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RESUMO 

  

O produto técnico-artístico produzido constitui-se como um diário-baú, contendo versos, 

imagens e frases que reconstroem/desconstroem narrativas pessoais e teve por objetivo 

construir, por meio da imagem da artista, um discurso poético através das experiências de 

sofrimento e de liberdade na busca do empoderamento de si mesma. Por meio de fragmentos 

de histórias autobiográficas, foram inseridas na instalação as vivencias ligadas à dor e aos 

amores de sete vidas passadas da artista/autora, propondo uma reflexão sobre a violência 

contra a mulher a partir da sua imagem e presença na obra através de desenhos, pinturas, 

fotografias, objetos e poesias. Para a formulação teórica/conceitual utilizou-se o método de 

Análise e síntese. O processo de concepção e materialização da obra durou seis meses, desde 

o projeto até a exposição na coletiva Iminências, ocorrida em Cachoeira, Bahia. A obra gerou 

diversas reações do público ao emocioná-lo e suscitar meditação e espanto, tendo, assim, o 

trabalho atingido seu propósito de despertar reflexão e fortes emoções nas pessoas.  

 

Palavras–chave: Mulher. Corpo. Espiritualidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

The technical and artistic product produced is constituted as a daily-chest containing verses, 

images and phrases that reconstruct/deconstruct personal narratives and aimed to build 

through the artist's image, a poetic discourse through the experiences of suffering and freedom 

in the pursuit of empowerment itself. Through fragments of autobiographical stories were 

inserted experiences in the installation linked to pain and loves of seven past lives of the 

artist/author, proposing a reflection on violence against women from its image and presence 

in the work through drawings, paintings, photographs, objects and poetry. For the 

theoretical/conceptual formulation it was used the method of analysis and synthesis. The 

process of conception and materialization of the work lasted six months, from design to 

exposure on group exhibtion Iminências, in Cachoeira, Bahia. The work has generated mixed 

reactions from the public thrilling them and raise meditation and amazement, and thus the 

work achieved its purpose of arousing reflection and strong emotions in people. 

Keywords: Woman. Body. Spirituality. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O primeiro passo para o surgimento de As 7 vidas de Kassandra aconteceu na disciplina 

de desenho e pintura, ministrada pelo professor Marcos Olegário, onde criei uma obra 

chamada Mala de imagens, que foi selecionada e exposta na I Bienal do Sertão, em Feira de 

Santana, Bahia. Dessa forma, o caminho percorrido em algumas disciplinas durante o Curso 

Bacharelado em Artes Visuais foi fundamental no nascimento e amadurecimento da poética.  

As 7 vidas de Kassandra: Uma instalação artística, teve como objetivo geral construir, 

por meio de minha imagem, de mulher-corpo-transitório, um discurso poético contra à 

violência a mulher, através das experiências de sofrimento e de liberdade na busca do 

empoderamento de si mesma. Resalto aqui a importância dos objetivos específicos definidos 

no projeto inicial, – produzir e selecionar desenhos, fotografias, pinturas e poesias para 

montar a instalação; transpor as experiências e sentimentos pessoais sobre violência, para o 

material a ser produzido; confeccionar os baús que serão usados como parte da obra; provocar 

uma reflexão sobre as formas de violência contra a mulher; levar o observador a refletir sobre 

o corpo, como um lugar de reminiscência, de transitoriedade, de sofrimentos, de amores, de 

expressão, de poder e fragilidade; refletir sobre o indivíduo enquanto um sujeito-corpo-

espirito que modifica o mundo e ao mesmo tempo é modificado por ele –, pois eles ajudaram 

a conduzir o processo e alcançar o resultado final da obra. 

A metodologia utilizada para a formulação teórica/conceitual é o método de Análise e 

síntese, haja vista que se buscou o aprofundamento teórico na revisão bibliográfica, quando se 

analisou mais detidamente várias obras escritas, das quais foram sintetizadas informações 

para compor um único discurso teórico. 

Por ser um produto técnico-artístico, possui um caráter qualitativo e experimental, com 

ênfase na expressão subjetiva e pessoalidade interpretativa do tema. Assim, o método 

experimental guiou a construção do processo artístico. Os procedimentos metodológicos da 

pesquisa que foram essenciais no decorrer do percurso foram: Levantamento bibliográfico e 

iconográfico de materiais publicados com informações pertinentes ao objeto de estudo; 

Leitura e fichamento do material bibliográfico levantando: livros, catálogos e documento 

impressos e digitais; Produção da instalação; Exibição pública da instalação; Redação e 

revisão do Memorial Descritivo.  

As 7 vidas de Kassandra é uma instalação composta de baús, fotografias, 

desenhos/pinturas, objetos, etc. que em sua mistura de linguagem busca mostrar partes de 

histórias de 7 encarnações distintas de vidas, nas quais eu sofri algum tipo de violência 
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enquanto mulher. 

Em um primeiro momento, no capítulo intitulado Trajetórias, imagens e conceitos da 

pesquisa, são apresentados os trabalhos desenvolvidos ao longo do curso Bacharelado em 

Artes Visuais que possuem relação com As 7 vidas de Kassandra; nele também é realizada 

uma abordagem teórica mencionando os artistas e obras que influenciaram no processo 

criativo da instalação. Os eixos que norteiam o trabalho são a transcendência, sentimentos e 

violência, os quais também são descritos nesta seção.  

As artistas que influenciaram o desenvolvimento da pesquisa, seja pela coragem, pela 

linguagem (performance, fotografia, fotoperformance, instalação), poética ou temas 

abordados foram Cris Bierrenbach, Lucia Isaia e, principalmente, Ana Mendieta e Beth 

Moysés, pois estas últimas possuem obras bastante expressivas ligadas às questões femininas. 

Estes fatores permitiram a minha aproximação com as propostas delas. 

Alguns autores foram importantes, pois guiaram o processo teórico e criativo, entre os 

quais destacam-se: Eduardo Romero Lopes Barbosa,  com a obra O corpo representado na 

arte contemporânea, em que fala sobre a performance como meio de produzir arte através do 

corpo, visto que atualmente o corpo é sujeito e objeto simultaneamente; Lilian Amaral, no 

trabalho Interterritorialidades, que discorre sobre os lugares da memória como fontes para o 

auto conhecimento; Beth Moysés, na obra Abrigo da memória, em que discorre sobre o papel 

da mulher em alguns momentos importantes da história da humanidade e a mudança do poder 

das mãos das mulheres para a dos homens, ou seja, da migração de uma sociedade matriarcal 

para uma constituição patriarcal e machista; Margareth Rago, em A mulher brasileira nos 

espaços público e privado, ao falar sobre a presença da mulher nos espaços públicos e 

privados, a violência a que elas estavam submetidas nestes espaços e as mudanças que 

começaram a ocorrer com o processo de industrialização e com o feminismo; Vera Soares, em 

Mulher e política, ao fazer uma discussão sobre a necessidade de repensar a democracia, de 

criar formas das mulheres realmente terem acesso aos seus direitos; Maria Carmezini, em A 

poética da mulher através da pintura, ao debater sobre a constante representação voltada para 

a sensualidade, à exposição do corpo feminino nu, feita pelos artistas/homens nas obras de 

arte ao longo dos tempos; Katia Canton, em Corpo, identidade e erotismo, em que levanta 

uma discussão sobre a produção de obras de arte na contemporaneidade ligadas à reflexão 

sobre o corpo, identidade e erotismo e espaço e lugar; Márcia Regina Porto Rovina, em A 

poética autobiográfica na arte contemporânea, e Izaak Vaidergorn, em Alter-retratos: 

fragmentos de um jogo existencial, pois em suas obras trabalham com questões como 

autorretratos, biografia, lembranças, memórias, sonhos e identidade; assim como também 
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foram consultadas as autoras Kátia Maheirie na obra Constituição do sujeito, subjetividade e 

identidade que trata da questão da subjetividade como uma dimensão do sujeito, e através das 

relações vividas, ela ajuda na construção de experiências afetivas e reflexivas, além de falar 

sobre a identidade como uma parte integrante do individuo, desde que seja vista como algo 

em construção, ou seja, inacabado e Gracioso que faz uma abordagem sobre arte e 

espiritualidade, entre outros.  

No capítulo As 7 vidas de Kassandra, explico o porquê do nome “Kassandra”, relato 

sobre as 7 encarnações que são abordadas na obra, e esclareço os símbolos utilizados como, 

por exemplo, a elipse e a figura de Kali e seus significados.  

Na última seção abordo os caminhos escolhidos e processos realizados na construção da 

instalação, como os ensaios fotográficos e a construção/interferência dos baús, a apresentação 

de algumas imagens das encarnações (dessa vida atual, da de escrava, da escocesa, das Arábia 

I e Arábia II, da indiana e, por fim, da de sinhazinha), bem como da exposição pública do 

trabalho.  

Pontuo, neste memorial, que a construção da obra As 7 vidas de Kassandra é 

significativa para o campo artístico, visto que ainda é pouco expressivo o número de artistas 

que tratam de questões espirituais em seus trabalhos. Creio que a obra mencionada pode 

tornar-se um exemplo para aqueles artistas que desejarem se enveredar – como eu me 

enveredei – numa discussão que foge do comum, da abordagem do concreto e trata do que é 

etéreo, do que é transcendente. Portanto, o trabalho foi de grande valor para mim, enquanto 

artista, e as histórias enviesadas representam um percurso difícil, mas de conquistas. Do fundo 

de minha alma brotou As 7 vidas de Kassandra e apesar de tratar de dores várias, me trouxe 

conhecimento e amadurecimento na minha caminhada de mulher e artista.  
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2 TRAJETÓRIAS, IMAGENS E CONCEITOS DA PESQUISA 

 

Ao longo do Curso de Artes Visuais foram inúmeros os contatos meus com os trabalhos 

de artistas que em suas produções representavam a mulher, o corpo feminino nu, a 

sensualidade, etc. E estas imagens foram, no decorrer do percurso, me estimulando a uma 

reflexão sobre a exposição deste corpo na arte e a permanência da exploração, submissão e 

violação da mulher na vida real. Posteriormente, agregaram-se aos conceitos pensados outros 

aspectos como: a construção da identidade, a resistência/fragilidade, a fé, a espiritualidade, as 

encarnações/reencarnações, os sentimentos de dor, abandono, solidão, amor, etc. Assim, 

começaram a ser feitos trabalhos artísticos de minha autoria que transformavam estes 

pensamentos em imagens: En.car.ne, Silêncio, Mala de imagens, Memórias de taipa, 

Metáforas do invisível, Ataduras, entre outros.  

O primeiro passo para o surgimento de As 7 vidas de Kassandra aconteceu na disciplina 

de desenho e pintura (que contribuiu de forma significativa como espaço de desenvolvimento 

de ideias) ministrada pelo professor Marcos Olegário, onde criei uma obra chamada Mala de 

imagens, que foi selecionada e exposta na 1ª Bienal do Sertão de Artes Visuais, em 2013, na 

cidade de Feira de Santana, Bahia. A Mala de imagens mantém uma relação com a instalação 

As 7 vidas de Kassandra, pela discussão proposta, a presença da figura feminina, as 

expressões presentes nos desenhos e pinturas, o uso de alguns materiais, como a mala antiga, 

as cores vermelha/preto, a ideia de expor as histórias de mulheres que sofreram violência, 

assim como na instalação. 

 

 
 

 

 

 

Figuras 1. Geisa Lima. Mala de imagens, 2012. Objeto em técnica mista (mala com 

desenhos e pinturas), 34 x 50 x 12 cm. Foto: Geisa Lima. 
Figura 2. Geisa Lima. Série: Metáforas do invisível, 2013. Fotografia. 
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É importante destacar que esse trabalho foi o desencadeador de uma série de outras 

produções sobre a violência contra a mulher, entre eles podemos mencionar Metáforas do 

invisível, que participou da Exposição no Encontro Nacional de Estudantes de Arte 

(ENEARTE), em Viçosa, Minas Gerais, em 2014, na Universidade Federal de Viçosa – UFV 

e da II Bienal Internacional de Guarulhos do Pequeno Formato, em Guarulhos, São Paulo, 

também em 2014. Esta obra foi constituída por meio de fotoperformance. Através da minha 

presença e imagem, ela discute a violência contra o corpo feminino e, nesse sentido, se 

aproxima de As 7 vidas de Kassandra pela linguagem utilizada e pelo tema abordado. 

Duas outras obras significativas na minha trajetória (“filhas” da Mala de imagens) 

foram produzidas, respectivamente, nas disciplinas Fotografia III, sob orientação da 

professora Valécia Ribeiro, e Performance, ministrada por Marcos Olegário. Foram elas: 

Silêncio, que participou da I Mostra de Videoarte do Recôncavo da Bahia - [Re]ações: 

reflexões e relações sobre o corpo-ambiente, o corpo-social e o corpo-autobiográfico, e 

En.car.ne, que participou da Exposição no Encontro Nacional de Estudantes de Arte 

(ENEARTE), em Viçosa, Minas Gerais, em 2014, na Universidade Federal de Viçosa – UFV 

e da II Bienal Internacional de Guarulhos do Pequeno Formato, em Guarulhos, São Paulo, em 

2014.  

Esses trabalhos tem proximidade com a instalação aqui comentada neste memorial, pois 

existe a forte presença de uma carga de sentimentos, o corpo da mulher fragilizado, minha 

imagem e elementos ligados às questões espirituais. 

 

 
 

 

 

As 7 vidas de Kassandra: uma instalação artística traz, em sua essência, uma 

abordagem sobre a violência contra a mulher, posto que muitas ainda sofrem com o grande 

índice de violência que as atinge; as formas variam desde o machismo, assédio sexual, 

humilhação social, violência doméstica, discriminação no ambiente de trabalho, estupro, 

Figuras 3. Geisa Lima. En.car.ne. Videoperformance. 7’08’’.  

Figura 4. Geisa Lima. Silêncio, 2013. Videoarte. 6’12’’. 
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violência simbólica, entre outras. No livro Família, mulher e violência, fica claro que o 

espaço familiar possui um caráter forte de violência contra a mulher, e que a própria 

sociedade regulariza tais atitudes, fazendo com que se tornem práticas normais, então 

 

Por não considerar a omissão e a indiferença pelos sentimentos que se veiculam em 

direção à mulher, uma vez que as mesmas não são historicamente consideradas 

condutas agressivas, a sociedade, que naturaliza gestos que oprimem e cerceiam 

desejos e ações, impõem às mulheres papéis sociais rígidos, como a proibição de 

desejos, humilhação e constrangimento. Isso provoca a chamada dor moral, que 

nada mais é do que uma prática mais comum do que se percebe, pois suas sequelas 
são transparentes e há a impossibilidade feminina de comprovar materialmente um 

fenômeno abstrato e sutil. (NADER, 2007, p. 10) 

 

A obra apresenta vínculos com as questões femininas, pois contam histórias – ou parte 

delas – sobre mulheres submetidas a violações diversas. Assim, arte e vida vão se conectando 

e recriando significados e sentidos.  

A fotografia foi uma das linguagens usadas na construção do trabalho, pois o retrato 

fotográfico permitia captar as expressões, o corpo, as diferentes caracterizações das personas, 

as subjetividades, conferindo um grau de sentimentos e realismo maior às imagens criadas, já 

que eu sou o espírito que viveu cada uma destas identidades. A forma de tratamento manual 

dos retratos, depois de impressos, conferiu a cada imagem unicidade e distinção. A questão da 

identidade e seus reflexos são discutidos através das fotografias de cada encarnação, o que 

pode ser visto, por exemplo, pelas roupagens adotadas, onde me apresento de modos distintos 

uma das outras.  

 

Isso ocorre porque a fotografia confronta o modelo com a precariedade da 

identidade humana em sua individualidade biológica, psicológica e social, situando-

a na esfera do reflexo. O retrato, de fato, ativa um mecanismo cultural que faz o 

indivíduo alcançar a própria identidade graças ao olhar do outro. (FABRIS, 2004 

apud PEREIRA, 2010, p. 1224) 
 

A performance foi outra linguagem importante que permeou o processo de feitura da 

obra, porque, através dela, foram feitos questionamentos com o meu corpo sobre os 

aprisionamentos que meu espírito vivenciou em outros lugares e tempos.  

 

[...] a Performance proporciona aos artistas que a utilizam como meio expressivo, 

não mais uma relação artista/obra, ou melhor, sujeito/objeto, mas uma ação 

promíscua onde o próprio artista é a obra e que as fronteiras entre o sujeito e o 

objeto são dialógicas, concorrentes e complementares. (MORIN, 1990 apud 

BARBOSA, 2010, p. 1202) 

 

O trabalho através da tríade feminino/corpo/espiritualidade, suscita reflexões sobre o 

corpo como um espaço físico-matérico, como um suporte para o espírito vir à terra e ele 
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enquanto um canal artístico em constante metamorfose. Segundo Barbosa (2010, p. 1202. 

Grifos do autor) 

 

Ao retomar práticas rituais (escarificações, pantomima, inscrições no corpo) que 

estão na própria origem da Arte, da Magia e da Religião de inúmeras culturas (Lévi-

Strauss, 2003), a Performance e suas ações por vezes violentas, questionam as 

fronteiras entre a natureza e a cultura, pensam o Homem simultaneamente como um 
corpo biológico e um meio artístico expressivo de comportamentos. 

 

Infere-se da leitura de Barbosa que a arte expressa fragmentos da realidade e que os 

rituais performáticos são formas de expulsar as incertezas e medos que o sujeito e seu corpo 

possuem. Cada performance foi registrada por fotografia, havendo assim a hibridização destas 

duas linguagens, que deram origem às imagens produzidas. Podemos configurar parte do 

trabalho como fotoperformance, já que eu sou a artista e ao mesmo tempo o objeto de cada 

imagem. “Assim, ao agir como sujeito e objeto artístico, o artista expõe o imaginário do 

Corpo e seus reflexos culturais em confronto com o público.” (BARBOSA, 2010, p. 1204).  

A assemblagem
1
 se fez presente no processo criativo, pois através da acumulação, da 

justaposição de objetos, elementos, imagens, da colagem de tecidos, papéis, miçangas, etc, a 

instalação se constituiu cheia de detalhes, que remetem ao cotidiano de cada uma das 

mulheres representadas, o que possibilitou a criação, com uma maior liberdade, de um espaço 

onde a artista mostra com leveza e aspereza os sentimentos presentes nas encarnações vividas.  

 A instalação² é um tipo de arte que foge das limitações das dimensões das telas e 

demais representações bidimensionais e se coloca no espaço, agregando o campo 

tridimensional. A adoção da instalação como linguagem central se deu porque ela permitia a 

utilização e hibridização de outras linguagens. Como resultado da mistura da fotografia, 

fotoperformance, assemblagem, desenho e pintura surgiu As 7 vidas de Kassandra, uma 

instalação que permitia ao observador conectar-se com outros tempos e espaços.  

                                                             
1 O termo assemblage é incorporado às artes em 1953, cunhado pelo pintor e gravador francês Jean Dubuffet 

(1901-1985) para fazer referência a trabalhos que, segundo ele, "vão além das colagens". Nas artes visuais, a 

prática de articulação de materiais diversos numa só obra leva a esse procedimento técnico específico, que se 

incorpora à arte do século XX com o cubismo de Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-1963). 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage>. Acesso em: 12 fev. 2015. 

 
² O termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, designando assemblage 

ou ambiente construído em espaços de galerias e museus. As ambiguidades que apresentam desde a origem não 

podem ser esquecidas, tampouco devem afastar o esforço de pensar as particularidades dessa modalidade de 

produção artística que lança a obra no espaço, com o auxílio de materiais muito variados, na tentativa de 

construir um certo ambiente ou cena, cujo movimento é dado pela relação entre objetos, construções, o ponto de 

vista e o corpo do observador. Para a apreensão da obra é preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e 

aberturas, ou simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói por meio da disposição das peças, 

cores e objetos. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3648/instalacao>. Acesso em: 12 

fev. 2015. 
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A obra que serviu como referência para a instalação foi Orange gardens, da fotógrafa 

Cris Bierrenbach e a que influenciou o uso de objetos dispostos nos baús foi a de Lucia Isaia, 

de título Fragmentos, lembranças, reflexões: bagagem de afetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No campo da performance, fotoperformance e instalação, destaco como artistas 

referenciais dois nomes que foram significativos para o trabalho: Ana Mendieta, pois aborda a 

imagem do feminino a partir do seu corpo, de escavações, de inscrições, etc., num diálogo 

entre o espaço real tomado pelo seu corpo, sua presença, e a alusão ao imaginário mítico de 

uma ancestralidade, presente nos lugares onde realiza as performances, e Beth Moysés, 

porque suas obras falam das vivências que teve do feminino e do masculino na relação do 

casamento de seus pais, da relação desigual onde o homem sempre pode mais do que a 

mulher. Percebe-se em algumas obras de Mendieta e Moysés que “[...] nas ações 

performáticas o Corpo é o condutor de metáforas da linguagem, onde sujeito e objeto se 

fundem [...].” (BARBOSA, 2010 p. 1204. Grifos do autor). 

Figuras 5. Cris Bierrenbach. Orange Gardens (Labirinto), 2010. Galeria Fayga Ostrower. 
Impressão digital em voil. Aproximadamente 100 m². Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/artes-visuais/exposicao-orange-gardens-chega-a-funarte-

brasilia/>. Acesso em: 08 jan. 2015.  

Figura 6. Lucia Isaia. Fragmentos, lembranças, reflexões: bagagem de afetos, 2009. Técnica 

mista, 160 x 250 x 40 cm. Disponível em: 

<http://www.memoriatextil.com.br/site/exposicao_dados.php? 

obra=bagagem&c=6&id=24>. Acesso em: 19 dez. 2014. 
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A instalação As 7 vidas de Kassandra possui vínculos com algumas das obras das 

artistas mencionadas e as reflexões que elas propõem, posto que também parte de suas 

experiências, memórias, do uso de objetos simbólicos, do corpo, para construir suas 

produções e comunicarem suas ideias. Portanto, o produto técnico-artístico está embebido não 

só de influências teóricas, mas principalmente de influências artísticas. As técnicas usadas são 

importantes por conectarem-se com as discussões propostas. Desta forma, pensar e fazer se 

interligam com o propósito de comunicar pensamentos e sentimentos. 

As 7 vidas de Kassandra tem um caráter autobiográfico, pois eu como artista narro as 

histórias das minhas vidas passadas, concentradas na denominação genérica de uma só pessoa 

– Kassandra –, que vem a ser (e simbolizar) as sucessivas experiências vivenciais que tive em 

outras vidas através da instalação e dos elementos que a compõem, os quais possuem uma 

materialidade simbólica, pois eles evidenciam a espiritualidade e as minhas (de Kassandra) 

vivencias cotidianas. Daí sentir que posso me referir a mim mesma como outra(s) pessoa(s), o 

Figuras 7. Ana Mendieta. Silueta Works in Mexico, 1973–77. Disponível em:  
<http://www.moca.org/pc/viewArtWork.php?id=87>. Acesso em: 18 dez. 2014.  

Figura 8. Ana Mendieta. Glass on Body, Iowa, 1972. Disponível em: 
 <http://gutsmagazine.ca/blog/sunday-links-23>. Acesso em: 18 dez. 2014. 

Figuras 9. Beth Moysés. Memória do afeto. Performance realizada em São Paulo, SP, 

Brasil. Nov. 2000. Foto: Patrícia Gato. Disponível em: <http://performatus.net/o-poder-de-

beth-moyses/>. Acesso em: 19 dez. 2014.  

Figura 10. Beth Moysés. Forro de sonhos pálidos. Instalação realizada em São Paulo, SP, 

Brasil. Nov. 1996. Foto: Romulo Fialdini. Disponível em: <http://performatus.net/o-poder-

de-beth-moyses/>. Acesso em: 19 dez. 2014. 
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que significa reconhecer e considerar, em verdade, outras vivências e outros períodos 

temporais, os quais reverberam neste atual. A cada etapa do processo criativo eu, como 

artista, me mostro ao mesmo tempo, sujeito e narradora das encarnações, (re)construindo de 

modo intuitivo as lembranças e identidades de cada uma das mulheres que fui. 

 

As análises biográficas, os próprios textos das artistas relatando suas vidas, são 

costurados com seus procedimentos técnicos e poéticos visto que aqui arte e vida 

seguem amalgamadas seja questionando, priorizando, negociando, alimentando ou 

negando fatos que resultarão numa rede de possibilidades interpretativas. (ROVINA, 

2008, p. 2) 

 

O caráter intimista que a obra apresenta está ligado às experiências subjetivas desta e de 

outras vidas, ao corpo como um espaço de produção de sentidos, com isso busco “Construir a 

relação de identidade e alteridade por meio do próprio corpo. Ele é, afinal, nossa existência 

materializada e estetizada”. (CANTON, 2009, p. 35). 

 

 

2.1 TRANSCENDÊNCIA, SENTIMENTOS E VIOLÊNCIA 

 

A construção do trabalho se deu a partir de leituras realizadas anteriormente sobre a 

construção de gênero, a história de luta das mulheres, de obras já realizadas, da prática 

mediúnica, do caminho espiritual, e do desejo em continuar tratando da questão da violência 

contra a mulher a partir da minha imagem, da minha presença na obra, posto que em outras 

vidas fui uma mulher vitimada pela violência. Assim, os três eixos principais da obra são: 

transcendência, sentimentos e violência. 

 

2.1.1 Transcendência 

  

A arte é um canal privilegiado pelo qual expressamos experiências, sensações, energias 

espirituais, subjetividades, e construímos, rememoramos lugares reais e imaginários, 

formando uma imagem transitória do espaço praticado, que é carregado de significados. 

Como diria Amaral (2010, p. 1418): “[...] nos ‘lugares da memória’ apreende-se ‘a imagem do 

que não somos mais’, pois seu significado está na memória, no passado.” Através das 

linguagens artísticas o espírito se transporta, transcende e comunica suas emoções. O 

momento de transcendência e os sentimentos que o artista sente não podem ser mensurados. 
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Como traduzir em palavras um estado de espírito, resultado de um ardente estado de 

sentir, emoção ou epifania? Qual é a origem de todos os movimentos de criação 

inspirados em momentos de absoluta transcendência? (VAIDERGORN, 2010, p. 23) 

   

A instalação As 7 vidas de Kassandra tem influências de cunho espiritualista, por 

abordar existências de vidas passadas que foram representadas através de imagens. Deste 

modo, a obra surge com uma carga de sentimentos pessoais vinculados a minha experiência 

mediúnica no Vale do Amanhecer, onde tive contato com espíritos e trabalhos mediúnicos, 

que revelaram que em outras vidas ou encarnações fui uma mulher vítima da violência e estas 

vivências influenciaram fortemente na produção desse produto técnico-artístico. 

 

Existe um lugar quase pontual que o corpo inteiro assinala na experiência espacial 

da passagem... Desde meu quase naufrágio, costumo chamar de alma esse lugar. A 

alma mora no ponto onde o eu se decide. (SERRES, 2000, p. 8 apud CANTON, 

2009, p. 53) 

 

O espírito é eterno, o corpo que ele usa é passageiro. O espírito acumula todas as 

informações das vidas que teve, das suas andanças e inquietudes, dos caminhos percorridos, 

das alegrias e tristezas, amigos e inimigos. Esse conhecimento espiritual que adquiri foi o 

principal ponto para o surgimento de As 7 vidas de Kassandra. Portanto “Este impulso ‘em 

direção a ...’ torna o sujeito um ser que está sempre além de si mesmo, em um movimento de 

transcendência constante, que se faz dialético, desde sua origem.” (MAHEIRIE, 2002, p. 34) 

Nesse sentido, cabe mencionar que o entendimento sobre o mundo espiritual se iniciou 

a partir do meu ingresso nas Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã - OSOEC, mais 

conhecida como Vale do Amanhecer, entidade religiosa que não possui fins lucrativos. A 

Doutrina do Amanhecer, praticada lá, é baseada nas revelações doutrinárias feitas pela 

clarividente Neiva Chaves Zelaya, chamada carinhosamente de Tia Neiva. O Vale do 

Amanhecer segue os ensinamentos deixados por ela e os princípios do evangelho de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Em 1959 Tia Neiva era uma mulher comum. Ela era viúva, mãe de 

quatro filhos, e resolveu seguir a profissão de motorista de caminhão. Foi a primeira mulher 

habilitada no Brasil a dirigir caminhões e trabalhou na construção de Brasília. Nos seus 33 

anos de idade começaram a acontecer os primeiros fenômenos da sua clarividência. 

A missão da doutrina é oferecer ao homem angustiado e inseguro o alívio de suas dores 

espirituais e uma explicação sobre o nosso caminho, pois se acredita ser Jesus o portador da 

verdade que conduzirá a Deus. As pessoas que compõem a corrente são vistas como espíritos 

veteranos deste planeta, que possuem de 19 a 21 encarnações. Estes indivíduos foram 

juramentados ao Cristo e se instrumentalizaram no trabalho de socorro, em momentos de 

confusão e insegurança no plano físico, ou seja, aqui na Terra. No Vale são desenvolvidos 
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apenas dois tipos de mediunidade: apará se for médium de incorporação, ou doutrinador, que 

é aquele que doutrina os espíritos e auxilia o apará.  

A doutrina se resume em três pilares principais, que foram ensinados por Jesus: amor, 

tolerância e humildade. Através da prática destes ensinamentos, o Homem pode modificar sua 

existência no plano físico, diminuindo o seu carma, e usando sua mediunidade para ajudar os 

espíritos encarnados e desencarnados, na lei do auxílio.  

Os aprendizados adquiridos no Vale do Amanhecer influenciaram a minha vida e 

também os trabalhos artísticos criados, pois considero que a arte é um meio de conexão com o 

invisível, de manifestar o que é energia, sentimento, desejo, etc. Ela tem o poder de gerar em 

suas múltiplas formas, emoções, reflexões nas pessoas, e possibilita não só ao artista, mas 

também ao observador, a construção de conexões impensadas com outros espaços, lugares, 

pessoas e seres. Percebe-se deste modo que 

 

O processo criador é inexplicável porque irrompe nas profundezas do Ser. A arte, no 

seu sentido mais amplo, é dos fenômenos essenciais à nossa vida. O espaço da 

imaginação é a fonte de onde se formam as imagens em que se estruturam as ideias. 

(VAIDERGORN, 2010, p. 176) 

 

Cada uma das identidades que eu vivi estavam ali esperando que eu rememorasse o que 

se passou em cada vida dessas. “No processo da evolução, conforme o estágio atingido, a 

memória ou espírito vai mais ou menos se materializando.” (CANTON, 2009, p. 55). 

O trabalho está permeado do que é físico, e do que é espiritual, do que é passado, e do 

que é presente. As lembranças são (re)escritas e as mulheres que eu fui ganham vida 

novamente, nessa perspectiva “[...] a intuição ganhará uma importância fundamental, pois por 

seu intermédio, podemos ter acesso à essência do real, o tempo a duração [...].” (GRACIOSO, 

2012, p. 55).  

 

2.1.2 Sentimentos 

 

O segundo eixo norteador do trabalho foi os sentimentos, ou seja, minhas sensações, 

emoções, impressões guardadas. A obra emana um conjunto de sentimentos que variam entre 

positivos e negativos, por exemplo: medo, dor, solidão, abandono, ódio, repulsa ou coragem, 

força, fé, esperança. “Nesta perspectiva, as emoções devem ser analisadas no contexto 

psicossocial de cada um, pois podem fazer transcender ou aprisionar os sujeitos, 

possibilitando reflexões libertadoras ou cerceadoras da existência humana”. (SAWAIA, 1997 

apud MAHEIRIE, 2002, p. 38).  
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A instalação fala dos encontros e desencontros, das conexões, das identidades, 

deslocamentos, da passagem pelos lugares, das experiências que marcam, do sujeito como um 

ser andante. Os sentimentos aparecem depositados nas expressões do rosto, nos objetos e em 

cada elemento colocado na obra, no intuito de despertar no público sua sensibilidade, pois “A 

possibilidade humana de se emocionar é, sem dúvida, uma possibilidade de apreender o 

mundo.” (MAHEIRIE, 2002, p. 38). 

As 7 vidas de Kassandra demonstram a dualidade entre a guarda dos sentimentos (que 

estavam escritos em diários e trancafiados em baús) e a exposição deles por meio da abertura 

destes guardados íntimos para o público. 

Deste modo, a obra esta impregnada de significações que servem como um fio condutor 

para minha subjetividade como artista, pois comunicam minhas ideias, reflexões e 

sensibilidade. 

 

2.1.3 Violência 

 

Este trabalho é uma forma subjetiva de posicionamento perante a indignação de ter 

sentido e visto em determinados momentos de minha vida a violência contra a mulher. Beth 

Moysés, na obra Abrigo da memória, aborda as possíveis origens desse fenômeno 

 

Quando a história da humanidade teve início, cerca de 235 mil anos atrás, há 

indícios de que em muitas culturas eram as mulheres que detinham a hegemonia 
política. Eram elas as mediadoras de conflitos e as organizadoras da sociedade. Os 

homens desconheciam sua participação na procriação, imaginando que as mulheres 

engravidavam dos deuses. Isso fazia com que elas fossem consideradas símbolos 

sagrados. Esse excesso de exaltação à mulher, contribuiu para que os primeiros 

grupos sociais fossem basicamente matriarcais. (MURARO, 2002 apud MOYSÉS, 

2004, p. 23) 

 

Beth Moysés cita Rose Marie Muraro, que apoiada em estudos antropológicos, 

considerou que foi a caça um fator preponderante na mudança definitiva da relação entre os 

sexos e, consequentemente, da função da mulher dentro das sociedades primitivas, isto porque 

a força física começou a ser importante para dominar os grandes animais, o que deixou a 

mulher em desvantagem. Nesse mesmo momento, o homem deve ter desvendado sua função 

na procriação, elementos estes que levaram o macho a tomar o domínio da sexualidade das 

mulheres e, deste modo, exercer o poder sobre elas.  

 
Embora o poder masculino já estivesse emergindo por toda a sociedade havia algum 

tempo, Muraro acredita que a decadência do matriarcado realmente aconteceu por 

volta de 2000 a.C., quando se fortalece o patriarcado, a base do machismo. E o 

mundo começou a pertencer basicamente aos homens. (MOYSÉS, 2004, p. 25) 
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O poder que o homem conquistou através do patriarcado foi uma forma determinante de 

subjugar as mulheres. Assim, eles se impunham por meio das normas do casamento e da 

estrutura de instituições como a família e a igreja, estas como lugares que regularizavam 

ações de violência. O homem, seja marido, pai ou irmão, muitas vezes é o autor da violência 

contra a mulher, sua companheira, filha ou irmã. Isso é uma forma de se impor enquanto 

macho dominante e exerce o controle sobre a vida da mulher, dos filhos e dos bens da família. 

Esta inversão de poder entre homem e mulher explica as possíveis origens da violência, pois 

isto influenciou de modo violento as relações entre os sexos e, consequentemente, o 

casamento, a afeição entre os casais e a vida das mulheres de maneira geral.  

Hannah Arendt, a autora do livro A condição humana, derruba a noção da representação 

rotineira do ambiente privado como o local de proteção, privacidade, intimidade e aconchego, 

em oposição à esfera pública, entendida desde o século XIX como conflituosa, bélica e 

ostensiva. “Segundo ela, o privado define-se melhor como o lugar da privação de luz, da 

invisibilidade, isto é, da inexistência social.” (ARENDT apud RAGO, 2004, p. 33). 

Percebe-se que o espaço privado era próprio para as mulheres e a esfera pública estava 

direcionada para os homens. Desse modo, elas não tinham direito à vida pública porque eram 

consideradas ignorantes, sem capacidade para ocupar cargos importantes e, por esta razão, 

deviam ser submissas aos homens.  

 

[...] se as palavras indicam muito das mudanças sociais e culturais de uma época, 
pois são carregadas de historicidade, a expressão “mulher pública” é reveladora de 

uma longa história de constantes humilhações, ostensivas para as mulheres, mas 

também de profundos deslocamentos, conquistas e inovações realizadas pelas 

mulheres. (RAGO, 2004, p. 31) 

 

A partir da leitura de Margareth Rago em A mulher brasileira nos espaços público e 

privado, percebe-se que as mulheres, através das lutas, modificaram tanto no plano prático, 

quanto no campo teórico, as convencionais interligações do feminino com a imagem de uma 

sexualidade exacerbante, perversa e indomável e elementos de fragilidade, como a 

emotividade e a irracionalidade. As mulheres conseguiram não só o direito à vida, mas 

também a feminização das formas de existência social. Neste sentido, a leitura de Vera Soares 

em Mulher e política, e inserção de suas ideias no trabalho artístico são importantes por 

defender a igualdade de direitos entre homens e mulheres ponto fundamental na concepção da 

obra. 

 

A democracia é um marco substancial para a inter-relação de sujeitos, espaços, 

lógicas e formas. É a possibilidade de invenção e fruição de novos direitos. É 

urgente repensar seu significado para as mulheres e ligá-lo às condições do país: 
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corrupção, miséria crescente, instituições que não funcionam, tradição cultural e 

política de práticas autoritárias, violência crescente etc. É preciso criticar as formas 

da democracia que não reconhecem a profundidade da diversidade humana, 

passando a definir o bem comum a partir de formas radicalmente distintas da 

construção dos sujeitos. Certamente é um grande desafio repensarmos as formas 

para o feminismo se reinstalar nesse público, traduzindo, por sua vez, o que isso 

quer dizer para as mulheres. (SOARES, 1998, p. 55) 

 

A retratação da mulher na arte demonstra um aspecto por vezes preconceituoso, porque 

em sua maioria sempre esteve vinculada à ideia de sedução, de objeto de desejo, sendo um 

tema constante na História da Arte. O que põe “[...] o homem como portador ativo do olhar e 

a mulher como seu objeto. Nesse contexto, a questão do olhar e ser objeto do olhar se 

relaciona com a identidade de gênero.” (CARMEZINI, 2008, p. 4). Deste modo, percebe-se 

que mesmo no campo artístico, a subordinação e agressão são práticas normais que também 

precisam ser modificadas.  

Na tentativa de levar o observador a pensar sobre tais questões, da posição da mulher 

dentro da sociedade, das diferentes culturas, de seu subjugamento (na família, no casamento, 

no trabalho, na rua, etc.), da necessidade de mudança, do fim da opressão, é que criei a 

instalação As 7 vidas de Kassandra. Por meio dela busco questionar as definições 

preconceituosas criadas e, através da arte, fazer uma espécie de delação desta realidade, que 

infelizmente ainda é vivenciada por muitas mulheres, ou seja, a obra é também denúncia. 
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3 AS 7 VIDAS DE KASSANDRA 

 

Talvez eu já tenha sido Kassandra em outras vidas, mas isso ainda é um mistério a ser 

desvendado. Kassandra sempre foi um nome forte para mim, ele mexe com meus sentimentos 

e emoções, está presente de alguma forma no meu subconsciente. Fato é que há algum tempo 

desejava usá-lo para intitular algum dos meus trabalhos artísticos, e na disciplina optativa de 

Tópicos Especiais em Processos Artísticos II (Impressões Contemporâneas) sob a orientação 

do professor Antonio Carlos Portela, empreguei-o pela primeira vez como nome de uma obra, 

o que tem íntima conexão com o produto-técnico artístico desenvolvido e comentado neste 

Memorial. O trabalho da optativa ficou então denominado Flores de Kassandra: diários da 

alma e consistia em um objeto, mais especificamente um livro de artista construído em forma 

de um baú/pequena mala, o qual, quando aberto, apresentava páginas conectadas umas nas 

outras, formando uma gigantesca página, com poesias, fotos, fragmentos de escritos de 

diários, etc. 

Flores de Kassandra: diários da alma já era continuidade de Malas de imagens, 

configurando-se estes dois trabalhos em obras precursoras deste atual produto técnico-

artístico, objeto deste Memorial. Assim, a presente proposta é mais um desdobramento das 

obras mencionadas, porém, com um aprofundamento maior, carregado de densidade, força, 

simbolismos, expressividade e complexidade, por tratar da espiritualidade, além da questão do 

feminino e das violências comuns nos processos artísticos anteriores. 

O nome Kassandra também foi reutilizado por seu poder sobre mim e o fascínio que 

tenho por ele, pois, ao invocá-lo, parece acontecer algo diferente, que um universo místico e 

espiritual se abre diante de mim, o que me levou a intitular meu produto técnico-artístico de 

As 7 vidas de Kassandra: uma instalação artística. “Todo nome é um mandato. Cada um 

carrega, através do seu nome, desígnios visíveis e invisíveis no tempo e no espaço. [...].” 

(VAIDERGORN, 2010, p. 37) 

Posterior à escolha, já que para mim o nome representava uma potência de força por si 

mesmo, fui pesquisar melhor o significado, a origem dessa palavra, para angariar mais 

conhecimento e compreender melhor os caminhos que ele podia trazer. Foi neste momento 

que as conexões e possibilidades se ampliaram imensamente, visto que Kassandra foi uma 

sacerdotisa grega e que, apesar dos seus poderes adivinhatórios, foi perseguida, violentada e 

escravizada. Percebi que são muitas as ligações do nome e da figura de Kassandra com as 

discussões e ideias presentes no meu trabalho e não pude evitar de explorá-las.  
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As razões dessa exploração se dão: primeiro, por ter sido uma mulher que sofreu vários 

tipos de violência, assim como eu, nas encarnações que menciono no tópico do Memorial, 

Relato sobre as 7 vidas; segundo, por lutar e resistir, mesmo em meio a todas as perseguições, 

como meu espírito que foi resistente e retornou ao plano físico, mesmo depois de sofrer, de 

ser violentado nas vidas que tento representar nesta instalação; essa resistência seria 

encontrada através da fé, do contato com a espiritualidade, presente em cada vida, por meio 

de práticas distintas; terceiro, por Kassandra fazer parte do contexto grego, dos deuses, das 

magias, das profecias, do templo de Apolo. Atualmente, na doutrina da qual faço parte, toda 

mulher tem por direito escolher e ingressar em uma falange que se constitui como grupo de 

mulheres, com suas roupagens, cantos, história, função e força própria. A que eu faço parte, é 

a falange
2
 das Gregas

3
 (as quais trazem os poderes e energias daquele tempo do mundo grego; 

a roupagem, o canto, a função representam o papel que desempenhamos naquela encarnação 

no Templo de Apolo).  

Portanto, essa conexão da representatividade do nome e do significado que ele carrega, 

também é religioso, de fé, de transcendência, ou seja, o nome Kassandra traz para a obra 

simbolicamente o que fez parte da minha vida na Antiga Grécia e os rituais que permanecem 

nessa encarnação. Há que se ressaltar que a minha encarnação ou encarnações na Grécia não 

serão representada(s) no(s) baú(s). 

                                                             
2 Falanges são grupos de espíritos do mesmo padrão vibratório que, embora possam ter origens diferentes, se 

unem pela afinidade. Formam, nos planos espirituais, grupos imensos que atuam intensamente, de acordo com 

sua natureza, de forma benéfica ou maléfica não só na Terra, como por todo o Universo. Na Doutrina do 

Amanhecer, Koatay 108 formou duas linhas de falanges englobando os médiuns: Falanges de Mestrado e 

Falanges Missionárias. Disponível em: <http://www.valedosdeuses.com.br/tumaran/tumaranf. 

php>. Acesso em: 02 jan. 2015. 

 
3 Conduzida pela Guia Missionária Abariana Verde - a Grande Kaly - a falange de Gregas foi organizada para 

jovens de 12 aos 18 anos, mas, hoje, recebe componentes de qualquer idade. À época de Pitya, em Delfos, as 

Gregas eram meninas e adolescentes que a pitonisa incumbiu de recolher as armas dos guerreiros mortos ou 

feridos, para serem consagradas no Templo de Apolo. Ficavam nos papéis de figuras de honra e guarda nos 

grandes rituais, sempre portando suas lanças. A missionária Grega conduz sua lança em posição vertical, na mão 
esquerda, com a finalidade de desintegrar correntes negativas. Disponível em: 

<http://www.valedosdeuses.com.br/tumaran/tumarang.php>. Acesso em: 02 jan. 2015. 
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A escolha por escrever Kassandra com k e não com c foi para distanciar um pouco da 

Kassandra da mitologia grega, posto que o objetivo não é falar dela diretamente, nem  

representar sua vida, nem de nenhuma Kassandra em específico. Busquei, apenas, agregar 

mais valor à obra através das conexões feitas, por isso optei pela escrita com k. Assim, a 

Kassandra abordada aqui é uma alusão a um nome que talvez tenha feito parte de uma das 

minhas vidas, aos diferentes nomes que tive e aos sentimentos que este nome carrega. 

Portanto, para mim, ele representa luta, resistência e misticismo.  

A obra As 7 vidas de Kassandra: uma instalação artística, se constitui como uma 

instalação composta por sete (7) baús com dimensões de 45 centímetros de altura, 30 

centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade. Foram escolhidos baús para compor 

a obra, pois eles remetem à ideia de coisas guardadas na memória, de sentimentos, 

experiências, que às vezes arquivamos com carinho, em outras escondemos por ser algo 

doloroso ou colocamos no fundo de um baú para esquecermos. O baú é uma espécie de lugar 

de onde estas lembranças e vivencias vão ser resgatadas, recriadas de maneira artística.  

Foram sete (7) baús, pois se busca fazer uma alusão às minhas sete encarnações, além 

de sete ser um número místico por excelência, usado como uma contagem nos rituais do Vale 

Figura 11. Eu vestida na roupagem de Grega, no 

Templo Mãe, em Brasília. Na Fotografia aparece a 

imagem de Tia Neiva dentro da elipse. Foto: Joyce 

Oliveira 
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do Amanhecer. O sete é visto como o número cabalístico
4
, representa também o número da 

criação, os dias da semana, as sete dimensões, os chakras, entre muitas outras simbologias. 

Os baús foram dispostos em forma de elipse. A forma elíptica foi escolhida pois, no 

Vale do Amanhecer, representa um portal de desintegração de forças negativas e passagens de 

falanges de espíritos sofredores ou sem luz. Ela funciona também como um ponto gerador de 

energia positiva no Templo do Amanhecer, e neles foram dispostas imagens, desenhos, 

pinturas, fotografias, objetos, poesias, etc. O espectador pode percorrer o espaço criado, ou 

seja, adentrar a elipse, o que possibilitou poder observar e sentir o que o trabalho emanava, 

sem, todavia, tocar os objetos dispostos, por razões de segurança, uma vez que muitos 

apresentam elementos cortantes e perfurantes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 RELATOS SOBRE AS 7 VIDAS 

 

Nessa sessão serão feitos os relatos de cada uma das 7 (sete) encarnações que farão 

parte da instalação, são elas: Escrava, Arábia I, Arábia II, Escocesa, Indiana, Sinhazinha e a 

                                                             
4
 Cabala é uma palavra de origem hebraica que significa “lugar elevado”. Em egípcio Ka é espírito e Ba é a 

alma. Tanto Jesus, quanto Pai Seta Branca, têm suas cabalas, que são pontos etéricos onde são manipuladas e 

emitidas energias. Disponível em: <http://www.valedosdeuses.com.br/tumaran/tumaranc. 

php>. Acesso em: 24 jan. 2015. 

  
 
 

Figuras 12. Visão geral da Estrela Cadente em Brasília. Imagem de Jesus na entrada do 

Templo Mãe. Disponível em: <http://www.realexpresso.com.br/misticismo-e-

religiosidade-vale-do-amanhecer-em-brasilia/>. Acesso em: 09 mar. 2015.  

Figura 13. Elipse na Estrela de Sublimação, em Brasília. Disponível em: 

<http://cemanosdeitabuna.ning.com/profiles/blogs/dezenas-de-pessoas-do-sul-da-bahia-

vao-comemorar-o-1o-de-maio-em->. Acesso em: 09 mar. 2015. 
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vida atual. Esses pequenos relatos são frutos de diálogos entre eu e espíritos desencarnados, 

realizados no trabalho espiritual de Angical
5
 que é realizado no Vale do Amanhecer, onde 

desenvolvemos um conhecimento sobre a lei do perdão e do amor. Nesse diálogo buscamos 

perdoar aqueles que nos fizeram algum mal e também pedimos perdão aos nossos cobradores 

pelo que lhes fizemos sofrer. Assim o Angical foi uma das fontes de onde recolhi as 

biografias das 7 vidas para a construção da obra. Através dos relatos obtidos no Angical 

busquei o contato com as lembranças das 7 vidas para, a partir da aproximação e dos 

sentimentos gerados por elas, construir o trabalho. O meu distanciamento enquanto artista em 

relação a tais memórias ocorreu no momento de decidir o que das histórias poderia ser 

contado ou resguardado, no intuito de não expor exageradamente o que foi vivenciado. Os 

nomes dos envolvidos, os reencontros desta vida com pessoas das encarnações anteriores 

foram coisas preservadas, pois aí entrou o meu olhar enquanto sujeito e artista. Acredito que o 

que foi levado para as 7 vidas de Kassandra tenha sido o suficiente para causar no espectador 

uma inquietação e reflexão em relação a violência contra a mulher. 

 

Escrava no Brasil, na cidade de Cachoeira, Bahia 

Essa encarnação se passou há uns 300 anos. Eu era uma escrava, que foi trazida para o 

Brasil junto com minha família, mais especificamente para a cidade de Cachoeira, Bahia. 

O senhorzinho dono da fazenda começou a estabelecer comigo uma relação de amor, 

que com o tempo virou uma relação de violência e dominação, pois a posição social de 

senhor/escrava era uma relação de poder, subjugamento, violência física, moral, estupro e 

exploração humana. Ele fazia ameaças constantes para minha família, no intuito de continuar 

me usando, mantendo-me prisioneira por completo, para explorar meu corpo sexualmente. Ele 

me colocava no tronco, batia, humilhava. O que era uma paixão no começo, deixou de existir, 

e o que restou foi apenas o desespero e sofrimento. A imposição do poder não lhe permitiu 

                                                             
5 O Angical é um trabalho realizado especificamente para a passagem de espíritos cobradores. O nome Angical 

deriva de um Arraial que existia no Sul da Bahia, primeiramente chamado Abóboras, existindo neste local  as 

Fazendas 3 Coqueiros e dos Ferreiras. Neste Arraial, e redondezas, no período do Brasil império, milhares de 

espíritos encarnaram provocando grandes desatinos, gerando tristes carmas, haja visto os dramas desenvolvidos 

no palco da vida escrava. Nossos mentores, alcançando a condição mediúnica, autorizaram este trabalho, 
adequado para a vida destes espíritos com os quais contraímos débitos, para a rica oportunidade do reajuste. 

“Então eis porque Deus nos confronta frente a frente com as nossas vítimas do passado e delas ou por elas, 

inconscientemente, sentimos na carne o que as fizemos sentir. Hoje, nos Templos do Amanhecer, os mais 

esclarecidos buscam os que ainda estão nas trevas ou no alcance de suas cobranças. Agem, se esclarecem e se 

voltam para Deus”. Disponível em: <http://www.valedoamanhecer.com/noticias/index.php?id_noticia=149>. 

Acesso em: 24 jan. 2015. 
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quebrar as convenções, nem deixar de lado a sua tirania de senhorzinho, e conceder para mim 

a carta de alforria.  

Em meio a estes conflitos engravidei. Ele não queria aquele filho e ameaçou minha mãe 

de morte, que foi obrigada a fazer um preparado de folhas, para que o aborto acontecesse. 

Diante daquele quadro triste eu perdi meu filho (espírito este que perdeu a encarnação por 

conta da falta de amor e compreensão daquele homem tirano). Após esse desfeche infeliz, a 

dor ainda conseguiu se tornar maior, pois o desamor daquele homem era tão grande que ele 

matou toda a minha família. Desconsolada, eu resolvi fugir, mas, ele ao saber disso, me 

perseguiu na tentativa de me capturar para tudo voltar a ser como antes. Ele me alcançou 

quando eu estava perto do rio que cortava a fazenda, tentou me tomar e eu, no ápice do 

desespero, pulei no rio e morri afogada. A liberdade era um sonho, e esse sonho morreu 

afogado comigo. 

Desdobramento atual: Nessa encarnação atual nos reencontramos no mesmo lugar onde 

300 anos atrás tivemos essa triste passagem. Esse espírito de senhorzinho reencarnou e voltou 

para Cachoeira, assim como eu. O espírito do filho que foi abortado e que fez a comunicação, 

relatando a história para mim, me perdoou porque fui obrigada a fazer o aborto. É importante 

ressaltar que nesta encarnação as posições foram diferentes, este homem (que outrora foi o 

senhorzinho) nesta vida não teve nenhum tipo de relacionamento amoroso comigo, apenas nos 

encontramos e reajustamos. Esse Angical (trabalho no qual temos a oportunidade de dialogar 

com nossos cobradores e vítimas do passado) ocorreu entre 2012 e 2013, período no qual eu 

já residia em Cachoeira. 

 

Arábia I 

Quando vivi na Arábia, minha família era muito rica e meu pai era um homem 

dominador e intolerante. Neste contexto de submissão e aprisionamento, eu me apaixonei por 

um rapaz de família humilde, e ele por mim, mas nossas famílias eram contra estarmos juntos, 

e fizeram o possível para que desistíssemos de nos unir, principalmente meu pai, que passou a 

ser mais violento e a me deixar num porão acorrentada e com fome. Apenas minha mãe (que é 

o mesmo espírito de minha mãe nessa vida) compreendia aquele sentimento e tentava me 

ajudar, pois via com dor e repulsa a imposição do poder de meu pai, e sua crueldade sobre 

mim, que era sua filha. Meu pai, um ditador, me prendia em casa, batia e mantinha 

prisioneira.  

A mulher nessa sociedade era um objeto de negociação, usada nos jogos de interesses 

da família. Assim, o casamento tinha que ser consentido e aceito, sobretudo pelo pai, porque 
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envolvia dinheiro, riqueza e as posses da família. O que parece distante, ainda hoje é comum 

em muitas sociedades. A imposição do desejo, do poder do meu pai sobre mim, sobre minha 

virgindade, sobre meu corpo, sobre minha condição de mulher que deveria ser submissa às 

ordens dos homens da família, foi algo muito forte nessa encarnação.  

Eu e ele nos encontrávamos às escondidas. Em meio a esse envolvimento, fiquei 

grávida, e combinamos em fugir para vivermos juntos, ter nosso filho. Meu pai descobriu, 

impediu nossa fuga e mandou matar a família do homem que eu amava. Ele, por sua vez, 

cheio de ódio, matou meu pai. Por toda a desgraça que aconteceu, acabamos longe um do 

outro. Tempos depois tive o filho, e com o passar dos dias fui definhando e morri de desgosto. 

Ele também morreu, e o nosso filho não sei dizer ao certo o que aconteceu com ele, pois não 

foi relatado para mim.  

Desdobramento atual: O espírito que veio no Angical foi o do homem que me amava, 

aquele com quem eu queria viver. Na oportunidade, ele veio apenas me contar o que 

aconteceu naquela vida; depois do diálogo que tivemos, ele me perdoou e eu o perdoei. 

Alguns personagens da encarnação descrita acima estão presentes nessa atual vida, entre eles, 

posso mencionar que o espírito que foi minha mãe é o mesmo dessa, e o filho que tive e não 

criei porque morri está reencarnado atualmente e o reencontrei em Cachoeira, espírito este 

com o qual criei um laço de amor e respeito. Esse Angical ocorreu entre 2013 e 2014, período 

no qual eu já residia em Cachoeira. 

 

Arábia II 

A dor começou a me acompanhar desde cedo, pois meus pais não tinham condições de 

me criarem, então resolveram incumbir um tio dessa tarefa. Os anos foram passando, fui 

crescendo e ficando bonita, despertando os olhares das pessoas que me encontram. Na sua 

mente deturpada, doentia, meu tio começou a me desejar, e a mulher dele, percebendo suas 

intenções ruins, imundas, me botou para fora de casa, me jogou num lugar feio. 

Diante do abandono, do medo, um homem me encontrou, ofereceu ajuda, se mostrou 

amigo, cuidou de mim, mas logo depois me vi em uma situação de prisioneira: ele começou a 

me obrigar a dormir com outros homens, fui jogada no mundo da prostituição, onde as 

mulheres eram iludidas com as palavras e feitas de escravas. Nós éramos obrigadas a nos 

prostituir. Lá, a escravidão sexual imperava.  

Esse homem se dividia entre o desejo de amar, que começou a ter por mim, e o papel de 

meu impositor daquela condição sub-humana. Ele trazia o que comer e vestir; do seu jeito 
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torto tentava amenizar minha dor, mas não me libertava. Existia uma dualidade nos nossos 

sentimentos, pois nossa relação pendia entre amor e ódio. Ele me fez sofrer muito.  

Meu tio, tempos depois da minha partida, descobriu onde eu estava e foi atrás de mim e 

no meio desse encontro terrível, onde ele mostrou seu desejo imundo, seu olhar nojento, ele 

tentou me agarrar, então entramos em confronto físico e eu o empurrei da escadaria daquele 

casarão. Ainda cambaleando pela queda, ele tentou ir atrás de mim e aquele homem que me 

mantinha escravizada, e que dizia me amar, correu em minha defesa e entrou em luta com 

meu tio, que acabou morto.  

Desdobramento atual: O espírito que fez a comunicação foi o de meu tio, que me pediu 

perdão pelo que fez. O homem que me escravizava atualmente está reencarnado e a relação 

que existe entre nós, hoje, é de compreensão e carinho.  

 

Escócia 

Eu, Madlene, vivia na Escócia com meu marido que se chama Jhon. Nós tínhamos 

quatro filhos, sendo que a mais nova tinha três anos e se chamava Carolaine, e o mais velho 

tinha onze anos.  

Vivíamos em meio à pobreza e o medo. Nossa família era despojada de posses, e o que 

Jhon ganhava, ele gastava com o vício do álcool; não trazia comida para mim, nem para as 

crianças. John bebia muito e era sempre violento comigo: me batia, agredia verbal e 

fisicamente em qualquer lugar, em público ou em casa, na frente de nossos filhos, que 

presenciavam todo tipo de situações, e o pior de tudo era que ele batia nas crianças e eu sofria 

mais ainda, porque eu amava meus filhos. 

Eu tinha complicações na condição de gestante, não podia mais engravidar, pois corria o 

risco de morrer. Porém, Jhon não media o tamanho dos seus atos. A maldade lhe consumia, e 

numa das vezes que se impôs violentamente, me obrigando a dormir com ele, acabei 

engravidando. A gravidez foi complicada e no dia do parto, apesar do meu esforço e do amor 

que eu já tinha por aquele filho, o bebê nasceu morto; ele era um menino. Nos olhos daquele 

homem que se dizia meu marido, eu via o seu desejo de que eu morresse, e foi o que 

aconteceu. Eu também não resisti, pois já havia ficado muito debilitada tanto pelas outras 

gravidezes, quanto pela vida sofrida, pela violência, e acabei morrendo também. 

Desdobramento atual: O espírito que se comunicou comigo foi Jhon, meu marido. O 

bebê que nasceu morto é um espírito que reencontrei nesta vida e que na encarnação da 

Arábia I já tinha vindo como meu filho, e mais uma vez não tivemos a oportunidade de nos 



29 
 

reajustarmos pelos desatinos de outros espíritos. Esse Angical ocorreu em 15 de dezembro de 

2014. 

 

Índia  

Eu, Naomi, vivi numa era distante na Índia. Minha família era humilde. Eu, meu irmão, 

meu pai e a minha mãe vivíamos de fazer tecidos, tecíamos os fios para ganhar a vida. O lugar 

era pobre, meu pai vivia embriagado, e minha mãe tomou o posicionamento de cuidar e reger 

a casa, buscando a sintonia para ajudar a erguer a família.  

Quando me tornei mulher, a beleza que eu possuía despertava o desejo dos que me viam 

e até mesmo os ricos ambicionavam me possuir. Um homem poderoso se encantou por mim e 

eu por ele, mas o começo de tudo já foi prenúncio de sofrimento, pois ele me comprou na mão 

de minha mãe. Ofereceu a ela muito ouro; fui vendida; fui comercializada como objeto. 

Meu irmão, que nessa época só tinha sete anos, não queria que eu partisse, pois era 

muito apegado a mim e ele previa que a aflição podia nos atingir, e foi isso que de fato 

aconteceu. Toda a paz se perdeu. O lar de minha família humilde estava a um passo de 

desmoronar. A festa de casamento durou quase 30 dias. Inicialmente existiu paixão, mas ele 

foi se mostrando cruel, pois tinha muito ódio no coração e era ambicioso, queria roubar a 

riqueza da própria família. O ciúme dele foi crescendo; ele não me deixava sair de casa. Eles 

me vestiam como uma rainha, coberta de ouro, de prata, de joias, mas era prisioneira, vivia 

trancafiada dentro de um quarto.  

Meu pai se entregou cada dia mais ao álcool. Logo depois que me casei, ele 

desencarnou e não pude ir à cremação dele. Tempos depois, minha mãe também morreu e 

meu marido também não me permitiu ir me despedir dela. Dessa forma, meu irmão, que era 

apenas uma criança, agora só tinha a mim. Ele queria me ver, ficar comigo, mas trancafiada 

naquele lugar, a única coisa que eu podia fazer era chorar, lamentar. Sofri muito. Meu 

pequeno irmão ficou a vagar muito tempo e depois morreu.  

Ele gostava de me exibir diante da sociedade poderosa; eu era apenas um troféu. As 

duas mulheres que cuidavam de mim planejavam minha morte, desejavam estar no meu lugar, 

serem rainhas. Às vezes me davam de comer, e às vezes me maltratavam a mando dele. Eu 

sofria calada. A certa altura fiquei grávida, e esse filho por vir se tornou uma pequena alegria, 

pois ganhara dos deuses uma luz para meus olhos, mas nem isso apaziguou a ira daquele 

homem. Os maus tratos já demonstravam os sinais no meu corpo debilitado. Sem comer, sem 

beber, morri, e o filho junto comigo não pôde chegar ao plano físico. Aquelas mulheres que 

desejavam roubar meu lugar também se deitavam com ele e, depois que eu morri, planejaram 
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matá-lo. Deram várias punhaladas nas costas dele. Assim, ele também pagou; sofreu por tudo 

que causou a nós três.  

Desdobramento atual: A riqueza material não tem nenhum valor diante do astral 

superior. Estas duas mulheres e esse homem que foi meu esposo, atualmente estão encarnados 

e fazem parte de minha vida, hoje cada um ainda paga pelos erros de vidas passadas.  

 

Sinhazinha/noiva
6
 

Eu, Elza, vivia numa fazenda com meu pai e meu irmão Alfredo; nós éramos 

empregados, quase escravos. Meu pai num ato impensado deu minha mão para Marcos, filho 

do sinhorzinho, dono da fazenda, tempos depois ele faleceu/desencarnou e seu filho assumiu o 

lugar, e casou-se comigo. Meu pai não imaginava que meu sofrimento ia ser tão grande nessa 

união, pois meu marido passou a mostrar a sua personalidade forte, os ciúmes, a maldade, e a 

sua face mais cruel se revelou contra mim. Minha vida, que já era difícil, tornou-se pior, virou 

um inferno com a perseguição, as agressões físicas, verbais, e o aprisionamento.  

Meu pai se arrependeu de ter concedido minha mão; ele e meu irmão nada podiam fazer 

e sofriam junto comigo. Alfredo resolveu tentar me ajudar, armou um plano para fugirmos da 

fazenda, mas Marcos, sempre atento, descobriu e matou o meu irmão. Eu e meu pai ficamos 

desconsolados, choramos, sofremos muito pela morte de quem nós amávamos e por 

continuarmos prisioneiros daquele homem. 

 

Essa vida  

Quando criança e adolescente as indagações me envolviam, questionava-me sobre a 

existência de outros momentos, da vida fora da matéria, de seres extraterrenos, de outras 

dimensões, de Deus, até o momento aos 17 anos de idade em que encontrei o Vale do 

Amanhecer, uma doutrina espiritualista, que acalentou meu espírito, trazendo um arsenal de 

conhecimento, aprendizados e energias. Foi na doutrina que a fé, o mistério, a magia, a 

sensibilidade e a criatividade se tornaram elementos ainda mais fortes nessa vida, pois fui 

percebendo como as conexões entre tempos-espaços diferentes são muitas, e que elas 

carregam traços, rastros das várias encarnações que vivemos e a constatação de sermos 

portadores de baús/malas/diários, os quais precisamos abrir e que isso nos torna seres dotados 

de capacidades que nem imaginamos ter. 

                                                             
6  Esta encarnação não teve desdobramento atual, pois o espírito que fez a comunicação não falou nada sobre 

pessoas que são desta vida e que foram da encarnação de sinhazinha também.  
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Eu, Geisa, percebo que nesta encarnação alguns reflexos das 6 vidas citadas sempre se 

fizeram presente nos caminhos, encontros, nas escolhas, repulsas e desejos que carreguei e 

carrego. Desde nova sentia uma revolta e, ao mesmo tempo, um medo muito grande de sofrer, 

de ser enganada, de ser violentada. Esse pavor sempre me acompanhou, e até hoje tenho 

horror em ouvir histórias sobre isso, fico enojada só de imaginar. Esses fantasmas 

influenciaram de modo determinante o desenrolar dos meus relacionamentos, pois sempre 

existia de minha parte uma retração enorme, a angústia me tomava, o medo me envolvia, e 

sempre ficava aterrorizava com qualquer coisa que fugisse do meu controle. Assim, essas 

relações que tive foram permeadas de situações de dor, sofrimento, abandono e violência 

moral. As violências presentes nas outras seis vidas foram muito mais cruéis e massacrantes  

do que o que vivenciei (e vivencio) nessa encarnação, mas é nesse momento atual que se 

descortina diante dos meus olhos físicos e espirituais esse conjunto de sensações, vivências 

que fazem parte de meu transcendente e que de forma mesmo que sutil ainda enviesam minha 

vida, portanto, essa encarnação é uma caixinha de Pandora, composta de pedaços de espelhos 

que refletem outras vidas, outros lugares, amores e dores. 

Essa vida na obra que desenvolvi pode ser considerada o ponto de partida e chegada, 

pois é o lugar onde estou agora e foi nela que descobri o que se passou nas outras seis 

encarnações. A partir disso fui buscar conhecer as vivencias, dores e horrores das seis vidas e, 

depois de portadora dessas sensações, retorno para essa encarnação enquanto Geisa, com um 

olhar diferente. Então encontro o ponto de chegada que é instaurar As 7 vidas de Kassandra 

nesse tempo-espaço. 

Além da doutrina, dois pontos fundamentais da construção de minha trajetória e, 

consequentemente, da produção desse produto-técnico artístico, foram as duas cidades, 

Alagoinhas (onde nasci, me criei e reencontrei alguns dos que estiveram nas encarnações 

mencionadas, inseridos no seio de minha família), e Cachoeira, onde reencontrei alguns dos 

homens que foram meus opressores e alguns dos meus filhos naquelas seis vidas. As 

aproximações e relações estabelecidas com estes homens atualmente foram diferentes, assim, 

essa encarnação serviu como um portal, como um lugar de desconstrução da violência, através 

do qual me tornei modificadora de minha própria realidade e creio que o produto técnico-

artístico realizado reflita isso. 
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3.2 SÍMBOLOS E SIGNIFICADOS 

 

A elipse é um dos símbolos usados na instalação. Ela também é conhecida como 

mandorla
7
, palavra de origem italiana que significa amêndoa. (CUNHA, 2005, p. 139).  

É comum em imagens religiosas antigas ver a representação de figuras sacras, de santos 

envoltos em uma mandorla, pois ela serve para conferir à imagem central dentro dela uma 

glória ou halo de luz. Um exemplo disso é a figura de Cristo, normalmente representado com 

ela. Assim, ela é tida como um símbolo do Cristianismo. 

A forma elíptica possui vários significados, podendo levar o observador a múltiplas 

associações, mas na obra As 7 vidas de Kassandra, as ideias comunicadas são as de que a 

elipse representa, assim como a do Vale do Amanhecer, um portal de desintegração de forças 

negativas e reintegração de forças positivas. Nesse sentido, as lembranças ruins estariam 

sendo expostas e desintegradas e o que surgiria a partir disso seria a libertação da dor e a 

possibilidade de reflexão para o espectador sobre o tema revelado.  

 

. 

 

 

 

 

 

Ela também é utilizada simbolicamente em um trabalho chamado Abatá
8
, no qual os 

médiuns se posicionam de modo a formar uma elipse, pois se acredita, através deste 

                                                             
7 Outra denominação para a forma da mandorla é Vesica Piscis, termo em latim que significa vesícula de peixe. 

(CUNHA, 2005, p. 154) 

 
8 “O Abatá é um trabalho de forças que se deslocam em eflúvios curadores. Este trabalho Indiano, dos homens 

andarilhos, que diziam: no ciclo de um Abatá tem um povo celestial: médicos, curandeiros, enfermeiros, 

negociantes, enfim, tudo o que o Homem precisa na sua hora. O Abatá cura todas as dores!” (Tia Neiva, 

22.4.84). Disponível em: <http://exiliodojaguar.blogspot.com.br/2011/07/abata.html>. Acesso em: 14 fev. 2015. 

Figura 14. Imagem da Estrela Cadente, em Brasília. 

No centro da estrela fica a elipse, vista na foto mais 

para o lado direito. Disponível em: 
<https://ipebrasilia.wordpress.com/2012/09/22/vale-

do-amanhecer-templo-de-fe-no-planalto-

central/100_0985/>. Acesso em: 12 fev. 2015 
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posicionamento e ritual, invocar forças para a libertação dos espíritos e limpezas dos 

caminhos dos participantes. Na obra, eu posicionei os baús como se organiza as pessoas no 

Abatá, pois cada um deles representa uma força na concepção de As 7 vidas de Kassandra. A 

sequência dos baús seguiu a hierarquia de descoberta de cada encarnação: esta vida, a de 

Escrava, Arábia I, Arábia II, Escócia, Índia e Sinhazinha. O comandante do Abatá convoca as 

pessoas para se posicionarem. Como esta vida simboliza um ponto de descoberta e tomada de 

consciência sobre o que aconteceu nas outras, coloquei-a como comandante do processo. 

 

 

Figura 15.  Esquema indicativo do posicionamento das pessoas no Abatá 

 

No mundo muçulmano ainda é comum as práticas de mutilações genitais e meninas com 

quatro anos, por exemplo, são forçadas a casar com homens entre os 20 e 25 anos, ou seja, 

elas são negociadas como mercadorias, são violentadas e apanham de seus maridos. Além do 

já mencionado, as mutilações faciais e corporais, as queimaduras com ácido, o enterro de 

pessoas vivas, e o apedrejamento, são coisas feitas normalmente contra as mulheres 

mulçumanas. A Arábia é um dos países onde mais se pratica a violência contra a mulher e o 

niqab
9
 é uma peça do vestuário obrigatória para muitas delas, pois o rosto é visto como uma 

parte íntima, mas isso não justifica o molestamento feito às mulheres que não seguem esse 

costume. Me apropriei deste véu para fazer uma crítica ao cerceamento da liberdade que as 

mulçumanas têm, sobre a falta de poder sobre seus próprios corpos e aos retalhamentos que 

muitas vivem por não seguirem tradições que lhes são impostas.  

                                                                                                                                                                                              
 

 

 
9
 Véu que cobre completamente a cabeça e o corpo, deixando de fora apenas os olhos. Ele é um traje típico na 

Arábia e em outros países. Disponível em: <http://theagenda.tvo.org/blog/agenda-blogs/why-wear-niqab>. 

Acesso em: 14 fev. 2015. 
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O filó branco foi um dos materiais adotados para a instalação, pois ele tem como 

propriedades a leveza, a transparência, ou seja, a possibilidade de se ver através. Além disso, 

ele já era um elemento que estava presente na ornamentação do Templo do Vale do 

Amanhecer e também nas indumentárias que são usadas em alguns rituais, ou seja, já fazia 

parte do meu cotidiano doutrinário há muito tempo, posto que sou integrante da doutrina há 

10 anos. O filó tem uma simbologia por ser entendido no trabalho como um véu que está 

sendo descortinado, aberto, para que as pessoas acessem as imagens e histórias. Ele, aliado à 

pintura no chão de cor branca, também transparente (qualidade que deixa entrever o solo), 

serviu como um instrumento eficaz para construir um espaço que remetia à transcendência e 

permitia as pessoas imergirem na atmosfera criada. Por entre os véus da vida, existia um 

mundo a ser desvendado pelo observador. 

 

 
 
 

 

 

Figura 16. Mulher com niqab. Disponível 

em: <http://theagenda.tvo.org/blog/agenda-

blogs/why-wear-niqab>. Acesso em: 14 fev. 

2015. 

Figura 17. Imagem de Pai Seta Branca, mentor espiritual do Vale 

do Amanhecer, envolto em véu (filó). Disponível em: 

<http://noticias.r7.com/distrito-federal/fotos/comunidade-do-vale-

do-amanhecer-recebe-cinco-mil-pessoas-por-semana-em-busca-de-

cura-06122013?foto=4#!/foto/4>. Acesso em: 14 fev. 2015 
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Kali é uma deusa do hinduísmo
10

, que apresenta um aspecto feroz de guerreira e, ao 

mesmo tempo, traços de amor. Ela é considerada a Deusa do tempo, pois rege o passado-

presente-futuro e governa a criação, preservação e destruição; assim, ela controla a memória 

ancestral. Pode-se fazer uma alusão de Kali à deusa grega Atena, por sua característica de 

deusa das batalhas. Ela se opõe a violência contra a mulher e é também a responsável pelas 

atividades de reencarnação, sexuais, etc. O mito, adoração e rituais ligados a ela denotam e 

evocam as forças da natureza, ou seja, existe uma ligação destas forças aos ciclos da mulher, 

as quais se fazem presentes no útero feminino, que é o lugar do renascimento. Ela aparece 

com seus cabelos negros, longos e soltos, o que representa a liberdade e a autonomia que a 

mulher tem. Na maioria das representações sua face é avermelhada, sua língua está fora da 

boca, o que simboliza sua aversão pela vulgaridade e pela conduta mundana, violenta. As 

diversas mãos que essa deusa possui representam também o poder de realização de muitas 

mulheres unidas. Ela foi escolhida para ser um dos símbolos da instalação, por ser uma deusa 

(mulher) associada à capacidade feminina de lutar por mudança, de gerar a vida, de se opor à 

violência, posto que As 7 vidas de Kassandra é uma forma de luta por igualdade e liberdade. 

Além disso, podemos associar ao controle que ela tem sobre o tempo a questão de meu 

trabalho abordar vidas diversas, tempos diferentes, pois somente conhecendo o passado 

podemos modificar o presente para termos um futuro melhor.  

Taj Mahal é um monumento que foi erguido como símbolo do amor de um rei indiano 

chamado Shah Jahan a sua esposa predileta, Aryumand, depois de sua morte. O rei ordenou a 

construção em homenagem a sua amada, que não resistiu ao parto do seu décimo quarto filho. 

O intuito de usar a imagem do Taj Mahal foi o de macular a estrutura desse símbolo do amor, 

pois uma fachada bonita também pode esconder as suas histórias de opressão e violência. 

Como é sabido, esse monumento fica na Índia, um dos países onde as mulheres mais sofrem 

violência e onde eu vivi oprimida em outra encarnação, ou seja, enquanto existe um símbolo 

como este naquele lugar, naquele mesmo país a cultura de tratamento em relação à mulher 

está longe de ser um bom exemplo. 

 

 

 

                                                             
10

 Principal religião da Índia, o Hinduísmo é um tipo de união de crenças com estilos de vida. É uma das 

maiores religiões do mundo em número de seguidores. O Hinduísmo se caracteriza pela junção de diferentes 

manifestações culturais e religiosas. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/religiaosoci 

ais/hinduismo.htm>. Acesso em: 10 fev. 2015. 

 



36 
 

4 CAMINHOS E PROCESSOS 

 

O processo de criação e produção de cada baú e das imagens, respectivamente, de cada 

encarnação foi complexo, pois envolveu forças positivas e negativas, mediante as vibrações 

dos envolvidos, sejam encarnados ou desencarnados.  

 Cada baú foi uma espécie de rito de passagem (de reviver, sentir, de chorar novamente 

e transformar aquela dor em força criativa e criadora), uma oportunidade de incorporar 

novamente aquela persona da vida real nesta atual vida, de me colocar de novo naquela 

roupagem ao me vestir, maquiar e me entregar aos sentimentos. Ao reviver cada uma destas 

mulheres que já fui, realizou-se uma espécie de performance de ser o que já se foi. Ainda é 

incômodo falar sobre tais vivências, pois os sentimentos são ruins e intensos, mas julgo 

necessário fazê-lo.  

A performance permeou todos os momentos do trabalho, principalmente na 

transformação das fotos, com os atos de rasgar, queimar, costurar, perfurar, etc. À medida que 

eu fazia cada uma dessas coisas, eram minhas próprias vidas que eu estava modificando e 

expurgando pelos gestos, os sentimentos guardados. A performance de mim enquanto artista e 

espírito que viveu todas estas encarnações também marcou o processo, com o tocar e inserir 

em cada baú, de modo delicado ou violento, imagens, correntes, tecidos, pregos, pedaços de 

ferro, etc.   

Em cada baú tentei caracterizar um pouco do que foi cada encarnação, seja através das 

propriedades matéricas de tecidos e materiais diversos dados aos baús, ou pelas fotos e 

desenhos dispostos em cada um deles. 

A disposição das fotos representa as histórias saindo desses baús, baús estes abertos por 

minhas mãos, pois são as minhas histórias de vidas, sendo mostradas por mim, por isso eles já 

se apresentavam abertos, demonstrando a minha atitude (que acredito seja de coragem) em 

contar um pouco do que foi estar em cada um daqueles lugares, portando nomes e identidades 

diferentes. 

Os baús, mesmo estando abertos, possuíam ainda mistérios a serem desvendados a 

partir do olhar de cada observador. Existem coisas veladas, das quais não trato de forma 

evidente ao observador. Portanto, os baús abertos também guardam seus segredos. São como 

as pessoas que mesmo demonstrando seus sentimentos, seus desejos, também guardam coisas 

no seu íntimo, as quais às vezes nem imaginamos; sabemos e vemos apenas aquilo que elas 

nos permitem ver. Outro aspecto que denota esse caráter de velar, presente nos baús, são os 
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escritos, que praticamente não podem ser lidos, por serem eles quase imperceptíveis, mas 

signos fundamentais de expressão e comunicação que se fazem presentes exatamente pela 

impossibilidade de se desvelarem seus significados, já que as condições em que são 

apresentados não permitem sua leitura. Justamente por esse motivo assumem caráter 

simbólico de implicação de algo dito e que não chega ao destinatário, bem como se mostram 

como aspecto formal gráfico do desenho das letras e anotações à mão, índices da sensibilidade 

e necessidade da expressão humana.  

Os baús possuem elementos os quais, se fossem tocados, poderiam machucar 

seriamente o observador. Esse foi um dos motivos de minha opção por eles não serem 

manuseados pelas pessoas. O da Escrava, por exemplo, tinha incrustações de ferro (velho e 

enferrujado), pregos e vários pedaços de espelhos com pontas afiadas, sendo que mesmo 

tomando cuidado ao mexer neles, eu mesma, algumas vezes, me machuquei ao manipulá-los, 

tanto na construção deles como no transporte de um lugar para outro. Então, foi preferível que 

os baús fossem postos abertos para serem vistos, sem a necessidade do toque.  

Os elementos inseridos nos baús representam também a fragilidade, outro motivo para 

evitar o toque por parte do observador. No de Sinhazinha, por exemplo, o revestimento era de 

papel manteiga, e qualquer gesto mais brusco, descuidado, poderia danificar sua estrutura. O 

indiano possui desenhos que ao passar a mão podem ser manchados ou apagados facilmente e 

as miçangas coladas no fundo do baú poderiam se desprender com um movimento grosseiro. 

Dessa forma, a fragilidade da obra como um todo se assemelha à minha vulnerabilidade 

enquanto mulher nessas vidas que tive. As 7 vidas de Kassandra tem o propósito de mexer 

com os sentimentos das pessoas, de causar incomodo. A própria posição do observador em ter 

que entrar na elipse, curvar-se, olhar para baixo, para cima, esforçar-se para ver os detalhes, 

fazia parte do ritual que a instalação “pedia”, pois era o movimento de se sentir 

desconfortável (assim como cada uma das mulheres ali representadas) que podia desencadear 

nos transeuntes a reflexão sobre os papéis, dores e repressões que elas vivenciaram.  

As fotos arrumadas mais na vertical, subindo, são como energias depositadas na elipse, 

que estão sendo manipuladas, transformadas e sobem para o astral, pois são devolvidas com 

outro valor, com outro polo: aquilo que era negativo vai se metamorfoseando em instrumento 

de iluminação, em uma obra à serviço da não-violência. Por isso as fotos foram dispostas 

nessa posição, como se tivessem perdendo o peso, deixando aquele lugar meramente sombrio, 

sujo, de inexistência, e vão ganhando um lugar de visibilidade, de desencadeador de 

mudanças dessas próprias histórias e das pessoas que passam por ali. O portal é esse captador 

e transformador de forças e creio que cada pessoa que adentrou esse lugar, o espaço criado, a 
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elipse, também emanou suas sensações, sentimentos e reflexões. Esta foi uma das minhas 

motivações em conceber As 7 vidas de Kassandra.  

 

 

4.1 ITINERÁRIO: PRIMEIROS PASSOS DA CONSTRUÇÃO 

 

Para o desenvolvimento da instalação ocorreram algumas etapas. Foram elas: 

a) Produção dos baús, cujas estruturas em compensado são todas iguais, em tamanho, cor 

e formato.  

b) Realização de interferência nos 7 (sete) baús, através de colagem, pintura, desenho e 

incrustações de objetos diversos. 

c) Pesquisa de imagens sobre cada encarnação, abrangendo vestuário, lugares, cultura, 

entre outros. 

d) Escolha das roupagens, objetos, cenários, para a realização de cada ensaio fotográfico.  

e) Produção e seleção das fotografias, desenhos e pinturas. 

f) Confecção de interferências manuais nas fotografias, desenhos e pinturas. 

 

 
 

Figura 18. Conjunto de desenhos e pinturas representativas das 7 (sete) encarnações. Foto: Geisa Lima. 
 

 
 

Figuras 19 e 20. Baú sem interferência. Seleção e impressão das fotografias. Foto: Geisa Lima. 
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Figuras 21 e 22.  Em ambas imagens visualiza-se o processo de interferência nas fotografias. Foto: Geisa Lima. 

 

Contei com a ajuda de alguns amigos para assumirem a identidade das pessoas que 

fizeram parte das histórias de minhas vidas; assim, os ensaios fotográficos foram produzidos 

com a ajuda de amigos e familiares, tanto na captação da imagem, como na presença nas 

fotos. Nesse processo, foi observado o posicionamento de cada um na cena, a expressão, a 

composição, a luz, o enquadramento, enfim, tudo que pudesse colaborar ou não para o melhor 

resultado. Cada ensaio teve como resultado uma grande quantidade de fotos, alguns deles 

ultrapassaram 200 fotografias captadas entre imagens em preto e branco e em cores.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 23. O conjunto de fotografias acima são representações das 7 (sete) encarnações, sem as 
interferências. Da esquerda para direita: foto dessa vida, foto de escrava, duas fotos da Arábia I, foto 

da Arábia II, foto de Escocesa, duas fotos de Indiana e uma de Sinhazinha. 



40 
 

Posterior a cada ensaio foi realizada a seleção das fotos, a impressão e, por fim, as 

interferências mais diversas e de vários tipos: costura com linha vermelha, perfuração com 

tesoura, pregos e grampos, queimaduras com fogo, ranhuras com tesoura, inserção de papel e 

gazes pra dar aspecto de feridas. Algumas fotos foram rasgadas em pedaços e remendadas, 

outras foram manchadas com gotejamentos de esmalte vermelho, para serem dispostas nos 

baús que iriam compor cada encarnação. Os atos de queimar, costurar, furar, arranhar, 

perfurar com pregos, rasgar, pretendem ser metáforas que se relacionam às dores e violações 

que muitas mulheres vivenciam e que eu também vivenciei. O uso de elementos que remetem 

à ideia de sangue foi adotado, pois as cenas e a carga de sentimentos nelas já eram muito forte 

para se utilizar outro material; assim pensou-se na imitação do fluido através do esmalte 

(substancia utilizada desde outros trabalhos artísticos) que remete à feminilidade.  

 

 
 
 

 

 

 

A performance permeou todo o processo de reviver essas identidades novamente e de 

interferir nas fotografias, por isso alguns dos objetos usados nos ensaios fotográficos foram 

inseridos na instalação junto aos baús, a exemplo da saia escocesa, das algemas, do lenço 

indiano, de brincos e pulseiras, do torço da escrava, do cinto de moedas, pois fizeram parte do 

meu processo de performatizar, de reviver cada uma dessas mulheres novamente.  

 

 

4.2 DESENHANDO AS 7 VIDAS 

 

Ao tempo em que as etapas do processo criativo foram sendo feitas, as energias se 

faziam presentes junto com cada lembrança. Cada vida teve um dia diferente para a realização 

do ensaio fotográfico. As sensações que revivi fazendo a criação da instalação foram tão 

Figura 24. Conjunto de fotografias representativas das 7 (sete) encarnações, com as 

interferências. Da esquerda para a direita: foto dessa vida, foto de Escrava, foto da Arábia I, 

foto de Escocesa, foto de Indiana, uma de sinhazinha, foto da Arábia II, foto de Escrava e foto 

da Arábia I. 
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intensas que às vezes era difícil me livrar do que estava sentindo. Ao recriar algumas cenas 

das vidas passadas não calculei que seriam experiências tão fortes e importantes, sobretudo 

para o processo criativo; Foi a partir dos sentimentos revividos, ao me colocar como cada uma 

destas mulheres novamente, que a obra ganhou consistência, na riqueza de elementos e 

expressões. 

Para cada um dos 7 (sete) baús foram dadas características distintas. O primeiro baú 

interferido foi o da escrava; nele utilizei: cola, jornal, correntes, pedaços de ferro velho, tinta e 

pregos para obtenção de uma texturização e um aspecto de envelhecido. Os elementos usados, 

como as correntes, buscavam fazer alusões à escravidão e as cores preta e vermelha tinham o 

intuito de conferir dramaticidade. Nesse baú tinham dispostas 12 fotografias e cinco 

desenhos/pinturas.  

 

 
 

         Figuras 25 e 26. Produção do baú de Escrava. Finalização do baú. Foto: Geisa Lima. 

 

A produção do ensaio de Escrava foi descontraída até um certo momento, onde o 

desespero, a vontade de gritar, de correr, fugir, eram maiores do que qualquer coisa. Na 

ocasião, fui pega de repente, não sei como, por uma energia estranha e densa, e o desespero 

tomou conta de meu íntimo. Neste momento, estávamos praticamente finalizando as fotos, eu 

ainda estava acorrentada ao tronco, quando comecei a gritar “me solta” e a me debater 

tentando livrar-me das correntes; comecei a chorar. Meu espírito se transportou e eu me vi 

amarrada no tronco, desesperada e sendo violentada em frente a outras pessoas. A cena foi 

triste, muito triste. Os que estavam ajudando na realização do ensaio demoraram a perceber 
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que eu não estava encenando ou brincando, fato é que demorei um pouco a voltar ao normal e 

perceber que aquilo foi em outro momento, em outra vida.  

O clima de tensão e desconforto foi imenso no ensaio fotográfico da encarnação de 

Escocesa. Me senti sufocada e todos que me acompanhavam na produção das imagens 

fotográficas estavam angustiados e ansiosos para que tudo acabasse logo. Talvez meu 

sentimento enquanto Madlene fosse esse, de desejar com todas as forças que o sofrimento que 

eu e meus filhos vivíamos acabasse logo, que a vida tomasse outro rumo.  

 

 
 

 

 

 

O baú de Escocesa foi forrado com um tecido xadrez, para remeter ao Kilt, traje típico 

da Escócia. Ele foi rasgado com tesoura em alguns lugares e pintei estas aberturas com tinta 

vermelha e preta, para parecerem perfurações. Nas aberturas foram coladas algumas 

fotografias. Essas frestas eram as feridas no tecido da alma, na história daquela mulher. Esse 

baú agrupou 18 fotografias e quatro desenhos/pinturas. 

 

Figuras 27 e 28. Fotografia da encarnação de Escocesa e, à direita, a mesma 

imagem impressa e interferida (neste caso rasgou-se a foto em pedaços e se 

reconstruiu, juntando os pedaços e colando-os). 
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No ensaio da Arábia I existia a presença de um homem que representava meu pai 

opressor, o que me fez sentir impotente, sufocada e desesperada.  

 

 
 

Figura 31. Fotografia interferida da Arábia I (perfurada com pregos). 

 

O baú da Arábia I foi revestido com renda preta um tanto desgastada, com a qual foi 

feita uma espécie de escultura do que seria uma vestimenta comum na Arábia, o niqab (véu 

que cobre completamente a cabeça e o corpo, deixando de fora apenas os olhos) e, na tampa, 

foi desenhado a lápis os olhos e com a renda foi coberto o rosto, deixando apenas os olhos de 

fora. Foram expostas nesse baú 12 fotografias e três desenhos/pinturas. 

 

Figuras 29 e 30. Produção do baú de Escocesa e, à direita, detalhe da interferência realizada 

(o tecido foi rasgado, perfurado com tesoura e nas fendas foram inseridas imagens). Foto: 

Geisa Lima. 
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Figura 34. Baú finalizado da Arábia I. Foto: Geisa Lima. 

 

O vazio, a solidão, foram os sentimentos que marcaram o ensaio da Arábia II. O quarto 

e a vestimenta eram a paisagem do íntimo, o lugar que poderia ser de aconchego tornou-se 

espaço da violência contra o corpo, da privação da liberdade e da exploração daquela mulher. 

Os lugares podem ser vivenciados de modos distintos por cada pessoa. Naquele casarão de 

prostituição, de escassez de luz, eu vivenciei a tristeza, a falta de respeito, de compaixão. Eu 

senti a imundice, a hipocrisia, a desumanidade, a escória presente naqueles homens que 

Figuras 32 e 33. Ambas são da produção do baú da Arábia I, com desenho e colagem da renda 

preta. Foto: Geisa Lima. 
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frequentavam aquele ambiente. A ilusão de liberdade me rondava, a ilusão de algum dia ser 

feliz; eu era como um pássaro preso dentro de uma gaiola aberta, mas com as asas cortadas.  

 

 

 

Figura 35. Fotografia interferida da Arábia II (costurada na boca e rabiscada). 

 

 

 

 
 

Figura 36. Fotografia interferida da Arábia II (perfurada com tesoura e costurada). 
 

Assim, na Arábia II busquei mostrar, através dos elementos da composição, um aspecto 

de luxúria, de prostituição, de promiscuidade, por isso optei por forrar o baú com um tecido 

vermelho e brilhante, colocar correntes e imagens de mulheres desnudas e violentadas, e 

dentro do baú foi posto um brilho dourado, pois o ambiente onde fui obrigada a me prostituir 

era luxuoso, opulento, apesar das mulheres serem tratadas como bicho. Nesse baú, tinham 

dispostas 11 fotografias e seis desenhos/pinturas. 
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No ensaio da Índia, desde o momento em que comecei a vestir a roupagem, fiquei cheia 

de mágoa, ódio e sentia uma solidão enorme dentro de mim.   

 

 
 

 

Figura 37. Detalhe do baú da Arábia II, onde 

percebe-se a inserção/colagem de uma figura 

feminina com as pernas acorrentadas e as 

queimaduras e rasgos no tecido. Foto: Geisa Lima. 

Figura 38. Baú da Arábia II finalizado com 

interferências de perfurações com tesoura no tecido, 

colagem, queimadura, desenho e pintura. Foto: 

Geisa Lima. 

Figuras 39 e 40. Fotografias da encarnação indiana com interferências. A da esquerda foi 

interferida com as cabeças das mulheres arrancadas, deslocadas do lugar, inscrições, e 

gotejamento de esmalte vermelho. A da direita sofreu queimadura, inscrições, e 

esfacelamento de parte da foto. Fotos: Geisa Lima. 
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Neste baú foi feito um desenho representando o Taj Mahal, que como é sabido é um 

monumento importante na Índia, por ser um símbolo de amor. Aproprio-me dele para macular 

sua estrutura e mostrar que muitas vezes uma fachada bonita, harmônica, de um 

relacionamento esconde a opressão e a violência. A Índia é um dos países mais perigosos no 

mundo para as mulheres. Incluí, ainda, uma pintura da deusa Kali, que representa a mulher, 

sua força e capacidade geradora para vencer as mazelas a que é submetida. Neste baú 

podemos ver, ainda, as cores claras e a delicadeza do Taj Mahal sendo manchado por uma 

ferida, uma rachadura que irrompe no meio do desenho. No fundo do baú a delicadeza das 

miçangas coladas é sobrepujada por respingos de tinta, como se fossem a dor guardada ou 

escondida naquela região do baú. Foram 18 fotografias e quatro desenhos/pinturas dispostas 

nesse baú. 

 

 
 

 

 

 

Figura 41. Baú indiano finalizado, constando as figuras de 

Kali e do Taj Mahal. Foto: Geisa Lima. 
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Na encarnação de Sinhazinha o sentimento predominante foi a vontade de chorar, a 

sensação de abandono e vazio. Na sua construção foi usada cola, gazes, fotografias, linha 

preta, esmalte vermelho, tinta vermelha, papel florido. Ele foi recoberto de papel manteiga, o 

que lhe concedeu um aspecto de delicadeza e fragilidade, quebrada pela costura feita com 

linhas e fotos dentro do baú, o que simbolicamente representa as amarras na vida de Elsa, as 

coisas remendadas. Nesse baú tinham dispostas 33 fotografias. 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 42 – Detalhe do fundo do baú indiano, com colagem de 

miçangas. Foto: Geisa Lima. 

Figuras 43 e 44. Fotografia de Sinhazinha interferida (rosto perfurado com tesoura, partes 

arrancadas, costura). À direita, fotografia (recortada em forma de pênis, o corpo perfurado 

na região genital, onde foi colocado um escorrimento de esmalte vermelho).  
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       Figuras 45 e 46. Baú de Sinhazinha finalizado e detalhe interno do baú. Foto: Geisa Lima. 

 

No baú desta atual encarnação foi colado pedaços de espelho que aludem aos reflexos 

das outras vidas na encarnação corrente. Além dos espelhos, também foram inseridos 

fragmentos de textos/escritos de alguns de meus diários, fotografias, poesias, objetos 

(cadeado, anel, concha, corrente com coração) e seis pequenos baús que seriam as outras 

vidas representadas na instalação, ou seja, as encarnações passadas influenciam nesta e estão 

guardadas no meu espírito. O baú dessa vida possui 21 fotografias e quatro desenhos/pinturas.  

 

 

                     Figura 47 – Duas fotografias da encarnação atual. Foto: Geisa Lima. 
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Figura 48 – Detalhes do baú da vida atual. Foto: Geisa Lima. 

 

  

 
 

                  Figura 49 – Baú dessa vida atual, finalizado. Foto: Geisa Lima. 
 

No total foram expostas nos 7 (sete) baús 125 fotografias e 26 desenhos/pinturas. A 

instalação tinha 6 metros de comprimento, 2, 60 metros de largura e 1,90 metros de altura. Foi 

muito intenso me colocar como cada uma dessas personalidades novamente, pois ao longo da 

produção do trabalho foram sentidas energias, presenças e os sentimentos invadiram meu ser 

por completo. As particularidades presentes em cada encarnação e nesses momentos de 

criação levaram As 7 vidas de Kassandra a ser composta de minúcias, de pequenos detalhes, 

que formam um todo. Ela é uma história colada, remendada, posto que são várias encarnações 

das quais eu retiro fragmentos de dor e sofrimento. É incomodo, ainda, falar sobre tais 

vivências. Mas julgo necessário fazê-lo.  

 

 

4.3 EXPOSIÇÃO 

 

 A montagem da exposição coletiva denominada Iminências, começou dia 12 de março 

e foi concluída dia 15 de março de 2015, dia este da abertura da exposição, que aconteceu às 

17 horas, no Espaço Cultural Hansen Bahia, à rua Manoel Vitorino, número 12, em 

Cachoeira. No dia da abertura circularam no espaço expositivo cerca de 70 pessoas. A 
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desmontagem aconteceu dia 22 de março de 2015. A exposição foi um momento especial, 

pois estavam reunidas pessoas importantes para mim, a família, irmãos e amigos, que foram 

presenciar o nascimento e as primeiras hora de existência de As 7 vidas de Kassandra, 

tornando a chegada dela ainda mais iluminada.  

 

 

 

 

 

 O processo de montagem foi tranquilo e tenso, pois fiquei envolvida por uma sensação 

de solidão e em outros de libertação, então, quando As 7 vidas de Kassandra ficou pronta a 

serenidade se fez em mim, a hora de dar as boas vindas tinha chegado. 

 

Figura 50. Imagem utilizada no cartaz da exposição coletiva 

Iminências. Foto: Geisa Lima. 
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             Figura 51. Imagens do processo de montagem da instalação. Fotos: Geisa Lima. 
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  Figura 52. Imagens do processo de montagem da instalação. Fotos: Geisa Lima. 
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 As reações foram as mais diversas, as pessoas se emocionavam, ficavam tensas, 

meditativas e entre o espanto e a força que sentiam ali, paravam, olhavam, caminhavam, 

pensavam, pareciam viajar em minutos por aquelas narrativas.  

 Alguns observadores falaram sobre minha coragem em expor as minhas dores e 

sentimentos, e me parabenizaram pela atitude. Foi muito valioso ver o resultado do trabalho e 

as emoções que ele despertou nas pessoas.  

 

 

                 Figura 53. As 7 vidas de Kassandra já instalada. Foto: Geisa Lima. 

 

 
 

                 Figura 54. As 7 vidas de Kassandra e a visitação das pessoas. Foto: Joyce Oliveira. 
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              Figura 55. As 7 vidas de Kassandra e a visitação das pessoas. Foto: Geisa Lima. 

 

 

 
 

             Figura 56. Parte interna de As 7 vidas de Kassandra e visitação das pessoas. Foto: Geisa Lima. 
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Figura 57. Parte interna de As 7 vidas de Kassandra  com o baú da Arábia I à esquerda, e à 

direita, baú da Arábia II. Foto: Lucas Alves. 

Figura 58. Parte interna de As 7 vidas de Kassandra com o baú da encarnação atual ao fundo, a 

artista e, à sua direita, o baú da Arábia II. Foto: Joyce Oliveira. 
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Figura 59. Parte interna de As 7 vidas de Kassandra com o baú de Sinhazinha, o de Escocesa e, 

ao fundo, o baú da Arábia I. Foto: Geisa Lima. 

Figura 60. Baú indiano com suas imagens na instalação 

As 7 vidas de Kassandra. Foto: Geisa Lima. 



58 
 

 
 

                 Figura 61. Parte interna da instalação As 7 vidas de Kassandra. Foto: Lucas Alves. 

 

 
 

      Figura 62. Baú da Arábia II com suas imagens. Foto: Geisa Lima. 
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               Figura 63. Vista externa da instalação As 7 vidas de Kassandra. Foto: Lucas Alves. 

 

 
 

 
Figura 64. Imagens do baú de Escrava da instalação As 7 

vidas de Kassandra. Foto: Geisa Lima. 
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5 CONCLUSÃO 

  

A pesquisa realizada foi muito significativa para mim, tanto em nível de crescimento 

pessoal, quanto artístico, pois ampliou os horizontes sobre minha presença e papel de mulher 

na sociedade da qual faço parte, apesar do processo criativo ter sido longo e difícil – da 

concepção até a materialização final da instalação –, já que foram muitas tentativas, 

experimentações, mudanças e lutas para se concluir o trabalho. 

 Ressalto aqui a importância dos objetivos definidos no projeto inicial, pois eles 

ajudaram a conduzir o processo e alcançar o resultado final da obra, que foi satisfatório. 

As 7 vidas de Kassandra: Uma instalação artística, tinha como objetivo geral construir 

por meio de minha imagem, de mulher-corpo-transitório, um discurso poético contra à 

violência a mulher, através das experiências de sofrimento e de liberdade na busca do 

empoderamento de si mesma.  

A complexidade de abordar as minhas encarnações foi grande, mas os resultados foram 

muito valiosos, pois além dos objetivos iniciais estabelecidos no projeto, atingi outros, como 

por exemplo, a quantidade e potencialidade das fotografias, desenhos e de cada baú que foi 

produzido é imensa, o que possibilita ainda a construção de outras obras, trilhar caminhos 

diversos a partir do que foi desenvolvido. Somado ao que foi dito a experiência de viver, de 

criar, de experimentar materiais, de pensar sobre meus processos foi o resultado mais 

expressivo para mim durante a construção do produto-técnico. 

As experiências moveram a criação de minha obra, dessa forma as matérias 

primas/orgânicas usadas foram: as emoções, a intuição, o desejo de gritar para o mundo 

aquilo que muitas mulheres gostariam de dizer e ainda não conseguiram; Ao evocar os 

sentimentos e o pensar sobre estas dores, busca-se expor e expelir tais lembranças, e ao contar 

cada uma destas histórias eu retiro de minha boca a mordaça que a silenciava, assim, ganho 

liberdade e poder para mostrar a outras mulheres que somos capazes de viver uma realidade 

diferente.  

Menciono aqui a importância do contato com as obras de Ana Mendieta e de Beth 

Moysés, artistas audaciosas nas suas produções e discursos, por trabalharem com suas 

emoções, vivências, lembranças, com seu olhar sobre o mundo e sobre outras mulheres. A 

relação que elas estabelecem com os elementos empregados em seus trabalhos é de 

pessoalidade, de intimidade, é simbólico, assim como a relação que eu tenho com os materiais 

que usei. Elas foram referencias relevantes, porque a forma de fazer, a entrega pessoal, a 

sensibilidade impregnada por elas também eram características que eu desejava colocar em As 
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7 vidas de Kassandra, assim a partir delas percebi, que através de minha obra poderia falar de 

algo subjetivo de modo intenso e mexer com as emoções dos observadores.  

As leituras de textos e teóricos tiveram um grande valor, pois à medida que as 

informações eram coletadas constatava-se ainda mais a necessidade de falar sobre a violência 

contra a mulher; Ao conhecer histórias, dados, estudos, mais indignada eu ficava, com tantas 

coisas que já aconteceram e ainda acontecem em relação à mulher em diferentes culturas e 

épocas, assim a fundamentação teórica serviu como um motor propulsor do desejo de levarem 

outras pessoas a refletirem sobre tal questão.     

Trazer para As 7 vidas de Kassandra as minhas crenças, ideais, medos, segredos, fez 

com que ela ganhasse vida e crescesse com força e sensibilidade. Esse movimento de 

desenhar a vida de Kassandra, me colocou em um contato mais profundo comigo mesma, 

proporcionando, assim, uma espécie de auto-conhecimento de quem fui e de quem sou ao 

transpor as experiências e sentimentos pessoais sobre violência, para a obra. 

Estas histórias enviesadas representam um percurso difícil, mas de conquistas na minha 

caminhada de mulher artista. Do fundo de minha alma brotou As 7 vidas de Kassandra, que 

nasceu de forma visceral; e nessa deambulação de pensamentos, e gestos metafóricos, ela se 

desenrola como um meio de mostrar que o sujeito deixa marcas nos espaços, nos lugares por 

onde passa e nas pessoas com quem se relaciona; Ao mesmo tempo este sujeito também é 

desenhado, rabiscado pelos espaços, lugares por onde passou, e pelas pessoas que encontrou 

ou com quem conviveu.  

A instalação torna-se um portal real, de passagem e de mudança para mim e, talvez, 

para outros que adentram o universo criado. Dessa forma, a conexão entre vida, arte e 

espiritualidade é entendida, aqui, como um meio de transformar, de sublimar a dor, e construir 

através do fazer artístico um discurso contra a violência à mulher. 

Ainda desejo visitar Kassandra muitas vezes, abrir e fechar cada baú que trago comigo, 

construindo novos sentidos, descobrindo outros sentimentos, pois eles possuem coisas a 

serem desvendadas, ditas e reescritas; portanto, a obra é voz que pretende ecoar em outros 

espaços e tempos. 
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