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RESUMO 

 

@fragmentado___: Uma experiência poética, performática e autobiográfica baseada no 
cotidiano, é uma pesquisa focada nos acontecimentos infraordinários do cotidiano. Tem como 
principais referências o escritor Gerges Perec, o pesquisador Óscar Cornago e a autora Regina 
Melim. O objetivo da pesquisa é criar um diálogo com o espectador através de uma exposição 
virtual composta por vários fragmentos artísticos abrangendo as linguagens do áudio, vídeo, 
texto, fotografia e performance, e apropriando-se da Plataforma do Instagram como veículo 
para tornar possível essa exposição. Além disso, a poética da pesquisa consiste em escancarar 
os olhares cotidianos da artista de maneira autobiográfica, proporcionando uma experiência 
poética e convidando o espectador a deslocar o olhar para o banal e o comum do cotidiano, 
além das questões autobiográficas que refletem na pesquisa de maneira a provocar o público 
através de uma exposição virtual, ressignificando as formas de fazer e apreciar a arte em tempos 
de pandemia. 

 

Palavras-chave: autobiografia; cotidiano; videoperformance; interdisciplinaridade; 
fragmentos artísticos. 
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ABSTRACT 

@fragmentado__: A poetic, performative and autobiographical experience based on everyday 
life, its a research focus on the infraordinary events of daily life. Its mains references are the 
writer Gerges Perec, the researcher Óscar Cornago and the author Regina Melim. The research 
objective is to criate a dialog with the spectator trough a virtual exhibition composed by several 
artistic fragments embracing the languages of the áudio, vídeo, text, photography and 
performance, appropriating the plataform of Instagram as vehicle to make this exhibition 
possible. Besides that, the poetics of the research consists of wide the artist’s daily looks in a 
autobiographical way, providing a poetic experience and inviting the spectator to turn your gaze 
to the banal and the common of everyday life in addition to the autobiographical issues that 
reflect on the research in order to provoque the public through a virtual exbition, reignifying 
the ways to make and to appreciate the art in pandemic times.   
 
Key-words: autobiography; everyday life; videoperformance; interdisciplinarity; artistic 
fragments. 
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1.  REALIDADE PANDÊMICA X VIAGEM AO PASSADO 

 

Penso que essa não seria uma escrita justa se não partisse do contexto atual em que o 

mundo se encontra: a luta contra uma pandemia que surgiu no ano de 2019 e segue 

atormentando e matando pessoas próximas e distantes, ao passo em que nossa única alternativa 

- além de reivindicar nossos direitos perante o governo atual e tomar os devidos cuidados 

possíveis - é, de certa forma, assistir da poltrona de nossa casa, as mortes acontecerem. A causa 

dessa pandemia chama-se coronavírus e acredito que este nome se tornou um símbolo de dor, 

medo, distanciamento, mas também impulsionou uma ressignificação e readaptação da nossa 

realidade, tanto no que diz respeito ao trabalho, aos estudos, como as próprias relações sociais. 

Pensando nisso, e nas mudanças que a pandemia vem causando, é importante pensar em 

como um Trabalho de Conclusão de Curso em Teatro: Licenciatura, acontece. Teatro é, para 

mim, presença, energia, acontecimento efêmero e se concretiza a partir da troca presencial com 

o público. Mas como possibilitar esse acontecimento em um cenário que só nos permite estar 

mais próximos a partir de uma tela? Como ser efêmero quando a possibilidade hoje é defender 

uma pesquisa através de uma vídeochamada sabendo que a conexão da internet pode interferir 

a qualquer momento? É uma incógnita, de fato, mas de qualquer forma, eu acredito que o teatro 

não pode deixar de existir. 

Dito isso, assim como o trabalho se adaptou e as relações se adaptaram, é necessário 

que a arte busque uma adaptação em prol de sua própria sobrevivência. 

Em um país que não valoriza esse trabalho, é extremamente importante mostrar o quanto 

ele é fundamental, ainda mais nesse momento, e o quanto a presença da arte na “nova realidade 

virtual” vem se mostrando cada vez mais forte, necessária, e um símbolo de resistência. 

Lembro de quando estava com o projeto do TCC pronto lá no início de 2020, quando 

tive a primeira orientação com o Prof. Dr. Carlos Roberto Mödinger e nós acreditávamos que 

as coisas seriam diferentes, mas não precisou de muito tempo para entendermos que não seriam 

como imaginávamos, pois a pandemia começou logo depois disso. 

Um cenário assustador, um mês de quarentena sem sair de casa que transformou-se em 

vários meses e que hoje se tornou nosso novo cotidiano. Lembro também de ter desistido no 

primeiro semestre do ano de 2020 da pesquisa pois não conseguia aceitar o fato de ter que fazer 

um trabalho em teatro no modelo à distância, sem a perspectiva de dividir minha energia e meu 

suor com o público em cena.  

No segundo semestre de 2020, o cenário só não seguiu o mesmo porque piorou de várias 

outras formas, e com isso, surgiu um novo inimigo na minha trajetória: a depressão. 
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Desisti do semestre novamente, mas desta vez não havia mais relação com a falta de 

contato com o público, nem com a pandemia, tinha apenas um único motivo: não conseguia 

pensar em fazer uma pesquisa quando me faltava vontade de estar viva.  

Hoje, ainda em tratamento, um pouco mais acostumada com o cenário da pandemia, e 

um ano depois de tudo isso, escolho realizar essa pesquisa apesar de qualquer coisa. Me sinto 

disposta, acredito na potência de passar por esse processo à distância, e ainda afirmo que todas 

as dores que passei nos últimos meses me impulsionaram a chegar até aqui. 

Esse trabalho não é mais o que seria em 2020, mas é exatamente o que deveria ser em 

2021.  

 

Infraobservação1: comecei aqui no dia 01 de abril de 2021.  
Parece mentira que eu acordei às 7h30min da manhã para começar a escrever a 

monografia, mas é verdade. 

E eu quero que isso fique registrado em algum lugar. 

 

De volta ao passado. 

Tudo começou com o projeto de pesquisa realizado no componente curricular Pesquisa 

em teatro cursado no segundo semestre de 2019. O Projeto intitulava-se: Memórias de descarte: 

diga-me o que descartas que te direi quem és.  

Fazer parte de uma sociedade motivada pelo consumo e o descarte me fez refletir e 

repensar minhas ações enquanto artista e a necessidade de fazer teatro abordando uma temática 

tão pertinente e que nos afeta diariamente, através da construção de uma cena a partir da coleta 

de coisas que foram descartadas, mas que não necessariamente perderam o seu significado. De 

quê tantas formas o lixo pode se transformar a fim de compor uma cena performática na qual o 

meu maior objetivo é tornar visíveis os excessos que traduzem esse consumo desenfreado que 

motiva a sociedade e degrada cada vez mais o nosso planeta? Questões como essa deslocavam 

- e ainda deslocam - meu pensamento e meu interesse em pesquisar e fazer teatro com 

restos/sobras. Uma vontade de fazer cena com qualquer coisa que a priori não seria pensada 

para fazer cena, dar significado para coisas que já perderam o significado de alguma forma. O 

desejo de tornar visíveis essas coisas que foram descartadas, mas que não deixaram de existir, 

elas continuam por aqui em algum lugar, e consequentemente, seguem fazendo parte das nossas 

vidas porém de outras formas. 

 

1 Infraobservação são comentários que poderão aparecer no decorrer da monografia, referentes as interferências 
do cotidiano na escrita e de maneira mais informal. 
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Em março de 2020 realizei meu primeiro encontro presencial com o orientador Carlos, 

e lembro que as ideias explodiram como uma bomba logo no primeiro contato. Carlos e eu já 

estávamos conversando durante as férias, nos meses de janeiro e fevereiro, e nesse período eu 

já estava realizando uma ação referente à pesquisa. A proposta era diretamente ligada à minha 

relação com as roupas, e tratava-se da coleta de desapegos (roupas que estavam sobrando no 

guarda-roupa) e uma carta escrita à mão relatando um pouco da trajetória da peça na vida de 

cada pessoa. Essa ação foi um convite para qualquer pessoa que quisesse contribuir e participar.  

Na primeira orientação presencial, eu já havia coletado algumas peças e isso também 

foi um impulso para que Carlos e eu pensássemos em inúmeras outras possibilidades para a 

pesquisa, tendo como principal objetivo abordar a temática do consumo excessivo e do descarte 

utilizando a roupa como elemento motivador da criação. 

Logo depois dessas trocas, aconteceu a pandemia. Esse cenário abalou a pesquisa, assim 

como abalou várias outras questões direcionadas ao modo de pensar e viver, e com isso, pareceu 

completamente incoerente seguir com o TCC enquanto tantas pessoas estavam morrendo ao 

nosso redor, passando fome, perdendo empregos, e a situação se agravando cada vez mais.  

De qualquer forma, antes de desistir momentaneamente da pesquisa, e ainda pensando 

nessa temática abordada no projeto, eu segui com algumas ações relacionadas à roupa, por 

exemplo: realizei uma limpeza no meu guarda-roupa pessoal e guardei as peças em uma caixa 

pensando que usaria futuramente na pesquisa, e passei 37 dias contando todas as roupas que eu 

vestia através de registros fotográficos. 

Foi até aí que consegui chegar com o projeto pensado em 2019. 

Hoje, vejo nitidamente uma mudança grande na metodologia de pesquisa e na própria 

temática. Essas mudanças eu relaciono diretamente com o acontecimento da pandemia e o 

processo depressivo, duas questões pontuais que começaram a fazer parte da minha vida em 

2020 e seguem fazendo. 

Estar aqui hoje, escrevendo e criando, para mim é um ato de resistência. 

Hoje, o desejo de potencializar essas questões aparece de uma forma mais poética e 

baseada num olhar sensível ao cotidiano somado às minhas experiências pessoais. Acredito que 

a arte circula por diversos espaços e me sinto forte quando meu olhar se desloca e encontra 

potência nas coisas comuns e banais, que de certa forma passam despercebidas pelo todo. O 

desejo agora é exercitar o olhar para esses acasos e transformá-los em material artístico através 

de uma experiência poética, performática e autobiográfica baseada nos acontecimentos 

infraordinários do cotidiano. 
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A partir dessa mudança na metodologia de pesquisa e inclusive na propria temática, 

outras questões se tornam pertinentes: Como realizar uma pesquisa autobiográfica ampliando 

o eu para que o processo chegue até o outro e não fique centrado apenas em mim? Como 

resgatar as dores que impulsionam sem que elas voltem a doer? Como exercitar o olhar para o 

cotidiano de forma a perceber que coisas infraordinárias podem se tornar extraordinárias? Onde 

está a teatralidade na minha pesquisa? 

De volta ao passado é um convite para que eu possa me lembrar que apesar de algumas 

coisas terem mudado, outras continuam sempre iguais. Assim como a pesquisa que agora é 

outra criança em crescimento mas continua lembrando da importância dos primeiros passos e 

de quem segurou a mão no primeiro tombo. 
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2.  PRIMEIRO FRAGMENTO 

 

Eu assumo meu namoro com as artes visuais.  

De volta ao presente: de acordo com o cenário pandêmico em que vivemos, e realizando 

uma pesquisa em formato remoto, se faz necessária a escolha de uma nova possibilidade de 

apresentação do trabalho artístico final, que a priori seria uma cena presencial apresentada ao 

público, a legítima aglomeração que nesse momento precisa ser evitada. 

A partir disso, eu assumo meu namoro com as artes visuais e escolho fazer uma 

exposição virtual como proposta para expor meu trabalho artístico. O desejo de assumir esse 

namoro e escolher essa metodologia é bastante significativa, pois vejo como uma possibilidade 

de circular entre várias linguagens e construir pontes para uma pesquisa interdisciplinar, 

explorando as possibilidades da tecnologia e experimentando a linguagem audiovisual.  

Uma exposição artística é basicamente um espaço onde objetos de arte vão ao encontro 

de um público (espectador). Nesse sentido, a escolha pela exposição novamente abraça 

fortemente minha pesquisa, no momento em que opto por trabalhar com diferentes tipos de 

objetos artísticos expostos em uma sala virtual, que nesse momento eu denomino como 

fragmentos artísticos. Ou seja, meu trabalho não apresenta uma unidade linear ou explícita, ele 

é uma série de fragmentos, materiais divididos ou separados, ou ainda, um grande fragmento 

que foi repartido em pedaços ou partes menores. 

Para potencializar esses fragmentos, eu escolho trabalhar com as seguintes linguagens: 

áudio, vídeo, fotografia e texto escrito. 

O áudio é uma linguagem que potencializa a força da voz da artista e outras vozes e 

melodias cantadas/tocadas por outras pessoas, assim como os sons do cotidiano que são 

elementos marcantes e presentes na pesquisa. Além de ser um recurso para reforçar - de certa 

forma - a potência das palavras, também sugere a presença da artista no material artístico, 

quando ele é dito por ela, por exemplo. Diferente do texto escrito, através do áudio é possível 

identificar outras percepções, como o tom da fala, o volume e o ritmo. Ao mencionar sobre os 

sons do cotidiano, vale ressaltar o conceito/ideia de Infrasons2 proposto pelo escritor francês 

Georges Perec e o artista Marcel Duchamp, que também é um elemento presente nos 

fragmentos criativos, visto que os sons do cotidiano interferem e se somam em alguns trabalhos 

com áudio, um exemplo disso é o som das galinhas da minha casa em algumas gravações.  

 

2 O conceito/ideia de “Infrasons” é uma mistura do conceito de “Infraordinário” de Georges Perec e o conceito 
estético “Inframince”, de Marcel Duchamp, e é uma atenção aos mínimos sons e aos acontecimentos sonoros que 
rodeiam nossa vida diária. (Trecho extraído do perfil @infraordinaries na plataforma do Instagram, 2020). 
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O vídeo, em caráter performático, se destaca no momento em que escolho trabalhar com 

meu próprio corpo em cena, assim como a possibilidade de dialogar com outros corpos, e 

também, a necessidade de não estar em cena em todos os vídeos, uma vez que busco a interação 

com objetos. Portanto, eles podem em algum momento tornarem-se protagonistas da 

performance mais do que a própria artista. A partir destas características, creio que os vídeos 

poderão ser chamados de vídeoperformance, pois utilizo recursos tecnológicos para tornar 

possível o trabalho neste novo modelo.  

O vídeo da performance não é a performance, mas é a forma mais objetiva de registro 

da mesma, ou seja, o vídeo enquanto registro aparece como documentação da ação enquanto é 

realizada e pode ser utilizado para as mais variadas linguagens, ficando a cargo da 

videoperformance uma nova proposta de utilização da performance aliada à tecnologia 

audiovisual, que permite utilizar-se de recursos do vídeo para compor uma nova obra. Ou seja, 

denomino aqui os trabalhos com vídeo como videoperformances porque além de não se 

tratarem apenas de um registro da performance, eles foram pensados e trabalhados em função 

de escolhas que interferem na obra original, que seria a performance. Essa possibilidade 

também permite que a performance possa sofrer alterações no momento de edição, pois a 

utilização desse recurso sugere algumas mudanças para o que havia sido planejado 

anteriormente. Ou seja, na videoperformance existe a interferência da tecnologia operando 

junto do fazer artístico, o que, nesse momento, é uma possibilidade de potencializar o trabalho 

e tornar ele possível. 

A fotografia é uma linguagem que me atravessa de diversas formas, quando sinto que 

ela carrega a performance também como uma forma de potencializar a imagem e a proposta da 

pesquisa, mas também me apoio nela como uma linguagem que impulsiona vários 

deslocamentos, é mais do que um impacto estético. Ela pode escancarar a poética do meu olhar 

sobre as coisas, e aqui vale destacar o cotidiano somado aos elementos/objetos que se tornaram 

impulso para a pesquisa prática e teórica. Quando enfatizo a vontade de experimentar 

elementos, gosto de deixar aberto e não dar nomes a essas coisas pois acredito que elas ainda 

podem aparecer a partir desse olhar ao cotidiano. Mas destaco que objetos como as roupas já 

são elementos que fazem parte desse processo há muito tempo e podem inclusive se destacar 

na experiência, além de outros objetos pessoais da artista bem como possíveis elementos da 

natureza que norteiam o seu cotidiano. 

Cabe aqui ressaltar que as artistas Cindy Sherman e Mari Rosa são grandes referências 

na minha pesquisa no que diz respeito à fotografia. 
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Cindy Sherman é uma fotógrafa norte-americana, famosa por seus autorretratos que 

discutem, de diversas formas, os papéis impostos às mulheres – pela sociedade, pela mídia e 

pela arte. Ela percebeu desde cedo que seu principal personagem seria ela mesma, o que vai ao 

encontro da minha pesquisa quando escolho fotografar outros objetos, talvez outras pessoas, 

mas o centro da experiência é focado no eu nas minhas fotografias, buscando uma determinada 

relação com outras coisas, ou não, mas enfatizando a força do autorretrato.  

De acordo com Sherman: 
  

através da fotografia você pode fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa… 
Então não é a câmera fazendo e sim a pessoa que está atrás dela […] Algumas pessoas 
usam a câmera para documentar o que eles veem, mas eu acho mais interessante 
mostrar o que talvez você nunca vai ver (SHERMAN, 2016, p. 1).  
 

Aprecio essa fala da artista porque ela reforça que a responsabilidade da fotografia não 

está exclusivamente centrada na câmera, no objeto, mas sim na pessoa que decide o que vai ser 

fotografado, quando, onde e como. Ou seja, é muito mais sobre um olhar poético sobre as coisas 

- que pode sugerir inúmeras outras - do que um registro por ele mesmo. E como no meu trabalho 

eu escolho muitas vezes ser fotógrafa de mim mesma, essa citação me sugere pensar que a 

fotografia passa a ser um fragmento artístico potente, pois por trás do registro pensado 

tecnicamente, antes ele foi pensado artisticamente. Concordando mais uma vez com Sherman, 

eu também acho mais interessante mostrar o que talvez você nunca vai ver. 

Mari Rosa é fotógrafa, diretora de arte e produtora audiovisual. Em sua pesquisa, ela 

questiona principalmente a forma como fotógrafos homens retratam mulheres nuas em seus 

trabalhos. Ela enfatiza a força da fotografia nu como arte e não somente a sexualização do corpo 

da mulher, além de mencionar com frequência a forma como a plataforma do Instagram3 

censura o corpo nu da mulher e busca sempre citar fotógrafas que estão quebrando o padrão do 

corpo midiático. Meu interesse por essa artista começa no olhar que ela tem para o nu enquanto 

arte, uma forma de expressão que busco potencializar na pesquisa, além da desconstrução de 

estereótipos que oferece maior liberdade de exposição do corpo masculino com relação ao 

feminino, e ainda, buscando criticar de certa forma essa maneira de abordar a fotografia, visto 

que escolhi trabalhar com uma plataforma que está disposta a censurar determinados materiais 

que eu tenha criado. Contudo, e sabendo dessas questões, me proponho também a fazer uma 

crítica a este espaço que possibilita, mas ao mesmo tempo, impede que determinadas formas de 

arte possam ser expostas.  

 

3 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite 
aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais. 



 

21 
 

O texto é uma linguagem pessoal e forte na minha vivência. Eu tenho uma necessidade 

muito grande de denunciar sentimentos através das palavras, por mais que eu acredite que 

muitas vezes elas sejam subjetivas demais para fazerem parte do outro, e acabam ficando presas 

dentro de mim, o que enfatiza novamente o desafio de ampliar o eu na pesquisa. Apesar disso, 

e a partir de alguns retornos que já recebi de outras pessoas que relataram uma grande 

identificação com  minha escrita, eu escolhi trazer o texto para exposição, e quando eu enfatizo 

a ideia do texto, não estou falando somente sobre a parte em que escrevo a monografia, é para 

além disso: o texto também faz parte da exposição enquanto um fragmento artístico, é um 

convite para o espectador ler, dentro do seu ritmo, dentro do seu espaço, e ficar à vontade para 

ter suas próprias percepções. Nesse sentido, o público se faz presente na exposição como uma 

espécie de observador em um espaço que faz pensar a privacidade da artista. O texto aparece 

como uma espécie de confissão, entre o corpo e a palavra se abre um espaço convertido em 

espaço de criação artística, de busca e questionamentos de certezas, e entre a subjetividade da 

escrita, é possível que o espectador encontre identificação com essas confissões ou possa fazer 

os seus próprios questionamentos de certeza.   

Quando especifico os tipos de linguagem que irão nortear a pesquisa prática, e enfatizo 

a soma de todas elas, é na intenção de afirmar que os fragmentos presentes na exposição não 

necessariamente estarão dispostos a partir da unificação de suas linguagens, e muito mais pela 

soma de umas com as outras. Vejo essas linguagens - que são as mais próximas de mim nesse 

momento - como uma forma de impulsionar o trabalho prático a criar uma espécie de relação 

entre elas, potencializando ainda mais os seus signos. 

Em determinado momento, um vídeo mudo fala por si só, assim como um áudio sem 

vídeo também, todavia, em outro momento ambos conversarão juntos, e essa escolha está 

relacionada ao tipo de fragmento artístico proposto para determinada publicação.  

Parece que estamos falando de coisas separadas, e acredito que até determinado 

momento sim. Mas me interessa transformar coisas em outras coisas, e a partir desse interesse, 

ver os fragmentos como uma única possibilidade parece frágil. Em algum momento, mesmo 

sendo uma pesquisa composta por materiais fragmentados, esses pequenos/breves/curtos 

fragmentos irão fazer parte de uma coisa só.   

É possível que em algum momento as pessoas sejam convidadas a escutar um 

fragmento, depois elas sejam convidadas a olhar para outro, assim como poderão ser convidadas 

a olhar, escutar e ler o mesmo fragmento artístico.  

Tendo em vista a vontade de trabalhar com fragmentos, eu escolho fazer uma exposição 

artística a partir da plataforma virtual do Instagram, pois acredito que essa estética conversa 
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com o que tenho estudado na pesquisa, abre espaço para potencializar esses fragmentos, me 

oferece possibilidades para brincar com as linguagens que quero trabalhar, e proporciona 

interação do público com o material exposto. 

Com o cenário atual da pandemia, percebemos que exposições foram fechadas, 

suspensas e adiadas por conta do novo coronavírus. Com isso, o impacto na economia da cultura 

tem sido assustador. E no meio dessa crise, instituições culturais precisaram rever os formatos 

de suas programações e se adaptar rapidamente, uma vez que a maioria de suas atividades 

envolve aglomeração de pessoas. A tentativa de transpor a exposição presencial para o ambiente 

digital, evidencia a necessidade de repensar novas alternativas para continuar fazendo arte em 

um cenário caótico e que afeta diretamente a classe artística, que tem como principal objetivo 

proporcionar essa aproximação física com o público. 

Além disso, a plataforma do Instagram como veículo para minha exposição reforça a 

liberdade de interação que o espectador poderá ter, visto que a rede social possibilita que o 

público curta, comente as publicações e até mesmo deixe uma mensagem na hora da visita.  

Saliento que essa pesquisa não é linear, e não quero que seja linear. Meu processo 

criativo respinga em diversos lugares e nem sempre eles conversam entre si, apesar de ter um 

impulso criativo principal, uma temática, ou até mesmo uma ordem estética na disposição dos 

diferentes fragmentos, mas isso não quer dizer que existe uma ordem necessariamente 

cronológica. Eu escolhi uma pré-determinada ordem para a exposição, mas isso não garante e 

nem limita as possibilidades de visualização pelo público.  

Penso que estou me desafiando nessa proposta, mas também quero ser desafiada pelo 

coletivo e acredito que em uma plataforma virtual me aproximo da possibilidade de estar 

fazendo uma pesquisa individual e ainda assim contar com a presença - mesmo que não física 

- de outras pessoas. Além disso, minha metodologia de pesquisa está aliada ao processo de 

construção, expondo, em vários momentos, alguns rascunhos ou até mesmo pensamentos que 

surgem no decorrer do trabalho e que passam a fazer parte da exposição. De acordo com o 

pesquisador Óscar Cornago, “o objetivo não é gravar a encenação da peça, ou os resultados dos 

ensaios, mas o processo de construção de uma maneira fragmentada e desde adentro” 

(CORNAGO, 2009, p. 103). Ou seja, eu não quero ver na minha exposição apenas os resultados 

dos ensaios, eu quero também expor o próprio ensaio.  

 

Infraobservação: Isso também é teatro, agora mais do que nunca.  Isso também é teatro 

porque o teatro precisa continuar. Isso também é teatro porque a presença não é só física. Isso 

também é teatro porque a criação pode acontecer em qualquer lugar. Isso também é teatro 
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porque a troca ainda existe. Isso também é teatro porque o teatro pode ser várias coisas. Isso 

também é teatro porque encontramos novas possibilidades. Isso também é teatro porque nessas 

possibilidades aprendemos a nos reinventar. Isso também é teatro porque continuamos sendo 

artistas. Isso também é teatro porque continuamos existindo. E se continuamos existindo, o 

teatro também existe. Agora mais do que nunca. 
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3. O QUE ACONTECE QUANDO A PESQUISA ACONTECE 

 

Autobiográfico: São Savanas múltiplas? 

 

Queria dançar algo importante, protestar contra a violência, algum pensamento 
político ou filosófico, falar da miséria humana. / Mas somente consigo expor minha 
fragilidade. / Queria dançar para salvar os outros. Mas danço, queridos amigos, para 
salvar-me a mim (STUTZ Zpud CORNAGO, 2009, p.107). 

 

Inicio essa parte da escrita com foco na citação acima, que é um trecho lido pela 

bailariana Denise Stutz que realizou três solos nos quais expôs uma reflexão sobre seu trabalho, 

sobre sua história como profissional de dança e que se entrelaça com sua história pessoal. Isso 

caracteriza com grande relevância o sentimento que estou vivenciando ao perceber que minha 

pesquisa circula - em sua totalidade - no conceito de autobiográfico. Eu gostaria muito de fazer 

algo para ajudar as pessoas, quem sabe ensiná-las algo de bom, mas neste momento só consigo 

expor minha fragilidade, e fazer deste trabalho uma pulsão de morte e vida. É sobre mim, mas 

entendo que estou em uma busca constante para que as minhas coisas possam dialogar com as 

outras pessoas também. 

Neste lugar de tensão que é se propor a fazer uma pesquisa autobiográfica, onde o 

próprio corpo diz e se confronta com passado e presente para chegar a uma experiência que 

volta a construir um relato pessoal, essa experiência passa por um ato cênico de comunicação 

com o outro. Ou seja, não é somente contar um relato pessoal ao público, mas vestir-me de uma 

personagem que na realidade sou eu - ou uma grande parte de mim - para que juntas possamos 

conversar sobre o que está sendo dito, distante da artista e ao mesmo tempo junto dela.  

Esse movimento de distanciamento e ao mesmo tempo aproximação da artista com uma 

personagem que de certa forma segue falando sobre ela, me remete ao conceito de autoficção, 

que vem sendo estudado junto ao conceito do autobiográfico e no meu entendimento carrega 

algumas características semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. De acordo com Anna 

Faedrich Martins, que faz uma pesquisa aprofundada sobre ambos os conceitos:  

 

Na autoficção, o autor não escreve sobre a sua vida seguindo, necessariamente, uma 
linha cronológica. Em contraponto com a autobiografia tradicional, a autoficção 
também não tenta dar conta de toda a história de vida de uma personalidade. A escrita 
autoficcional parte do fragmento, não exige início-meio-fim nem linearidade do 
discurso; o autor tem a liberdade para escrever, criar e recriar sobre um episódio ou 
uma experiência de sua vida, fazendo, assim, um pequeno recorte no tempo vivido 
(MARTINS, 2014, p. 25). 

 



 

25 
 

Nesse sentido, acredito que o conceito de autoficção também pode se aproximar da 

minha pesquisa junto ao autobiográfico, porque meu processo não apresenta uma certa 

lineariedade de discurso e parte de fragmentos, conforme citado acima, além de serem 

processos criativos que abordam determinados momentos da minha vida, mas não falam dela 

como um todo, eu escolhi alguns acontecimentos marcantes para dar vida à criação. Ou seja, 

atribuo um pouco do conceito de autoficção quando compreendo que a pesquisa se apropria de 

algumas experiências pessoais como impulso para o processo criativo, mas nem tudo é sobre 

isso. De acordo com Martins, “para Doubrovsky, a autoficção é uma história em que “a matéria 

é inteiramente autobiográfica, a maneira inteiramente ficcional”” (DOUBROVSKY apud, 

MARTINS, 2014, p. 27). Nesse caso, acredito que o que Doubrovsky chama de matéria são os 

acontecimentos e impulsos pessoais presentes na minha pesquisa, agora a maneira que utilizei 

para transformá-los em fragmentos artísticos está relacionado ao ficcional. Como se uma coisa 

partisse da outra, de certa forma. 

Eu acredito que o fazer teatral traz consigo o desejo de entrar em contato com o 

espectador e o depoimento autobiográfico constitui-se em uma estratégia frequente da 

dramaturgia contemporânea. Nesse sentido, biográfico e ficção se misturam, e a utilização do 

depoimento autobiográfico confere uma subjetividade às encenações que dele resultam. É 

possível perceber uma atriz que não é apenas intérprete das palavras e ações de outra pessoa, 

mas que dá voz as suas próprias sensações, pensamentos e experiências de vida. A atriz deixa 

de personificar um personagem e se torna uma pessoa, abandona o papel de narradora e instaura 

um diálogo com o público.  

Philippe Lejeune, um dos grandes teóricos do gênero autobiográfico na Literatura, 

partindo do ponto de vista do leitor, busca uma definição de autobiografia, para ele, “é um relato 

retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência, pondo ênfase na sua 

vida individual e, em especial, na história de sua personalidade” (LEJEUNE, 1991, p. 48). 

A definição de Lejeune vai ao encontro das minhas propostas na pesquisa, quando 

concordo que a ênfase dos materiais autobiográficos estão na minha vida individual e na minha 

personalidade, o que caracteriza inclusive as escolhas estéticas para a exposição. Penso também 

nos atravessamentos do cotidiano que se destacaram com força no processo e mesmo que em 

paralelo ao de outras pessoas que fazem parte dele, ainda assim não deixa de ser um olhar 

autobiográfico porque algo da artista sempre está presente de alguma forma ou de outra.  

A memória se apresenta como instrumento fundamental para o desenvolvimento da 

construção do depoimento. De acordo com o ator, diretor e pesquisador em teatro Constantin 

Stanislavski, “do mesmo modo que sua memória visual pode reconstruir uma imagem interior 
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de alguma coisa, pessoa ou lugar esquecido, assim também sua memória afetiva pode evocar 

sentimentos que você já experimentou” (STANISLAVSKI, 2010, p. 207). Nesse processo, e de 

acordo com a citação, eu revisito vários acontecimentos, sensações, impulsos, emoções, tudo 

que se constitui em memória e lembrança para potencializar minha pesquisa autobiográfica. 

Cabe aqui destacar a relevância de mencionar o processo depressivo que foi impulso e um lugar 

de visita frequente na tentativa de reviver algumas sensações e a partir disso transformá-las em 

material artístico. 

 Além disso, para Stanislavski, “certas pessoas, principalmente os artistas, são capazes 

de recordar e reproduzir não só coisas que viram e ouviram na vida real, como, também, nas 

suas imaginações, coisas não vistas nem ouvidas” (STANISLAVSKI, 2010, p. 208). Essa 

citação me remete aos processos criativos que fiz a partir dos meus sonhos, que na maioria das 

vezes aparecem na exposição como uma forma de depoimento em contraponto com as ações 

físicas, o impulso surge justamente dessas memórias da imaginação, do subconsciente, coisas 

que não foram vividas na realidade mas existem a partir do momento em que eu recordo e 

consigo reproduzir algo sobre isso através da memória afetiva mencionada pelo autor, e que 

também podem ser relacionados aos estudos de autoficção, no sentido de modelar, de dar forma 

e não inventar alguma coisa.  

A busca de um estado específico para que a atriz conte sua história, ainda que seja 

autobiográfica, carrega em si características de uma nova figura em cena. Ou seja, não se trata 

apenas da Savana trazendo suas questões pessoais, mas de certa forma é uma figura que ao 

mesmo tempo representa a autora dos acontecimentos, mas também se coloca em um lugar que 

não o dela mesma, nesse sentido, cabe ressaltar novamente como ficção e biográfico se 

misturam nesse processo. É como dizer que falo de mim mas não sei se sou eu quem está 

falando. É uma terceira pessoa que faz parte de tudo isso e que talvez eu esteja construindo 

através dessa pesquisa. De acordo com o pesquisador Óscar Cornago: 

 

Como parte de um mesmo horizonte cultural e uma mesma necessidade de chegar a 
uma verdade da atuação, a cena teatral tem utilizado este tipo de práticas enunciativas  
como  suporte  de  uma  dramaturgia  que  parte  do  corpo  e se  dirige  de  maneira  
direta  ao  espectador,  simulando  a  máxima proximidade. Entre a construção desse eu 
e o espectador, ficam, no entanto, os meios, os meios da imagem, da palavra, e sobre 
tudo, o meio físico que articula essa palavra. A palavra dita se faz visível como uma 
ação a mais, uma ação com a qual se trata de criar um tipo de continuidade entre o 
corpo que está presente ali, testemunha da história, memória física do passado, e o 
relato construído a partir dessa palavra (CORNAGO, 2009, P. 102). 

 

Quando Cornago coloca em evidência essa forma de atuação, em que a palavra dita se 

faz visível como uma ação a mais, além de colocar o corpo que está presente na pesquisa tanto 
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como testemunha da história, mas também autor da mesma, é possível perceber que o relato se 

constrói a partir dessas palavras e memórias. Do ponto de vista autobiográfico do que se escolhe 

contar, de como se escolhe contar, através de quais ferramentas, e para quem se diz o que precisa 

ser dito. Além disso, mais uma vez isso enfatiza a proximidade com o público, pois a construção 

desse novo eu, ou desse outro estado que se cria no decorrer do processo junto ao espectador, 

através dos meios utilizados para estabelecer esse diálogo, evidencia o tipo de atuação que 

proponho na pesquisa. 

De acordo com o Prof. Dr. Daniel Furtado Simões da Silva: 

Torna-se evidente a importância desse tipo de fala e de compartilhamento em dias de 
desconfiança e de violências subjetivas e objetivas, veladas e abertamente difundidas, 
onde não há espaço para que o corpo fale de si mesmo de uma forma aberta e profunda. 
Contar de si, abrir-se para o outro, em tempos de superficialidade, de desconfiança e de 
preconceitos vários, torna-se um ato poético extremamente potente e necessário (DA 
SILVA, 2016, P. 72). 

A verdade das minhas experiências sustenta a verdade da minha atuação. Conforme 

Cornago: “De um ponto de vista emocional, não legal, a verdade de um corpo nos afeta, ainda 

que se resista a ser compreendida, antes mesmo que a história seja referida através das palavras” 

(CORNAGO, 2013, p. 101.) 

Infraobservação: 16 de abril de 2021, tive uma conversa de despedida com meu melhor 

amigo Wagner: 

- eu acho que tu circula muito bem em todos os lugares, tu pode ser qualquer coisa a qualquer 

momento. 

- então tu quer dizer que não espera nada de mim por que de mim pode vir tudo? 

- sim, esse é o resumo. 

 

Infraordinário: cotidiano que grita 

 

A partir de estudos realizados acerca do conceito de Infraordinário proposto pelo 

escritor francês Georges Perec, que se tornou um abraço ao meu processo criativo desde que 

tive acesso à ele trabalhando com o grupo de pesquisa Infraordinaries, orientado pela 

professora Dra. Mariana Silva da Silva, do curso de Graduação em Artes Visuais: Licenciatura, 

da Uergs, eu escolhi partir desse conceito como uma grande referência para abordar as questões 

relacionadas ao cotidiano presentes na pesquisa. 
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Infraordinaries é um projeto de investigação integrante do grupo Flume, que 

experimenta o conceito de infraordinário e suas infinitas possibilidades, criando materiais 

visuais e propostas artísticas em arte e educação. Participam da pesquisa alunos e egressos da 

Uergs. O grupo de pesquisa também trabalha com a plataforma do Instagram como uma 

alternativa para expor seus trabalhos artísticos. 

De acordo com o grupo de pesquisa, “Infraordinário” é um conceito criado por Georges 

Perec. É uma atenção ao evidente, ao comum, ao ruído de fundo, ao habitual, um convite para 

“enxergarmos” o cotidiano, o banal, ou “o que acontece quando nada acontece.4” 

Aproveitando a citação acima, que descreve de maneira objetiva do que se trata esse 

conceito, abaixo trago o trecho de uma escrita que foi estudada com o grupo, e traduzida pela 

professora Dr. Mariana Silva da Silva que faz boas relações sobre o conceito: 

 

O que nós vivemos, o resto, todo o resto, onde está ele? Aquilo que acontece todos os 
dias e volta a acontecer a cada dia, o banal, o cotidiano, o evidente, o comum, o 
ordinário, o infra-ordinário, o ruído de fundo, o habitual, como dar conta dele, como 
interrogá-lo, como descrevê- lo? Interrogar o habitual. Mas, justamente, estamos 
acostumados com ele. Nós não o interrogamos, ele não nos interroga, não parece ser 
um problema, nós vivemos sem pensar, como se ele não transmitisse nem pergunta, 
nem resposta, como se ele não carregasse nenhuma informação. Não se trata nem 
mesmo de condicionamento, é a anestesia. Dormimos nossa vida em um sono sem 
sonhos. Mas onde está a nossa vida? Onde está nosso corpo? Onde está o nosso 
espaço? Como falar destas "coisas comuns", como controlá-las melhor, como segui-
las, arrancá-las da escória em que permanecem atoladas, como dar-lhes um sentido, 
uma linguagem: que falem, finalmente, do que são, do que somos (PEREC apud DA 
SILVA, 1989, p. 1). 

 

O que se trata de interrogar são as plantas ao redor, os animais domésticos enquanto 

dormem, enquanto não dormem, os utensílios que utilizamos, as ações rotineiras, a relação com 

a roupa que vestimos, com o que nos alimentamos, coisas que nos sufocam, coisas que nos 

libertam, os sonhos, a passagem do tempo e o que acontece enquanto o tempo passa, nosso jeito 

de escrever, de sentar, de falar. As dores que impulsionam, as palavras que precisam ser escritas, 

o corpo da artista, o que sobra daquilo que fica, o cotidiano disfarçando, os excessos, as faltas, 

o que vai embora e o que continua sendo. 

Interrogar o que parece nunca deixar de nos surpreender, mas existe, está ali ao nosso 

lado e por vezes não percebemos.  

No livro Tentativas de esgotamento de um local parisiense, Perec fez um levantamento 

ao longo dos dias 18, 19 e 20 de outubro de 1974 na Praça Saint-Sulpice, em Paris, para 

 

4 Trecho extraído do perfil @infraordinaries na plataforma do Instagram, 2020. 
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descrever “aquilo que em geral não se nota, o que não tem importância: o que acontece quando 

nada acontece, a não ser o tempo, as pessoas, os carros e as nuvens” (PEREC, 2016, p. 11). 

Perec quando menciona o que acontece quando nada acontece e não utiliza isso como 

uma questão mas, de certa forma, uma afirmação, é justamente pelo fato de que não é possível 

ter certeza do que acontece quando nada acontece, não é como se fosse uma verdade absoluta, 

mas o autor nos convida a observar o que pode acontecer no meio desse nada, ele propõe esse 

olhar e esse deslocamento para as coisas infraordinárias e o que pode fazer delas coisas 

extraordinárias, já que passam por essa categoria por serem banais e comuns ao nosso cotidiano. 

A partir desses atravessamentos e da potência que eu acredito que essas coisas banais carregam, 

me interessa olhar para esse nada e descobrir o que não está sendo visto e, inclusive, como isso 

pode ser transformado em uma nova coisa.  

Infraobservação: acabei de receber uma infravisita de um inseto que está caminhando 

no meu notebook enquanto escrevo.  

 

 
 

 

É sobre isso. 

É sobre ver o que aparentemente é banal e comum, mas que pode ser poético, 

devastador, impulsionador de ideias, uma máxima para o que a priori talvez seria o mínimo. 

Obrigada, Perec!  

O banal do cotidiano nunca foi tão interessante. 

Para mim, o cotidiano grita. 

 

A manipulação da performance 

“A Performance é uma linguagem artística que apresenta ligações com o teatro, e em 

algumas situações, com a música, a poesia, o vídeo, sendo portanto uma arte híbrida; que utiliza 

Fonte: Autora (2021) 

Imagem 1 – Visita de inseto 
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como elemento chave o corpo do artista e/ou outros participantes” (trecho extraído de um 

material apresentado pela professora Dr. Mariana Silva da Silva, no componente curricular 

Linguagem e Expressão Tridimensional III, no ano de 2018). 

Com base nessa citação, é possível perceber como a performance se faz presente na 

minha pesquisa, justamente pela sua capacidade de abraçar tantas linguagens e não ser parte de 

uma coisa só. A arte híbrida é aquela em que são produzidos trabalhos que não se limitam a 

apenas uma linguagem, cultura e/ou sociedade na tentativa de criar algo diferente. 

Tendo em vista que desejo trabalhar com outras linguagens, é possível citar ainda que 

algumas performances sejam projetadas diretamente para o vídeo, o que alguns autores 

denominam de videoperformances. 

De acordo com a pesquisadora Regina Melim: 

 

 Tanto os artistas que decidem documentar suas performances que foram realizadas 
na presença de uma audiência, como aqueles que realizam performances diretamente 
para uma câmera, assumem a responsabilidade com o público, que não é somente 
aquele, diríamos, tradicionalmente estabelecido como inicial, ou seja, aquele que 
assiste o evento ao vivo, mas toda uma sorte de leitores, espectadores que estarão 
acessando continuamente essas obras. (MELIM, 2008, p. 1) 

 

 No caso da minha pesquisa, eu realizei as performances diretamente para a câmera e 

desde o início assumi que esses trabalhos seriam carcaterizados como videoperformances, não 

apenas por serem um registro da performance, mas porque a performance foi pensada 

justamente para ser projetada para o vídeo, ou seja, existe também uma manipulação do registro 

da performance que antecede ao seu acontecimento, no momento em que eu realizo o registro 

com determinados objetivos pré-definidos, e posteriormente faço a edição dos vídeos 

resultantes das performances. 

 Ainda, de acordo com Melim: 

 

São muitos os exemplos em que o artista realizava cuidadosamente a Performance 
fotografando-a ou filmando-a, selecionando posteriormente imagens dessas ações 
para o catálogo das exposições. Que é seguramente o que permanece para ser visto 
depois. Acerca disso, vale aqui citar, por exemplo, a artista Gina Pane que não se 
privava de incorporar a fotografia em suas ações, enfatizando que: “ela (a fotografia) 
cria o que o público verá depois” (MELIM apud O’DELL, 2008, p.1) 

 

 Trago essa citação como uma forma de identificação da minha pesquisa com o que foi 

dito pela artista Gina Pane, pois acredito que assim como a fotografia cria o que o público verá 

depois, a manipulação da performance através do vídeo também pode sugerir o mesmo. Ou 

seja, por vezes o material que eu performei em um primeiro momento, não será exatamente o 
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que o público verá, porque o resultado dessa manipulação se transformou na videoperformance 

presente na exposição e passou a ser uma outra coisa.  

A performance pode consistir numa série de gestos íntimos ou numa manifestação 

teatral com elementos visuais em grande escala e pode durar apenas alguns minutos ou muitas 

horas. Como minha escolha nesse trabalho é criar uma exposição virtual, e visto que o público 

não estará em contato presencial com a performer, mas sim, assistirá virtualmente alguns 

trabalhos deste caráter, certamente o uso deste recurso na minha pesquisa aparecerá com 

duração de poucos minutos e algumas vezes conta com a presença de objetos, com exceção dos 

trabalhos que possuem característica de documentário, e neste caso, haverá uma comunicação 

direta da performer para com o espectador que estiver assistindo e pode não haver nenhum 

objeto em cena a não ser a própria artista.  

Richard Schechner é professor de estudos da performance da Universidade de Nova 

Iorque e inclusive foi um dos iniciadores nos estudos dessa área, para ele: 

 

Performances afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e adornam corpos, 
contam histórias. Performances artísticas, rituais ou cotidianas - são todas feitas de 
comportamentos duplamente exercidos, comportamentos restaurados, ações 
performadas que as pessoas treinam para desempenhar, que têm que repetir e ensaiar. 
Está claro que fazer arte exige treino e esforço consciente (SCHECHNER, 2003, p. 
27). 

De acordo com Schechner, vale ressaltar que o trabalho do performer exige determinada 

dedicação pois mesmo que a performance esteja aberta a surgir de um improviso, ainda assim 

ela precisa ser moldada, retrabalhada e revisitada para que por fim, possa chegar ao espectador 

mais próxima da sua intenção. Nesse sentido, e lembrando que trabalhei com 

videoperformances, vale destacar que algumas surgiram a partir de determinado improviso, mas 

se não tivessem sido trabalhadas na totalidade da sua potência, poderiam nem ser usadas na 

exposição, isto porque, ao trabalhar com o registro da performance ela passa pelo processo de 

edição, e nesse processo ela está sujeita a sofrer alterações constantes. Ou ainda, no momento 

da performance, algo inesperado pode acontecer durante o processo que a torne ainda mais 

legítima ou mude completamente o seu significado, visto que trabalhar com essa linguagem é 

também lidar com programas de ações mas ao mesmo tempo ser surpreendida pelo 

imprevisível.  
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4.  FRAGMENTADO 

 

 Fragmentado é sobre a exposição virtual criada na plataforma do Instagram, na qual eu 

exponho meus trabalhos e processos realizados nesta pesquisa. O usuário é denominado 

@fragmentado___, um nome que surgiu desde o início dos processos práticos e seguiu 

acompanhando todos os passos e trazendo cada vez mais sentido aos fragmentos artísticos 

expostos. Até mesmo a escolha estética do nome, acompanhado de ___ no final, reflete, de certa 

forma, em outras escolhas estéticas que acompanham a pesquisa. Por exemplo, além dos 

trabalhos expostos, eu optei por expor junto deles algumas imagens, que são resultado da 

fragmentação da imagem escolhida para o perfil da exposição. É como se eu tivesse pego essa 

imagem e dividido ela em várias outras partes para compor com a estética da exposição dos 

outros fragmentos. 

 A escolha dessa imagem também faz parte de um impulso pessoal. Ela é uma 

ressignificação da tatuagem que carrego no peito, e que fiz em um dos períodos mais delicados 

do processo depressivo. O próprio desenho, que foi adapatado por mim junto ao meu tatuador 

Tiaru é um processo artístico baseado nessa experiência desafiadora. Como eu abordo de várias 

formas este tema na pesquisa, acredito que existe uma certa coerência e força em utilizar ela 

como parte da exposição, já que faz uma relação com todos os fragmentos e com o trabalho 

como um todo. Quem me ajudou a adaptar a tatuagem e transformá-la em imagens 

fragmentadas que se entrelaçam e dialogam com os fragmentos artísticos foi minha amiga 

Juliana Branco. O trabalho da Juliana foi muito importante, pois desde o início eu havia 

idealizado fazer essas relações, e com ajuda dela consegui tornar isso possível, pois como não 

tenho tanto conhecimento nessa área de edição, esse apoio foi essencial para que a estética da 

exposição ficasse ainda mais próxima daquilo que eu imaginava.  

 Abaixo compartilho a imagem que é uma espécie de logo ou símbolo do perfil 

@fragmentado___ do Instagram: 
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 Além dessa imagem e das imagens fragmentadas a partir dela, também existe uma 

escolha estética relacionada às cores na exposição. É possível perceber que optei por utilizar 

tons e cores mais neutras e não muito vibrantes, sendo assim, a presença do branco, preto e do 

preto&branco, por exemplo, é bem forte na composição da exposição. Abaixo compartilho 

alguns exemplos de fragmentos feitos a partir da imagem logo: 

 

       
        

 

 Existe também uma sugestão de ordem para a apreciação dos trabalhos, que partiu de 

uma escolha minha na hora de expor os processos. Contudo, ainda assim fica a critério do 

espectador escolher se quer realmente seguir essa ordem de apreciação ou se irá propor um 

outro tipo de trajeto na hora da visitação. Compartilho aqui, a ordem pré-determinada que 

escolhi, da mesma forma que foi compartilhada ao público na exposição: 

 

Fonte: Juliana Branco (2021) 

Imagem 2 – Logo da exposição 

 

Imagem 3 – Fragmento 1 

 

Imagem 4 – Fragmento 2 

 

Imagem 5 – Fragmento 5 

 

Imagem 6 – Fragmento 6 

 

Fontes: Juliana Branco (2021) 
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 Existem também outros fatores importantes que me fizeram escolher a plataforma do 

Instagram como possibilidade para a exposição. O primeiro deles foi o fato de que eu já possuo 

determinado conhecimento dessa rede social, pois trabalho há bastante tempo com ela, o que 

faz com que eu tenha certa facilidade em utilizar os mais variados recursos que ela oferece. Por 

exemplo, na exposição é possível perceber que trabalho com várias possibilidades ofereceidas 

pela plataforma, como vídeos de Reels5, IGTV6, Stories7, Destaques8, Sticker de perguntas9, 

Sticker de contagem regressiva10, entre outros recursos. Além disso, também exploro as 

possibilidades de publicação dos fragmentos utilizando o formato da plataforma, que sugere 

publicações em linhas, onde cada linha possui três espaços para fragmentos diferentes, e dessa 

forma eu faço um jogo com esses espaços, contrapondo com as imagens fragmentadas do logo, 

com títulos das categorias dos trabalhos e ainda aumentando o tamanho de algumas fotografias 

criadas durante o processo, fazendo com que elas ocupem mais espaços de publicação na rede. 

Nesse sentido, eu não escolho apenas expor os trabalhos nessa plataforma, mas me aproprio 

 

5 Função do aplicativo que permite criar vídeos criativos de até 30 segundos. 
6 É a plataforma de transmissão de vídeos longos do Instagram, assim como o YouTube e o Vimeo. 
7 São publicações que duram apenas 24 horas e podem ser personalizadas com frases, filtros, Emojis, máscaras 
e Stickers sobre as imagens. 
8 São coleções de stories selecionados para que seguidores, antigos e novos, possam acessar e assistir no momento 
que quiserem. Ao contrário dos stories normais – que desaparecem após 24 horas – os destaques do Instagram per-
manecem no perfil até que o usuário decida tirá-los. 
9 O Sticker de perguntas do Instagram Stories é um recurso que estimula a interação com os seguidores. 
10 Esse adesivo interativo faz a contagem regressiva nos Stories e pode ser usado nas estratégias de marketing para 
gerar um senso de urgência nos seguidores. 

Fontes: Autora (2021) 

Imagem 7 – Sugestão 1  Imagem 8 – Sugestão 2  Imagem 9 – Sugestão 3  
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dos recursos dela para compor, de certa forma, com os fragmentos artísticos criados. O trabalho 

é, de fato, pensado para ser exposto no Instagram. 

 Outra característica importante sobre essa escolha, é pensar que, de certa forma, o que 

vemos é o Instagram como uma rede social em que as pessoas utilizam para – geralmente – 

publicar momentos felizes, realizacões pessoais, coisas relacionadas a positividade na maioria 

das vezes. Inclusive, a controvérsias sobre essa forma de utilização adotada pelos usuários da 

plataforma, porque de acordo com algumas leituras e reflexões sobre o assunto, muito se tem 

falado que a vida que se mostra no Instagram está bem longe de ser a vida que realmente é 

vivida pelos usuários, quase como uma falsa felicidade. Nesse sentido, eu abro mão dessa 

característica de exposição para dar espaço a fragmentos que muitas vezes, sugerem o oposto 

de uma possível felicidade, ao invés de compartilhar apenas coisas leves, meu trabalho assume 

um lugar de compartilhar coisas pesadas, algumas coisas difíceis de serem vistas, mas é uma 

forma de contrapor o que a rede sugere. Minha exposição mostra o trabalho tal qual ele é, 

mesmo que muitas vezes não seja bonito ou não seja fácil de engolir. 

 

4.1 DORES QUE IMPULSIONAM 

 

Mergulhar em lagoa antiga 

 

De acordo com o poeta inglês John Keats, sobre a depressão: “Estou com aquela 

sensação de que se estivesse debaixo d’ água, dificilmente faria algum esforço para chegar à 

superfície” (KEATS, apud NEDEL, 2004, p. 8).  

Abaixo compartilho o fragmento dessa escrita juntamente com a fotografia que está 

presente na exposição: 

 

 

 

Minha terapeuta Roberta Nedel me apresentou essa citação em uma consulta de terapia 

realizada no ano de 2020, não lembro exatamente o mês, mas sei que estava enfrentando o 

Fonte: Autora (2021) 

Imagem 10 - Lagoa 
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maior desafio que já recebi até agora. A vida resolveu me questionar o quanto eu estava disposta 

a lutar por ela, se é que eu estava disposta. Eu imagino que sim, ou então não estaria aqui 

escrevendo esse relato. 

Pausa. 

Preciso respirar e quem sabe deixar lágrimas caírem sobre o teclado. Logo eu, que tenho 

tanta dificuldade em deixar derramar água dos olhos.  

Essa escrita não é somente sobre uma produção, sobre um material exposto em uma 

plataforma virtual, é sobre minhas fragilidades mais intensas, e talvez por isso seja tão difícil 

escrever/falar sobre isso. 

Em junho de 2020, depois de um período turbulento e em meio a tantas outras 

turbulências, fui diagnosticada com depressão. Começou com crises de ansiedade, depois veio 

a insônia, o isolamento, a falta de disposição para viver, automutilações e as pulsões de morte 

frequentes. A partir daí, intensifiquei o tratamento da terapia, adicionei medicação ao meu 

cotidiano e visitas a psiquiatra também foram necessárias e importantes. Inclusive isso fez com 

que eu precisasse ficar um ano distante da graduação - em consequência, do meu trabalho de 

conclusão de curso - por reconhecer que não tinha saúde mental para enfrentar essa etapa 

naquele momento.  

Hoje, sigo em tratamento, mas as coisas avançaram. E quando eu digo isso quero dizer 

que eu já vejo mais cores, voltei a sentir antigos prazeres, estou me esforçando ao máximo para 

me manter em movimento e equilíbrio, e portanto, me sinto preparada para realizar essa 

pesquisa. E mais do que isso: eu tenho certeza de que se não fosse por tudo que eu passei e 

tenho passado, essa pesquisa não seria o que está sendo, porque sei que as dores também me 

impulsionam enquanto artista. 

Quando tudo aconteceu - eu chamo de tudo o mergulho na lagoa e a reflexão sobre 

depressão que eu faço a partir da escrita de John Keats - ou seja, essa escrita foi gatilho para 

que eu pensasse o que para mim, poderia significar essa doença. Pensando sobre isso, sobre 

mergulhar, afundar, e a dificuldade de chegar à superfície, em outubro de 2020 - durante uma 

viagem com meus avós para Mostardas/Rio Grande do Sul - eu coloquei meu corpo a disposição 

da água da lagoa para que juntos - corpo e mente - pudessem respirar embaixo d’água e sobre 

ela, e quem sabe assim eu conseguisse tentar descrever um pouco a sensação de respirar se 

afogando. De viver quando se está morrendo.  

É tudo sobre tentativas na verdade. 

A partir dessa experiência, registrada carinhosamente pelo olhar de meu avô, surgiu 

minha própria definição sobre o que é depressão - pelo menos naquele momento.  
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“Eu to com aquela sensação de que nem no fundo do mar, nem na superfície, tentando 

me manter em equilíbrio” (FLORES, outubro de 2020). 

A fotografia da lagoa e a videoperformance do momento em que consigo levantar e 

seguir caminhando, foi uma tentativa de representar justamente o sentimento que descrevo 

acima. Nem uma coisa, nem outra, mas tentando me manter em equilíbrio entre as duas.  

Abaixo compartilho alguns frames11 da videoperformance que foi registrada pelo meu 

avô João Antônio Vier, que dirigido por mim, tornou esse fragmento possível: 

 

  

  

 

Eu já estive com uma sensação muito parecida com a descrita por John Keats, já estive 

no lugar de quem dificilmente consegue sequer fazer algum esforço para chegar à superfície, 

então, nada mais justo do que me apropriar de uma lagoa para tentar representar a sensação de 

quem poderia estar se afogando, mas finalmente conseguiu levantar, com corpo e cabeça 

erguidas, na tentativa de seguir caminhando devagar. 

Na água ou fora dela. 

 

Infraobservação: nesse exato momento meu gato está dificultando minha escrita 

porque já caminhou sobre o meu teclado diversas vezes chamando atenção. Preciso atender ao 

pedido. São apenas alguns minutos de carinho para que ele durma e eu possa continuar. 

 

11 Quadro de vídeo, também conhecido como frames de vídeo ou frames por segundo, é cada uma das imagens 
fixas de um produto audiovisual.  

Fontes: Autora (2021) 

Imagem 11 - Mergulho Imagem 12 - Superfície 
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Quando lembro desse processo criativo, penso no imprevisível da performance. Penso 

que por vezes a criação circula em um lugar genuíno, nem sempre programado, nem sempre 

pensado com antecedência. O que quero dizer é que quando olhei para a plenitude das águas da 

lagoa e senti que elas corresponderam o olhar mas viram em mim tempestade em terra firme, 

me senti acolhida e precisava abraçar esse afeto, precisava ouvir o que aquilo queria me dizer.  

Precisava experimentar, precisava criar. Quando a inquietude da artista me visita eu 

simplesmente não consigo deixar ela ir embora enquanto alguma coisa não acontece a partir 

disso. 

E nesse caso aconteceu. 

Além disso, é importante destacar que esse processo criativo também aborda o 

infraordinário de uma forma muito potente. A criação acontece em um lugar que faz parte da 

minha infância, em um momento que foi dedicado a passar com meus avós, e os registros são 

dirigidos por mim, mas sob o olhar do meu avô. Ou seja, nesse momento, o que poderia ser 

apenas autobiográfico e algo sobre a artista, também passou a ser do coletivo, de pessoas que 

convivem comigo, e que se tornaram também agentes ativos da ação, uma vez que eu dirigi o 

meu avô na hora de registrar e ele foi também fotógrafo. A presença dele fez essa criação não 

ser apenas sobre mim, por mais que escancare minhas dores mais profundas, mas fez parte dele 

também no momento em que ele concorda em participar ativamente do processo, e inclusive, 

fica muito orgulhoso por isso.  

É possível perceber aqui um recorte da realidade, do cotidiano, um olhar para a lagoa 

que meus avós visitam todos os anos, mas fazia muito tempo que eu não visitava, e quando 

finalmente fui, essa mesma lagoa - que talvez para meus avós é apenas um detalhe do lugar, 

algo comum - para mim foi o detalhe mais importante da viagem e que fez ela passar de 

infraordinária para extraordinária.   

Imagem 13 – Gato em busca de atenção 

Fonte: Autora (2021) 
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Com isso, reflito: em que momento o autobiográfico se torna coletivo? Em que 

momento um processo criativo centrado no eu pode começar a fazer parte do outro? 

Para transformar esses materiais em fragmentos artísticos para a exposição, eu utilizei 

uma fotografia que foi registrada pelo meu avô, acrescentei a escrita de Keats à imagem, e na 

videoperformance utilizei o registro em vídeo, somado a um áudio onde descrevo o que para 

mim significava a depressão naquele momento e que, junto dele, ainda havia o som de água 

corrente, na tentativa de aproximar ainda mais o áudio com o registro em vídeo.  

 

Infraobservação: 

Lagoa: águas rasas e profundas, meu corpo precisa de força pra não afundar de novo. 

Aliás, meu corpo também precisa de força pra chegar à superfície caso afunde mais uma vez. 

Savana, não esqueça: você já estava pesquisando até mesmo quando não estava. 

 

 

Minha vida em uma caixa 

 

Esse trabalho surge a partir de um sentimento forte que eu tive em um dos momentos 

mais delicados do episódio depressivo. Esse sentimento pertence ao último ano, mas foi depois 

que consegui transformá-lo em material artístico e identificar ainda mais sentidos através da 

fotografia. 

Lembro que algumas pessoas próximas me perguntavam como eu me sentia estando em 

depressão, e a única resposta possível era: É como se minha vida fosse apenas uma caixa e é 

quase impossível sair e participar das caixas de outras pessoas. 

 

MINHA VIDA - CAIXA --------------------------------- CAIXAS DAS OUTRAS PESSOAS 

 

Eu estava muito distante do mundo como um todo e o meu próprio mundo era pequeno 

demais para caber mais alguém. 

Eu me sentia numa espécie de prisão, dentro de uma coisa que não tinha como sair, e 

naquele momento, eu nem tinha interesse em sair. Não me importava que minha vida estivesse 

reduzida a uma caixa tampouco a vontade de sair para participar das caixas de outras pessoas, 

muito pelo contrário, era ali que eu queria e escolhia estar. Sozinha. 

O impulso criativo das imagens que compõem a série de fotos com a caixa preta na 

exposição surge a partir deste sentimento, porém um pouco diferente, modificado. Nesse ensaio 
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eu tento reproduzir um pouco a ideia do que era estar completamente presa dentro da caixa 

(imagem 14) na sequência (imagem 15) eu me vejo na vontade de tentar sair dessa caixa, e na 

imagem 16 eu finalmente me encontro mais fora do que dentro, o que reflete um pouco o 

sentimento que sinto atualmente. Ou seja, esse ensaio é como se fosse uma passagem pelo ápice 

da solidão, até o momento em que o desejo de não estar sozinha começa a falar, ao passo que o 

corpo escuta esse desejo e consegue se mobilizar para sair desse lugar. Talvez nesse processo, 

eu tenha percebido que sair da minha caixa para participar das caixas de outras pessoas começou 

a se tornar possível novamente.  

Esteticamente falando, a escolha de trabalhar com as caixas se deu através do sentimento 

e da sensação inicial de reduzir minha vida a este pequeno objeto.  

Esse fragmento também mistura os conceitos de autobiográfico e infraordinário, uma 

vez que eu escolho potencializar um sentimento pessoal para transformar em uma série de 

fotografias e utilizo um material bastante presente no meu cotidiano e mais precisamente no 

cotidiano dos meus avós, que trabalham como agricultores e, neste caso, as caixas servem de 

utensílio quando eles precisam fazer colheita de frutas, por exemplo. 

Além disso, a linguagem escolhida para a criação desses fragmentos, que se trata da 

fotografia, também merece atenção, pois foi utilizada num primeiro momento apenas como 

registro das ações, mas por fim, tornou-se o próprio objeto de arte. Com isso, encontro 

referência e uma certa aproximação com a produção de Cindy Sherman, no que diz respeito a 

composição cenográfica e à atuação, além dos elementos que levam ao ficcional, como a 

escolha das caixas por exemplo. De acordo com a pesquisadora Janaína Falcão, “Sherman cria 

metáforas que podem ser interpretadas como autobiográficas, por meio de disfarces que expõem 

um imaginário pessoal, sem deixar de ser coletivo” (FALCÃO, 2008, p. 8). 

A escolha de utilizar caixas vazadas e o corpo nu também sugere signos de uma suposta 

prisão que não me tira completamente o ar, mas é quase isso, assim como o nu me instiga a 

olhar ainda mais para o meu corpo tal qual ele é, ou seja, a partir do momento em que estou 

vestida de qualquer coisa, eu já estou representando uma determinada identidade, mas neste 

momento, não me interessava que nenhuma identidade a não ser a minha fosse vista, e o corpo 

nu potencializa esse olhar e fortifica a ideia de que todos os processos que me abalaram 

psicologicamente até aqui - ou que ainda vão abalar - fazem parte do meu corpo físico também. 

Corpo e mente trabalham juntos da maneira mais sincera possível. 

Abaixo compartilho as imagens desse processo que estão presentes na exposição: 
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Matemática do esconderijo  

 

Matemática do esconderijo é um ensaio sobre o corpo e a vontade de ser visto. Sobre o 

questionamento: quando foi que meu corpo nu deixou de ser artístico para ser apenas 

sexualizado? Ou melhor: Quando foi que eu perdi o medo de usar meu corpo como ferramenta 

de trabalho tal qual ele é desafiando os padrões de beleza e entrando em confronto com esses 

padrões? Desafiando inclusive, a própria plataforma que escolho nesse momento para expor 

minha pesquisa, tendo em vista que ela por muitas vezes censura os mamilos da mulher, por 

exemplo, mas não censura o mamilo dos homens. 

O que torna meu corpo diferente do deles? 

Matemática do esconderijo é uma brincadeira tola onde um corpo nu se esconde por trás 

de caixas vazadas e a medida que elas vão sendo subtraídas da cena, o corpo ainda busca uma 

necessidade de se esconder, porque de certa forma parece que não pode ser visto, apesar de já 

estar sendo. 

E por que um corpo não poderia ser visto? 

Aqui, volto a repetir sobre a escolha e a necessidade de trabalhar com meu corpo nu em 

alguns processos, mas desta vez, não somente pela abordagem de unir corpo e mente ou de 

excluir qualquer identidade que uma peça de roupa poderia dar para ele. Aqui o que eu faço é 

uma provocação sobre os estereótipos e os padrões de beleza impostos sobre as mulheres, e a 

censura que podemos sofrer quando escolhemos expor nossa arte em uma plataforma virtual 

que critica – de certa forma - o nosso corpo perante uma sociedade que sexualiza ele 

diariamente.  

Entendo que talvez escolher expor meu trabalho em uma rede social que faz justamente 

o oposto do que eu acredito pode parecer contraditório, mas essa escolha é justamente uma 

tentativa de escancarar e criticar o quanto meu corpo artístico muitas vezes não pode ser 

Fontes: Autora (2021) 

Imagem 14 - Prisão Imagem 15 - Tentativa Imagem 16 - Movimento 
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artístico quando estamos falando de uma plataforma virtual. E com isso, me sinto instigada a 

pesquisar de quais formas eu poderia trabalhar tendo consciência destes limites.  

Saliento que a ideia não foi trabalhar com o nu em todos os fragmentos artísticos, até 

porque a roupa continua sendo um elemento forte na pesquisa e por isso também ganha força 

em alguns momentos, ou seja, nesse sentido, vale ressaltar novamente que a pesquisa circula 

por lugares diferentes, oras gostaria de dar foco para o nu artístico assim como em outros 

momentos a roupa ou figurino escolhido em determinado processo também é de suma 

importância. 

Quando chamo de “brincadeira tola” o ensaio feito com as caixas é justamente por isso, 

porque é possível perceber que existe um corpo nu por trás das caixas porque elas são vazadas, 

ou seja, é interessante pensar que o material disposto dessa forma é aceito pela plataforma, mas 

a partir do momento em que eu retirar totalmente as caixas e não esconder meu corpo de forma 

nenhuma, provavelmente minha publicação será bloqueada. 

Com isso reflito: meu corpo nu é artístico para quem? 

Na exposição, o material é construído a partir de fotografias feitas inicialmente com 5 

caixas, na sequência eu me coloco na cena junto das caixas, depois segurando uma peça de 

roupa, e por fim se transforma em uma videoperformance. A medida em que os elementos vão 

sendo subtraídos da cena, através do áudio eu realizo uma espécie de contagem, que se inicia 

com o título de corpo objeto, até que a única coisa que resta é o meu corpo escondido dentro 

de uma das caixas, finalizando com a frase corpo esconderijo. 

Abaixo compartilho alguns frames estraídos da videoperformance: 
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As vezes só dói 

 

Começou com o seguinte desabafo: Dói ter que pensar que quando eu entrei na 

Universidade eu achava que a arte era aquela coisa que aliviava, que era pra ser bonita, que 

Fontes: Autora (2021) 

Fontes: Autora (2021) 

Imagem 17 – Corpo -5 Imagem 18 – Corpo -3 

Imagem 19 – Corpo -1 Imagem 20 – Corpo esconderijo 



 

45 
 

a arte era para ajudar as pessoas e eu não sei se ajuda as pessoas isso que eu tô fazendo, eu 

também não sei às vezes se me ajuda, às vezes  eu acho que ajuda porque transformar dor em 

um material artístico, em um fragmento artístico, é um símbolo de resistência pra mim nesse 

momento, mas, não há como deixar de passar pelo sofrimento que é transformar essa dor nesse 

fragmento sabe? Esse processo, tá só aqui.  

As vezes só dói., 

E as vezes só não é bonito, e às vezes eu acho que eu só tenho que aceitar que nem sempre vai 

ser bonito. 

 Essa escrita, mais uma vez, foi um desabafo para mim mesma. Quando gravei esse 

áudio, escutei umas duas ou três vezes e já sabia que precisava fazer alguma coisa com isso. 

Mais uma vez o reflexo da artista que sente essa vontade/necessidade de expor o processo por 

ele mesmo. Foi um desabafo sincero, verdadeiro, e foi um sentimento que eu tive desde que 

entrei na Universidade, mas no momento do TCC eu descobri e percebi que, a arte não é 

somente sobre coisas bonitas, nem sempre vai ser bonito, nem sempre vai salvar alguém, nem 

sempre vai curar. Em contrapartida, eu acredito que, pelo menos para mim, nesse momento, 

transformar dor em material artístico é um símbolo de resistência, sobretudo pelo que esse ato 

representa na minha vida. Um dia foi só dor, sofrimento e imobilidade. Hoje, essa dor se 

transformou em movimento, em arte, eu resgatei a artista que existe em mim para fazer arte 

com aquilo que eu tenho agora, e se aquilo que eu tenho agora não é exclusivamente belo, é 

porque acredito que nem sempre a arte é para ser bonita mesmo. Acredito que ela é para ser 

alguma coisa, várias coisas, essas coisas que não temos como medir como chegam nas outras 

pessoas, mas de certa forma, minha tentativa é que chegue de algum modo.  

 O que eu quero dizer aqui, é que não estou buscando uma identificação com as coisas 

que estou criando, mas sim, alguma sensação. Quero que as pessoas possam sentir algo, dentro 

da perspectiva delas. Elas não precisam entender o que me levou a fazer determinado trabalho, 

mas se elas puderem se sentir tocadas, seja como for, com o trabalho produzido, eu já estarei 

satisfeita. 

 O processo começou com esse desabafo em áudio, e deu sequência a videoperformance 

que está presente na exposição. A escolha por usar um ninho de abelhas no meu rosto, logo no 

início da performance, somado ao som de abelhas que está presente no vídeo, foi em função da 

alergia que eu tenho desses insetos, e na tentativa de expressar isso e me colocar em um lugar 

de desconforto durante a performance, porque o próprio áudio já me causa essa sensação. Para 

conseguir fixar o ninho em meu rosto, eu tive que utilizar fita durex para prender sem que caísse, 

e, de certa forma, colocar essa fita no rosto para depois ter que tirá-la, também gerou um certo 
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incômodo, uma espécie de dor. Não foi bonito, mas foi verdadeiro. É sobre os movimentos que 

tive que fazer para realizar a videoperformance, e as escolhas pelos objetos e sons que me 

remetem uma certa angústia e foram importantes para que a videoperformance carregasse a 

veracidade dessas emoções.  

 Nesse sentido, eu me engajo na primeira pessoa e transformo a cena em um depoimento 

próprio. Um gesto marcante da contemporaneidade e frequentemente associado à performance. 

De acordo com o pesquisador Renato Cohen: 

A expressão de um artista que verticaliza todo seu processo, dando sua leitura de 
mundo, e a partir daí criando seu texto (no sentido sígnico), seu roteiro, sua forma de 
atuação. O performer vai se assemelhar ao artista plástico, que cria sozinho sua obra 
de arte; ao romancista, que escreve seu romance; ao músico, que compõe sua música 
(COHEN, 2011, p. 37). 

 

Contudo, acredito que essa citação reforça o que eu faço na videoperformance, uma vez 

que existe uma leitura minha sobre as emoções sentidas a partir do áudio, existe um roteiro e 

uma forma de atuação escolhidos por mim para fazer com que esse material criado dialogasse 

com o espectador, além de ter passado por esse processo de maneira solo. Assim como o 

escritor, eu escrevi minha dramaturgia, assim como o músico, eu escolhi os efeitos sonoros, e 

assim como o artista plástico, eu criei sozinha a minha obra de arte, que neste caso, foi uma 

videoperformance.  

Abaixo compartilho alguns frames da videoperformance as vezes só dói: 

 

                 

     

 

O estereótipo da lágrima: não é lágrima enquanto não cai 

 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 

Imagem 21 – Ninho de abelhas Imagem 22 - Fita 
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 Uma reflexão que surgiu a partir de uma conversa com meu amigo Lucas Peiter e se 

transformou em fragmento para minha exposição. A partir dessa reflexão/criação me 

questionei: Por que lágrima só é lágrima quando cai? Isso fala um pouco sobre meu processo 

depressivo, e o quanto era difícil para mim chorar com lágrimas, mas eu chorava de várias 

outras formas, doía de várias outras formas, mas dentro da minha experiência eu via pessoas 

julgando outras pessoas na mesma situação que eu, por não chorarem - com lágrimas. Bom, 

minha própria terapeuta me ensinou que nem sempre as pessoas que sofrem de depressão 

choram, isso não é uma verdade absoluta sobre a doença. Com isso, e a partir da reflexão sobre 

os estereótipos da lágrima com meu amigo, senti um forte impulso para criar alguma coisa que 

pudesse tornar visível esse meu questionamento e de certa forma, questionar outras pessoas 

sobre isso. Esse processo reflete no meu eu e está bastante centrado no conceito do 

autobiográfico, uma vez que novamente faço uso de uma experiência pessoal para fazer uma 

criação artística a partir de algo que é meu.  

 De acordo com Daniel Furtado Simões da Silva: 

 
Para a diretora Patrícia Fagundes, o material autobiográfico deve servir para trazer 
para a cena assuntos que interessem ao público como um todo e não apenas ao ator: 
de alguma maneira, eu falar em primeira pessoa pode ser eu estar me expondo, mas 
para falar de todos, não para falar da minha vida privada (SILVA, 2019, p. 69). 

 
 No que diz respeito ao material que criei acerca dos estereótipos da lágrima, fiquei 

pensando muito sobre o quanto ele pode falar de muitas pessoas por mais que tenha partido de 

mim. E acredito que no momento em que escolho trazer a folha para a cena, brincar com a 

possibilidade da lágrima como a água que escorre dessa folha, até que por fim ela cai de minhas 

mãos, percebi que se no princípio eu pensava em falar somente de lágrimas, no final eu já estava 

falando de várias outras coisas. Acredito que um dos recursos que a artista pode adotar para 

tentar dialogar com o espectador sobre suas dores e não conversar sozinha sobre elas, é a 

maneira como transformamos e criamos o material artístico sobre isso. Nesse sentido, penso 

que a dor se tornou impulso para a criação, mas o que aconteceu depois e o que eu escolhi fazer 

com o que aconteceu depois se transformou em uma nova coisa, e essa nova coisa foi o que 

decidi compartilhar. 

 Uma folha da natureza, lágrimas, e a suposta afirmação de que não é lágrima enquanto 

não cai, para depois de tudo isso eu deixar que a folha caia de minhas mãos. O que essas imagens 

e movimentos podem sugerir para além das lágrimas? É possível acreditar que a natureza 

também chora? Será que a folha que eu escolhi sofreu ao ser arrancada do seu pé original? O 

que aconteceu com ela depois desse processo?  
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 Nesse sentido, não acredito que o fato de afirmar que, particularmente, eu tenho 

dificuldade em chorar dialoga com o público. Acredito que esse diálogo com o público, nesse 

processo, acontece quando o resultado da experiência cria possibilidades para várias 

interpretações sobre o que está sendo dito. O estereótipo da lágrima não tem como objetivo 

contar ao público que a artista carrega essa dificuldade, mas convida o mesmo a refletir sobre 

a possibilidade de chorar sem que se derrame uma lágrima sequer.  

 Abaixo compartilho alguns frames da videoperformance O estereótipo da lágrima: não 

é lágrima enquanto não cai: 

 

              

         

 

4.2 COTIDIANO DISFARÇADO 

 

Essa noite eu tive um sonho  

 

 Três processos criativos que surgiram a partir de três sonhos e da vontade de olhar com 

carinho para o que dizia cada um deles. Esses fragmentos, inclusive, me tocam, pois foi muito 

gostoso criar a partir do inconsciente, fazer arte, transformar o que o meu inconsciente me 

trouxe através dos sonhos em material artístico para minha exposição.  

 O primeiro sonho aconteceu em janeiro, e foi uma experiência incrível, lembro até de 

acordar e logo gravar o que eu lembrava para não esquecer nenhum detalhe. Eu estava de férias, 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 

Imagem 23 - Lágrima Imagem 24 – Lágrima quando cai 
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ainda não havia iniciado de fato a pesquisa, mas como já mencionei aqui em outros momentos, 

eu acredito que já estava pesquisando muito antes de me matricular no TCC. Esse sonho me 

levou para uma viagem de roda gigante, em um mundo onde os animais eram todos carnívoros 

e odiavam os humanos, além de descobrir que eu e as pessoas que estavam comigo no sonho 

sabiam voar, e encontramos uma comunidade de pessoas que haviam sobrevivido a este novo 

mundo em que animais matam humanos. Essa comunidade morava em cima de um prédio, onde 

os animais não conseguiam alcançar pois não sabiam voar. Eu fiquei muito impactada com tudo 

isso, confesso. Essa percepção de viver em um mundo quase ao contrário, sabe? Onde são os 

animais que comem os humanos e não os humanos que comem os animais, um mundo que 

estava devastado, parecia que tinha sido destruído por alguma pandemia talvez - tal qual 

estamos vivendo nesse momento - e a necessidade de ressignificar espaços, de viver em 

comunidade, através de uma economia solidária, sem falar no grande presente: a possibilidade 

de voar.  

 Na videoperformance resultante desse impulso sonho, eu basicamente conto tudo que 

aconteceu de forma mais detalhada, e trago o elemento do quadro como um objeto que 

potencializa a narração do sonho, e na videoperformance eu tento, de diversas formas possíveis, 

desenhar alguma coisa que eu tenha visto no sonho, até que por fim eu concluo admitindo que 

não consigo desenhar isso. E realmente não soube. Não soube e nunca saberia, eu acho. É fruto 

do meu inconsciente, da minha imaginação, mas ao mesmo tempo eu acredito que dialoga com 

outras pessoas, com o mundo de agora, acredito que o sonho reforça coisas importantes e por 

isso escolhi expor esse material.  

 No segundo sonho, do qual não me recordo a data, eu vivi uma experiência de estar em 

um espetáculo enorme, atuando com várias pessoas, mas havia esquecido todos os meus textos. 

Lembro que uma das cenas eu improvisei, mas a outra eu não tinha como improvisar porque se 

tratava de uma cena sobre amor, e eu não sabia improvisar uma cena sobre amor. A partir desse 

sonho, eu senti necessidade de conversar com a minha terapeuta sobre essa falta de capacidade 

em improvisar uma cena sobre amor. Foi então que ela me disse que sentia que eu conseguia 

improvisar sobre coisas que eu conhecia, que eu tinha uma segurança maior para falar sobre 

essas coisas, e com relação ao que eu não tinha conhecimento era mais difícil. Eu apenas 

concordei. Depois disso, só consegui me questionar o seguinte: Será que eu sei realmente o que 

é amor? A partir desse questionamento, e de todas as voltas que o sonho deu, a saudade da 

sensação de estar em cena com muitas pessoas, de fazer teatro para o público presencialmente, 

eu senti que deveria potencializar essa experiência transformando em material artístico para a 

exposição. 
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 Foi aí que surgiu a videoperformance. Não muito diferente da anterior, eu me posicionei 

diante da câmera para contar como havia sido o sonho, e para brincar um pouco com a ideia de 

documentar o sonho e executar algumas ações sobre ele. Novamente utilizei o quadro como 

objeto de suporte para a ação. Desta vez, a performance foi sobre o processo de pendurar o 

quadro na parede para escrever a seguinte frase: Será que eu sei o que é amor. Dessa forma, não 

como um questionamento, tampouco uma verdade, apenas uma reflexão.  

 Eu falo de amor e de dor na minha pesquisa, e me deparar com um sonho que faz eu 

repensar se eu sei o que é esse sentimento é importante porque me faz olhar para a própria dor 

com outros olhos. Se talvez eu não saiba o que é amor, será que realmente sei o que é a dor? 

De acordo com o pesquisador Óscar Cornago, “o testemunho do que sobreviveu não deixa de 

ser a encenação da história em um momento posterior, a ilusão de voltar a fazer presente o 

passado desde o aqui e agora da palavra como ato (físico) da memoria” (CORNAGO, 2009, p. 

102).  

Nesse processo de criação a partir dos sonhos, eu optei pelo depoimento, escolhi olhar 

diretamente para a câmera em alguns momentos com o objetivo de encenar a história através 

da palavra como ato físico para resgatar essa memória, voltar a fazer presente um sonho que, 

se esquecido, poderia voltar a fazer parte do passado ou até mesmo deixar de existir. O 

testemunho do que sobreviveu, que seriam as lembranças dos sonhos, eu utilizo para encenar, 

de certa forma, em um momento posterior ao sonho, o que remete a esta ilusão de reviver uma 

história que já aconteceu. O acontecimento do sonho passou, mas ele segue vivo na memória. 

Tanto que todos os processos criados a partir dos sonhos tiveram uma certa urgência para 

acontecer, pois eu tinha medo de esquecer algum detalhe importante então quando aconteceram, 

eu tentei registrar o quanto antes. Mais uma vez, “fazer presente o passado desde o aqui e agora 

da palavra como ato (físico) da memória” (CORNAGO, 2009, p. 102). 

 Já no outro sonho, a experiência foi bastante inusitada. Ele começou com um jantar na 

companhia do meu pai em um mundo onde aparentemente não havia mais pandemia, seguiu 

para uma prova de matemática na qual eu fiquei em segundo lugar - apesar de ser péssima em 

matemática - e recebi como prêmio o número 160 e mais um abraço. A partir disso, eu mesma 

concluo o sonho com a seguinte reflexão: Talvez eu nunca mais queira o primeiro lugar, porque 

afinal de contas, o que estou fazendo agora é o melhor que eu poderia estar fazendo agora, e de 

certa forma, a Savana que eu conheço e que buscava incansavelmente o primeiro lugar em tudo, 

adoeceu por causa disso. 

 Na videoperformance, sigo na mesma temática de contar diante da câmera o que eu 

havia sonhado e ainda, a reflexão que tive com o sonho. Decidi trazer para a exposição no 
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momento em que senti que a força desse sonho, de certa forma, veio para me lembrar da 

importância de reconhecer os pequenos passos, as pequenas conquistas, e o quanto fazer essa 

pesquisa nesse momento da minha vida é uma decisão corajosa, por isso, é importante que eu 

lembre de tudo isso antes de me julgar. Contudo, talvez eu que sempre quis o primeiro lugar 

em tudo, esteja satisfeita se conseguir o segundo lugar agora.  

Na videoperformance, eu exploro mais uma vez as possibilidades com o quadro, e o 

ponto alto da relação com o objeto nesse processo é a seguinte escrita que faço nele: quem sabe 

1 + 1 não é igual a 2, porque já mudou tanta coisa aqui que não dá mais pra saber qual é o 

resultado dessa soma. Essa escrita se relaciona com o fato de estar fazendo uma prova de 

matemática durante o sonho, e somando isso ao meu cotidiano, é possível dizer que já mudou 

tanta coisa aqui que realmente não dá mais pra saber qual é o resultado dessa soma.  

 Conforme Cornago: 

 

Apesar desta carga de ironia sobre a identidade do artista como imaturo compulsivo 
[...] o tom confessional volta a sublinhar por um lado o corpo e por outro as palavras, 
que em sua maior parte aparecem projetadas como pensamentos mudos de um corpo 
que busca uma exposição imediata, cara a cara com o público. O público se faz 
presente na cena como uma espécie de voyeur em um espaço que faz pensar em um 
âmbito de privacidade, como o dormitório do próprio artista. Dentro desta disposição, 
onde tudo fica em uma marcada proximidade, se volta a jogar com a verdade e a 
mentira do que está ocorrendo em cena, com a aparente naturalidade  do que ali se 
mostra, como se a peça, que recorda a certos programas de televisão, estivesse dizendo 
ao público “te mostro tudo, mas há algo que você não está vendo". Para acentuar um 
sentido de espontaneidade, ligado a uma certa inocência que não deixa de estar sob 
julgamento pelas próprias reflexões da peça, se recorre uma vez mais a um plano 
performativo, a uma série de ações físicas que se vão sucedendo ao longo da peça 
(CORNAGO, 2009, p. 108). 

 

 Acredito que essa escrita e as referências de Cornago me propõem a refletir e fazer 

relações sobre o trabalho que fiz a partir dos sonhos. Novamente, o tom confessional aparece 

fortemente em cada relato, dialogando diretamente com o público através da câmera, e 

utilizando do corpo e da palavra para encenar o que por horas pode parecer verdade, por horas 

pode parecer ficção. Como se o relato do sonho fosse uma verdade, mas os movimentos do 

corpo com o objeto em cena jogassem com essa verdade, propondo e criando novas ações 

através da performance. Nesse sentido, em algum momento o público pode se confundir com 

esse tom confessional, se questionando sobre o que é sonho e o que é realidade na 

videoperformance. De acordo como autor Nelson Guerreiro: 

 

Em termos de modus operandi artístico, seja no campo performativo, seja no campo 
visual, o trabalho em torno da autobiografia demonstra, muitas vezes e antes de mais, 
o interesse que os artistas têm no questionamento e na definição dos seus limites. Quer 
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isto dizer que se procura, através da reflexão e do tratamento do material 
autobiográfico, perceber o significado dos movimentos de entrada ou de saída de si 
mesmo e delimitar as fronteiras relativas à identidade e às noções de público vs 
privado, mas também às noções de representação ou de autenticidade dos artistas, e, 
também e reversamente, dos espectadores (GUERREIRO, 2011, p. 126) 

 

 Vale destacar aqui, que esses materiais artísticos que surgiram a partir dos sonhos, 

começaram como uma espécie de documentário, tanto que em alguns deles é possível perceber 

que em determinados momentos eu apareço na cena contando o que havia acontecido no sonho, 

isso porque, na primeira tentativa de criação eu tinha em mente que o registro desses processos 

seria somente isso: contar, diante da câmera, o que havia acontecido nos sonhos, numa tentativa 

de dialogar diretamente com o espectador. É interessante relembrar o início desse processo, 

porque na época eu estava certa de que era exatamente assim que eu gostaria que ele fosse 

apresentado ao público, e depois de muito olhar, trocar algumas ideias com o orientador Carlos 

e refletir, eu comecei a sentir falta da ação física na cena, parecia que estar somente contando 

ao público já não era mais suficiente. Por isso, inclui o elemento do quadro nos três materiais 

que abordam esse tema, até pela vontade de manter uma característica em comum entre eles, 

utilizando o mesmo objeto, mas ressignificando suas formas de uso. 

 Abaixo compartilho alguns frames das videoperformances dos sonhos que estão 

presentes na exposição: 

 

                           

      
Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 

Imagem 25 – Eu não sei desenhar isso Imagem 26 – Será que eu sei o que é amor 
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TCC pergunta: Onde está a artista? Será que ser eu é ser artista?  

 

Esse processo criativo surgiu a partir desses questionamentos que me acompanham 

desde o início da pesquisa, e para ser mais exata, talvez desde o dia em que ingressei na 

Universidade. Será que ser eu é ser artista? O que faz de mim artista? É preciso que eu confie 

em mim e na força do meu trabalho para conseguir dizer que sou artista? Não sei, acredito que 

esse questionamento seja tão pertinente que provavelmente vai me acompanhar a vida toda.  

 Numa tentativa de tentar colocar essa questão em um fragmento artístico na exposição, 

eu utilizei o quadro como um elemento que pudesse resultar em vários signos, a partir do 

momento em que escrevi nele a palavra PRO[CURA]-SE. Essa escrita, e o destaque para a 

palavra cura que tem dentro da palavra procura-se é justamente numa tentativa de dizer que 

nesta pesquisa, eu estou procurando a artista e me curando ao mesmo tempo, no sentido de que 

o processo se dá através de muitas questões pessoais e no desafio de transformar essas questões 

em material artístico.  

Com o quadro e a escrita, eu performo uma espécie de busca pela artista quando se trata 

da videoperformance criada, e ao mesmo tempo em que a artista está ali, ela ainda está sendo 

procurada. A partir desse processo, também resultam as fotos segurando o quadro, como se 

nesse momento a artista tivesse sido encontrada. Mas será que realmente foi? 

Fonte: Autora (2021) 

Imagem 27 – Segundo lugar 
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O questionamento persiste de uma forma a olhar para o meu trabalho e procurar entender 

aos poucos quando eu sou artista, ou se o fato de ser eu, Savana, já faz de mim artista. Nesse 

sentido, é possível separar a arte do artista? É possível que o artista seja outra coisa além de 

artista? 

Essa dúvida também partiu das escolhas que eu fiz para a pesquisa, como optar por uma 

exposição virtual e não uma vídeo-cena, por exemplo. Quando decidi pesquisar e criar dessa 

forma, inúmeras vezes me questionei se o que eu estava fazendo poderia ser chamado de arte, 

se poderia haver teatralidade nos fragmentos, e de quais formas isso se tornaria possível.  

A partir disso, comecei a tentar reverter essas perguntas. Por que eu não seria artista, ou 

por que o que eu estou criando não poderia ser considerado arte? Ou ainda, por que não haveria 

teatralidade nisso? Contudo, e com alguns estudos e reflexões feitas a partir de todos esses 

questionamentos, pude reconhecer que o meu trabalho tem respingos de várias coisas, tanto que 

eu assumo desde o início meu namoro com as artes visuais e reconheço o quanto essas formas 

de arte estão presentes em mim e no trabalho. Lembro de uma conversa com o orientador Carlos 

durante a pesquisa, em que eu estava realmente preocupada e um pouco indignada, pois havia 

entendido que deveria justificar que o que eu estava fazendo era teatro. Carlos me disse que 

não, e que nunca tinha me pedido isso. Me recordo inclusive dele dizendo: Tem coisas ali que 

são teatro, tem coisas que são outras coisas.  

Confesso que isso foi um abraço e um carinho no rosto. Eu fiquei muito contente por 

perceber que sim, eu estava fazendo teatro, mas também estava fazendo outras coisas, até 

porque era isso que eu queria fazer. 

Esse questionamento se torna importante na pesquisa porque me instiga a pensar sobre 

os próprios conceitos relacionados à arte, a partir do momento em que eu reflito sobre as 

características do meu processo criativo e sobre como eu me relaciono com ele.  

Abaixo compartilho um frame da videoperformance em que eu me relaciono com o 

objeto do quadro nessa busca incessante de encontrar a artista, e também um registro fotográfico 

do processo: 
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30 de março de 2021, horário do almoço 

 

Esse processo surge de uma maneira muito orgânica e pensando no material que eu já 

havia criado sobre Qual o som da liberdade para você? no qual eu trabalho com o excesso de 

caixas vazadas, e de certa forma o som de me livrar daquelas caixas me remeteu à liberdade, 

mesmo que uma liberdade com propósito, que nesse caso, era de me ver livre delas.  

Neste dia 30 de março choveu. Eu estava no horário do almoço, a chuva veio, e foi então 

que me lembrei dessa pergunta e precisei registrar esse momento. Foi quase como redescobrir 

a chuva, que tem um poder forte sobre mim e que representa muitas coisas, e além de tudo isso, 

também representa liberdade, pelo menos o som dela, o ver ela, o sentir ela. Tem uma escrita 

que ainda será mencionada aqui sobre tomar um banho de chuva com a certeza de que não é 

tarde para continuar tentando. Por essas e várias outras questões surge esse fragmento poético 

sobre o som da liberdade para mim. Não como uma pergunta direcionada ao espectador, mas 

como uma afirmação da artista sobre isso. Sem tentar forçar um sentimento, sem programar, 

até porque eu não sabia que choveria nesse dia, foi como deixar acontecer. Foi como deixar um 

respingo da natureza tomar conta dos meus ouvidos e trazer a minha resposta sobre liberdade.  

No vídeo presente na exposição, é possível observar a seguinte narração que eu faço: 

Eu lembro que outro dia eu fiz uma pergunta aqui que era sobre, qual é o som da liberdade 

pra você? E eu acho engraçado que eu não respondi essa pergunta, mas daí, hoje chove. 

Na sequência da narração vem o seguinte texto: E eu queimei o arroz apenas porque 

não podia deixar de ouvir isso. 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 

Imagem 28 – Será que ser eu é ser artista? Imagem 29 – Onde está a artista? 



 

56 
 

Ou seja, o sentimento foi tão forte que eu abandonei tudo que estava acontecendo para 

me dar o prazer e o tempo de ouvir o som da chuva.  

Isso me lembra o conceito de Infrasons (DUCHAMP e PEREC, 2020) já mencionado 

aqui, e que fala sobre a atenção aos mínimos sons e acontecimentos sonoros que rodeiam nosso 

cotidiano, e nesse sentido, é interessante perceber como esse processo artístico cotidiano, que 

tratou de dar atenção ao som da chuva, afetou o cotidiano da artista, uma vez que deixei queimar 

o arroz por conta dessa observação, e uma vez que o próprio arroz queimando começou a 

produzir um novo som e um novo cheiro no ambiente, o que direcionou mais uma vez minha 

atenção ao cotidiano. 

Não cheguei a fazer um registro visual da chuva, mas decidi fazer um registro do arroz 

queimado que foi consequência dessa pausa cotidiana para dar atenção a um acontecimento 

infraordinário, ao infrason que me afetou naquele momento.  

É interessante fazer essas relações e perceber que por mais que eu esteja nessa tentativa 

de observar atentamente os acontecimentos que me rodeiam, é muito difícil perceber tudo, diria 

inclusive que é impossível. Muitas coisas acontecem o tempo todo. É como se no momento em 

que eu prestasse atenção em determinada coisa, eu já estivesse perdendo outra.  

Segue abaixo o registro do arroz queimado, uma consequência poética sobre esse 

processo: 

 

 
 

 

Onde está o infraordinário nessa performance?  

 

Dia 23 de março de 2021: necessidade da prática.  

Fonte: Autora (2021) 

  Imagem 30 – Arroz queimado 
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Esse foi um daqueles dias em que a artista que habita em mim não conseguiu sossegar 

enquanto não colocava em prática algumas das ideias que permeavam a pesquisa. É como 

acordar e não conseguir fazer absolutamente nada sem antes experimentar aquilo que meu corpo 

e minha mente estavam pedindo para ser experimentado. 

Nesse dia, minha mãe estava em casa e eu tinha três coisas na minha cabeça: pano 

branco, maiô cor de laranja e o apoio da minha mãe para registrar esse processo. Eu basicamente 

queria experimentar a possibilidade do meu corpo em relação a um pedaço de tecido. 

Não foi nesse momento que começou meu interesse pela relação do corpo com a roupa, 

mas foi aqui que esse interesse continuou. 

Assim como experimentar as possibilidades do corpo em contato com qualquer outro 

corpo/objeto, nesse dia eu havia escolhido que o coadjuvante do processo seria o pano branco. 

Me enganei. 

Experimentei vários movimentos e relações possíveis com aquele pedaço de pano, mas 

para minha surpresa, em determinado momento da performance eu recebi a visita da minha gata 

Vilma. Passou despercebido na hora porque eu estava concentrada na experimentação e focada 

nas relações que estavam surgindo com o pano, pensando em uma performance que pudesse 

surgir a partir de um improviso, tanto que, não cheguei a programar exatamente como seria, 

mas me deixei levar pelo espaço e seus componentes. 

Acontece que quando assisti o resultado dessa performance, foi impossível não perceber 

a presença da Vilma compondo e fazendo parte do processo, inclusive foi tão potente quanto 

tudo que aconteceu, se tornando o ápice da criação.  

Depois de assistir várias vezes o resultado da proposta, precisei refletir sobre o teor 

infraordinário daquela visita.  

Foi exatamente isso.  

Os atravessamentos do banal do cotidiano, em uma pesquisa que está sendo realizada 

na minha casa, que bebe de várias fontes do meu dia a dia, e que por consequência, tem a 

presença de seres que convivem comigo. 

Primeiro minha mãe, pela sua disposição em registrar esse momento, depois pela Vilma, 

por sua visita inusitada durante a performance. 

Não tinha como ignorar isso. 

E inclusive, vale destacar que até então, eu acreditava que estava sendo protagonista do 

que estava acontecendo, e depois de assistir e reassistir inúmeras vezes, perceber a grandeza do 

detalhe da presença da minha gata e ainda encarar isso como um dos imprevistos que pode 

acontecer quando estamos sujeitos a realizar uma performance, penso que a Vilma se tornou a 
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protagonista do processo e meu corpo serviu de ponte para a possibilidade desse acontecimento. 

Meu corpo só estava ali, performando com um pedaço de tecido e esperando o que poderia 

acontecer, eis que o cotidiano grita para mim mais uma vez e a Vilma acontece. 

Dito isso, vale o questionamento: Onde está o infraordinário nessa performance? 

“Um convite para “enxergarmos” o cotidiano, o banal, ou “o que acontece quando nada 

acontece”12. 

A visita da Vilma não poderia descrever isso de maneira mais sutil. 

Ela acontece quando nada acontece. 

O que eu quero dizer com isso também é que, se não fosse por ela, talvez essa 

performance nem estivesse na minha exposição. 

Às vezes, aquilo que era pra ser alguma coisa não se torna nada. Às vezes, aquilo que 

não era nada se torna alguma coisa. 

E lidar com isso também é um desafio, estou aprendendo agora mais do que nunca. Se 

eu tenho facilidade em desapegar de coisas, isso é um fato. Mas cheguei em um momento que 

preciso aprender a desapegar das ideias também, e quem sabe assim, eu consiga enxergar além 

daquilo que eu mesma proponho. 

A videoperformance resultante desse processo e presente na exposição é um convite 

para o espectador, de maneira que ele tente observar o susurro do cotidiano e descubra onde 

está o infraordinário da performance. Abaixo compartilho alguns frames da videoperformance, 

em especial o momento em que a Vilma se torna parte do processo: 

 

 

                        

 

12 Trecho extraído do perfil  @infraordináries na plataforma do Instagram. 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 

Imagem 31 - Tecido 
Imagem 32 – Onde está o infraordinário 

nessa performance? 
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Um corpo de 95 anos em movimento – vídeoperformance 

 

 No dia 3 de abril de 2021 minha mãe e eu cortamos o cabelo da minha bisavó Dulce 

Wissmann. Foi um acontecimento inesperado e praticamente épico. Digo isso, porque nunca 

fomos nós que fazíamos isso, sempre era uma das filhas, ou alguma cabeleireira que visitava 

minha bisavó para cortar seus cabelos como ela gosta. Naquele dia, ela estava muito furiosa 

depois de ter tomado banho e percebido que havia cabelo demais na sua cabeça, e que isso 

incomodava e dificultava sua rotina. De maneira muito impulsiva ela decidiu pedir para que 

nós cortássemos o cabelo dela, fosse como fosse. Eu fiquei muito emocionada com essa 

coragem dela. Minha bisavó é uma pessoa extremamente vaidosa, cheia de manias, gosta das 

coisas do jeito dela, e não aceita mudanças que não a satisfazem.  

 A ação de ajudar minha mãe nesse corte, estar presente durante esse acontecimento 

aparentemente banal, me fez pensar mais uma vez no infraordinário, e no olhar que tanto minha 

mãe quanto eu percebemos sobre aquele momento. Me emocionou porque eu vi esse 

acontecimento extraordinário refletir também na emoção e diversão nos olhos da minha mãe, e 

também da minha bisavó. Foi uma daquelas coisas que eu não podia deixar passar. 

 Com isso, a videoperformance intitulada um corpo de 95 anos em movimento é sobre 

uma dança, um contato aproximado, um carinho e uma saudade de estar perto. Na performance, 

eu exploro brevemente a possibilidade de acariciar os cabelos de minha bisavó como se fosse 

o seu próprio corpo, já que, afinal de contas, os restos do cabelo dela deixaram de fazer parte 

dela mas ainda assim vieram da sua pessoa. Isso também me lembrou a pandemia, o 

distanciamento, a ausência de abraços, e os reflexos dos cuidados que adotamos com aqueles 

que amamos. Minha bisavó mora bem ao lado da minha casa, mas talvez o carinho que eu tenha 

feito nos seus cabelos foi o mais perto que cheguei dela durante todo esse período de pandemia, 

que já tem mais de um ano. 

 Além disso, lembro que também utilizei esses restos de cabelo em um outro trabalho 

para a exposição, que foi uma das fotografias resultante da pesquisa o que sobra daquilo que 

fica, série: cotidiano, onde eu misturo os cabelos dela com as minhas bitucas de tabaco. 

 O texto que acompanha a videoperformance sobre esse afeto foi feito e narrado por 

mim, e diz o seguinte: Eu gosto mais desse seu cabelo velho, desse seu cabelo que tem mais 

histórias pra contar, eu gosto mais de olhar pro seu do que pro meu, gosto de brincar, 

entrelaçar meus dedos entre seus cabelos é como acariciar você um pouco mais. 

 Esse texto carrega traços da personalidade da minha bisavó, mas também reflete sobre 

prazeres, desejos e coisas que me encantam. Como quando eu digo que gosto mais desse seu 
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cabelo velho, desse seu cabelo que tem mais histórias pra contar, é como afirmar que o 

interesse nos restos de cabelo da minha bisavó não são somente por serem dela, mas por terem 

95 anos de idade e muitas histórias e vidas para contar. Também admito que gosto mais de olhar 

para o dela do que para o meu, e é justamente por isso, pela sensação gostosa de perceber o 

quanto o cabelo que nos veste diz muito sobre nós, assim como as roupas, por exemplo. Trata-

se de explorar e brincar com restos de uma identidade que já viveu tantas coisas que eu nunca 

vou ter tempo suficiente de conhecer, mas o olhar para esses restos me proporciona a 

possibilidade de imaginar todas as histórias, tudo que esse cabelo já foi um dia e também tudo 

que esse corpo já foi um dia. Um corpo velho de 95 anos que eu amo com todo meu coração.  

 

 Infraobservação: Enquanto escrevo sobre isso, minha bisavó acabou de chegar aqui no 

meu quarto para me dar um oi e fazer uma visita rápida. É incrível ver prazer nesses 

pequenos/grandes acontecimentos do cotidiano. 

 

 Abaixo compartilho um frame da videoperformance presente na exposição, na qual eu 

brinco carinhosamente com os cabelos cortados da minha bisavó: 

 

            Imagem 33 - Um corpo de 95 anos em movimento 

  

 

 

Faz das tuas mãos pincel  

 

faz das tuas mãos pincel e vem colorir meu corpo 

Fonte: Autora (2021) 
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talvez eu esteja falando sobre nós 

talvez isso seja uma possibilidade de encontro 

um convite pra te sentir mais perto 

talvez isso seja saudade 

ou só mais uma declaração de afeto 

 

Esse poema é exatamente sobre o que diz esse poema. 

E ele respinga na minha pesquisa da mesma forma que respingou quando escrevi. 

Uma tentativa de resgatar possibilidades de encontro diante de um cenário em que tocar 

no corpo de outra pessoa se tornou perigoso. 

Ele se constrói a partir da saudade. 

Fazer uma pesquisa artística em meio a uma pandemia que está levando milhares de 

vidas, é um desafio constante de amor e dor ao mesmo tempo. É como estar sozinha sem estar 

realmente sozinha mas ainda assim estar. E nesse momento, a escrita e a palavra se tornaram 

mais do que um processo criativo e sim uma necessidade. É como se através dela eu pudesse 

sentir a liberdade de denunciar o quanto meu corpo ainda existe apesar da resistência que tem 

sido viver nesses últimos meses. 

É importante que eu possa resistir dessa forma, acredito que escrever também é criar. 

A videoperformance desse poema surge de um acaso do cotidiano. Estava fazendo uma 

máscara de argila em um domingo à tarde, e de repente estar com uma espécie de pintura no 

rosto, que conforme secava tornava minha fala mais difícil, me lembrou de como eu gostaria 

de trabalhar de alguma forma com um pincel nas mãos, e escrever coisas que talvez fossem 

difíceis de serem ditas. A resistência que a argila causava enquanto secava em meu rosto, me 

remeteu a necessidade de falar, mesmo que fosse difícil pronunciar as palavras. Ela me lembrou 

uma espécie de tinta, e foi nesse instante que o pincel se tornou objeto para a realização da 

performance. Enquanto a argila seca se desfazia em minhas mãos, o pincel seco buscava uma 

possibilidade de pintar alguma coisa, mas a ausência de cor dificultava essa pintura. Me propus 

a experimentar o que poderia acontecer se eu tentasse pintar uma tela vazia com um pincel seco 

e sem cor de nada, então me questionei: qual seria a cor do nada? O que eu estava tentando 

pintar, ou até mesmo dizer? O pincel que me conduzia ou eu que conduzia o pincel? E ao mesmo 

tempo, a argila seca se desfazia de minhas mãos como a tinta que se despede sem ter sido 

pintada.  
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Alguns dias depois revisitei essa performance e o poema citado acima surgiu 

automaticamente, ao perceber os movimentos, os traços, as linhas invisíveis e a força do objeto 

em minha mão.  

Por fim, só consegui pensar: era para ser só um cuidado com a pele em um domingo à 

tarde, mas o olhar generoso ao cotidiano transformou isso em vontade de falar, colorir, em 

convite para estar perto, em saudade, ou só mais uma declaração de afeto, como o próprio 

poema conclui. 

Abaixo compartilho um frame da videoperformance em que aparece o poema 

inteiramente escrito: 

   Imagem 34 – Faz das tuas mãos pincel 

 

 

 

Você já amou alguém algum dia? 

 

A Vera me fez pensar sobre isso. Eu que gosto tanto de duvidar do amor conheci alguém 

que eu tenho certeza que precisou de apenas 24 horas para me amar. 

A Vera é amiga dos meus avós, mora no interior da cidade de Mostardas, no Rio Grande 

do Sul, onde fica a lagoa e onde meus avós tem uma casa que visitam de vez em quando. Em 

uma dessas visitas - inclusive justamente a visita em que tive o contato com as águas da lagoa 

- eu conheci ela. Uma pessoa humilde, carinhosa, gentil e muito amorosa. Ela se apaixonou por 

mim em poucos minutos de conversa, isso foi o que eu senti e isso foi o que ela afirmou.  

É bonito mas também soa engraçado pensar sobre isso. É como se a Vera fosse uma 

pessoa estranha que me amou no pior momento da minha vida, naquele em que eu acreditava 

que menos merecia amor, mas que talvez fosse o momento em que eu mais precisasse. 

Fonte: Autora (2021) 
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Outra coisa que me ocorre é a resistência para falar sobre esse sentimento, e deve ser 

por isso que me sentir amada tão rápido e em tão pouco tempo me atravessou de diversas 

formas. Eu escrevo sobre amor na minha pesquisa e fora dela, eu penso sobre isso, e por essas 

e várias outras vertentes que a Vera precisava fazer parte da minha exposição, e que esse amor 

tão puro e genuíno precisava ficar registrado em algum lugar. 

E além disso, essa pergunta também precisava ser feita: Você já amou alguém em um 

dia? 

Eu não sei se já senti isso em tão pouco tempo, mas eu tive o privilégio de receber esse 

afeto quando eu mais precisava dele. E de certa forma, pensar sobre tudo isso, me fez abrir 

espaço para essa pergunta. E abrir espaço para essa pergunta parece que abre espaço para muitas 

outras. E eu gosto de pensar que podemos contar com as possibilidades do acaso no fazer 

artístico.  

Acredito que esse recorte da realidade só não pode ser infraordinário porque o amor já 

é extraordinário. Aqui, o objeto de conhecimento está na própria vivência, e ela não precisa ser 

explicada, apenas compreendida.  

No vídeo presente na exposição, eu questiono o espectador: Você já amou alguém em 

um dia? E a partir dessa pergunta, trago a fotografia da Vera acompahada da seguinte narração: 

Essa é a Vera, eu conheci ela em outubro de 2020, e eu tenho certeza que essa mulher precisou 

de apenas 24 horas pra me amar. Isso deve ser um privilégio. Abaixo compartilho um frame 

do vídeo: 

Imagem 35 – Frame da Vera 

 

 

 

A arte também é uma declaração de amor 

 

Fonte: Autora (2021) 
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26 de março de 2021 - TE AMO. 

Deixei um bilhete no travesseiro da minha mãe com a seguinte escrita: te amo. Confesso 

que eu já imaginava que ela não fosse ver esse bilhete, pelo que conheço dela, pelo ritmo de 

vida agitado e acelerado que ela tem, inclusive, em função desse ritmo várias coisas passam 

despercebidas por ela. Então esse processo foi uma espécie de teste, e motivada pelo conceito 

do infraordinário, eu deixei o bilhete justamente para comprovar se o que eu esperava 

aconteceria, ou se poderia ser diferente.  

Eu estava certa, infelizmente. 

Passei dois dias acompanhando a trajetória desse bilhete pela casa, ela não viu em cima 

do travesseiro assim como ele também foi parar no chão do quarto, e depois estava misturado 

com as sujeiras que ela estava varrendo na casa, e por fim, seu destino final foi o lixo.  

A proposta começou com a seguinte afirmação: Eu deixei esse bilhete no travesseiro da 

minha mãe e até agora ela não viu. Depois do bilhete ter sido estraviado a afirmação passou a 

ser essa: Eu deixei esse bilhete no travesseiro da minha mãe e ela NUNCA viu. 

É impossível não pensar no quanto uma declaração de amor pode se tornar algo banal, 

apenas porque passou despercebida em um cotidiano dotado de um ritmo tão acelerado que não 

tornou possível perceber o mais sutil e significativo dessa ação. 

Aqui percebemos dois vieses muito latentes: falamos de algo que a priori pode ser 

considerado extraordinário mas passa a ser infraordinário porque é inserido no cotidiano, e essas 

coisas do cotidiano, se não forem revisitadas com outros olhos, sempre serão banais, mesmo 

que a potência e presença delas sejam únicas, e mesmo que estejamos falando de algo forte 

como uma declaração de amor. 

Por isso, gosto de intitular essa ação com a seguinte máxima: A arte também é uma 

declaração de amor. Pois quando me dispus a experimentar isso, eu estava falando de uma 

declaração mas também de um fazer artístico, de um programa de ação que pudesse me levar a 

algo que eu já vinha pesquisando. Não doeu ver meu amor indo parar no lixo porque de certa 

forma eu já esperava por isso, mas se eu já esperava por isso, então é evidente que tem muitas 

coisas que podemos perder pela pressa, pelo ritmo desenfreado da vida, e pela falta de tempo 

em caminhar devagar. É isso. É preciso ter tempo para caminhar devagar, e quem sabe assim, 

encontraremos tantas coisas extraordinárias que nem imaginamos que existem. 

Na exposição presente no Instagram, este material está exposto a partir de quatro 

fotografias e textos escritos em algumas delas. Abaixo compartilho as imagens desse fragmento 

da pesquisa: 

 



 

65 
 

          Imagem 36 – Te amo        Imagem 37 – Te amo mas você nunca viu 

                

    

 

     Imagem 38 – Sigo te amando  Imagem 39 – O amor foi descartado 

                     

           

 

Qual é o som da liberdade para você? 

 

Eu estava saindo de casa - não lembro exatamente o dia - e por alguma ironia do destino 

olhei para o amontoado de caixas de frutas que meus avós utilizam no trabalho. Detalhe: essas 

caixas sempre estiveram ali mas eu nunca tinha visto com os olhos que vi naquele dia. Segui 

meu trajeto e já sabia que faria alguma coisa com aquele aglomerado de caixas empilhadas 

umas sobre as outras.  

No mesmo dia em que minha mãe me ajudou com os registros da performance em que 

minha gata Vilma participou, ela também me ajudou nesse processo. Primeiro, a ideia era me 

colocar no meio do amontoado de caixas, de uma forma que me incomodasse de verdade, 

porque o objetivo com essa proposta era denunciar de certa forma o excesso das coisas e o 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 
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quanto esse excesso me sufoca. Começamos então pela fotografia, que na exposição carrega o 

título de: TEM MUITA COISA NO MUNDO, que é, de fato, uma tentativa de olhar para um 

consumo excessivo através de um mesmo objeto que foi usado em abundância, e o quanto esses 

excessos podem nos engolir a ponto de até esquecermos quem realmente somos. Tanto que, na 

fotografia, eu fiz questão de estar envolvida ao máximo nas caixas, porque o desejo com essa 

criação era dialogar de certa forma sobre isso. 

A partir da fotografia, surgiu a performance, que se tratou da tentativa de sair desse 

lugar de sufoco para me sentir livre, por isso o questionamento no início da videoperformance: 

Qual é o som da liberdade pra você? Porque naquele momento, me livrar daquelas caixas 

significava uma espécie de liberdade dessas coisas acumuladas, repetidas, consumidas. Dessas 

coisas que são coisas demais. 

Na exposição essa pesquisa aparece de duas formas: através da fotografia e da 

videoperformance. Na fotografia, estou envolvida nesse monte de caixas como se não houvesse 

saída, nela aparece o título já mencionado acima, e ainda na plataforma do Instagram eu ocupei 

9 espaços de publicação no feed de maneira a ampliar ainda mais a imagem, ou seja, ela já 

carrega um peso sobre excessos e a escolha em expor ela num tamanho ainda maior - dentro da 

minha perspectiva - enfatiza essa ideia. Na videoperformance minha mãe fez um registro de 

mim no espaço junto das caixas, depois estou completamente envolvida por elas e por fim 

consigo me libertar de certa forma. Estava vestindo o mesmo maiô cor de laranja que já utilizei 

em outro processo e a pergunta sobre liberdade é narrada por mim, no restante do tempo em 

que a videoperformance acontece, ela fica silenciada e só escutamos novamente alguma coisa 

quando se trata do barulho das caixas no momento em que me vejo livre delas. 

Abaixo compartilho a fotografia presente na exposição e um frame da videperformance: 
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Imagem 40 – Tem muita coisa no mundo    Imagem 41 – Som da Liberdade 

                                 

 

 

4.3 AUTORRETRATO 

 

Self-portrait about something 

 

 As fotografias e a videoperformance que fazem parte deste processo são inspiradas na 

artista Cindy Sherman, no que diz respeito à metodologia de trabalho da mesma e seus conceitos 

acerca da fotografia. Tem como objetivo retratar três momentos difíceis pelos quais passei 

recentemente, e que se somam a uma temática que tenho trazido constantemente à pesquisa. A 

escolha pelas fotografias e a performance se deram na tentativa de escancarar esses momentos, 

utilizando a dinâmica das imagens para produzir autorretratos como poética artística, além da 

videoperformance.  

Cindy Sherman baseou toda sua produção ao longo de décadas a partir da construção de 

personas e do uso de seu próprio corpo em procedimentos de encenação. Seu trabalho dialoga 

entre o ato de buscar a si ou mascarar a si através da manipulação da própria imagem. Além 

de ser fotógrafa e modelo de suas fotos, ela cuida da direção, maquiagem, vestuário e penteado. 

De acordo com a autora Janaína Falcão: 

como se comporta esse sistema, essa arena tensa de interações e projeções quando o 
artista e seu modelo se transvestem, na qual diretor e ator partilham do mesmo papel? 
A proximidade da Fotografia com o Teatro – ou ainda mais especificamente sua 
variante, a performance – pode fornecer uma resposta possível (FALCÃO, 2008, p. 
4). 

 
Acredito que além dos trabalhos com autorretrato, uma das coisas que eu mais admiro 

em Sherman é sua capacidade e disposição em dar conta de toda produção das suas fotografias, 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 
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essa autonomia para lidar com os processos. Ainda citando Falcão, no que diz respeito aos 

autorretratos: 

 

Seguindo a idéia de identidade de autores como David Harvey (1994) e Stuart Hall 
(2005), pode-se dizer que o auto–retrato não se configura apenas como uma 
representação narcísica, mas como uma forma de representação da própria identidade, 
incluído aí o estranhamento característico do homem contemporâneo. Pode-se perceber 
que esse cenário está representado na produção recente do auto–retrato, quando, na 
captação de auto-imagens, investiga-se a busca de sentido em meio à fragmentação do 
indivíduo (FALCÃO, 2008, p.3) 

 

Bem, com as fotografias de autorretrato foi basicamente isso que aconteceu, de certa 

forma elas aparecem como uma ideia de representação da minha própria identidade, uma vez 

que escolhi 3 momentos característicos e diretamente relacionados ao meu episódio depressivo, 

em uma tentativa de busca de sentidos através de uma espécie de fotografia encenada13. 

Self-portrait about anxiety, por exemplo, foi uma experiência de representação de um 

estado emocional de ansiedade. Utilizei plástico bolha para envolver todo meu rosto, buscando 

realmente sentir falta de ar durante o processo, que é um dos sintomas de uma crise de 

ansiedade. Inclusive, durante a pesquisa prática tive uma certa dificuldade para registrar o 

momento porque eu realmente senti muita falta de ar e, às vezes, eu acreditava que não ia 

suportar o timer da câmera do celular na hora de tirar a foto, porque realmente a sensação 

incomodava bastante.  

Já em self-portrait about fake happiness, eu escolhi colocar três caixas de medicamento 

na boca, e na fotografia é possível perceber quase uma espécie de afogamento com essas caixas, 

que de certa forma e com base na minha experiência pessoal não deixa de ser isso. As caixas 

escolhidas foram do medicamento bromidrato de citalopram (antidepressivo), esse 

medicamento age no cérebro, corrigindo as concentrações inadequadas de neurotransmissores, 

em especial a serotonina, neurotransmissor responsável pela regulação do humor e sensação de 

bem-estar. Ou seja, eu chamo esse autorretrato de falsa felicidade porque existe um 

medicamento agindo em meu organismo para que eu possa me sentir bem.  

Pensando no trabalho de Sherman, acredito que de certa forma esses autorretratos 

buscam a minha pessoa e não mascaram ela, justamente porque o que eu proponho com as 

fotografias é o contrário disso, é um ato de desmascarar. É mostrar a realidade tal qual ela é, 

mesmo que não seja bela. 

 

13 De acordo com a pesquisadora brasileira Regina Melim, a Fotografia Encenada aponta para as ações 
performáticas realizadas com ausência de público, orientadas para a Fotografia. 
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Na videoperformance about depression, sigo utilizando da mesma temática, mas dessa 

vez escolhi compartilhar o registro da performance e não a fotografia. Digo isso, pelo interesse 

em mostrar o processo, já que eu havia registrado ele. Lembro de ter os dois materiais em mãos: 

fotografia e videoperformance; e não saber exatamente qual escolheria para a exposição. Optei 

pela videoperformance pois pensei: se eu posso mostrar o processo, o que meu corpo precisa 

fazer para chegar ao resultado, por que vou escolher mostrar somente o resultado?  

Essa pesquisa foi delicada e dolorosa, confesso, mas de certa forma necessária. Senti 

como se estivesse atravessando uma camada de um trauma, fazendo arte com uma das coisas 

mais difíceis que já me aconteceu, e ainda, escolhendo deixar que o mundo tivesse acesso a 

isso. Na videoperformance, estou em cena me auto mutilando com um garfo de cozinha, e no 

final dela, é possível perceber traços dessa automutilação em meu corpo. Vale destacar que para 

este processo encontro referência nos trabalhos da artista Marina Abramovic, cujo foco é testar 

as fronteiras do corpo e as relações do corpo e da mente. Ela é conhecida por se colocar em 

condições performáticas extremas e exaustivas, expondo-se ao perigo, dor e agonia. Contudo, 

acredito que na videoperformance about depression meu processo se assemelha um pouco com 

o da artista, tendo em vista a forma com a qual eu exponho meu corpo, aceito os riscos e assumo 

as consequências da ação que executo. Assim como para a artista, nessa videoperformance eu 

coloco meu próprio corpo como sujeito e objeto, com a proposta de explorar artisticamente os 

limites físicos. 

Neste trabalho, a noção do depoimento e do autobiográfico aparecem de maneira 

radicalizada, uma vez que coloco meu corpo em situações limites, expondo ele a reviver 

experiências dolorosas, seja através da retomada de memórias ou arquivos pessoais. De acordo 

com a pesquisadora em teatro Patricia Leonardelli, “a autenticidade do depoimento pessoal se 

legitima definitivamente não pelo compromisso com os conteúdos históricos, mas pela 

capacidade de recriação do vivido cujo produto é a cena-depoimento, a performance” 

(LEONARDELLI, 2008, p. 222). 

Nesse sentido, acredito que meu compromisso, ou pelo menos meu objetivo com a 

videoperformance about depression foi buscar essa legitimidade através da recriação de uma 

memória já vivida utilizando a performance como ferramenta e linguagem.  

Abaixo compartilho um frame da videoperformance e os registros fotográficos dos 

autorretratos que estão presentes na exposição: 
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   Imagem 44 – Videoperformance about depression 

       

 

 

Cabelo cortado – Frida Kahlo 

 

A partir do processo de criação dos autorretratos mencionados acima, surgiu a vontade 

de fazer uma releitura de autorretratos de artistas que, de certa forma, tiveram sua vida marcada 

pela dor e o sofrimento, questões pontuais que trago em alguns fragmentos artísticos da minha 

pesquisa. Encontrando uma certa identificação com determinadas questões, a artista que me 

levou a criar essa releitura foi a pintora Frida Kahlo. Já com vontade de raspar os cabelos 

durante o processo, e impulsionada a criar algo com eles e a vontade de seguir pesquisando 

sobre autorretrato, me ocorreu a possibilidade de fazer uma releitura do autorretrato em que a 

artista aparece com os cabelos cortados. Em um de seus rompimentos com o muralista Diego 

Rivera, Frida cortou as suas características tranças e fez um autorretrato com os cabelos curtos 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 

Fonte: Autora (2021) 

Imagem 42 – Self-portrait about 
fake happiness 

Imagem 43 – Self-portrait about 
anxiety 
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e com várias mechas jogadas no chão, para mostrar a mudança que viria em sua vida. 

(CAMPOS, 2021). O motivo pelo qual Frida cortou seus cabelos se assemelha um pouco com 

o meu no que diz respeito à mudanças. Me identifico pois durante o processo depressivo mudei 

de cabelo inúmeras vezes, sempre tentando encontrar outro reflexo no espelho ou acreditando 

que isso poderia mudar o rumo das coisas. Lembro que na época fiz um escrito sobre isso, que 

diz assim: Eu precisei cortar os cabelos pra ver se a vida pesava menos. 

Para esse processo, o ato de raspar os cabelos foi em busca de um determinado 

desapego, a necessidade de mudança e a vontade de experimentar algo com essas sobras. Me 

recordo de ter pensado em criar outro material com os restos de cabelo, relacionando com o 

cotidiano, com as sobras, e talvez usando a escrita mencionada acima como impulso para a 

criação. Depois de me deparar com o autorretrato da Frida, minha perspectiva sobre essa criação 

mudou e me pareceu mais interessante a proposta dessa releitura. Decidida, dias depois raspei 

os cabelos e algumas semanas seguintes tentei reproduzir a fotografia. Saliento que em 

momento algum a intenção foi de reproduzir o autorretrato da Frida tal qual ele é, mas sim, 

fazer uma releitura do mesmo, me colocar na fotografia de forma a reproduzi-lá como se eu 

estivesse vivendo aquilo, e não de forma a imitar o que a artista viveu.  O autorretrato de cabelos 

cortados da Frida se tornou referência para que eu pudesse criar o meu autorretrato de cabelos 

cortados. O movimento de pesquisa nesse processo foi uma tentativa de descobrir como eu 

poderia fazer para me assemelhar à ela e representá-la através de uma fotografia encenada. 

Abaixo compartilho a imagem do autorretrato da Frida e a minha releitura a partir dele: 

 

 

    
Fonte: Autora (2021) Fonte: Internet (2021) 

Imagem 45 – Cabelo cortado por 
Frida Kahlo (1907 – 1954, México) 

Imagem 46 – Cabelo cortado por 
Savana Flores 
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Antígona – a resistência está no sangue 

 

Seguindo na proposta de fazer as releituras de imagens através da fotografia encenada, 

minha escolha seguinte foi baseada no cartaz do filme Antígona – a resistência está no sangue, 

dirigo por Sophie Deraspe no ano de 2019. A escolha inicial era fazer a releitura baseada na 

personagem e tendo como impulso a personalidade de Antígona, uma das figuras que me 

impactou pela sua força e coragem desde que tive acesso a dramaturgia da peça durante o 

processo de Graduação, inclusive na disciplina de Análise do Movimento II lembro de ter 

escolhido um texto desta personagem para me auxiliar em alguns exercícios. Pesquisando 

algumas imagens, encontrei o cartaz, e a partir desse encontro minha referência de releitura se 

direcionou para ele em termos de estética e também pela frase que acompanha o título do filme: 

A resistência está no sangue. 

Essa frase me marcou de uma maneira um tanto reflexiva, pois me recordei do dia do 

meu aniversário em que minha amiga Luana Lunkes me enviou um áudio no whatsapp me 

parabenizando, e nele, ela mencionava palavras de apoio relacionadas ao momento em que 

estou passando, e destaco aqui a seguinte frase que ela me disse: Tu é uma pessoa sortuda, tu 

tem uma família linda, uma mãe super esforçada, super guerreira, tu tem uma avó guerreira e 

tu tem uma bisavó mais guerreira ainda. Um monte de mulheres, na tua vida familiar 

mostrando o quanto tu é forte também. 

Antígona é uma tragédia antiga escrita por Sófocles (2006), um mito grego bastante 

trabalhado no curso de Teatro e até mesmo no curso de Direito, pelas questões legais e morais 

que a dramaturgia nos propõe a refletir. A personagem é uma figura impactante, ela confronta 

as autoridades, desafia as leis propostas pelos homens, possui um senso de justiça e uma 

coragem admirável, mesmo sabendo que encontrará a morte.  

A obra é bastante forte, são traçados paralelos entre o autoritarismo inicial de Creonte 

com a determinação e dignidade moral de Antígona. Outra questão importante que se extrai 

dessa obra é a luta de uma única mulher contra toda uma cidade. Ela nos mostra sua força, sua 

dedicação em executar aquilo que é digno e moral. (PAULA, 2010.) 

Sem dúvida para mim, é uma personagem referência em muitos sentidos. E depois de 

refletir, relembrar as palavras ditas pela minha amiga, foi gratificante perceber uma certa 

identificação com a personagem. 

Acredito que as relações com a frase presente no cartaz começaram a se afirmar cada 

vez mais quando percebi que, de certa forma, a minha resistência está em muitos lugares, e um 

deles é na minha família, em especial nas mulheres na minha família.  Contudo, além de sentir 
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vontade de explorar minha imagem na estética proposta pelo cartaz, eu também encontrei 

referência na escrita presente nele, e com isso, neste trabalho a ideia foi fazer uma releitura do 

próprio cartaz. Assim como no processo de releitura do autorrretrato da Frida, nesta pesquisa 

eu busquei referências no cartaz me apropriando dele para criar a minha versão de cartaz da 

imagem, por isso que na releitura que faço optei por alterar o nome da personagem para o meu. 

Importante destacar que contei mais uma vez com a ajuda da Juliana na edição dessa 

imagem, pois como o processo tratava-se de encaixar a minha fotografia na estética já existente, 

foram necessários alguns ajustes de edição dos quais eu não domino para que o resultado ficasse 

mais próximo do que eu buscava. 

Abaixo compartilho a imagem do cartaz e a minha releitura a partir dele: 

 

 Imagem 47 – Antígona: a resistência está no sangue  

      

 

               Imagem 48 – Savana: a resistência está no sangue 

           
Fonte: Autora (2021) 

Fonte: Internet (2021) 
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4.4 PASSAGEM DO TEMPO 

 

Uma despedida através da roupa  

 

 No dia 16 de março um dos meus melhores amigos veio me visitar para se despedir pois 

estava indo morar no exterior. Nesse dia, lembro que presenteei ele com uma bolsa de pano 

pois gostaria que ele levasse consigo um pedaço de mim, e o que me parecia mais justo naquele 

momento era desapegar de algo que já foi muito útil, que eu gostava, mas que nesse momento 

poderia se tornar útil para ele, além de ser uma lembrança minha. Começo por essa parte pois 

acredito muito no valor dos objetos e o quanto eles podem representar na nossa vida, como essa 

bolsa, que carrega marcas e memórias minhas.  

De acordo com o autor Peter Stallybrass, “tornou-se equivocado dizer que nós não 

devemos tratar as pessoas como coisas. Mas trata-se de um clichê equivocado. O que fizemos 

com as coisas para devotar-lhes um tal desprezo?” (STALLYBRASS, 2000, p. 108). Qual a 

relação que temos com os objetos para torná-los tão facilmente descartáveis? Acredito que essa 

reflexão também é um reflexo da sociedade capitalista e consumista em que vivemos. Quanto 

mais fácil conseguir as coisas, menos valor elas têm.  

 Seguindo, nesse mesmo dia o Wagner Rech me deixou algumas peças de roupas para 

que eu pudesse colocar à venda em meu brechó, caso quisesse, e quando vasculhei as peças, 

percebi que haviam várias roupas com grandes significados para ele. Dentre essas, se destacam 

a calça que ele usou no dia da sua formatura, o boné que ele ganhou de uma amiga e agora me 

repassou, e uma camisa que ele também já vestiu muito.  

 Automaticamente me interessei muito pelo boné e pela camisa, e com isso, no dia 

seguinte a visita, eu passei o tempo inteiro vestindo esse boné e essa camisa, era uma forma de 

continuar me despedindo.  

 Para mim, a roupa pode causar esses diversos efeitos, gostamos de dizer que ela serve 

para vestir um corpo, mas acredito que ela pode vestir saudade, vestir dores, memórias, e nesse 

caso, me vestiu de uma despedida.  

 Segundo Stallybrass, ao mencionar a morte de um amigo no livro O casaco de Marx: 

  

Se eu vestia a jaqueta, Allon me vestia. Ele estava lá nos puimentos do cotovelo, 
puimentos que no jargão técnico da costura são chamados de “memória”. Ele estava 
lá nas manchas que estavam na parte inferior da jaqueta; ele estava lá no cheiro das 
axilas. Acima de tudo, ele estava lá no cheiro. Foi assim que comecei a pensar sobre 
roupas. Comecei a acreditar que a mágica da roupa está no fato de que ela nos recebe: 
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recebe nosso cheiro, nosso suor, recebe até mesmo nossa forma (STALLYBRASS, 
2000, p. 13). 

 

 Se eu vestia o boné e a camisa do Wagner, ele estava lá comigo. E isso foi um motivo 

importante para que eu pudesse continuar me despedindo.  

 O processo criativo que resultou dessa relação de despedida com a roupa foi uma 

videoperformance, na qual eu estou de fato me despedindo carinhosamente do meu amigo, 

através das roupas que já foram dele e agora são minhas. Além dessas ações, em determinado 

momento da videopeformance eu falo o seguinte: se cuida. Essa fala parte justamente desse 

lugar de alguém que acredita que a roupa que está vestindo é de fato a presença do amigo, e se 

eu disse isso é porque habitava em mim uma crença de que ele receberia esse cuidado. No final 

da videoperformance, ainda aparece a seguinte escrita: não se chora só com lágrimas. Essa 

frase se fez necessária no processo justamente porque já mencionei aqui no trabalho o 

estereótipo da lágrima: não é lágrima enquanto não cai, o quanto eu questiono as diversas 

possibilidades de se chorar sem que seja necessário derramar lágrimas, e nesse processo, por 

mais que em alguns momentos seja possível perceber que eu estou de certa forma tentando 

conter o choro, ainda assim o foco do ato de chorar não está centrado na lágrima, e sim no 

contato com a roupa. Foi isso que doeu, foi isso que chorou.  

 Abaixo compartilho alguns frames da videoperformance que está presente na exposição: 

 

      Imagem 49 – Despedida 1      Imagem 50 – Despedida 2     Imagem 51 – Despedida 3 

                   

 

Infraobservão: Gostaria de deixar registrado aqui um escrito que fiz sobre essa 

despedida: 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 
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mais um que se vai. 

sexta-feira me despedi de alguém que amo muito. ontem passei o dia me despedindo com as 

roupas que esse alguém me deixou. eu que penso tanto sobre o ato de vestir e sobre o poder de 

compartilhar, recebi um presente: a oportunidade de te abraçar em meu corpo com coisas que 

já te vestiram antes mas já não te servem mais. essas mesmas coisas agora me servem para que 

eu possa abrigar a saudade e teu afeto junto de mim. não é só uma camisa e nao é só um boné, 

é tudo que isso significa. 

e isso significa mais do que a minha própria identidade, isso passou a significar a nossa e o que 

podemos ser juntes mesmo que distantes.  

descobri mais um signo pra roupa e o ato de vestir: força, afeto e despedida.  

hoje me despeço de ti te vestindo um pouco. talvez amanhã vou te vestir de saudade. mas sempre 

vou te vestir de amor. 

e quando boné e camisa não servirem mais pra isso, desapegaremos, deixaremos partir e 

descobriremos outra forma de nos vestir de nós. 

te amo. 

 

37 dias contando roupa  

 

 Proposta de ação: registro fotográfico das roupas que eu usei em cada dia. 

 Período da ação: 12/03/2020 a 17/04/2020. 

 Essa ação começou no dia 12 de março de 2020, eu tinha como objetivo fazer um 

arquivo de fotos com todas as roupas que eu estava vestindo em cada dia. A ideia inicial era 

fazer essa contagem durante todo o período de pesquisa do TCC, mas logo em seguida surgiu 

a pandemia, eu comecei a repensar se continuaria com a pesquisa, por fim tranquei o curso da 

Universidade e consegui chegar até o dia 37 da contagem, resisti por bastante tempo mas 

quando a ação esgotou eu simplesmente não consegui continuar fazendo.  

Durante um período de tempo, eu imaginei que não utilizaria esse material na pesquisa 

atual, mas como a roupa seguiu sendo um objeto de interesse e estudo, eu retomei o olhar para 

esse arquivo de fotografias e achei que valeria a pena revisitar e ver o que poderia se tornar na 

pesquisa atual.  

A verdade é que para mim, continua sendo muito importante olhar para essa contagem 

e observar que, nesse período de tempo, muitas coisas mudaram. E me deixa emocionada 

perceber essa mudança apenas pelas roupas que eu estava vestindo no período dessa ação. Já 

faz mais de um ano que eu fiz essa contagem, e hoje, por exemplo, tem muitas peças de roupa 
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que eu não vestiria mais, ou que eu nem tenho mais, pois me desapeguei. É possível perceber 

mudanças físicas também, o cabelo mudou, a postura mudou, meu corpo mudou, desde as 

roupas que estavam nessa contagem e continuam fazendo parte da minha vida, até o jeito de me 

vestir - ou de vesti-las - mudou.  

Fico pensando sobre o que pode ser isso, senão um olhar sincero para a passagem do 

tempo. É impossível não perceber que existem várias mudanças daquele período para hoje, 

inclusive, se eu repetisse essa mesma ação hoje já seria diferente. Pois é um outro tempo, já são 

outras roupas, e uma outra Savana.  

Lembro novamente de Stallybrass quando ele diz que as roupas permanecem, mas os 

corpos que as vestem mudam. É nítido que mudei depois da execução desta ação, e ela está 

presente na exposição justamente por isso, para reforçar o poder que a roupa tem de nos 

informar coisas para além do simples ato de vestir. Além disso, o material na exposição recebe 

o título de Vestuário Pandêmico para enfatizar que esses registros foram feitos no período da 

pandemia, em que eu não estava saindo de casa. Ou seja, mais um fator que altera e reverbera 

nos tipos de roupas que eu vestia naquela época. E mesmo se fosse hoje, ainda em um cenário 

de pandemia, acredito que as roupas seriam outras, inclusive os próprios registros. Porque essa 

mudança vem de dentro para fora e não o contrário disso.  

O trabalho resultante dessa pesquisa e que está presente na exposição é um vídeo feito 

a partir dos registros fotográficos dessas roupas. Além disso, no vídeo eu acrescentei a data em 

que eu vesti determinadas roupas e os locais em que as fotos foram tiradas nem sempre são os 

mesmos. Abaixo compartilho alguns frames do vídeo resultante deste processo: 

 

Imagem 52 – Vestuário pandêmico 1         Imagem 53 – Vestuário pandêmico 2 

                                            

 
Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 
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   Imagem 54 – Vestuário pandêmico 3 

 

 

 

Infraobservação: meio dia, sensação de afeto nas pernas. 

Se instaura o diálogo: 

- hm, quem será que tá aqui me fazendo carinho? 

silêncio, sigo escrevendo. 

- eu acho que é o godines ou a vilma… 

paro de escrever, procuro. 

- Aaaaaaah!!! é a vilma. 

Se possível, imagine vários emojis de coração. 

 

Cotidiano do avô x cotidiano da neta  

 

 Esse processo artístico tem como princípio o olhar atento ao cotidiano e as relações que 

ele estabelece com as roupas ou vice versa. Na primeira foto da sequência, podemos observar 

o corpo do meu avô com suas roupas do dia-a-dia, e na segunda imagem uma fotografia minha 

de uma das roupas que eu costumo usar quando vou praticar exercícios, que é uma atividade 

cotidiana. As roupas representam identidades e também denunciam nitidamente a passagem do 

tempo, como já mencionei em processos anteriores. Quando percebemos que meu avô está 

usando uma bermuda rasgada e chinelos velhos, conseguimos identificar de alguma forma o 

tipo de atividade que ele executa, que neste caso, é a função de agricultor. Quando percebemos 

a roupa e o calçado que eu estou usando, inclusive o acessório, também percebemos que isso 

indica algum tipo de atividade, que neste caso foi a prática de exercícios físicos.  

Fonte: Autora (2021) 
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 Mesma hora, mesmo local, roupas, objetos e pessoas diferentes. 

 Nesse sentido, a roupa é uma representação de algo ou alguém, e se torna um objeto 

poético quando admitimos que ela reverbera vários signos e está presente no nosso cotidiano 

de maneira infraordinária, apesar de também ser um elemento extraordinário na vida das 

pessoas. O que eu quero dizer aqui, é que por vezes o que vestimos passa despercebido por nós, 

mas de certa forma, fala muito sobre o que nós somos. 

 Trata-se de enxergar a roupa para muito além do que vestimos. Como um material que 

pode sugerir novas coisas, novas possibilidades, que pode ser ressignificado, reinventado, que 

pode ser transformado em material artístico. 

 Quais informações podemos perceber se compararmos os tipos de roupas que meu avô 

e eu estamos vestindo nas fotografias? Que histórias a bermuda rasgada dele pode contar? O 

que significa meu corpo usando uma pochete e o de meu avô não? Por que no mesmo dia eu 

estava de tênis e ele de chinelo? É sobre questionar uma coisa banal que pode carregar vários 

outros signos.  

Também é possível perceber a passagem do tempo através das roupas e dos corpos que 

as vestem, as fotografias são sutis mas possuem a capacidade de informar várias coisas sobre a 

identidade dessas pessoas, e a roupa que elas vestem potencializa ainda mais essas identidades. 

 De acordo com Stallybrass, “os corpos vêm e vão: as roupas que receberam esses 

corpos sobrevivem” (STALLYBRASS, 2000, p. 14). 

 Nesse sentido, podemos refletir sobre quantos corpos já não receberam a bermuda que 

meu avô estava usando ou quantos corpos ainda vão receber as roupas que eu estava vestindo. 

Ou seja, as roupas sobrevivem, são os corpos que as vestem, que vão, que mudam e se 

despedem. Talvez se fosse hoje, meu avô e eu estaríamos vestindo outras coisas.  

Dessa forma, no livro O casaco de Marx, Stallybrass faz uma leitura delicada de Marx, 

mas sobretudo vale por nos fazer prestar mais atenção às coisas que nunca são apenas “meras” 

coisas. 

 Seguem abaixo as fotografias referentes ao cotidiano do avô x cotidiano da neta que 

estão presentes na exposição: 
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        Imagem 55– Cotidiano do avô          Imagem 56 – Cotidiano da neta 

               
                                 

 

1 vestido, 3 gerações 

 

 Mais uma vez a roupa aparece em minha pesquisa como uma possibilidade de olhar 

para a passagem do tempo e perceber o quanto as pessoas vão mas as roupas ficam. Esse 

trabalho teve como principal impulso um vestido que hoje faz parte do meu guarda-roupa, mas 

já passou pelas mãos da minha bisavó, e antes disso quem vestia era minha tataravó – que eu 

nem cheguei a conhecer. Ou seja, essa peça de roupa já vestiu alguém que não vive mais 

fisicamente entre nós, e portanto, deve ter seus quase 70 anos de idade, ou mais. O interesse em 

fotografar esse vestido parte de um carinho familiar e das possibilidades de histórias que eu 

acredito que uma roupa pode contar. Toda vez que minha bisavó me vê com ele, ela se 

emociona, lembra de sua mãe que ela amava muito, e faz questão de enfatizar como ela acha 

bonito que tanto tempo depois eu esteja vestindo a roupa que a mãe dela já vestiu um dia. Outra 

questão curiosa da história dessa peça, é o fato dela ter ficado sob os cuidados da minha bisavó 

por muito tempo, mas ela nunca chegou a vesti-lo. Descobri isso durante a pesquisa, quando 

questionei ela sobre a época em que ela usava ele, e para minha surpresa ela afirmou que nunca 

chegou a vesti-lo pois não servia no seu corpo, mas ainda assim ela seguiu guardando a peça. 

É curioso que hoje esse vestido seja uma das peças de roupa que mais gosto de vestir, curioso 

e poético pois imagino que esse prazer seja resultado das ligações que essa peça criou entre 

essas gerações de mulheres da minha família.  

 Acredito que essa pesquisa reforça o quanto a roupa pode dizer sobre nós e sobre as 

pessoas que já se foram, sobre quem elas vestem e quais coisas tem a nos dizer. Mais uma vez 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 
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parafraseando Stallysbrass, os corpos vêm e vão, as roupas sobrevivem. (STALLYSBRASS, 

2000). 

 Esse vestido já sobreviveu a 3 gerações e não é possível imaginar quanto tempo ele 

ainda irá sobreviver ou as histórias que ele ainda irá contar, mas é interessante pensar que a 

roupa não existe apenas para vestir nossos corpos, ela nos veste de emoções, de recordações, 

de imagens que só minha bisavó conhece quando me olha e lembra da sua mãe, ou momentos 

que compartilhei vestindo essa peça que só eu sei. Se pensarmos assim, arrisco dizer que de 

uma forma poética, talvez não sejamos nós que escolhemos as roupas mas sim elas que nos 

escolhem. De acordo com Stallysbrass, “uma rede de roupas pode efetuar as conexões do amor 

através das fronteiras da ausência, da morte, porque a roupa é capaz de carregar o corpo ausente, 

a memória, a genealogia, bem como o valor material literal” (STALLYSBRASS, 200, p. 34). 

 Contudo, eu posso não ter conhecido presencialmente a minha tataravó, mas eu sei que 

conheço um pouco sobre ela por todas as vezes que já usei o seu vestido. 

 Na fotografia para este trabalho escolhi usar o vestido, brincar com uma espécia de 

clonagem da imagem, contornos, e ao fundo mostrar o meu olho e o olho da minha bisavó, 

numa tentativa de representar o quanto de nós e da minha tataravó existe nesse processo e nessa 

peça de roupa. 

Abaixo compartilho a imagem presente na exposição: 

 

Imagem 57 – 1 vestido, 3 gerações 

 
 

 

4.5 PALAVRAS QUE PRECISAM SER 

 

Palavras que formam outras palavras  

 

 O poder da palavra. 

Fonte: Autora (2021) 
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 No início da escrita, mencionei algumas linguagens que utilizaria no decorrer do 

processo e como material artístico para a exposição, e o texto era uma dessas linguagens que 

eu exploraria. Pois bem, quando digo texto, não me refiro somente a uma frase, poema, 

narração, ou o texto enquanto dramaturgia, por exemplo. Também me referia sobre a palavra 

por si só e a sua capacidade de formar outras palavras e quem sabe uma nova dramaturgia para 

dialogar com todos os outros fragmentos criados. Tanto que, nas publicações em que eu brinco 

com a possibilidade das palavras que formam outras palavras é justamente por isso, uma 

tentativa de enxergar o que existe por dentro e por trás das palavras que já estão afetando a 

pesquisa, porém mais do que isso, há um desejo de descobrir novas palavras a partir destas que 

já existem no trabalho. É um pouco sobre ressignificar modos de escrever, modos de ler, essa 

vontade que tenho de transformar coisas em outras coisas, e pensando nisso, em um 

determinado momento durante a escrita da monografia, eu senti vontade de experimentar essa 

ressignificação a partir da palavra. 

 As palavras escolhidas foram aquelas que estão relacionadas ao que eu já vinha 

pesquisando, e as novas que surgiram a partir dessa mistura, desse jogo, continuaram a fazer 

parte do processo.  

Abaixo, cito as palavras que serviram de impulso para a criação: 

Palavra; sonhos; amor; corpo; depressão; fragilidade; fotografia; áudio; 

performance; fragmentado; aglomerado; teatro; escrita; vídeo. 

Destas palavras, surgiram novas palavras, conforme cito abaixo: 

Cor; pressão; agilidade; poder; fala; signos; dor; grafia; oi; forma; arte; grita; ver. 

Vale destacar aqui que a artista Verena Smit é uma grande referência no que diz respeito 

a esta proposta. Em seu perfil na plataforma do Instagram, ela cria e recria palavras a partir de 

recortes de letras, substituições, jogo com as pontuações, características que estão bastante 

presentes nesse mundo cheio de possibilidades da palavra e da escrita. Aproveito também para 

salientar a presença dos questionamentos na minha pesquisa, sobretudo quando se trata da 

escrita, que é uma forma que encontro de dialogar com o público sobre as minhas coisas, de 

maneira a respingá-las para que não fiquem presas apenas dentro de mim e na tentativa de fazer 

com que o público também se sinta parte delas, mesmo que seja uma pesquisa autobiográfica. 

As palavras, dentro do que eu acredito, possuem um poder enorme por si só. Nesse 

sentido, não há um desejo de levá-las para a cena ou transformar em dramaturgia para cena, por 

exemplo, até porque eu acredito que elas podem ser a própria dramaturgia que circula pela 

exposição.  No momento em que escolho trabalhar com palavras é porque acredito na força que 
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elas possuem, e porque sempre tive a necessidade de expressar muito da artista que eu sou 

através dos textos.  

Contudo, palavras que formam outras palavras foi, para mim, uma experiência 

diferente de dizer coisas que talvez eu já estivesse dizendo porém de outras formas.  

 

Às vezes, aquilo que era pra ser alguma coisa não se torna nada. 

Às vezes, aquilo que não era pra ser nada se torna alguma coisa. 

 

Essa escrita surgiu no momento em que relatei o processo criativo da performance que 

teve a interferência da minha gata Vilma. Retomando, no dia que performei a ideia era 

completamente outra, eu buscava a relação do meu corpo com o tecido branco, e o que pudesse 

surgir a partir disso. No fim das contas, o mais importante acabou sendo a passagem da gata 

durante a performance. Essa Infravisita inesperada. 

Com isso, nesse dia tive a certeza de que durante todos os processos eu poderia estar 

sujeita a esses acontecimentos, que eu teria que aprender a lidar com imprevistos que poderiam 

alterar o meu trabalho, e foi aí que me dei conta de que na maioria das vezes, por mais que eu 

tentasse, era muito difícil ter o controle da situação. 

Desde o início da pesquisa sempre foi importante para mim compartilhar o processo, e 

a necessidade dessa escrita estar presente na exposição é sobre isso. Foi uma forma de deixar 

registrado lá o quanto a escrita da monografia está tão presente quanto os trabalhos práticos. 

Ambos andam lado a lado, e por isso, se eu aprendi alguma coisa muito interessante no 

momento de escrever sobre determinado processo, eu gostaria que isso aparecesse na exposição, 

e é por isso que essa reflexão está lá.  

De certa forma, é como se fosse um lembrete de mim para mim mesma, sobre estar 

atenta, estar disposta, saber que se não deu certo na primeira vez talvez possa dar certo na 

segunda ou quem sabe na terceira seja uma coisa completamente diferente. O processo, afinal 

de contas, é resultado de quantas tentativas?  

Me encontro nas palavras assim como me encontro enquanto artista em movimento, em 

criação, e se acredito que escrever também é criar, então acho justo compartilhar esses escritos 

na exposição.  

Se a escrita citada acima para mim foi sobre um determinado processo criativo pelo qual 

passei e precisei refletir sobre, para o espectador, talvez possa ser uma oportunidade de refletir 

e repensar sobre inúmeras outras coisas. As palavras alguma coisa e nada são infinitas, assim 
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como tantas outras, e a possibilidade da infinitude das palavras é o que torna elas únicas de 

certa forma, e com isso, o despertar da leitura pode ser interessante e desafiador.  

 

Imagina tomar um banho de chuva com a certeza de que não é tarde demais para 

continuar tentando  

 

A chuva é um acontecimento que me proporciona prazer. Quando estive num momento 

intenso da doença, eu perdi todos os prazeres da vida, inclusive esse. No dia 23 de março de 

2020 - já em processo de criação dessa pesquisa - tomei um banho de chuva. Foi quase sem 

querer, só não foi sem querer mesmo porque em algum momento eu escolhi continuar me 

molhando, e foi exatamente nesse instante que sorri e pensei: se estou acolhendo essa chuva 

com o prazer que há muito tempo eu não sentia, deve ser porque não é tarde demais para 

continuar tentando.  

Isso foi uma pulsão de vida. 

A chuva também pode ser banal e comum, mas para mim nunca foi. Nunca foi só mais 

um dia que chove. Sempre foi um evento extraordinário, ver como ela se comporta, as direções 

que toma, o ritmo, a quantidade de água que cai quando é chuvisco e temporal, como ela molha 

o chão da minha casa e as árvores do meu pátio, como meus animais lidam com ela, e o que 

acontece antes e depois que ela acontece.  

Antes ela representava prazeres, desejos, felicidade. Hoje, além de voltar a representar 

tudo isso, ela também me dá forças para continuar, então eu sei que preciso - e vou - continuar 

olhando para isso. 

Contudo, imagina o prazer de tomar um banho de chuva com a certeza de que não é 

tarde demais para continuar tentando? 

Abaixo compartilho a categoria palavras que precisam ser, presente na exposição e que 

é o resultado dessa pesquisa em torno da escrita: 
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Imagem 58 – Palavras que precisam ser 

 

 

 

 

4.6 O QUE SOBRA DAQUILO QUE FICA 

 

Série: cotidiano e natureza + restos da bisavó x restos da bisneta 

 

Começo chamando essas fotografias de série porque elas fazem parte de uma sequência 

de fotos que surgiram a partir do olhar para o que sobra daquilo que fica, tanto em relação ao 

meu cotidiano, como em relação ao ambiente em que estou vivendo nesse momento somado ao 

de outras pessoas que convivem próximas a mim. Quando reflito sobre essas sobras, é de 

maneira a pensar no quanto a vida das coisas continua mesmo que aparentemente já tenha 

terminado de alguma forma. Por exemplo, na série cotidiano vemos o registro fotográfico de 

uma xícara de café que eu bebi em algum dia, e o que sobra dessa xícara e desse café mesmo 

que a priori minha relação com esse objeto e bebida já tivesse terminado. É como se o fim das 

coisas nunca chegasse de fato, porque no meio do caminho elas se transformam e passam a ser 

outras coisas. A xícara passa de cheia para mais vazia - com um restinho de café que nunca 

consigo beber até o final - e ainda, um inseto que fez morada na sua borda (coisas belas e 

Fonte: Autora (2021) 
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infraordinárias). Já o cinzeiro com os restos de cabelo da minha bisavó e os restos de tabaco 

que eu já fumei carrega traços do cotidiano que refletem na personalidade das pessoas 

envolvidas. Vemos restos de um vício de alguém e cabelos cortados de um outro alguém. São 

duas sobras diferentes, de corpos diferentes, que somados geram uma outra coisa, ou seja, me 

parece que ainda podemos fazer algo com aquilo que fica. 

Em contrapartida, vemos a fotografia da série natureza, que mostra folhas que foram 

podadas de um pé de palmeira da minha casa. Essas folhas, de acordo com a minha mãe, 

precisavam ser retiradas para que a palmeira pudesse seguir crescendo saudável. Mas a partir 

do momento em que elas são retiradas da palmeira, elas deixam de fazer parte dela? Elas deixam 

de existir? Ou elas passam a existir de outra forma?  

Assim como o trabalho com as caixas, que trata de um excesso, de um acúmulo de 

determinado material, eu acredito que olhar para as sobras que nos rodeiam,  que de certa forma 

nós mesmos produzimos, também pode ser uma questão mais extraordinária do que 

infraordinária, porque podemos pensar sobre o consumo excessivo, abordando de maneira mais 

subjetiva o quanto as coisas que produzimos continuam existindo de alguma forma ou de outra, 

e nesse sentido, quantas coisas ainda queremos produzir para deixar para o mundo? 

Lembrando que, conforme estudado, não existe lado de fora, tudo que vem, não vai 

embora, fica sempre em algum lugar.   

Abaixo compartilho as imagens que fazem parte da pesquisa o que sobra daquilo que 

fica e que estão presentes na exposição: 

 

Imagem 59 – Série: cotidiano        Imagem 60 – Série: natureza 

                   

                          
 
 

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021) 
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      Imagem 61 – Restos da bisavó x restos da bisneta 

    

 

 

4.7 O CORPO DA ARTISTA 

 

Cicatrizes da artista  

 

 Cicatrizes da artista é uma série de fotografias do corpo da artista em processo de 

trabalho, ou melhor dizendo, das cicatrizes que ficaram nesse corpo. Decidi fazer esses registros 

e utilizá-los na exposição pois acredito na potência de expor o processo como já mencionei 

aqui, e nesse sentido, nada mais justo que compartilhar o quanto meu corpo foi atravessado por 

ele. 

 Cicatrizes da artista não é necessariamente sobre dor, é sobre a disposição de colocar 

o corpo em movimento e esperar que desse movimento resulte algo que possa ser tão forte e 

potente quanto o próprio corpo. Não são registros para mostrar ou provar alguma coisa, são 

registros que fazem parte da criação, que fazem parte do corpo da artista, e é este corpo que 

está criando e se dispondo agora, por isso, acredito que merece essa visibilidade. As cicatrizes 

aparentemente banais, são consequência de que a artista estava fazendo alguma coisa, e talvez 

nesse momento seja um pouco menos importante o que ela estava fazendo, e sim, o fato de estar 

fazendo algo. 

 Durante os anos de Graduação em Teatro eu escutei muitas vezes que o corpo é um dos 

instrumentos de trabalho da atriz, mas no caso dessa série de fotografias, é como se não 

estivéssemos vendo o corpo em processo de trabalho, atuando, performando, nós estamos vendo 

o que sobra de um corpo que já passou por esses processos, e eu acredito que é importante ver 

e dialogar sobre isso. 

Fonte: Autora (2021) 
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 Abaixo compartilho os registros que fazem parte dessa pesquisa, estão presentes na 

exposição e são resultado de um corpo em processo de criação: 

 

Imagem 62 – O corpo da artista 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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5.  O FIM TALVEZ SEJA APENAS O COMEÇO 

 

Fazer uma pesquisa autobiográfica foi o maior de todos os desafios, o que me pareceu 

engraçado quando lembro que pensava que seria fácil falar sobre as minhas coisas, sobre o eu. 

Acredito que o que eu não esperava nesse processo, era que eu fosse mergulhar tão fundo em 

coisas tão sensíveis e delicadas, e que esse mergulho fosse respingar de forma intensa nos meus 

sentimentos atuais. Essa viagem de volta ao passado para reviver memórias dolorosas na 

tentativa de transformar o que foi vivido ou o que se sente no íntimo em material artístico se 

tornou arriscado, ao mesmo tempo que foi um aprendizado sobre a minha trajetória.  

 Outra questão que eu jamais pensei que seria uma dificuldade foi a escrita da 

monografia. Sempre tive facilidade em escrever e sempre senti prazer pela escrita, então 

pensava que quando fizesse o TCC tiraria a monografia de letra, acreditava que o pior seria a 

criação prática dos materiais artísticos. Não que escrever também não seja uma prática, mas 

acredito que de uma forma diferente de estar criando através de fotografias, videoperformances, 

textos e áudios.  A monografia parece ser um segundo registro sobre esses registros, e um 

aprofundamento da pesquisa e reconhecimento de quais são as temáticas que estou abordando, 

quais são as referências que devo buscar, e como relacionar isso com meu trabalho de uma 

forma orgânica. 

 Além disso, o autobiográfico traz como centro do processo o eu, e com isso, também 

tive que lidar com esse distanciamento e aproximação de mim mesma, de forma a ampliar esse 

eu na pesquisa e conseguir realmente estabelecer um diálogo com o público. Nesse processo de 

distanciamento e aproximação, eu notei a presença de um estado diferente da artista, em que 

durante a pesquisa prática, ou seja, a preparação para as fotografias,  realização das 

performances, áudios e até mesmo os textos, partiram da artista, de experiências pessoais, mas 

no momento da execução destes trabalhos eu assumi um estado diferente do meu, uma presença 

que se distanciava da artista, que não criava um determinado personagem para a execução das 

ações, mas ainda assim não deixava de ser eu quem estava realizando, mas um eu em outro 

estado, algo que descobri no decorrer do processo, corpo e mente caminhando juntos em direção 

a um estado de presença diferente do estado cotidiano da artista, digamos assim. Foi um 

movimento quase que automático, e me chamou atenção porque diferente das minhas 

experiências em processo de criação de personagem, na minha pesquisa isso não acontece 

porque a personagem sou eu, mas ainda sem ser exatamente eu, mas um outro estado da artista 

que se tornou forte a cada trabalho realizado. Lembro de me questionar muitas vezes sobre essa 

nova presença que se instaurava na realização das propostas e ficar sempre na dúvida, porque 
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parte de mim sabia que não se tratava do eu em cena, ainda que fosse sobre mim, mas também 

não se tratava de outra pessoa. É como se houvesse uma manipulação de estados da artista 

durante os diferentes tipos de processos presentes na pesquisa. Dito isso, me recordo do dia em 

que fiz a releitura do autorretrato da Frida Kahlo, um processo que precisei da ajuda de minha 

mãe, e minutos antes dela se posicionar para me fotografar, eu já havia organizado o cenário e 

me colocado em cena, sentada na cadeira, pronta para realizar uma espécie de encenação da 

fotografia da Frida, que era minha referência. Nesse momento, eu já estava em processo de 

criação, já estava buscando um estado diferente do meu, uma outra presença, algo que se 

distanciava de mim de certa forma. O curioso desse momento foi que ao passar por mim, minha 

mãe estava prestes a me pedir um favor, mas quando me viu sentada na cadeira da forma em 

que eu estava, ela disse o seguinte: Ai deixa, eu ia te pedir uma coisa mas tu está concentrada 

agora. Fiquei pensando sobre isso. O que será que para ela significava estar concentrada? Por 

quê? O que ela notou de diferente em mim para chegar à esta conclusão? Penso que foi 

justamente esse estado e essa presença que mencionei anteriormente. O momento em que a 

artista se coloca inteiramente à disposição da proposta, seja uma cena, uma fotografia, ou 

qualquer trabalho que eu tenha realizado durante a pesquisa. Ou seja, existe a preparação do 

cenário, os movimentos técnicos, a logística, mas existe o momento em que a artista se coloca 

no espaço de criação em um determinado nível de concentração que sugere que ela possa atingir 

um estado de presença que escapa do cotidiano e passa a ocupar o lugar da teatralidade. Quando 

pesquisava autobiografia no início da pesquisa, eu acreditava que poderia se tratar de Savanas 

múltiplas, mas hoje, penso que talvez sejam múltiplos estados da mesma artista.  

 Sinto que os conceitos de autobiográfico e infraordinário nortearam a pesquisa quase 

como um todo, mas a performance sempre foi uma dúvida um pouco maior. Sempre um 

questionamento sobre como chamar, o que chamar de performance, quando deixa de ser 

performance e passa a ser videoperformance, entre outras questões. A partir de alguns 

conteúdos estudados referentes a esse conceito, tive a sensação de que muitas pessoas falam 

sobre isso, mas nenhuma sabe dizer o que realmente é. O que difere, de fato, a cena teatral da 

performance e se é que existe uma diferença tão grande assim entre uma coisa e outra. Quando 

dizer que estou performando e quando dizer que estou atuando? Será que ambas não podem ser 

a mesma coisa? Pois bem, algumas questões que surgiram e que de certa forma me deixaram 

um pouco confusa para dar continuidade a pesquisa.  

Apesar de não ter uma resposta exata para essas dúvidas, a pesquisa precisava continuar 

e portanto tive que estabelecer algumas estratégias para que eu conseguisse seguir com a criação 

e as demais reflexões sobre a pesquisa, e com relação a essses questionamentos, acredito que o 
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pensamento que me impulsionou a continuar foi justamente refletir sobre o fato de que talvez 

eu não precisasse necessariamente responder tais perguntas, e sim seguir criando, seguir 

escrevendo e aceitar que em um processo de pesquisa é normal que nos deparemos com 

questionamentos que não sabemos muito bem como responder, mas reconhecemos que existem. 

Na verdade, esse foi um momento de grande maturidade no processo, perceber que algumas 

questões podem surgir em função do movimento da pesquisa e da criação e ter consciência de 

que faz parte do processo e significa que a pesquisa caminhou alguns passos e que poderá 

seguir, com vários desdobramentos. 

 Tenho a impressão de que é possível perceber onde uma pesquisa começa, mas é 

impossível determinar quando ela termina, porque não se encerra nunca.  

 Outra coisa que me passava pela cabeça, era o fato de que assim como eu esperava que 

a monografia fosse uma das coisas mais fáceis de resolver, eu também esperava que o processo 

criativo prático seria o mais difícil. Em contrapartida, tive mais facilidade em movimentar as 

criações práticas do que iniciar a escrita, o contrário do que havia imaginado. Contudo, depois 

que iniciei a escrita, isso refletiu nitidamente nas criações práticas que eu já havia realizado, 

assim como naquelas que eu ainda iria criar. Foi como entender e aprofundar mais o meu 

trabalho, fazer escolhas sobre o que fica e o que sai, optar por mudanças estéticas, organizar e 

editar materiais.  

 Nesse sentido, isso reforçou uma ideia que eu já tinha sobre o TCC e que se confirmou: 

a escrita e a pesquisa prática andam lado a lado. No meu processo, eu comecei pela parte prática 

e depois a monografia, mas foi somente quando eu estava em movimento com as duas coisas 

que senti que estava realmente envolvida na pesquisa, por mais que eu já sentisse esse 

envolvimento antes, mas depois ele se intensificou. 

 Outra coisa muito importante sobre o que acontece quando a artista acontece é o 

aprendizado em lidar com os meus momentos, tempos, disposições e produções. Ou seja, nem 

sempre era um dia para se trabalhar no TCC, as vezes só não acontecia nada, não era possível 

escrever tampouco criar, eu só queria me ver distante da pesquisa. Era como acordar e dizer: 

Bom dia, TCC! Hoje eu quero me apaixonar por outra coisa que não seja você, amanhã a gente 

conversa de novo.  

 Esse reconhecimento foi muito importante para que a pesquisa pudesse seguir de 

maneira tranquila, sem cobranças, sem culpa, respeitando meus limites e entendendo que o 

momento é delicado e por isso, foi essencial aprender a ser gentil comigo mesma.  

 Por fim, já que essa escrita é sobre processo e tentativas, não poderia deixar de 

mencionar sobre as dificuldades encontradas ao realizar uma pesquisa em um cenário 
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pandêmico, que em função do distanciamento social, me fez pensar que eu estaria ainda mais 

sozinha no processo, porém, foi um pensamento equivocado. Fico pensando que se o cenário 

não fosse este, talvez sim eu estivesse mais sozinha, ou não. Não sei se consigo imaginar como 

teria sido, mas sei exatamente como foi, e eu não estive sozinha nem por um segundo. Eu tive 

a presença de seres e pessoas que fazem parte do meu cotidiano em todo o processo criativo, 

inclusive na monografia. O que eu quero dizer é que nem quando escrevi estive sozinha. Sempre 

estou e sempre estive rodeada de presenças físicas, remotas e presenças de memórias.  

 Em contrapartida, apesar de não ter me sentido sozinha nunca, ainda assim tive a 

sensação de que eu precisava ser responsável por todos os processos da pesquisa, ou seja, em 

um cenário pandêmico, e escolhendo trabalhar com uma exposição virtual, surgiram também 

os desafios de se lidar com equipamentos eletrônicos, lidar com a produção, ser a diretora e 

também a performer, ser a fotógrafa e por vezes o objeto fotografado, ser a escritora e ser 

também o impulso da escrita. Falar sobre cotidiano mas não sobre todos os cotidianos e sim o 

meu, assumir riscos, aceitar desafios. Dizer sim querendo dizer não e, às vezes, negar o que se 

quer. Volto a me repetir: talvez se o cenário não fosse esse, o processo nem seria tão diferente 

disso, mas de qualquer forma, ele é resultado de muitas tentativas, sejam elas quais forem.  

 Desde o início da pesquisa, eu sabia que chegaria o momento em que eu teria que fazer 

determinadas escolhas, pois em função dos prazos acadêmicos, não é possível fazer tudo que 

gostaríamos, e acredito que se o prazo fosse maior também não seria possível tendo em vista 

que um processo de pesquisa é infinito. Sendo assim, foi extremamente importante ter foco – 

ainda mais no final do processo. Penso que esse também foi um dos momentos mais difíceis 

para mim, pois é delicado ter que admitir que a gente não vai conseguir fazer tudo que gostaria 

e em algum momento é necessário parar de criar e começar a finalizar. Nesse período, tive que 

olhar diretamente para as vontades e escolher o que ficaria e o que teria que ser deixado para 

trás, pelo menos por enquanto.  

 Além disso, quando o processo foi se encaminhando para o final, me deparei com novos 

desafios relacionados a minha disposição diante da pesquisa. Chegou um momento em que 

parecia que eu não suportava mais ter de escrever a monografia ou me esforçar para colocar em 

prática as ideias que ainda queria realizar. É extremamente difícil escrever ou fazer qualquer 

coisa quando o corpo não permite, quando a energia se esgota e quando a artista apenas não 

quer mais fazer nada sobre isso. Não pensei que aconteceria, mas aconteceu. Comecei a 

pesquisa completamente imersa no processo, lembro que os primeiros meses de criação foram 

intensos, eu não conseguia passer uma dia sem criar alguma coisa, as ideias pulsavam dentro e 

fora do meu corpo, mas conforme o tempo foi passando, e passada a pré-banca, o esgotamento 
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começou a tomar conta de mim de uma forma que me fez olhar para tudo de um jeito diferente. 

Foi quase como estar tão esgotada que a única vontade que pulsava era a de não ter vontade 

nenhuma. E foi nesse momento que eu precisei do maior tempo de distanciamento do processo, 

arrisco dizer que fiquei umas 3 semanas sem pensar na pesquisa, até que de repente, como uma 

presença que bate na porta da casa da gente, o TCC voltou para dizer: oi, faltam 15 dias para a 

entrega do teu trabalho.  

` Pela terceira ou quarta vez o cenário mudou rapidamente. Fiquei nervosa, um pouco 

desesperada e comecei a me dar conta de que não tinha mais como ficar parada, eu precisava 

mesmo finalizar de alguma forma aquilo que eu já havia feito até aqui. Um sentimento 

perturbador, eu diria. Ter que me deparar com o fim dessa trajetória, e com isso foi inevitável 

deixar de pensar que não é só o final de uma pesquisa – por hora – é a despedida de uma 

Graduação. Para mim, de qualquer forma, sempre foi difícil lidar com o fim das coisas, por 

mais que eu tenha consciência de que esses finais indicam novos começos e a vida é feita destes 

ciclos.  

Por fim, importante destacar a presença da interdisciplinaridade na minha pesquisa, e 

acredito que um dos fatores que proporcionou essa integração entre as disciplinas se deu desde 

o momento em que assumi o meu interesse nas artes visuais e optei por fazer um trabalho que 

pudesse integrar o teatro e as artes visuais de maneira recíproca. Em nenhum momento pensei 

em fazer ou uma coisa, ou outra, até porque sempre achei que fosse possível criar um trabalho 

que desse conta de ambos os campos artísticos, proporcionando, de certa forma, a ampliação e 

união dessas áreas de conhecimento. Tanto que, logo no início da pesquisa estive aberta a 

experimentar diversas linguagens artísticas, e de certa forma, essa abertura possibilitou a 

experimentação de todas elas, proporcionando uma interdisciplinaridade. Além disso, acredito 

que é importante pensar uma pesquisa disposta a abraçar vários campos de conhecimento, pois 

é uma forma de potencializar a arte nas suas mais variadas vertentes. Fico pensando como foi 

interessante construir uma exposição virtual carregada de teatralidade ao mesmo tempo que 

também foi um processo audiovisual. Pensar isso me lembra sobre a escolha de trabalhar com 

fragmentos artísticos, outro fator que impulsinou essa integração, uma vez que tive a liberdade 

de me envolver em processos diferentes, deslocados uns dos outros, e ao mesmo tempo 

apresentando uma mesma unidade. De fato, acredito que este pode ter sido o maior de todos os 

desafios da pesquisa, e talvez seja por isso que, em grande parte do processo, me peguei 

pensando o que de fato eu estava fazendo, se era teatro, se era artes visuais, se era cinema, ou 

qualquer outra coisa. Até que por fim, me convenci de que poderia ser todas essas coisas juntas.  
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De acordo com os pesquisadores Marcos Rizolli, Mirian Celeste Ferreira Dias Martins 

e Regina Lara Silveira Mello, “nos processos criativos da arte contemporânea o artista busca 

seus instrumentos, inventa ferramentas, explora tecnologias e percebe seu tempo. Neste 

contexto criativo surge o conceito de flow – que tão bem, nos parece, atende às demandas 

interdisciplinares” (MARTINS, MELLO, RIZOLLI, 2012, p. 798). O conceito de flow é nada 

mais do que o fluir de ideias, a trama que vai sendo tecida entre as motivações do artista e sua 

criação (MARTINS, MELLO, RIZOLLI, 2012). 

Acredito que a citação acima se aproxima muito do meu processo criativo no decorrer 

da pesquisa, pois sinto que passei por esses momentos de escolher os instrumentos com os quais 

eu iria trabalhar, como os próprios recursos do Instagram, explorando assim as possibilidades 

da tecnologia de modo a tornar possível uma pesquisa em teatro em um cenário pandêmico. O 

fluir de ideias também aconteceu de uma forma orgânica, uma vez que me senti livre para 

explorar a criação a partir das minhas próprias motivações. Contudo, acredito que por mais que 

tenha sido algo desafiador, a interdisciplinariedade parecia fazer parte da minha pesquisa desde 

sempre. 

 

Infraobservação: 16 de junho de 2021, 18h50min. 

 Lembro de ter deixado o seguinte lembrete pra mim mesma sobre a escrita: Lembrar 

de escrever sobre como é difícil escrever chorando por dentro.  

Eu não sei se cheguei a escrever sobre isso, mas sei que quando me senti assim foi em 

função do resgate de memórias que tive que fazer durante essa pesquisa, lembranças dolorosas 

mas que se tornaram impulso para criação, por isso às vezes era tão difícil colocar em palavras 

o que me levava a criar determinadas coisas. Mas eu quero dizer, agora, que tô com vontade de 

chorar escrevendo isso, mas na realidade é mentira porque eu já tô chorando - por dentro e por 

fora - só que dessa vez é por um motivo que eu não sei se esperava.  

É saudade. 

Chegar nesse lugar da escrita e do processo, estar próxima do fim, me lembra o quanto 

eu fui feliz e amei cada segundo de experiência que a Universidade me proporcionou. A Uergs 

me ensinou a viver e nada pode me tirar esse aprendizado. 

Sou grata e serei eternamente grata por isso.  
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