiva, sem sentido objetivo, é a 

repetição de uma operação que mantém as coisas superficialmente em 

movimento, apenas para dar a impressão da novidade. Giorgio Agamben fala da 

operação de “museificação do mundo”, é mesmo algo típico da burguesia, que 

aliena as coisas ao transformá-las em propriedade, e também as trata como 

autônomas de seu contexto e de seus conteúdos análogos.  

 

Não pretendo supor um futuro que não seja socialmente transformado. O 

comunismo é o futuro, e ali, sem as limitações intrínsecas à compreensão burguesa 

do mundo - pretensamente neutra, especializada, cética, seccionada -, e também 

 
83 Idem 
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sem o poder hegemônico do capital monopolista indo contra os anseios das 

pessoas, a situação será outra. O material do passado, as tecnologias serão 

apropriadas para um uso que tenha um sentido comum e transforme a vida das 

pessoas, as ciências poderão se abrir para novas relações entre as coisas; e pode 

ser que uma multitude de anseios e intuições latentes, antigos e recentes, sejam 

elaborados. A própria arte pode se expandir em práticas até então pouco 

relevantes ou mesmo desconhecidas, dado que hoje ela é extremamente limitada 

pelo processo de homogeneização cultural empreendido a séculos pela burguesia; 

quando muito, a arte hoje é instigante por conta de um ou outro aspecto 

trabalhado de forma isolada, mas dificilmente pela permeabilidade encantada 

com a vida social e material. Cildo Meireles fala da possibilidade de uma arte que 

constitui-se por ser contada (falada de uma pessoa a outra), e assim facilmente 

disseminável, altamente virulenta e potencialmente mais afetiva que qualquer 

informação politicamente manipulada transmitida nas redes sociais digitais. 
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A subversão da história e o poder simbólico dos monumentos 

Entrevista com o artista Jaime Lauriano 

 

Jaime Lauriano (São Paulo - SP, Brasil, 1985), graduou-se em artes plásticas pelo Centro 

Universitário Belas Artes de São Paulo, no ano de 2010, e hoje, vive e trabalha entre 

Porto/Portugal e São Paulo/Brasil. Com trabalhos marcados por um exercício de síntese 

entre o conteúdo de suas pesquisas e estratégias de formalização, Jaime Lauriano (site: 

https://pt.jaimelauriano.com/) nos convoca a examinar as estruturas de poder contidas na 

produção da História. Em peças audiovisuais, objetos e textos críticos, Lauriano evidencia 

como as violentas relações mantidas entre instituições de poder e controle do Estado – 

como polícias, presídios, embaixadas, fronteiras – e sujeitos moldam os processos de 

subjetivação da sociedade. Assim, sua produção busca trazer à superfície traumas 

históricos relegados ao passado, aos arquivos confinados, em uma proposta de revisão e 

reelaboração coletiva da História. 

 

 

1. Jaime, o que te move enquanto artista? Como você descreveria a relação 

desenvolvida entre a sua pesquisa teórica em história e o seu trabalho 

prático?  

 

O que me move enquanto artista é tentar entender a relação entre produção 

visual, produção de narrativa histórica e o desdobramento destas produções nas 

relações sociais. Busco entender em como a história molda os nossos corpos hoje 

em dia e como as imagens, seja dentro do campo artístico ou de outras produções, 

são utilizadas na criação de narrativas históricas. Me interessa muito, no caso do 

Brasil por exemplo, pensar como as produções de imagem do período colonial, do 

Brasil Império 84e do pós-abolição, foram utilizadas para apagar a história da 

escravidão e suas violações. De como esse apagamento sistêmico contribuiu para 

 
84  “O Brasil Império, Brasil Imperial ou Brasil Monárquico, foi um Estado que existiu no século XIX e que 
compreendia, aproximadamente, o território que forma o Brasil e o Uruguai (antes da independência) atuais. 
Seu governo era uma monarquia constitucional parlamentar representativa, tendo tido como imperadores D. 
Pedro I e seu filho, D. Pedro II.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil (consulta em: 
11/09/2020) 

https://pt.jaimelauriano.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil
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a ilusão de que existe uma democracia racial no Brasil e como isso ocorreu de uma 

maneira deliberada, como um projeto de Estado. A produção de imagens, de certa 

maneira, é uma aliada deste processo, porque se você não criar imagens, não fazer 

registros destes processos, não há maneira de comprová-los. Especialmente 

quando analisamos, por exemplo, as imagens produzidas pelos primeiros 

viajantes europeus ao território brasileiro, no qual elas quase não retratavam a 

realidade de pessoas fazendo trabalho forçado. Me motiva muito desvelar as teias 

de poder contidas na produção de história e na produção de imagens. Para mim é 

difícil pensar no Brasil sem pensar em violência, assim como é difícil desassociar 

as imagens feitas “sobre” e/ou “no” Brasil sem associar a violência. Isso sempre 

me motivou a debater a questão da violência a partir da imagem. Isso vem da 

minha primeira experiência com formação cultural que é o rap, especialmente o 

rap nacional paulistano, como os Racionais MC’s85. Foi como eles que aprendi 

quem eram Malcom X, Zumbi dos Palmares86, Martin Luther King e tantos outros 

que acabei por conhecer de uma maneira “super pop”, no sentido de pegar temas 

densos - e tensos - e comunica-los de uma maneira mais leve e quase didática. Isso 

me fez pensar em como poderia traduzir os meus estudos e perspectivas 

acadêmicas/intelectuais dentro dos meus trabalhos de uma maneira mais 

“próxima”. Na Umbanda o médium87 é tratado a partir do termo “cavalo”, como 

aquele que faz o intermédio entre o plano espiritual e o plano material. Me vejo 

um pouco neste lugar, como um mediador, como esse “cavalo” que faz a 

comunicabilidade dos territórios de estudo com a prática artística. Busco 

reprocessar as pesquisas acadêmicas em história e apresenta-las de uma maneira 

“menos rígida”, de uma maneira que eu gostaria de ver elas.  

 
85  “Racionais MC's é um grupo brasileiro de rap, fundado em 1988. (...) Suas canções demonstram a 
preocupação em denunciar a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras e o resultado 
do racismo e do preconceito, ao sustentarem a miséria diretamente ligada com a violência e o crime. Temas 
como a brutalidade da polícia, do crime organizado e do estado, bem como o preconceito, as drogas e a exclusão 
social são recorrentes nas letras do conjunto.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Racionais_MC%27s (consulta em 
11/09/2020) 
86 “Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi um líder quilombola brasileiro, o último dos 
líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial.” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares (consulta em: 11/09/2020) 
87 “Mediunidade, ou canalização, designa a alegada comunicação entre humanos e espíritos; ou a manifestação 
espiritual via corpo físico que não lhe pertence. (…) Enquanto no meio espírita utiliza-se a palavra médium para 
designar o indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre os espíritos encarnados e espíritos 
desencarnados (...).” https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade (consulta em: 11/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Racionais_MC%27s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
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2. Quais as referências que você consideraria relevantes no seu percurso? 

Quem – ou quais - são os alicerces do seu pensamento crítico e artístico? 

 

Gosto de pensar isso por fases. Acredito que o primeiro despertar de consciência 

que tive foi através dos Racionais MC’s, eles foram fundamentais para que 

entendesse a importância em compreender a História. Nessa época eu morava na 

periferia de Osasco88, da grande São Paulo, e na escola pública em que eu estudava, 

o ensino de história era extremamente raso e foi a partir dos álbuns dos Racionais 

que eu comecei a buscar novas referências nos meus estudos. Portanto esses 

discos foram os meus primeiros - e verdadeiros - livros de história e os Racionais 

sem dúvida foram o meu primeiro alicerce crítico e artístico. Agora dando um salto 

no tempo, quando iniciei a minha faculdade em 2006, foi a mesma época em que 

estavam acontecendo os debates da 27º Bienal de São Paulo, com curadoria de 

Lisette Lagnado, e eles tinham como um dos pilares o Hélio Oiticica, que apesar de 

não ser um artista que integrava a Bienal daquele ano, haviam vários trabalhos 

dele distribuídos pelas galerias e outros espaços de São Paulo. Na Galeria Nara 

Hoesler tive a oportunidade de ver o trabalho Cosmococa89 (1973), onde havia 

uma piscina com projeções, áudio, e aquilo me transformou, entender a 

possibilidade libertadora de fazer arte e produzir crítica social sem 

necessariamente precisar usar de texto ou outros artifícios discursivos lineares 

que estamos acostumados.  No meio da faculdade minha orientadora me 

apresentou o trabalho da artista brasileira Rosana Paulino, que foi muito 

interessante para que eu pudesse ter contato com uma visualidade que era nova 

pra mim. Com ela eu vi que era possível criar uma visualidade mais aproximada 

do que sentia com as músicas dos Racionais MC’s, no sentido de não ter uma 

 
88 “Osasco é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo, 
no Brasil.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco (consulta em:11/09/2020) 
89 “À época em que residiu em Nova York, no início dos anos 1970, Hélio Oiticica trabalhou em parceria com o 
cineasta Neville D Almeida na criação de instalações pioneiras chamadas de quasi-cinemas. Estas obras 
transformam projeções de slides em instalações ambientais que submetem o espectador a experiências 
multisensoriais. Os quasi-cinemas representam o ápice do esforço que Oiticica empreendeu ao longo de sua 
carreira para trazer o espectador para o centro de sua arte e para criar algo que é tanto um evento ou processo 
quanto um objeto ou produto um desafio da tradicionalmente passiva relação entre obra e público. Oiticica e D 
Almeida criaram cinco quasicinemas que chamaram Blocos-Experiências em Cosmococa.” 
https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/galeria-cosmococa/ (consulta em: 
11/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco
https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/galeria-cosmococa/
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relação com os cânones das artes visuais que vinham da Europa ou dos EUA. E um 

pouco mais pra frente, tive contato com o artista que praticamente definiu o meu 

pensamento crítico e artístico, Cildo Meireles. Pra mim é um artista que une uma 

visualidade e discurso/pensamento crítico/conceitual, genuinamente brasileiro. 

Já que nos meus trabalhos, sempre estou pensando “o Brasil”, para mim faz 

sentido ter como referências e pilares artistas brasileiros.  

 

 

3. Existe um diálogo entre os suportes, Mídias e materiais, com o conteúdo dos 

seus trabalhos? Como ocorre o processo de investigação, criação e 

materialização do seu trabalho? 

 

O meu primeiro contato com arte foi trabalhando como educador em uma ONG, 

próximo a casa da minha mãe, e ali, primeiramente, tive vontade de ser professor. 

Acabei por ingressar na faculdade de Belas Artes e ao longo do curso, percebi que 

poderia trabalhar com arte e educação ao mesmo tempo, sem ter necessariamente 

uma hierarquia entre os dois. Enquanto artista, poderia unir: pensamento político, 

pensamento pedagógico e pensamento de imagem. Em um primeiro momento, 

minha ideia era comunicar e trazer para o debate, o fato de que a desigualdade no 

Brasil é fundamental para a construção das cidades e da relação entre arquitetura 

e segregação. Partindo da cidade de São Paulo, como exemplo, podemos observar 

o contraste entre a forma como o centro da cidade é destruído e os efeitos da 

gentrificação90; o contraste entre uma imagem de deterioração e a promoção - e 

embelezamento -, projetado pelo mercado imobiliário. Tentei pensar nos padrões 

estabelecidos e que orientam aquilo que consideramos ser bom para nós, e gerar 

um questionamento em torno desses valores. Falar destas questões é 

necessariamente falar de violência no Brasil, é algo transversal na experiência de 

se viver no Brasil, que atravessa todas as camadas. Assim tento apresentar uma 

possibilidade de olhar para a violência, não necessariamente como algo ruim, mas 

 
90 “Gentrificação (do inglês gentrification) é o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das 
dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, 
valorizando a região e afetando a população de baixa renda 
local.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Gentrifica%C3%A7%C3%A3o (consulta em: 11/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gentrifica%C3%A7%C3%A3o


 143 

como algo que faz parte da forma como o Brasil foi construído e ainda se constrói, 

e que todos, incluindo eu, carregamos essa violência. 

  Sim, existe um diálogo entre o conteúdo e os materiais que utilizo, há uma 

escolha conceitual dos materiais, que por si, acrescentam informação. Por 

exemplo, o giz de pemba91, que não confere um rigor formal, mas que me permite 

recriar os primeiros mapas do território do Brasil, evocando a violência do 

contexto em que este material surge, que é o da escravidão. Este material resulta 

de uma resistência, mas que se justifica na violência que à exigiu no momento. 

Elaborar um mapa usando este mesmo material, é trazer de volta esta carga 

violenta. O giz branco sobre o tecido preto, invoca esta história branca sobre 

pessoas pretas. O resultado plástico acaba por ter menos importância, é antes uma 

consequência da vontade de comunicar estas ideias. Eu coloco estes trabalhos no 

plano da arte conceitual, (não necessariamente A arte conceitual europeia, 

colonizadora) na medida em que cada um destes materiais carrega consigo 

conceitos que quero comunicar.  A imagem que surge é por vezes o resultado 

necessário para trazer estas ideias.  

 O processo de trabalho acontece numa contaminação entre vários aspectos 

e não segundo uma ordem fixa. Um material pode sugerir ideias ou permite 

abordar um determinado tema que tenho em mente, outras vezes as ideias levam-

me a procurar um material e nesse processo cruzo-me com elementos diversos, 

como músicas, histórias e a história, ou mesmo munições, que ficaram na rua 

depois de tiroteios. Dessa amalgama de informações vou tentando criar 

associações até chegar ao trabalho, que por vezes resultam de complexas relações 

e caminhos para chegar ao resultado final. Interessa-me mais o questionamento 

que o trabalho pode gerar, do que o rigor técnico em si. O suporte e materiais do 

meu trabalho, estão intimamente relacionados com o que quero dizer. E as 

exposições são muitas vezes o momento em que o trabalho se efetiva, a partir de 

pesquisas e materiais que vou acumulando, como se as diferentes camadas 

pudessem finalmente entrecruzar-se e fazer emergir o trabalho nesses momentos, 

 
91 “Pemba é um giz de formato cônico-arredondada feito de calcário que pode ter diferentes cores, usado 
ritualisticamente em religiões afro-brasileiras como o Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda e a Quiumbanda.” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pemba_(Giz) (consulta em: 11/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pemba_(Giz)
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ainda que, não se tratem de trabalhos de site-específico. Um trabalho que surge 

hoje, pode trazer anos de pesquisa anterior. 

 

 

4. De que maneira você enxerga a relação entre; as estruturas de poder e a 

produção da história? Como que as ideias de revisão e a reelaboração 

coletiva da história se manifestam no seu trabalho? 

 

Para mim as estruturas de poder e de produção da história, são quase 

indissociáveis, não existe estrutura de poder sem domínio da narrativa histórica. 

É ela que constrói as estruturas de poder, e por isso, ela é tão disputada, 

especialmente hoje em dia em que temos dois polos antagônicos: o polo de uma 

extrema direita violenta e uma extrema esquerda ultra ortodoxa e pouco maleável, 

disputando quem detém o monopólio da narrativa histórica para poder construir 

o futuro, qual a sociedade que se quer no futuro. A extrema direita chamar-lhe de 

guerra cultural e do outro lado a esquerda reprocessamento histórico, partindo 

do mesmo lugar, pois ambas pensariam que um dos lados teria a verdade histórica, 

uma verdade absoluta que se opõe à própria noção de história que se compõe de 

múltiplas e inúmeras micronarrativas. Por isso, na minha opinião, as narrativas 

históricas têm que ir contra as estruturas de poder, porque elas querem moldar e 

dominar a narrativa histórica. Se pensarmos por exemplo na diáspora92 africana e 

nas narrativas criadas em torno desses momentos, vemos que cada país africano 

aconteceu de forma diferente, e que se quisermos criar uma narrativa única 

estaremos a achatar a história, e retirar-lhe uma componente de subjetividade que 

lhe é inerente, ainda que haja fatos e marcos temporais incontornáveis, a história 

será sempre subjetiva. Por isso no meu trabalho eu falo da história a partir do meu 

corpo, se não fosse um homem negro eu não falaria da história do Brasil a partir 

da escravização, eu falaria do facto de ser nordestino por exemplo, e da segregação 

que teve no Nordeste. A ideia de revisão e reelaboração coletiva da história, 

aparece no meu trabalho através da forma como isso reverbera no meu corpo. Em 

 
92 “O termo diáspora define o deslocamento, normalmente forçado ou incentivado, de muitas grandes massas 
populacionais originárias de uma zona determinada para várias áreas de acolhimento 
distintas.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora (consulta em: 11/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora
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2015, quando comuniquei que trabalharia sobre a história do Brasil, apresentei 

uma exposição com o nome Autorretrato em branco sobre preto (2015), onde não 

existia nenhum retrato efetivo, mas em que considero que cada elemento ali me 

representa. O que procuro é suscitar esse mesmo exercício nas outras pessoas, de 

sentir a história a partir do seu corpo, e da sua experiência. A minha intenção é 

sempre apontar aspectos para se pensarem e gerar questionamento, longe de 

querer dar todas as respostas. 

 

 

5. De que maneira o arquivo pode atuar na construção da memória? Qual é a 

relação que você estabeleceria entre esses dois conceitos? 

 

Vou te responder usando como exemplo, meu trabalho O Brasil (2014), um vídeo 

sobre a ditadura militar brasileira93, que realizei no momento em que os arquivos 

da ditadura foram disponibilizados para consulta pública, com exceção dos 

processos jurídicos. Nesse momento, houve uma profusão de produções artísticas 

e audiovisuais em torno desses documentos, revisitando e se apropriando desses 

arquivos, cujo acesso se tornou muito fácil, pois entendia-se que essa 

possibilidade de aceder a esses arquivos constituíam uma possibilidade de aceder 

à história, e com isso, mudar a memória que as pessoas tinham da ditadura militar, 

afetiva e tendencialmente deturpada por toda a propaganda produzida na época - 

a ideia de uma economia forte, que respeitava as instituições, assentida em valores 

morais e bons costumes -.  Os arquivos oficiais produziram uma memória que 

revela um Brasil harmônico, decente, criado através do poder e do dinheiro do 

Estado, mas o que se revela por detrás destes arquivos construídos para exaltar 

uma certa ideia de brasilidade, houve muitas mortes. Nós quisemos mostrar esse 

contraste à população, colocando esses arquivos, completamente enviesados e 

deturpados, ao lado de páginas de jornais que noticiavam essas mortes. Esta 

possibilidade de levar às pessoas a oportunidade de revisitar história e 

 
93 “Ditadura militar brasileira ou Quinta República Brasileira foi o regime instaurado em 1 de abril de 1964 e 
que durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos militares. De 
caráter autoritário e nacionalista, teve início com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o 
então presidente democraticamente eleito.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_brasileira 
(consulta em: 11/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_brasileira
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reconstruir a memória, existiu porque houve um governo de esquerda que o 

permitiu, que achou importante a população ter conhecimento desses 

documentos e do que eles revelam sobre o período da ditadura militar.  Se esses 

aquivos não tivessem sido disponibilizados, não teriam conseguido desnudar o 

que ocorreu nesse período. Por isso, para mim, o arquivo é uma espécie de 

substrato para a criação da memória, pois só conseguimos criar memória quando 

temos algo com que alimentar essa memória. Se pensarmos no Sete de Setembro94, 

por exemplo, nos remetem para um conjunto de imagens que relacionamos com a 

independência do Brasil, que nos levam a pensar que esse foi o momento que nos 

tornamos independentes de Portugal. Foi criado um arquivo para nos remeter 

para um acontecimento e memória que se construiu a partir deste, capaz de 

desencadear sentimentos, que em certa medida, resultam da manipulação desse 

imaginário. Para mim, o arquivo é a base para operar os sentimentos que 

constroem a memória, a relação que estabeleço  entre estes dois campos, é que 

sem o arquivo, não há memória, e não falo necessariamente de arquivos físicos, 

podem ser imateriais também, que se transmitem entre gerações, por exemplo, 

línguas de raiz africana, um ponto de umbanda 95que foi criado em 1800, e que 

reavivamos quando o cantamos, acedendo a um arquivo que foi sendo transmitido 

de boca em boca ao longo dos tempos, e que guarda uma memória de algo que não 

necessariamente aconteceu, que pode mesmo ser fruto de fabulações. Quando 

falamos de arquivo, não falamos necessariamente de um espetáculo de fatos 

incontestáveis, para mim o arquivo no limite é uma ficção.  

 

 

6. Partindo do princípio que o arquivo é um dos recursos utilizados pelas 

estruturas de poder na produção da história, de que maneira a memória 

pode se tornar um instrumento de esvaziamento da história? 

 

Penso que o arquivo é a matéria prima que as estruturas de poder utilizam para 

deturpar e dominar a narrativa. E com isso, manipular a memória, os afetos, os 

 
94 “O Sete de setembro é um feriado nacional do Brasil celebrado no dia 7 de setembro de cada ano. A data 
comemora a Declaração de Independência do Brasil do Império Português no dia 7 de setembro de 1822.” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_da_Independ%C3%AAncia_(Brasil) (consulta em: 11/09/2020) 
95 Cantos da Umbanda que funcionam como uma espécie de mantra nas suas celebrações ou rituais religiosos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_da_Independ%C3%AAncia_(Brasil)
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sentimentos, e esvaziar a história de sentido e investi-la com o que é de maior 

interesse para si. Um governo de direita dirá que a ditadura militar foi algo bom, 

pois impediu que se instalasse o comunismo no Brasil, referindo-se aos discursos 

sobre implementação da reforma agrária, reforma trabalhista, fazendo referência 

ao exemplo da China, por exemplo. O acesso aos arquivos, constituem-se hoje 

como uma valiosa ferramenta, mais ainda hoje em dia com o advento da internet, 

que permite o acesso a documentos dos mais variados períodos históricos. Por 

exemplo, um grupo com site na internet chamado Brasil Paralelo - uma produtora 

de direita localizada no sul do Brasil - entendeu como a esquerda usava e 

manipulava os arquivos e tentaram usar essa manipulação para criar a sua própria 

versão da historia do Brasil, e quando se entra nessa disputa de narrativa, que é 

uma narrativa de poder, a história é esvaziada, se tudo é  relativo, como será 

possível apurar e mostrar os fatos, e não a narrativa dos fatos. A apresentação dos 

fatos deveria pelo menos ser neutra, fugindo a certezas que possam ser parciais. 

Eu tenho uma posição em relação aos factos, não sou imparcial, mas naquilo que 

tento levar às pessoas, eu tento ser neutro, deixando abertura para as pessoas 

produzirem suas impressões.     

 

 

7. O que você considera ser um monumento? Você acredita que os 

monumentos possam ser pensados como instrumentos de construção ou 

manipulação da memória?  

 

Sem dúvida são instrumentos de construção e manipulação da memória e com isso 

eles constroem a subjetividade, são construtores dos processos de subjetivação. 

Estes monumentos constroem por exemplo o modo como nós encaramos o fato de 

ser paulistano. Falando do Monumento às Bandeiras 96- sobre o qual tenho um 

trabalho -, este monumento não faz mais do que elevar torturadores justiceiros ao 

estatuto de heróis, anulando e achatando completamente uma parte da história, 

neste caso dizendo que os bandeirantes não foram pessoas malvadas, que não 

 
96 “O Monumento às Bandeiras é uma obra em homenagem aos Bandeirantes, que exploraram os sertões 
durante os séculos XVII e XVIII.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_%C3%A0s_Bandeiras (consulta em: 
11/09/2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_%C3%A0s_Bandeiras


 148 

foram instruídos pela coroa Portuguesa e depois pelo Império Brasileiro, para 

resgatar indígenas e negros fugidos, para serem escravizados, operando uma 

subversão da história. Este monumento foi colocado e apresentado em são Paulo, 

representando aqueles que “abriram caminho no interior do Brasil”, que criaram 

estradas, que construíram esta limitação de território que temos hoje e por isso 

deve ser reconhecido o carácter heroico dos seus feitos. Quando criamos um 

monumento com a grandiosidade do Monumento das Bandeiras - que revela índios 

puxando um barco e negros sendo pisoteados por cavalos - afirmamos uma 

construção social brasileira, em que, a população branca surge associada à 

produção de progresso, mas que precisa da força do trabalho forçado de pessoas 

negras, e que isso continua a ser válido hoje. Isso reafirma e justifica a 

continuidade dessa opressão, que a empregada continue a ser negra e pode ser 

maltratada, etc. 

 Estes são monumentos à barbárie, que enaltecem períodos nefastos da 

história, não se veem monumentos que revelem a violência, ela aparece, quando 

muito, de forma implícita, por trás daquilo que é sempre a elevação exaltação do 

agressor, do violador. Por isso eu considero monumentos não só estas edificações, 

estas estátuas de que estamos falando, mas também os usos e costumes que 

fazemos da história, como associar pessoas negras ou mulheres a determinadas 

construções sociais e preconceitos, que constroem essa continuidade de opressão. 

Considero monumentos, físico ou não, aquilo que edifique a opressão, e a 

continuidade dessa opressão, como se reafirmassem e validassem as diferentes 

formas de oprimir ao longo dos tempos. Para mim a simples destruição destes 

monumentos, sem reflexão, não tem interesse, pois aquilo que está enraizado na 

memória das pessoas, levará anos a alterar-se. Por isso acho interessante o caso 

da Alemanha, que criou um museu onde colocou as estátuas do período nazista 

para mostrar e educar à população, levando a uma reflexão e consciência do que 

aconteceu. Para mim, um monumento é a edificação subjetiva de formas de 

opressão, e para desconstruirmos o seu efeito será necessário um trabalho mais 

profundo do que simplesmente derrubá-los.     
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8. Você acredita que alguns monumentos podem representar um tipo de 

violência simbólica? Como você enxerga isso? Poderia citar algum exemplo?    

 

Sim, no sentido que eles são a compressão da continuidade da opressão, são 

representantes de uma violência simbólica, não o representam de forma evidente, 

mas um monumento a Pedro Alvarez Cabral 97ou D. Pedro II98, por exemplo, não 

representa de forma explicita a escravidão ou o extermínio da população indígena. 

Mas quando colocamos uma figura que representa o “descobrimento” do Brasil, 

estamos exaltando o extermínio da população indígena, sem que seja necessária 

uma referência direta. Assim como o caso da estátua do Padre António Vieira99, 

onde é representado evangelizando os índios, ali não aparece representada 

violência física, mas é um monumento de uma violência simbólica gigantesca, que 

é o epistemicídio100 acabando com a cultura ou os conhecimentos de outra cultura. 

Se o monumento em si fosse violento, ninguém se identificaria com ele, mas ao 

invés disso, ele manipula a percepção do que representa, apresentando a violência 

do passado de um modo “mais leve”. No Brasil existem para mim dois 

monumentos que exemplificam muito bem essa ideia de violência simbólica, o 

Monumento do Borba Gato, que também foi um bandeirante, em São Paulo, e o 

Pedro Alvares Cabral, frente ao Parque Ibirapuera101, e que facilmente, se alguém 

não conhece a história, poderá pensar que é alguém que foi importante para a 

cidade ou para o país. 

 

 
97 “Pedro Álvares Cabral foi um fidalgo, comandante militar, navegador e explorador português, creditado como 
o descobridor do Brasil. Realizou significativa exploração da costa nordeste da América do Sul, reivindicando-a 
para Portugal.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral (consulta em: 11/09/2020) 
98 “Pedro II alcunhado o Magnânimo, foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, tendo reinado o país 
durante um período de 58 anos.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil (consulta em: 11/09/2020) 

99  “Antônio Vieira, mais conhecido como Padre António Vieira ou Padre Antônio Vieira, foi 
um religioso, filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus. Uma das mais influentes 
personagens do século XVII em termos de política e oratória, destacou-se como missionário em terras 
brasileiras. Nesta qualidade, defendeu incansavelmente os direitos dos povos indígenas combatendo a sua 
exploração e escravização e fazendo a sua evangelização.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Vieira 
(consulta em: 11/09/2020)  

100 “O epistemicídio é, em essência, a destruição de conhecimentos, de saberes, e de culturas não assimiladas 
pela cultura branca/ocidental. É um subproduto do colonialismo instaurado pelo avanço imperialista europeu 
sobre os povos da Ásia, da África e das Américas.” https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemic%C3%ADdio (consulta 
em: 11/09/2020) 
101 Parque urbano localizado na cidade de São Paulo (SP) - Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Vieira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemic%C3%ADdio
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9. Existem algumas imagens – ou signos – específicos, que são recorrentes nos 

seus trabalhos, como: caravelas, demarcações geográficas e ferramentas (de 

trabalho e de tortura). Qual é o estatuto que eles ocupam no seu trabalho? 

 

Eu entendo-os como uma gramática, em cada trabalho eu tento apresentar um 

elemento novo dessa gramática que me acompanha. Como a caravela, por 

exemplo, veículo de poder e dominação do Estado, como os carros da polícia, o 

“caveirão102”, todos estes são elementos que me interessam muito, e que utilizo 

muito no meu trabalho, pois demonstram que há um desequilíbrio entre a 

dominação do Estado contra a resistência da população. Se o Estado detém o 

monopólio da violência, a população terá mais dificuldade em insurgir-se contra o 

mesmo, estará em situação de inferioridade, logo a partida, será uma tarefa 

impossível ou que precisará de muito mais pessoas para mover uma insurgência. 

A partir destes elementos, tento mostrar essa desigualdade de forças. Outros são 

os aspectos geográficos e de localização que são muito importantes, pois 

demonstram, como determinado Estado - no Brasil - ou lugar, possui mais 

importância que outro e como isso se constrói a violência e/ou dominação dos 

corpos, local ou globalmente. Outro aspecto é o modo como as ferramentas de 

trabalho podem ser convertidas e instrumentos de luta, uma enxada por exemplo, 

pode ser usada para cavar a terra, mas quando sob ataque, pode ser usada como 

arma, o cadeado que serve para prender uma bicicleta, também pode ser usado 

para prender alguém. Essa dualidade/duplicidade de alguns objetos interessa-me 

pensando que elas resultam da utilização das pessoas. Outro signo que uso muito 

no meu vocabulário é a ideia de resistência, que nos esquecemos por vezes que 

provem de uma violência, não há como os dissociar. No meu trabalho, tento de 

alguma forma, criar um diálogo entre estes elementos, mostrando como um 

elemento pode ir para “um lado” e para “o outro”,  sejam as ferramentas, sejam as 

demarcações geográficas, sejam os veículos de dominação do Estado, é a forma 

como a sociedade os usa que faz com que sejam uma coisa ou outra, por isso julgo 

ser muito importante repetir e usar esses elementos de uma certa forma, que 

construa essa constelação que quero apresentar. 

 
102 Nome popular que se refere a um veículo de combate utilizado pela Polícia Militar brasileira.  
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10. Você considera que o seu trabalho tem um potencial didático? Se sim, como 

você percebe a fruição do seu trabalho por parte do público? Qual tipo de 

efeito ou resposta você gostaria de suscitar?  

 

Sim, considero que o meu trabalho tem um potencial didático, é algo que procuro, 

pois, uma vez que trabalho com história, como material e meio de trabalho, estou 

tentando dialogar com os livros de história, de escola. Em relação à resposta do 

público, é frequente algumas reações de surpresa, resultado do desconhecimento 

de várias aspectos da história. Essa abordagem didática provoca o 

questionamento e esse é meu objetivo.  Para mim é interessante que o trabalho 

funcione como motivo para gerar conversa, debate, questões, que o trabalho seja 

o gatilho para a discussão, mesmo que por vezes a ligação ao trabalho se perca 

nesse processo. 

 

 

11. Pensando que a história quase sempre é contada na perspectiva dos 

vencedores e o arquivo muitas vezes é utilizado como um recurso para 

esvaziar o passado histórico de sentido, como pode a arte iluminar essa 

questão e propor práticas para expandir um pensamento crítico diante do 

arquivo? 

 

Eu acho que a arte tem a capacidade de desnudar, seja a história, o arquivo ou a 

memória, revelando que são todos construções socioculturais, e por serem 

construções socioculturais, elas também constroem a sociedade ocidental 

contemporânea. Quando a arte trabalha com a história, a memória ou o arquivo, 

em conjunto ou separadamente, ela está dizendo que aquilo que vemos é uma 

construção social utilizada para criar uma estrutura de poder. Por isso a arte tem 

a capacidade de iluminar essas questões. A partir do momento em que mostra que 

elas existem, e com isso já opera uma desconstrução, ela contribui para a 

elaboração de um pensamento crítico simplesmente mostrando que estamos 

perante de uma construção, sem precisar elaborar teorias, apenas dando a ver, e 
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aí existem vários formas de o fazer e às vezes as formas mais simples revelam-se 

ser as mais eficazes.  
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