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RESUMO 
 

A videoperformance e instalação Furto memória, perco-me nelas, duplico-me traz 
em sua narrativa uma reflexão sobre as memórias compartilhadas entre mim e 
minha mãe, analisando como essas lembranças de experiências vividas pela 
mulher, enquanto mãe, tornam-se objeto de anseio ou de busca da mulher enquanto 
filha. A performance realizada no vídeo traça um percurso através do meu contexto 
psicossocial, desenhando meus medos, ansiedades e procuras por realizações, 
sentimentos esses obtidos pelo furto de experiências e memórias de minha mãe. 
Assim, o vídeo traz em suas entrelinhas a ambiguidade do desejo feminino, em 
paralelo com conflitos pessoais.   

 
Palavras-chaves: Feminino. Memórias. Videoperformance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The video performance and installation Furto Memória, perco-me nelas, duplico-me  
brings into the narrative a reflection on the memories shared between me and my 
mother, analyzing how these memories of experiences lived by the woman, as a 
mother can be a goal for a woman as a daughter. The performance traces a path 
through my psychosocial context, draws my fears, anxieties and searches for 
accomplishments, and these feelings that I’ve obtained by the memories of 
experiences that my mom has had. Like this, the video brings in their implied sense 
the ambiguity of the feminine, desire in parallel with personal conflicts. 

 

Keywords: Female, Memories, video performance 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nascer, crescer, se reproduzir e morrer – assim suscitamos que se resuma o 

ciclo de vida de um ser humano. Popularmente acreditasse que o ciclo do feminino 

pode ser arredondado para “nascer, aprender a ser uma boa esposa, casar-se, se 

reproduzir e morrer”; em minha família, aprendemos que na vida de uma mulher 

esse seria o destino pré-estabelecido para cada uma de nós. Proponho, dentro da 

produção poética da videoperformance e instalação Furto memórias, perco-me 

nelas, duplico-me, uma reflexão através das memórias de minha mãe, Silene Silva, 

sobre esse destino pré-estabelecido para mulheres e a repetição desse ciclo a cada 

geração de minha família.  Faço uso de três tempos distintos de sua vida – a 

infância, a gravidez e o casamento – para criar uma narrativa e descrever os anseios 

gerados por esse destino traçado.  

Enquanto instalação, Furto memórias (...) tem o objetivo de criar uma 

atmosfera melancólica e nostálgica, através de elementos como folhas secas, 

fotografias, TV (tubo) e uma árvore sem vida. Traz também em seu íntimo algumas 

memórias minhas e de minha mãe e sentimentos como medo, ansiedade, 

incapacidade e apatia.  

O trabalho artístico desenvolvido é fruto do caminho percorrido por mim ao 

longo da graduação em Artes Visuais, na Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB), onde trabalho a poética do feminino por intermédio de 

experimentações em fotoperformance e em videoperformance. A utilização da 

imagem como meio de expressão artística é para mim uma forma de trazer para o 

observador a minha presença, dentro da obra, de maneira mais significativa. 

Baseada na teoria de Annateresa Fabris (2001) de que ao olharmos para uma 

fotografia enxergamos a ligação que existe entre ela e nós, trabalho com memórias 

singulares, mas que ao mesmo tempo tornam-se universais, por fazerem parte do 

contexto feminino quase que de modo geral.  

Antes de explanar como se dá a escrita deste trabalho, é necessária a 

compreensão de alguns termos utilizados por mim para melhor descrever o processo 

de criação de Furto memórias (...). Por persona – o primeiro deles – entendo que se 

trate de um personagem vestido por mim para reagir dentro de uma determinada 

situação. Outro termo que aqui precisa ser entendido é observador, em consonância 
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com a professora Dr.ª Ana Valécia Ribeiro Brissot, que em sua tese justifica a uso da 

palavra da seguinte forma:  

 
Utilizo o termo observador, dentro da abordagem da Biologia do Conhecer, 
como agente no conhecer, a partir de um conhecimento ativo na 
experiência. E, assim, busco evitar outras denominações como espectador, 
fruidor, interator, que possam sugerir qualquer tipo de categorização do 

observador em função dos meios. (BRISSOT, 2013, p. 183) 
 

 Assim, o observador torna-se uma peça fundamental dentro da obra, portanto 

é possível afirmar que, enquanto instalação, o objetivo é fazer com que tal 

observador seja entendido como parte ativa dentro da experiência artística. Logo, o 

indivíduo que aqui é intitulado de tal modo não apenas assiste à obra acontecer, 

mas participa diretamente da mesma.    

Faço uso também da expressão Efeito cinema, o qual foi introduzido nas artes 

visuais graças à utilização do vídeo como meio de expressão artística, mas também 

pode ser visto em outros meios artísticos como a fotografia, pintura, performance,  

dentre outros. Segundo estudos de Philippe de Dubois (2009, p.180) esse “efeito 

cinema” pode ser caracterizado por quatro elementos: “o desenrolar das imagens, a 

projeção, a narrativa e a montagem”.  

No segundo capítulo, nomeado Trajetórias, trago uma descrição sobre meu 

percurso artístico dentro da graduação, trazendo as experimentações que 

antecederam Furto memórias (...) e o desenvolvimento de minha poética. Para 

auxiliar a explicação de como se dá meu processo criativo, adoto os estudos de 

Cecília Salles (Crítica de Processos), em Gesto Inacabado (1998), onde a proposta 

é compreender a criação artística e constatar que o ato de criação acontece de 

maneira inacabada e tende a metamorfosear-se. Dentro do processo criativo, 

esclareço a importância da performance no decorrer das experimentações.  

O referencial artístico também foi de suma importância para traçar um 

caminho estético a seguir na produção da obra e, neste sentido, a artista Cindy 

Sherman serviu como inspiração para tal. Para justificar a apropriação de elementos 

do cinema nas artes visuais – o dito “efeito cinema” – optei por aderir ao 

pensamento de Philippe Dubois (2009), em Um “efeito cinema” na arte 

contemporânea.  

Inicio o terceiro capítulo falando um pouco sobre minhas vivências e visão 

sobre o conjunto de aspectos psicológicos e sociais que me rodeavam na cidade de 

Amargosa, interior da Bahia. Em um segundo momento, permito-me enveredar, 
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através de relatos das memórias de minha mãe, destrinchando-as em três 

momentos: a infância, a gravidez e o casamento. Apesar de distintos, esses 

episódios se interligam e levantam questionamento sobre o universo feminino, tais 

como a existência de um destino pré-estabelecido para as mulheres, normas 

comportamentais e o casamento enquanto obrigação.  

No capítulo Criação, descrevo o meu processo criativo em Furto memórias 

(...). Partindo das primeiras experimentações fotográficas, relato minha escolha por 

um padrão estético e as transmutações que atingiram a poética durante o processo 

criativo. Discorro de que maneira estas experimentações deram lugar à construção 

da videoperformance; dedico um tópico para retratar sua construção poética e 

estética, especificando a simbologia por trás de alguns objetos e da narrativa das 

cenas.  Nesta seção também é abordada a escolha por agregar a obra ao conceito 

de instalação, a qual foi feita com o intuito de imergir o observador na atmosfera 

poética da obra e torná-lo parte ativa na experiência artística. Justifico também o uso 

de cada elemento usado na instalação.  

A metodologia utilizada durante o processo criativo deste trabalho consiste 

nos seguintes passos: experimentações fotográficas; coleta de depoimentos sobre 

as vivências de minha mãe; levantamento bibliográfico de estudos para melhor 

fundamentação da pesquisa; criação de um roteiro de imagens para 

videoperformance; realização e filmagem da mesma; montagem do material 

(processo de pós-produção); e montagem da instalação.   

A construção de Furto memórias (...) – enquanto produto artístico, com 

caráter experimental – é significativa tanto para o campo das artes visuais, quanto 

por levantar uma discussão sobre questionamentos do universo feminino, tendo em 

vista a necessidade do debate acerca do cotidiano feminino e a opressão causada 

por imposições vivenciadas por mulheres, há séculos, ainda refletidas, nos dias de 

hoje, nas atuais gerações.  
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2 TRAJETÓRIA  

 

2.1 PROCESSO ARTÍSTICO E EXPERIÊNCIAS  

Acredito que boa parte dos processos artísticos trazem, em sua essência, 

traços, características e sentimentos vividos por seu idealizador. Logo, toda obra de 

arte traz, em seu âmago, uma parte do íntimo do artista, associada aos seus 

princípios e singularidades, sendo esses elementos de grande relevância para seu 

amadurecimento tanto artístico, como pessoal.    

O meu processo de criação se dá por meio de experiências pessoais e 

coletivas, que me levam a problematizar escolhas feitas por mim, sejam elas 

afetivas, cotidianas ou profissionais. Movido pela necessidade de autoconhecimento, 

o projeto poético dos meus trabalhos é construído através de paradoxos, 

metamorfoses e dilemas. A concepção da narrativa de cada obra se desenvolve de 

maneira performática, já que para levantar tais questionamentos é necessário que 

eu esteja vivenciando. 

 
O Processo criador é um percurso com "um objetivo a atingir, um mistério 
penetrar", de acordo com Picasso (1985). A intenção do artista é por obras 
no mundo. Ele é, nessa perspectiva, portador de uma necessidade de 
conhecer algo, que não deixa de ser conhecimento de si mesmo, como 
veremos, cujo alcance está na consonância do coração com o intelecto. 
(SALLES,1998, p. 30) 
 

Segundo a autora Cecilia Almeida Salles (1998, p.37-38), “convivemos com o 

ambiente no qual aquele processo está inserido e que, naturalmente, o nutre e forja 

algumas de suas características. Relacionamo-nos, assim, com o solo onde o 

trabalho germina”. Faço parte de um contexto psicossocial onde a organização da 

família se dá de maneira patriarcal, tendo como marca a superioridade hierárquica 

do pai (homem) e atribuída à mulher o papel de mãe, dona de casa e esposa. Logo, 

advém deste universo os questionamentos e inquietações existentes em meus 

projetos poéticos.   

Creio que minha personalidade seja formada por diferentes personas e 

durante cada processo de criação artística acabo por expor uma ou mais delas, 

onde cada uma traz consigo dúvidas, medos e incertezas específicas. Essas 

personas são trazidas à tona por um acúmulo de memórias sobre vivências minhas 

ou de outras pessoas, sobretudo minha mãe, mas que são pertencentes ao universo 

feminino, tais como rituais de beleza, regras de gênero, papeis sociais atribuídos à 
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mulher. Assim, a construção poética de minhas obras tem como objetivo partilhar, 

com outras mulheres, questionamentos e experiências que são ao mesmo tempo 

plurais e singulares. 

 
O artista não é, sob esse ponto ele vista, um ser isolado, mas alguém 
inserido e afetado pelo seu tempo e seus contemporâneos. O tempo e o 
espaço do objeto em criação são únicos e singulares e surgem ele 
características que o artista vai lhes oferecendo, porém se alimentam do 
tempo e espaço que envolvem sua produção. (SALLES,1998, p. 38) 
 

Em uma trajetória artística, cada processo de criação e projeto poético cria 

um caminho retilíneo, direcionado a um próximo projeto. De acordo com Salles 

(1998, p.32) “o tempo é, por sua vez, o grande sintetizador do processo criativo que 

se manifesta como uma lenta superposição de camadas”. 

Partindo da definição de performance, dada pela mestra e doutora em 

comunicação e semiótica  Regina Melim, no seu livro  “Performances nas Artes 

Visuais”,  posso afirmar que tal expressão artística é algo que esteve muito presente 

ao longo da construção de minhas obras,  partindo desde o processo criativo, até a 

execução do mesmo.  

 
[...] é importante tentar substituir o estereótipo que associa a noção de 
performance a um único formato – tendo o corpo como núcleo de expressão 
e investigação, análogo à body art – por um viés bem mais distendido. E, 
ainda poder incluir, na construção de sua trajetória, não somente ações ao 
vivo compartilhadas por um público, que recusam deixar evidências ou 
qualquer tipo de existência do trabalho, ou ações dessa natureza que 
deixam rastros formas de desdobramentos desses procedimentos, através 
de um número diverso de situações apresentadas em muitos discursos 
críticos, curatoriais, acadêmicos e artísticos. (MELIM, 2008, p. 8) 
  

Minhas primeiras experimentações artísticas aconteceram no ano de 2013. A  

vivência se deu por meio da utilização da fotografia na obra “Alvitre de Passagem” 

(Fig. 1), resultado final da disciplina Fotografia II, ministrada pela Profª. Dra. Ana 

Valécia Brissot, o qual foi exposto na mostra “Fronteiras da Memória” (2013). A 

escolha da fotografia como vertente artística se deu graças à sua constante 

presença em minha vida, graças ao fascínio de meu pai, que sempre queria registrar 

os momentos em família, o que me fez criar uma admiração pela ação fotográfica. 

Então decidi trabalhar com a junção da fotografia com a performance 

(fotoperformance) e assim tive a oportunidade de exteriorizar memórias íntimas e 

paisagens estéticas imaginárias.  

 Confesso que o processo de criação de “Alvitre de Passagem” foi, para mim, 

o mais sofrido, uma vez que sua concepção seria minha primeira produção artística, 
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e por não saber ao certo sobre quais temas abordar, só no meio do percurso notei 

que a poética deveria ter como base um assunto que me causasse uma maior 

sensibilidade. Seguindo o contexto psicossocial no qual me encontrava, optei por 

trabalhar, por meio de uma fotoperformance com nove fotografias que 

correspondiam aos ritos de passagem da vivência do feminino e a estética do 

sacrifício, em contraste com o desejo pela liberdade e a necessidade de construir 

novas memórias.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao concluir a obra, a narrativa construída pelas imagens transitava através da 

poética da memória e das transições do feminino. Elas foram obtidas através de 

uma alusão entre a imagem de sapatos (tênis e salto alto) – como um objeto de 

mudança estética e comportamental – e um marco de passagem. O sapato traz 

também, em sua simbologia, a representação de uma mulher que, por vezes, se 

adapta aos ideais de beleza, mas que, por fim, encontra sua liberdade ao se 

encontrar.  

As experimentações com a fotografia foram de grande importância dentro do 

meu processo criativo, já que me levaram a criar um ideal estético. Porém, fazendo 

uso dessa vertente me sentia de certa maneira limitada e queria dar mais emoção à 

Figura 1 - Exposição Fronteiras da Memória (2013), obra Alvitre de passagem. 

Imagem: Cyrille Brissot 
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imagem, para um melhor entendimento por parte do observador. Em 2014, resolvi 

experimentar a imagem em movimento com a videoperformance Recusa (Fig. 2).  

 

 

A possibilidade de dar mais expressão e ênfase aos sentimentos, tanto de 

maneira visual, como sonora, caminharam juntas durante a concepção da 

videoperformance. Como seu próprio nome já sugere, o vídeo narra o dilema sobre 

a recusa do corpo, trazendo um duelo entre a aceitação de si e a busca por um 

corpo idealizado e imposto pela mídia. Nele, os ritos de beleza ligam a imagem da 

mulher à dor física e psicológica, sendo o corpo um reflexo do anseio pela busca da 

estética, e também protagonista do confronto entre o “eu real” e o “eu idealizado” 

frente ao espelho.  

A imagem da bailarina é usada como ponto de referência a um padrão de 

beleza quase que inquebrável, no qual a mulher tem que se adaptar e se sacrificar 

caso queira fazer parte dessa realidade. Como já foi dito, todos os meus processos 

artísticos me trazem um determinado amadurecimento pessoal, logo, a tentativa de 

expor essa persona, através de tons, batons e vestimentas, levou-me a uma reflexão 

sobre a rejeição do corpo, o desejo por novos traços e formas, e o empoderamento 

feminino da mulher negra.  

 
Uma mente em ação mostra reflexões de toda espécie. É o artista falando 
com ele mesmo. São diálogos internos: devaneios desejando se tornar 
operantes; ideias sendo armazenadas; obras em desenvolvimento; 
reflexões; desejos dialogando. São pensamentos que, às vezes, são 
registrados em correspondências, anotações e diários. (SALLES, 1998, p. 
43) 
 

Analisando minhas experiências e experimentações artísticas anteriores, é 

possível notar que o projeto poético da videoperformance e instalação Furto 

Memórias, perco-me nelas, duplico-me sofreu influência desse trajeto artístico. O 

diálogo entre as obras reforça o objetivo de compactuar e partilhar memórias íntimas 

Figura 2 - Frames da videoperformance Recusa 
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que, ao mesmo tempo em que são singulares, são plurais. Ainda é possível notar 

que os eixos que desenham tanto a poética, quanto o processo artístico, são 

basicamente os mesmos: corpo, memória e feminino. 

2.2 ORIENTAÇÕES ARTÍSTICAS  

Durante o século XX, criou-se uma necessidade de consumir imagens, por 

conta da sua constante presença em diversos meios. Dentro do cenário artístico 

atual, as fronteiras entre as categorias artísticas misturam-se e confundem-se. É o 

caso do vídeo que, por sua vez, tornou-se uma mídia bastante utilizada no campo da 

arte contemporânea; visto também como uma extensão da própria fotografia, ele dá 

ao artista a oportunidade de um maior espaço de experimentação e de expressão já 

que, graças à sua plasticidade, lhes é permitido uma renovação da sua arte.   

A possibilidade de criar e fragmentar uma imagem, ou até mesmo de encenar 

a ação, me permitiu colocar na videoperformance e instalação Furto Memórias, 

perco-me nelas, duplico-me, memórias minhas e de minha mãe, em um mesmo 

plano fotográfico, criando então uma ação atemporal.   

 
Toda foto é, pois, esse vestígio enigmático que faz sonhar e que constitui 
problema, que fascina e que inquieta. Por um lado, quer-se acreditar que, 
graças a ela, o objeto, o sujeito, o ato, o passado, o instante, etc., vão ser 
reencontrados; por outro, deve-se saber que ela nunca os dá novamente: 
ao contrário, ela é a prova de sua perda e de seu mistério; no máximo, ela 
os metamorfoseia. (SOULAGES, 2005, p. 14) 

Tanto na fotografia, como no vídeo, é necessária a criação de um campo 

estético que traz para a imagem estática, ou em movimento, uma áurea que acentua 

os anseios e sentimentos do personagem. O objeto a ser fotografado desempenha 

um papel fundamental dentro da ação fotográfica, pois ele irá compor a cena 

estética escolhida pelo artista.    

 
A fotografia não é a restituição do objeto-mundo, mas a produção de 
imagens que interpretam alguns fenômenos visíveis e fotografáveis, de um 
mundo particular existente num espaço e numa historia dados.  
(SOULAGES, 2005, p. 34).  

 

Em minhas experimentações artísticas utilizo o meu corpo como objeto 

fotográfico, o que traz à imagem uma autorrepresentação que me coloca como 

instrumento e elemento catártico de minha própria expressão.  

A autorrepresentação da imagem através do meu corpo não é em vão, 

todavia, seu objetivo é proporcionar, através da percepção do corpo, uma 
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experiência estética que remeta o espectador à vida cotidiana, dando-lhe a 

oportunidade de identificar-se com a obra e colocar-se no lugar do artista.  

 

O Corpo contemporâneo é exibido e consumido em nossa cultura como um 
objeto sem sujeito, que se modifica e se redefine através de cirurgias 
plásticas ou pelos usos da publicidade. Atualmente o Corpo é expressão de 
si mesmo e a percepção que temos dele, são apregoadas por 
representações visuais que sofrem intenso ritmo de transformações 
(JEUDY, 2002).  
  

Acredito que nada é criado do zero e que todo processo criativo precisa tanto 

de referências visuais, quanto poéticas, para que o artista possa moldar sua poética 

até e chegar a um objeto artístico final. Nesse quesito, a artista Cindy Sherman foi 

uma grande norteadora durante meu processo criativo, tendo sido ela a minha 

referência artística de representação do corpo na imagem, desde minhas primeiras 

experimentações artísticas em 2013.   

Sherman recria, em suas fotoperformances, estereótipos de mulheres através 

da caracterização de personagens, usando seu corpo como um suporte para essas 

várias personas e como veículo para discutir questões que afligem o mundo 

contemporâneo. Seu trabalho me fez perceber a possibilidade de metamorfosear o 

corpo para criar diferentes representações de mim.  

 
Nas suas imagens, ela cria diferentes identidades, ou melhor, ela recria os 
estereótipos presentes nas imagens dos modos de representação 
culturalmente dominantes. As suas imagens são, então, imagens dessas 
imagens, não verdadeiramente imagens de si própria. Cindy Sherman é 
então uma mulher que encarna as múltiplas expressões da modernidade 
numa sociedade da comunicação de massas. Tal como uma actriz, veste 
diferentes papéis representando de forma dramática e irónica, porque 
simultaneamente anedótica, os estereótipos americanizados da era das 
imagens que cruzam transversalmente todo o planeta. (PINA, 2005, p. 
1788-1789)  
 

Assim, em meu processo criativo, o corpo passa a ser emissor, criando um 

diálogo com a narrativa do projeto poético, tanto nos vídeos, como nas fotografias, 

sendo parte fundamental da obra.  

Outra particularidade das obras de Sherman que me chamou bastante 

atenção é a plasticidade existente em suas imagens. Em sua fase cinematográfica, a 

artista usou, em suas fotografias, um enquadramento, composição e iluminação 

própria do cinema para criar uma atmosfera sensorial a envolver o personagem. 

Essa peculiaridade ganhou destaque em sua série fotográfica Untitled Film Stills, 

Rear Screen Projection e Centerfolds/Horizontals (Fig.3 e 4).  
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Figura 3 – Cindy Shermam -Untitled #96 (1981)  

Fonte: http://www-tc.pbs.org/art21/files/images/sherman-photo-021.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/lib/uploads/G04A08Untitled-

92.1981_large-950x475.jpg 

 

 

Figura 4 – Cindy Shermam - Untitled #92 (1981) 
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Philippe Dubois (2009. p. 179), com relação à apropriação de elementos do 

cinema nas artes visuais, afirma que “a arte contemporânea internacional, em todos 

os níveis e de todos os modos, seja atualmente "invadida" por isso que chamo de 

efeito cinema é algo inegável”. Esse chamado efeito cinema é definido por Dubois 

da seguinte maneira: 

 
Questão apaixonante, aberta, audaciosa, que se organiza em torno de 
quatro configurações estruturantes, definidas como quatro "componentes do 
cinema" o desenrolar das imagens, ² a projeção, a narrativa e a montagem -
,e que sem duvida revel a por completo esse "efeito cinema" de que falo. 
(DUBOIS, 2009. p. 180) 
 

Logo podemos entender que a dramaticidade da imagem, em um vídeo, é 

dada por uma série de fatores tais como enquadramento, composição de elementos, 

paleta de cores, iluminação, movimento de câmera, sonoridade, etc. Assim, com a 

união de tais elementos técnicos, o artista consegue expor ao observador uma gama 

de sentimentos. 

Quanto às pessoas, deve-se constatar, simplesmente, um fenômeno de 
geração: ao que parece, nos últimos 15 anos mais ou menos, um conjunto 
de artistas plásticos parece ter-se apropriado plenamente do objeto ou da 
ideia "cinema", inserindo-a no centro de sua prática artística, como se fosse 
preciso (re)animar o mundo da arte contemporânea, para lhe restituir a vida 
e o imaginário de forma, senão inédita, ao menos rica dos pontos de vista 
histórico, cultural e estético. (DUBOIS, 2009. p. 185)  
 

Em minhas criações artísticas faço uso desse dito efeito cinema, apropriando-

me de características cinematográficas com intuito de agregar à imagem  

sentimentos e sensações, que serão vivenciadas pelo observador.   

Para relacionar a junção da videoperformance – que antes servia apenas 

como meio de documentar a performance do artista – com a utilização de elementos 

do cinema, é necessária a compreensão de que no século XX a apropriação do 

vídeo e da fotografia, enquanto linguagens artísticas, veio com o propósito de 

conduzir o olhar do observador por uma perspectiva escolhida pelo artista.  

 
Esta ampliação do termo é resultante de pesquisas artísticas que 
incorporam outras linguagens, como a fotografia e o vídeo, aliadas às ações 
corporais dos artistas. Isto resultou em obras nas quais existe uma ação 
performática que prescinde da presença real do corpo do artista. O público, 
nestes casos, não é mais considerado como uma “testemunha” da 
performance, mas sim, aquele que construirá a sua narrativa ou sua ação 
de forma em seu pensamento. (ADAMI, 2001, p. 78) 
 

Essa apropriação permite ao artista novas formas de experimentações, 

fazendo com que a videoperformance deixe de ser, em sua essência, apenas 
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elemento de documentação, e passe a ser uma mistura entre espaços sensoriais, 

capazes de proliferar aquilo que antes era efêmero, permitindo ao artista um maior 

controle de sensações a serem transmitidas para o observador. 

Trata-se de práticas poéticas entendidas como ações performáticas, 
captadas em tempo real e criadas especialmente para o vídeo. O 
resultado situa-se no limite de saber onde termina o corpo e começa o 
vídeo, ou na relação dialógica entre corpo e vídeo.  Encontramos nessas 
obras a criação de um campo nas artes em que corpo e máquina são ao 
mesmo tempo contexto e conteúdo, interpenetrando-se na construção de 
significados. (MELLO, 2004, p. 7)  
 

Usando destas teorias posso afirma que o filme dinamarquês “Melancolia” 

(Fig. 5), de Lars von Trier1, que foi lançado em 2011, trouxe-me tanto referências 

visuais quanto poéticas. O filme faz significativa utilização da técnica de slow 

motion2, em combinação com a trilha sonora, dá ao filme determinada estaticidade 

diante dos acontecimentos que envolvem a trama. A história traz, em suas 

entrelinhas, um ar depressivo de incapacidade e inércia aos personagens.  

 

Figura 5  – Filme Melancolia 
Fonte: https://sobretudofilmes.files.wordpress.com/2011/09/melancolia_cartaz1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lars Von Trier, cineasta dinamarquês, nasceu em Copenhagem em 30 de abril de 1956. É 

conhecido pela desconstrução da imagética cinematográfica 
2
 Slow Motion é o nome em inglês dado para o efeito de câmera lenta.  
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Na trama, o diretor faz uso da imagem de uma noiva que carrega um ar de 

profunda tristeza; em uma das cenas, em câmera lenta, ela aparece tentando 

caminhar, enquanto emaranhados de lã cinza se enroscaram em seus tornozelos 

fazendo com que se movimente com dificuldade (Fig. 6) – esta cena possui um 

toque de irrealidade e se assemelha a um sonho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : http://lh3.ggpht.com/-SER4afQtzNQ/Ty8AsbfGJCI/AAAAAAAABdI/7hCp9o8PoBY/s1600-

h/clip_image004%25255B4%25255D.png 

 

Quando comecei a idealizar o projeto poético da videoperformance e 

instalação Furto memórias (...), pensei em dar à figura da noiva o papel principal 

dentro da narrativa e incorporar ao vídeo uma variedade de sentimentos – medo, 

incapacidade diante de alguns fatos, ansiedade – que foram vividos por mim. Nesse 

sentido, o filme me serviu como fonte de inspiração, assim, a relação entre as cores, 

a noiva em um ambiente incomum, atribuindo uma irrealidade à cena, guiaram-me 

durante o processo criativo.  

 

 

 

Figura 6 - cena do filme Melancolia 
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3 MEMÓRIAS E CONTEXTO SOCIAL 

Antes de começar a falar sobre todo processo de criação da 

videoperformance e instalação Furto memórias (...) é necessário ter conhecimento 

de tais memórias que influenciaram minha produção artística.  Trago nessa sessão 

uma mesclagem entre a concepção poética dessa obra com relatos sobre memórias 

minhas, de minha mãe e de minha avó, que apesar de não aparecer de maneira 

significativa dentro da obra, posso afirma que existe muito das memórias de suas 

por aqui.  Acredito que a relação entre as mulheres de minha família se dá como um 

ciclo de acontecimentos que mesmo que por um viés diferente eles acabam sendo 

repetidos.  Aqui a escrita se dá de maneira mais pessoal, a narrativa é contada 

através de relatos pessoais e contextualizações sociais.  

Como foi descrito no capitulo anterior, ao decorrer do curso fui desenvolvendo 

uma poética para minhas produções artísticas, sendo essa questionamentos sobre o 

feminino. Quando pensei sobre qual seria a questão principal desse trabalho, optei 

por algo que tivesse grande relevância para mim e ao mesmo tempo fosse fonte 

para uma reflexão pessoal, como o momento era oportuno resolvi trabalhar com as 

memórias de minha mãe, e como elas afetavam direta e indiretamente as minhas 

escolhas, medos, anseios e projeções sobre o futuro.  

Sobre mim é indispensável saber que nasci na cidade de Amargosa, interior 

da Bahia, no ano de 1991, fui criada em uma família com núcleo patriarcal, onde a 

figura masculina é tida como ponto central, apesar dessa estruturação as mulheres 

de minha família possuem personalidades fortes, sendo elas as verdadeiras 

protagonistas das decisões.  Assim como minha mãe e a mãe dela minha educação 

girava em torno do casamento, então desde muito cedo aprendi várias tarefas 

doméstica, o que consolidava um ciclo de destinos pré-estabelecidos, no qual os 

fatos se resumiam a casar, ser mãe e viver em uma única cidade durante a vida 

inteira. Me incomodava muito a possibilidade desse futuro preparado, onde as 

escolhas não seriam feitas diretamente por mim, mas pelo – segundo os que me 

rodeavam –  o rumo natural da vida.    

Com 19 anos ingressei no curso de Artes Visuais pela Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB), sendo o primeiro membro de minha família a cursar 

o ensino superior. Para isso tive que me mudar para a cidade de Cachoeira, interior 

baiano. Quando contei a minha mãe sobre minha decisão ela não gostou muito da 
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ideia, e não entendia o porquê eu queria tanto ir para longe, lembro-me de uma de 

suas frases: “esperava que você saísse de casa casada, com um filho e com um 

marido para tomar conta de você”.  

Por muito tempo não consegui compreender o posicionamento de minha mãe 

sobre as minhas decisões, o que me causava uma grande angustia. Logo, usar as 

memórias de minha mãe serviu-me como meio de meditação para entender sua 

posição. Para tal feito pedia para que contasse a história de sua vida para que eu 

pudesse grava-las em vídeo. Ela me descreveu três momentos diferentes de sua 

vida, que apesar de habitaram habitarem espaços temporais diferentes eram 

interligados entre si. Aqui eu os intitulo aqui como: a infância, onde ela conta sobre 

suas brincadeiras, sobre ser ensinada a ser dona de casa; a gravidez, que fala sobre 

a transição forçada para fase adulta; e o casamento, que é a consolidação de um 

destino pré-estabelecido. Compreender esses momentos dentro concepção poética 

e artística possibilita uma percepção da simbologia nas imagens.  

 

 

3.1 INFÂNCIA  

“Eu não tinha opção de fazer o que eu gostava ou não.” 
 (Silene Silva, 2016)  

 
Minha mãe viveu a primeira parte de sua infância no sertão do Cariri, zona 

rural da cidade de Milagres, interior da Bahia, com sua mãe Josina, seu pai Augusto 

e mais seis irmãos. Em meio à paisagem agreste a vida não era muito fácil, as 

brincadeiras se misturavam com as tarefas da casa. Enquanto  sua mãe trabalhava 

na roça ela se reversava com as irmãs nas tarefas domésticas. Aos seus olhos ter 

nascido homem seria mais vantajoso, a vida dos seus irmãos lhe parecia mais fácil, 

menos amena sem uma rotina doméstica, com mais possibilidades e escolhas.   

Sexta entre setes irmãos, cinco meninas e dois meninos, ser parte uma 

família grande não lhe permitia certos luxos como ter uma bicicleta ou uma boneca 

de plástico, ela me contou que fazia suas próprias bonecas de pano, e que seu 

maior aliado era a imaginação.  

Nesse capítulo a palavra é “escolha”, ou opção como disse minha mãe. Saber 

que o direito à escolha, mesmo que de seu próprio destino, lhe é negado desde 

muito cedo gera um sentimento de incapacidade. Podemos notar a clara influência 
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de uma sociedade sexista, que ensina a crianças que existem “coisas de menina” e 

“coisas de menino”, dando a figura masculina maior liberdade de escolha.  O 

privilégio de definir por qual caminho se quer seguir é ditado por fatores econômicos, 

sócias e sexistas. Nascer mulher dentro dessa construção social é ter que carregar o 

fardo de um destino pré-estabelecido, onde o feminino está fadado ao espaço 

doméstico.   

Essa doutrinação as atividades domésticas desde a infância também foi algo 

muito presente em minha vida, mesmo com o grande avanço de movimentos 

feministas esse fardo ainda é carregado por muitas mulheres. Apesar de saber que 

as tarefas domésticas são obrigação tanto do homem quanto da mulher, somos 

condicionadas a sentir culpa por não fazer o almoço ou lavar as roupas de nossos 

pais, maridos e irmãos, isso porque somos programadas a acreditar que é nosso 

dever realizar tais atividades.  

 

 

3.2 A GRAVIDEZ 

“Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro 
com meus pais.” 

(Legião Urbana, 1989)  

 

Começo com o trecho de umas das músicas favoritas de minha mãe, que 

segundo ela embalou seus anseios durante a gravidez. Agora já adolescente, tinha 

abandonado as paisagens secas do sertão junto com sua família, e morava na 

cidade de Amargosa, o que parecia menos monótono. Aos dezesseis anos ela já 

trabalhava como babá em “casa de família”, como ela mesma descreveu. Estudava 

durante a noite, e acabou conhecendo um rapaz, que mais tarde se tornaria seu 

marido e meu pai. Alguns meses depois do inicio do namoro ela acabou 

engravidando.  

Ela me conto que depois de certo tempo começou a ver a situação com 

outros olhos, e que eu seria a boneca que ela nunca teve. Com essa afirmativa 

podemos perceber que a quebra entre a infância e a fase adulta se deu de maneira 

abrupta, e as responsabilidades se misturavam novamente com a brincadeira.  Outra 

frase que reafirma essa maturidade precoce é: “minha infância foi cuidar de minha 

filha”.  
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O sentimento se fez presente durante seus relatos sobre esse momento foi o 

medo. Não o medo de ser mãe, mas o medo de ser julgada por ter engravidado 

antes de se casar.  

 

 

3.3 O CASAMENTO 

“O que mãe foi eu acho que eu sou” 
(Silene Silva, 2016) 

 

Por estar grávida o casamento lhe foi imposto, e a cerimonia se realizou aos 

setes meses de gestação.  

O casamento, em visão romantizada, é concretização de um amor, mas 

também o vejo como consolidação de um destino pré-estabelecido, como se ele 

fizesse parte da ordem natural da vida de uma mulher. Ele é também a confirmação 

da visão que a sociedade tem sobre uma incapacidade inexistente feminina, onde a 

mulher que vive só, que não necessita de uma figura masculina é tida como uma 

individua derrotado.  

O feminino em sua sensibilidade é educado a cuidar, cuidar da casa, dos 

filhos e do marido, e nessa sociedade patriarca o casamento é a comprovação 

desse destino traçado.  Assim o casamento é o eixo principal em que giram todos 

episódios de sua. Um ciclo pode ser definido como uma série de fenômenos que 

partem de um ponto inicial e terminam com a recorrência do mesmo, quando minha 

mãe me confidência que acredita ser igual a sua mãe, ou em suas palavras “o que 

mãe foi eu acho que eu sou” é justamente a confirmação desse ciclo que se repete 

mais uma vez.  
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4 A CRIAÇÃO 

4.1 EXPERIMENTAÇÕES FOTOGRÁFICAS 

As primeiras experimentações durante o processo de criação de Furto 

Memórias (...) aconteceram através do uso da fotoperformance. A utilização do 

corpo na produção dessas imagens trouxe uma representatividade do cotidiano 

feminino dentro de meu contexto psicossocial.  

Durante esta fase do processo utilizei a representação de três personas na 

narrativa, sendo elas figuras-tipos que funcionaram como personagens conceituais. 

Intituladas como “a dona de casa”, “a noiva” e  “a estudante”, seu simbolismo é 

criado através de ações performáticas. A atmosfera sensorial que envolve os 

personagens busca dar à fotografia um ar melancólico, ressaltando sentimentos 

como o tédio cotidiano e os anseios de um futuro duvidoso.   

O estereótipo da dona de casa (Fig. 7) conduz a narrativa através da 

repetição da imagem desta personagem, revelando suas tarefas cotidianas e 

levantando questionamentos sobre a doutrinação do feminino a realizar tarefas 

domésticas. Fiz uso da fotografia em longa exposição, com o objetivo de tornar a 

presença do corpo insólita, quase que sem definição, um elemento que paira dentro 

de uma rotina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Experimentação fotográfica – A dona de casa 
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O casamento simboliza um ritual de passagem, principalmente para a figura 

feminina, a qual ganha destaque na cerimônia, por usar uma indumentária  

diferenciada. Para Letícia Segurado Côrtes (2006, p.2) “as imagens fotográficas 

possuem o papel de resgatar a qualquer momento aquele ritual, ou as sensações 

que essas imagens suscitaram.”  

A figura da noivinha (Fig. 8) entra na narrativa como elemento decisivo, 

responsável pela concretização de um destino pré-estabelecido. Estaria ela presa 

em um dilema, tentando discernir o que seria escolha sua e o que lhe foi imposto. 

Aqui, o anel simboliza e a espera de si, um pacto com seu eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como reflexo dos papeis sociais e das regras de gênero que me foram 

ensinadas, tive entendimento que a mulher poderia optar por um, dentre dois 

caminhos: um a levaria a casar-se e dedicar sua vida a cuidar da família e o outro a 

tornaria independente, dona de si e de suas próprias ações, no entanto, como 

consequência, levaria uma vida solitária. 

O terceiro estereótipo estudado dentro do processo criativo foi o produto 

desses ensinamentos, portanto envolveria uma persona mais real, mais constante 

em minha vida, por representar meu estado emocional naquele momento. Intitulada 

por mim como “a estudante” (Fig. 9), ela levanta questionamentos sobre o dilema da 

mulher que paira entre dois mundos, que tenta fugir de uma vida dedicada ao outro 

e de uma vida baseada em solidão. Em minha concepção, por diferentes realidades 

Figura 8 Experimentação fotográfica – A noiva. 
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diferentes seriam totalmente ambíguos e não poderiam viver em uma mesma 

realidade.  

 

 

Começar a moldar as personas através de experimentações fotográficas 

serviu de alicerce para construção da videoperformance, pois através delas 

consegui identificar qual estética, enquadramento seria favorável dentro do processo 

criativo.   

Para Fabris (apud CÔRTES, 2006, p. 02), “não olhamos apenas para uma 

foto, sempre olhamos para a relação entre nós e ela. Pensamos simultaneamente 

por conceitos e imagens”, sendo este um fator importante nas experimentações foi 

perceber a minha presença nas imagens e, por meio delas, esculpir a minha 

performance no vídeo.  

 

4.2 A VIDEOPERFORMANCE 

Salles (1998, p. 25) afirma, em Gesto inacabado, que “a criação é, assim, 

observada no estado de contínua metamorfose: um percurso feito de formas de 

caráter precário”.  Assim como Salles, também acredito que o processo de criação 

se faz em um contínuo estado de mudança, onde o artista adequa e aprimora suas 

ideias, logo, meu processo criativo sofre mudanças durante seu percurso de criação. 

Figura 9– Experimentação fotográfica – A estudante. 
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O percurso criador mostra-se como um itinerário recursivo de tentativas, sob 
o comando de um projeto de natureza estética e ética, também inserido na 
cadeia da continuidade e, por tanto, sempre inacabado. É a criação como 
movimento, onde reinam conflitos e apaziguamentos. Um jogo permanente 
de estabilidade e instabilidade, altamente tensivo. (SALLES,1998, p. 28) 
 

Optar por utilizar o vídeo enquanto meio de expressão artística me trouxe 

uma gama maior de possibilidades e experimentações. Depois de certo 

amadurecimento, a concepção da videoperformance se deu de forma diferente das 

fotografias. Nas imagens a presença de minha mãe aparecia de maneira sútil e 

representativa, já com no vídeo pude explorar melhor as suas memórias, e também 

fazer uso da imagem de seu corpo e do som de sua voz. Acabei também 

reescrevendo a estética fotográfica, adotando enquadramentos mais fechados pra 

melhor conduzir o espectador dentro da narrativa.  

A videoperformance e instalação Furto memórias (...) traz, em sua poética, uma 

reflexão sobre o cotidiano feminino, evocando, de maneira tanto visual, como 

sonora, os dilemas de um destino traçado para o feminino e compartilhado por 

mulheres do meu contexto psicossocial.      

Antes de continuar falando sobre a construção das imagens é importante 

explicar como se deu a criação da parte sonora do vídeo. O áudio foi basicamente 

composto por dois elementos: a minha voz sussurrando a frase “furto memórias, 

perco-me nelas, duplico-me” e outras frases soltas, de minha mãe narrando 

determinados momentos de sua vida. A escolha dessas frases ocorreu de maneira 

que elas relatassem três diferentes períodos de sua vida: a infância; a gravidez; e o 

casamentos.   

 Logo no início do vídeo, a compreensão dessas frases é clara, mas no 

decorrer da narrativa, conforme a intensidade e velocidade das imagens aumentam, 

o áudio começa a se misturar, ficando incompreensível em alguns momentos e em 

outros dando ênfase para determinadas palavras. Essa construção sonora ocorreu 

com o propósito de causar um desconforto e remeter o espectador à confusão 

mental na qual o personagem se encontra, perdido entre memórias suas e de 

outrem. Os sussurros são constantes e também ganham um ritmo progressivo, mas 

sua sonoridade continua sempre compreensível.    

Voltando para a composição das imagens, a presença de minha mãe se deu 

através da fragmentação de seu corpo, enquanto imagem. Sua presença no vídeo 

me possibilitou uma reflexão sobre o quanto nós somos parecidas, não só 
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fisicamente, mas referente às ações e reações. Quando éramos crianças, 

aprendemos a ver o mundo através dos olhos de nossos pais; por isso optei por 

aludir essa semelhança entre nós usando a imagem fragmentada dos meus olhos e 

os olhos dela (Fig. 10), os quais dentro da narrativa intercalam-se e confundem-se, 

com o objetivo de criar uma dança entre as nossas imagens.  

 

 

As três personas que antes habitavam as fotoperformances deram lugar às 

três épocas distintas da vida de minha mãe, onde cada uma apontavam um marco 

de passagem, sendo elas a infância, a gravidez e o casamento. Posteriormente as 

personas apareceram de maneira sútil, podendo ser lidas nas entrelinhas.   

A infância narrada na videoperformance é representada iconograficamente 

por intermédio de pratos, jarra e talheres de brinquedo, os quais se intercalam com 

imagens de um prato real, trazendo evidências de uma infância que camufla o 

trabalho com a brincadeira.  Em combinação com essas imagens, o vídeo traz 

áudios que reafirmam essa mesclagem, tais como: “minha infância foi assim: 

ajudando os pais na roça”, “mãe saía para o trabalho e deixava as tarefas para a 

gente fazer”.  

A cena na qual o prato se quebra marca também a quebra com a infância, 

nesse momento começa a ser relatado o processo de uma gravidez precoce. A 

infância e a gravidez (Fig. 11) invadem o mesmo espaço de tempo, misturando-se. 

O balanço vazio reafirma o abandono da infância, enquanto as mãos que acariciam 

o ventre mostram-se receptivas ao novo e simbolizam a espera e o medo.  

Figura 10 – Frames retirados dos videoperformance e instalação Furto memórias (...). 
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A noiva, que representa o período de tempo aqui intitulado de “o casamento”, 

está presente durante toda a narrativa. Sua persona tem semblante sério, com o 

olhar vazio, ora ela se encontra deitada, perdida entre suas memórias, anseios e 

dilemas, ora ela caminha, mas com poucos passos, pois continua perdida em meio à 

sua inércia. Em sua plenitude, a noiva dentro do contexto psicossocial abordado é a 

personificação de um destino pré-estabelecido. O verbo “querer” é uma forte 

sintetização de seu dilema. Ela representa o casamento “forçado”, vive um paradoxo 

entre saber o que realmente é desejo seu e o que lhe foi imposto. Elementos como 

pétalas de flores e a aliança aludem ao esquecimento de seu eu e a busca e espera 

de si.   

 

4.3 ELEMENTOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E PÓS-PRODUÇÃO 

No cenário contemporâneo das Artes Visuais a técnica e a poética caminham 

lado a lado, proporcionando ao artista exportar um amplo campo de possibilidades. 

Sabendo disso, trago nesse tópico uma breve justificativa sobre minhas escolhas em 

Figura 11 – Frames do vídeo que representam A infância e A gravidez. 
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reação aos enquadramentos, movimentos de câmera e os efeitos de pós-produção, 

usados durante o processo criativo.  

O enquadramento é a escolha de como o espectador verá a cena, ele 

possibilita ao artista mostrar o objeto em cena, através de um determinado ângulo e 

de uma determinada perspectiva.  

 
A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem 
cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada 
momento de sua realização. Enquadrar também é determinar o modo como 
o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo filme. Quem 
enquadra bem, com senso narrativo e estético, escolhendo acertadamente 
como as coisas e as pessoas são filmadas em cada plano do filme, tem 
meio caminho andado para contar uma boa história com o cinema. Quem 
não sabe enquadrar está desperdiçando uma ferramenta fundamental da 
linguagem do seu filme e deveria procurar outra coisa pra fazer na vida. 
(GERBASE, 2011) 
 

Minha escolha em relação aos enquadramentos usados na videoperformance 

se deu de maneira a conduzir o olhar do observador através do corpo fragmentado. 

Logo, os planos usados durante as filmagens foram o plano fechado3 (Fig. 12), 

primeiríssimo plano4 (Fig. 13) e plano detalhe5 (Fig. 14).  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 A câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes 

espaços à sua volta. É um plano de INTIMIDADE e EXPRESSÃO.  
4
 A figura humana é enquadrada dos ombros para cima. Também chamado de “BIG CLOSE-UP” ou “BIG-CLOSE”.  

5
 A câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo (um olho, uma mão, um pé, etc.). Também usado para 

objetos pequenos, como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa de fósforos, etc.  

Figura 12 – Imagem em plano fechado. 
Frame da videoperformance. 
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Outro item importante no vídeo é o movimento de câmera, o qual pode 

ocorrer de duas maneiras: dentro do quadro, onde pessoas ou objetos se deslocam, 

ou por meio do deslocamento da própria câmera. A videoperformance é composta 

por ambas. Tendo como inspiração o filme “Melancolia”, a câmera parada atribui à 

imagem da noiva – que também que se encontra inerte – um sentimento de 

incapacidade diante dos acontecimentos, assemelhando-se a um estado depressivo 

onde o indivíduo conforma-se em não ser um sujeito ativo em sua própria vida, 

enfatizando mais uma vez a existência de um destino pré-estabelecido para o 

feminino. Já a câmera que gira em 360º, enquadrando somente meu rosto, alude a 

um sentimento de desorientação.  

O processo de pós-produção é de suma importância para a concretização do 

vídeo, pois ele permite criar uma narrativa através do uso de imagens e sons, além 

de possibilitar e facilitar a incorporação de efeitos especiais ao vídeo. A edição da 

Figura 13 – Imagem em primeiríssimo plano. 
Frame da videoperformance. 

 

Figura 14 – Imagem em plano detalhe. 
Frame da videoperformance. 
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videoperformance foi feita com uso do software Adobe Premiere CC 2015. Sua 

montagem se deu por meio ora de cortes secos6 entre imagens, ora pelo efeito de 

transição de vídeo dip to white7. Também se fazem presentes efeitos que aumentam 

ou diminuem a velocidade das imagens. Através da edição pude delimitar o olhar do 

observador, tentando conduzir seus sentimentos por meio de sons, efeitos de pos-

produção e escolhas de cenas.  

 

4.4 INSTALAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Agregar a uma obra o conceito artístico de instalação é o mesmo que inserir, 

ao ambiente no qual ela se encontra, uma poética, podendo, assim proporcionar ao 

espectador não só uma experiência visual, mas também corporal. Esse 

complemento busca inserir o observador dentro da obra, causando-lhe a sensação 

de ser parte da mesma. 

 
A experiência da percepção corporal passou a ser explorada por muitos 
artistas em suas proposições plásticas a partir dos anos 60. Durante essa 
década, os convites à participação física dos observadores nas propostas 
dos artistas difundiram-se e, ao mesmo tempo, diversificaram-se. A arte não 
era mais só para ser vista, passou a ser experimentada, vivida. A 
consciência desse outro modo de perceber a arte influenciou as poéticas 
dos artistas, os observadores e a crítica. (TEDESCO, 2004).  
 

Quando pensei nas possíveis formas de expor Furto memórias (...) me 

incomodava muito a possibilidade de simplesmente projetar ou dispor do vídeo em 

loop8, em uma TV, portanto, ambientar essa obra em videoperformance, numa 

instalação veio para sanar essa preocupação. Partindo dos conceitos de instalação, 

busquei reforçar os conceitos poéticos existentes no processo criativo através da 

inserção de objetos, e também com o intuito de fazer com que o observador se 

sentisse parte da obra.  

Fiz uso de objetos como TV, folhas secas, fotografias, pedaços de véu de 

noiva e de uma árvore seca para criar uma alusão com a poética da obra. Cada um 

desses objetos possui um significado, porém, de uma maneira geral, todos giram em 

torno da poética da memória.  A árvore seca é o elemento de grande relevância para 

a instalação, além de fazer uma alusão com a árvore genealógica, ela faz, em suas 

                                                           
6
 O plano “A” é imediatamente sucedido pelo plano “B”.  

7
 Efeito de transição de vídeo onde o primeiro vídeo desaparece, dissolvendo-se em meio a um 

quadro branco que também se dissolve dando lugar ao próximo vídeo.  
8
 Palavra de origem inglesa, onde sua tradução significa sequência.  
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entrelinhas, menção às memórias esquecida. As folhas secas também reforçam 

essa ideia de esquecimento, de algo perdido involuntariamente ou de maneira 

proposital, algo que ficou perdido por tanto tempo que acabou deixando de estar 

vivo.  

Para exibir o vídeo em loop escolhi uma TV de modelo antigo (de tubo), de 

modo que sua presença agregasse ao ambiente um sentimento de nostalgia, 

reforçando a ideia de memórias antigas, lembranças de momentos que aconteceram 

em um tempo passado. Dentro da instalação ela foi posicionada sob a árvore (Fig. 

15), em meio às folhas secas, de uma maneira que parecesse que ela foi esquecida.  

Escolhi colocar na instalação algumas fotografias oriundas de alguns frames 

da videoperformance. Foram impressas vinte e seis (26) fotografias no tamanho e 

formato de polaroids, onde algumas se dividiam em duas imagens (Fig. 16). Na 

instalação essas fotos foram dispostas de modo que algumas ficaram penduradas 

ou postas entre os galhos e outras se encontravam no chão, entre as folhas (Fig. 

17), permitindo que só alguns fragmentos da imagem fossem revelados ao 

observador. Pedaços do véu utilizado durante as filmagens foram colocados na 

árvore e nas folhas secas para sinalizar a passagem da noiva pelo ambiente.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15– Videoperformance e instalação Furto memórias (...). 
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A Exposição Confluências aconteceu entre os dias quinze (15) e dezoito (18) 

de dezembro, do ano de 2015, no Espaço Cultural Hansen Bahia, à rua Manoel 

Vitorino nº 12, em Cachoeira, Bahia. Sob curadoria de Ana Valécia Ribeiro Brissot  e 

Gaio Matos, reuniu os trabalhos dos formandos em Artes Visuais, Ary Teixeira, 

Deisiane Barbosa, Kevin Marinho, Juccy Alves e Lucas Alves.  

Com resultado satisfatório, a receptividade do público foi boa, as reações 

variaram entre nostalgia e curiosidade, mostrando que público se mostrava instigado 

a entender mais sobre a poética da obra. Como já era esperado, a instalação se fez 

convidativa, levando o observador a querer sentar-se no chão para assistir à 

videoperformance (fig. 18).    

 

Figura 16 – Imagem usada na instalação. 

Figura 17 – Fotografia colocada entre as folhas na instalação 
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De início a ideia era expor também as obras Alvitre de passagem e a 

videoperformance Recusa, formando uma linha do tempo de memórias e percursos 

que me levaram até chegar a Furto memórias (...).  Infelizmente não consegui expor  

Recusa, pois uma das TV’s que seriam utilizadas, devido um problema técnico, 

acabou atribuindo à imagem uma cor esverdeada. Logo, somente duas de minhas 

obras compuseram a expografia de Confluências: a obra Alvitre de Passagem foi 

disposta na galeria, ao lado esquerdo de Furto memórias (...) onde as 

fotoperformances seguiram uma trajetória linear (Fig. 19) para fazer clara a sua 

narrativa.  

Figura 18  – Exposição Confluências. 
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Figura 19  – Expografia das obras. 

 

 

A iluminação do ambiente, apesar de precária, acentuou ainda mais o ar de 

melancolia, causando um diálogo da obra com o ambiente como um todo. Um fator, 

que a meu ver, prejudicou as disposições das obras no ambiente foi a dimensão da 

galeria, a qual por ser muito grande criou certa distância entre as obras.  

O caule da árvore também teve de ser cortado para que a mesma pudesse 

caber dentro do espaço que foi destinado a ela, portanto, sua altura foi reduzida, o 

que me deixou um pouco insatisfeita, embora a instalação tenha se mantido dentro 

de seus propósitos. O tamanho do lugar também afetou a organização das folhas 

secas, pois antes havia o intuito de espalhá-las entre todas as minhas obras, mas 

acabei limitando a ideia somente a Furto memória (...).   

Partindo das experiências com o público e com a montagem em si, posso 

afirmar que a exposição da obra só teve a acrescentar melhorias à minha produção 

artística e, apesar das adversidades, a adaptação se deu de maneira satisfatória. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A criação poética de Furto memórias, perco-me nelas, duplico-me consiste 

em analisar como as memórias que são passadas de mãe para filha formam um 

ciclo de acontecimentos que acabam por confirmar um destino pré-estabelecido para 

o feminino. Logo, trabalhar com as memórias de minha mãe e trazer a minha 

presença (corpo) dentro da videoperformance e instalação, além de aludir aos meus 

anseios, foi uma forma de mostrar que as experiências singulares também podem 

servir como espelho para outras pessoas.  

Meu intuito não é trazer uma resposta concreta para as discussões sobre a 

pré-destinação do feminino para o casamento e sim criar uma reflexão sobre como 

esse destino traçado acaba gerando para as mulheres uma ansiedade. Na época 

quando minha mãe era mais jovem esses anseios eram centralizados apenas no 

casamento, mas nos dias atuais – para mim – esses anseios são ainda maiores por 

que a mulher vive uma rotina multifacetada, tendo que se dividir em ser mãe, 

mulher, dona de casa, profissional, estudante, etc. A sociedade cobra do feminino 

que todos esses personagens sejam executados com total sucesso, o que acaba 

gerando um desgaste maior ainda, tanto físico, quanto emocional.  

Em relação aos teóricos utilizados aqui, posso afirmar que os estudos me 

ajudaram a compreender melhor meu processo de criação. Neste caso, em especial, 

a análise de Cecilia Salles (Crítica de Processos), em “Gesto Inacabado”, onde pude 

confirmar teoricamente que todo processo de criação tende a se metamorfosear de 

acordo com o meio em que o artista se encontra inserido.  

A junção da fotografia, do vídeo, performance e instalação, enquanto 

linguagens artísticas, foram de grande relevância ao processo criativo de Furto 

memórias, perco-me nelas, duplico-me, pois elas me permitiram expressar, de forma 

mais completa, todos os sentimentos que foram aflorados no decorrer de minhas 

vivências e durante a criação da mesma.  

Assim, todas as experiências artísticas realizadas trouxeram-me um 

crescimento tanto pessoal, como artístico. Em especial, pude entender melhor como 

a realidade na qual fui inserida acabou por influenciar a poética de minhas obras.  
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ANEXO A – cartaz da Exposição Confluências 

 


