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Gosto de certos traços biográficos que, na vida de um escritor, me encantam 

tanto quanto certas fotografias; chamei esses traços de ‘biografemas’; a 

Fotografia tem com a História a mesma relação que o biografema com a 

biografia. 

(BARTHES, 1984, p.51) 
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(...) I touched I made myself beautiful in a new mode of beauty: to truth itself I 

gave what is false no less than what is true as its rightful province, and showed 

that the false and the true are merely forms of intellectual existence. I treated Art 

as the supreme reality, and life as a mere mode of fiction: I awoke the 

imagination of my century so that it created myth and legend around me: I 

summed up all systems in a phrase, and all existence in a epigram. 

(WILDE, 2003b, p. 899) 

 

 

I am my own experiment. I am my own work of art. 

(MADONNA, DVD The Confessions Tour) 

 

 

Carrego algumas paixões, alguns símbolos ao longo da vida. E acho que eu 

consigo justificá-los por ser uma viagem pessoal, partes que compõem o meu eu. 

(HERCHCOVITCH, 2007a, p. 80) 
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RESUMO 

 

Utilizamos como corpus o trabalho de Alexandre Herchcovitch, Madonna e 

Oscar Wilde, que transitaram (e ainda transitam) no limítrofe das linguagens da 

arte,  para traduzir o que postulamos ser a autoficção, a partir do biografema 

performático. E através das teorias da performance, encontramos caminhos mais 

seguros para pontuar como o artista, seja no seu trabalho, seja em suas interações 

com o mundo, produz máscaras de si mesmo, através de personas que atuam em 

busca de uma autenticidade artificializada. Partindo da semiologia barthesiana, 

que constrói o conceito de biografema como um elemento que amalgama o 

biográfico e o artístico, trataremos da questão nevrálgica da arte e da identidade: 

a construção de um “eu biografemático” que se insere não apenas na obra de arte, 

mas no corpo do artista e faz dele morada, se tornando uma autoficção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1.Autoficção 2.Performance 3.Biografema 4.Alexandre 

Herchcovitch 5. Madonna 6. Oscar Wilde 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ABSTRACT 

 

The body of works selected, by Alexandre Herchcovitch, Madonna and Oscar 

Wilde, who transited (and continue to transit) in the border languages of art,  

translate what we postulate to be autofiction, from a  performative biographemic 

perspective. Through performance theory, we find safer ways to map how these 

artists – whether in their work or in their interactions with the world – produce 

masks of themselves, through personas looking for an artificialized authenticity. 

Starting from Barthes’ concept of the biographeme as an element that 

amalgamates the biographical and artistic, we address the vexed question of art 

and identity: the construction of a "biografematic me" that fits not only the 

artwork, but the artist's body, constructed as a dwelling-place, and becoming 

autofiction. 

 

KEY-WORDS: 1.Autofiction 2.Performance 3.Biographeme 4.Alexandre 

Herchcovitch 5. Madonna 6. Oscar Wilde 
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RÉSUMÉ 

 

Le corpus que nous avons utilisé comprend Alexandre Herchcovitch, Madonna et 

Oscar Wilde qui ont transité (et transitent encore) aux bornes des langages de l'art 

afin de traduire ce que nous avons postulé être l'autofiction à partir du 

biographème performatif. Et à travers les théories de la performance, nous 

trouvons des moyens plus sûrs pour mettre en evidence comment l'artiste, que ce 

soit dans son travail ou dans ses interactions avec le monde, produit des nuances 

de lui-même au travers des personas qui agissent en quête d'une authenticité 

artificialisée. A partir de la sémiologie de Barthes, qui construit le concept de 

biographème comme un element qui fusionne le biographique et l'artistique, nous 

abordons la question controversée de l'art et de l'identité: la construction d'un 

«moi biographématique" qui s'adapte pas seulement à l'œuvre d'art, mais aussi au 

corps de l'artiste en demeurant chez lui et en devenant une autofiction.  

 

MOTS-CLÉ: 1.Autofiction 2.Performance 3.Biographème 4.Alexandre 

Herchcovitch 5. Madonna 6. Oscar Wilde 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta tese começou em 1990, na minha infância, ao assistir pela primeira 

vez à apresentação de Madonna cantando “Vogue” no MTV Awards, vestida de 

Marie Antoinette, numa altiva dança, misturando passos underground com a 

corte francesa do século XVIII. Eu era um menino de oito anos, mas essa 

imagem, nítida, fez-me apaixonar tanto pela rainha da França, quanto pela do 

showbizz. 

 

(fig. 1) 

 Tornando-me fã da cantora, acompanhei-a desde então, em cada CD, cada 

filme, videoclipe ou reportagem. Durante anos, fui conhecendo novos cantores, 

artistas, mas Madonna sempre prevaleceu como a favorita. Até começar a me 

apaixonar pela literatura, quando descobri, com o professor Latuf Isaías Mucci, 

Oscar Wilde, autor de O retrato de Dorian Gray. E pouco tempo depois, a Moda 

de Alexandre Herchcovitch me fisgou, pelo caráter ousado e, simultaneamente, 
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pela tendência de abarcar, em suas coleções, peças que envolvem o mundo das 

artes de um modo geral. 

                           

      (fig. 2)          (fig. 3) 

 

 Após meu mestrado em Ciência da Arte, cursado na Universidade Federal 

Fluminense, sob a soberba orientação do professor Latuf, com a dissertação que 

tinha como objeto de pesquisa a estética Naturalista e sua démarche, desde o 

século XIX em suas matrizes francesas, até seu esgarçamento contemporâneo, no 

cinema brasileiro, decidi voltar ao meu desejo inicial e reavivar as pesquisas 

acerca dos artistas que se aproximam mais do meu cotidiano, por me afetarem 

diretamente.  

 E foi no dia do meu aniversário, no lindíssimo sítio da escritora Roseana 

Murray, mergulhado nas águas de Oxun de uma piscina natural, que o projeto se 

efetivou, começou a ganhar forma e a tese começou a ser rabiscada, entre os 
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poetas presentes. A reflexão primeira era a respeito do processo de criação de um 

artista, quando produz sua arte, quais os objetivos deste, quais percursos são 

possíveis de trilhar e por onde ele passa, nesse processo. Por isso, utilizar a 

metodologia barthesiana seria imprescindível. Foi através da teoria dos signos 

que pude encontrar o caminho inicial de chegar à tese, sem me perder.  

Durante o processo de doutorado, alguns novos caminhos surgiram. Com 

a mudança de orientação, o falecimento de Latuf  me gerou uma espécie de 

orfandade acadêmica. Porém, a graciosa adoção por parte da professora Sonia 

Torres me fez sentir que o trabalho poderia seguir com o mesmo ânimo que 

antes, ou talvez até de maneira mais entusiasmada. Era como se novas 

possibilidades surgissem e me vi obrigado a sair de determinadas zonas de 

conforto, levando minha pesquisa para outros níveis. Sob o cuidado, a delicadeza 

e o aprimorado olhar sobre meu tema, Sonia me enveredou pelos rumos da 

performance e o trabalho ganhou um fluxo diferente do inicial, mais conectado 

com o corpo do artista e com a atuação como meio de produzir histórias de si 

mesmo.  

 As artimanhas da autoficção, elucubrando sobre a maneira que o artista 

utiliza para se mostrar, para representar seu modus vivendi, foi outro problema 

levantado. Então comecei a descobrir as teorias francesas a respeito deste tema, 

que, no meu olhar experiente sobre as aventuras dos meus artistas favoritos, me 

empurravam para pensamentos outros. O que era lido não correspondia 

exatamente ao que eu observava não apenas em Oscar Wilde, Madonna ou 

Alexandre Herchcovitch, mas em incontáveis outros produtores de arte, que 
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viviam – ou pelo menos criavam a imagem de viverem – de forma semelhante a 

sua própria arte, tornando-se mitos por conta própria. 

 A partir das discussões hoje encontradas sobre autoficção, principalmente 

as francesas, percebi a necessidade de contrapô-las a o que eu havia 

experimentado. O que compreendo sobre o tema é que ele não se enquadra 

apenas na literatura pautada na elaboração de obras com algum personagem que 

seja homônimo ao seu produtor, mas que a partir disso, há uma reescrita de fatos 

de um suposto “real”, numa realidade outra, com o artista atuando em uma 

performance, uma espécie de duplo de si, de maneira que sua biografia se misture 

com pinceladas artísticas. 

O postulado, assim, estava definido. A tese de que a autoficção vai muito 

além das palavras escritas pelos teóricos, tais como Phillipe Lejeune, devia ser 

levada a outras possibilidades, pois percebi que a arte, como uma serpente, 

possui movimentos e formas inesperadas, e o bote é sempre certeiro, quando o 

objetivo é atingir a vítima/espectador. O bote da arte, neste caso, se baseia na 

ideia de que a autoficção é um processo de construção múltipla de identidade, 

passando pela performance, por paródias, paráfrases, pastiches e palimpsestos. O 

jogo interdiscursivo da autoficção extrapola o limiar literário e abrange, por isso, 

todas as esferas da linguagem para apontar que a própria imagem construída do 

artista, por ele mesmo, é uma ficção, é uma mentira gostosa de acreditar, posto 

que nos é servida amalgamada com o veneno artístico.  

Alguns termos barthesianos, tais como biografema e significação, e outros 

do universo da performance, como atuação, tornaram-se fundamentais para 
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compor o que seria a autoficção no universo artístico. As interfaces do corpo com 

a concepção sígnica de biografia –  o biografema –  e o produto artístico formam 

o artista ficcionalizado, um produto de si mesmo. 

Tomando como referência as imagens do dândi irlandês Oscar Wilde, da 

estrela do show bizz, Madonna, assim como do estilista Alexandre Herchcovitch, 

comecei a elaborar proposições sobre outros modos de se entender a descrição de 

si ficcionalizando as experiências, produzindo sentidos através de técnicas de 

estilo que permitam a realização material de um vir-a-ser sonhado. Eis a 

indagação: de que maneira a produção da própria imagem, metamorfoseada em 

arte, atua na autoficção? Como lidar com o próprio fazer artístico pode alterar as 

relações sociais e transformar a identidade em uma persona? 

As respostas surgiram ao longo deste trabalho, organizado a partir de três 

grandes capítulos, que se emaranham quando o biografema representa uma 

simulação. O primeiro capítulo, dividido em duas seções, depreende as teorias 

contemporâneas a respeito da simulação, do espetáculo e do biografema, partindo 

do mito de Narciso, para atingir o modelo autoficcional na moda, com Alexandre 

Herchcovitch. Priorizei as teorias de Jean Baudrillard, que lida com a simulação 

e os efeitos do real na sociedade contemporânea, em conjunto com a semiologia 

barthesiana e demais teóricos que lidam com a fragmentação da realidade. O 

estilista foi o mote para a segunda seção, onde o conceito de biografema é 

apresentado, em conjunto com o processo de significação semiológico. 

O segundo capítulo, que tem como corpus central Madonna, também é 

dividido em duas seções. Os estudos do camp, enquanto movimento de 
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contracultura, associados aos de performance e de biografema são desenvolvidos 

para lapidar a autoficção como processo de identidade, porém perpassado por 

uma autenticidade artificial. Madonna é compreendida como uma persona 

midiática, que se produz artisticamente, para fomentar uma identidade comercial. 

As associações, pastiches e palimpsestos que a artista estadunidense utiliza em 

suas performances foram suporte para reforçar a noção de biografema como um 

conjunto performático, formador de sua autoficção midiática. 

Já no terceiro capítulo, os meandros autoficcionais são abordados a partir 

de Oscar Wilde, escritor-dândi irlandês, que vivenciou a performance midiática 

antes da própria noção de mídia. Seu biografema é um emaranhado de vida e 

arte, já que sua concepção ideológica era a de que a vida serve, apenas, para 

inspirar a arte, e esta deve ser sorvida infinitamente, até a morte. A primeira 

seção desenvolve a imagem de um escritor decadentista e decadente, que teve um 

fim trágico, assim como seus personagens, fazendo de seu biografema um 

percurso de legitimidade de suas ideologias. A segunda seção trata do artista 

como ser midiático, que produz identidades conforme as necessidades do 

mercado.  Associando Oscar Wilde à Madonna e Alexandre Herchcovitch, 

observamos como o escritor e o homem público se tornam uma figura 

emblemática na história graças a seus talentos de autopromoção, assim como 

facilidade em manejar sua imagem para produzir uma performance autoficiconal. 

Finalmente, a conclusão deste trabalho trata não apenas de trazer à tona 

algumas palavras finais, mas também um breve percurso da autoficção para 

quem desenvolveu esse trabalho e de como foi o processo desta pesquisa.  E 
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como esse tema tão atemporal – a identidade humana – pode afetar quem 

escreve, através das problematizações e questionamentos acadêmicos, em 

uníssono às respostas teóricas, a fim de fazer de mim uma pessoa melhor, um 

professor melhor, um pesquisador mais completo. E autêntico. 
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CAPÍTULO 1 

AUTOFICÇÃO: VELHOS CAMINHOS, 

NOVOS HORIZONTES 

 

 

1.1 A imagem, o corpo, a simulação e a fragmentação da realidade 

 

Narcisse, de Paul Valéry 

 O menor suspiro 

Que eu exalasse 

Viria arrebatar-me 

O que eu adorava 

Sobre a água dourada e azul 

E céus e florestas 

E a rosa da onda 

BARTHES, 2003, p. 87c 

 

Desde os tempos primevos, a humanidade tenta compreender os 

processos que formam a identidade, a origem e os desdobramentos da 

personalidade humana. É amplamente conhecido o significado etimológico da 

palavra personalidade, que remete à ideia de máscara grega, o “soar através”, e 

dela deriva-se a palavra personagem, que para nós, atualmente, remete ao ser 

ficcional, à experiência estética que traduz determinados padrões da tal 

personalidade.  



 23 

Elemento essencialmente externo, a persona/personalidade, na acepção 

grega, era o que escondia a face humana, sendo, portanto, um objeto com a 

função de desviar o olhar de quem a vê, para atribuir valores diferentes do 

natural a quem a usa. A partir dessa noção de personalidade e do processo de 

driblar a imagem com outra, principiamos com o clássico, arquetípico, para 

seguirmos com as teorias acerca do sujeito e suas múltiplas máscaras.  

O talento grego para lidar com as personas, ou máscaras, traduziu-se em 

suas histórias mitológicas, muitas delas encenadas no teatro, arte canônica do 

período helênico. E uma das narrativas mais conhecidas da época grega é 

Narciso, cujo protagonista, um jovem de grande beleza, personifica os signos 

mascarados e o duplo por detrás das personas. 

Narciso era um rapaz tão belo, que todas as jovens que o viam queriam-

no para si, mas ele não queria nenhuma delas. Não tomava conhecimento nem 

das mais belas, por mais que elas tentassem fazer-se notar. As jovens, 

inconsoláveis, nada significavam para ele, que não se deixou comover nem pelo 

triste caso de Eco, a mais bela das ninfas, que se apaixonou por Narciso.  

Eco era capaz de segui-lo por toda parte, mas não conseguia dirigir-lhe a 

palavra. Como seria possível, então, fazer com que um jovem que nunca olhava 

para mulher alguma lhe prestasse atenção? Um dia, porém, achou que sua 

oportunidade tinha surgido.  

 Ele estava chamando pelos companheiros e perguntava: "Há alguém 

aqui?", quando ela então, arrebatada, responde-lhe: "Aqui... Aqui." Ela ainda 

estava oculta pelas árvores, o que não permitia que ele a visse, mas Narciso 
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exclamou: "Vem!", que era exatamente o que ela desejaria dizer-lhe. Eco então 

respondeu, alegremente: "Vem!", mas, ao sair do bosque com os braços 

estendidos na direção de Narciso, viu que ele, com o mais profundo 

aborrecimento, lhe voltava as costas. "Não!", disse ele, "Prefiro a morte a 

submeter-me ao teu domínio", ao que ela pôde apenas responder-lhe, 

humildemente e em tom de súplica: "Submeter-me ao teu domínio."  

 Narciso, porém, já havia desaparecido. Eco foi esconder o rubor e a 

vergonha em uma caverna solitária, para sempre inconformada. Vive ainda em 

lugares assim, e conta-se que, de tão arrasada pela saudade, a única coisa que lhe 

restou foi a voz.  Depois disso, Narciso deu continuidade a sua trajetória de 

crueldades, sempre zombando do amor. Por fim, uma das jovens por ele 

repudiada fez uma prece que foi atendida pelos deuses: "Que aquele que não ama 

ninguém venha apaixonar-se por si próprio."  

 A grande deusa Nêmesis, cujo nome significa "ira justa", encarregou-se 

de fazer com que esse pedido se concretizasse. Ao debruçar-se sobre as águas 

límpidas de um lago para beber, viu Narciso sua imagem ali refletida, e no 

mesmo instante apaixonou-se por si mesmo (fig. 4). "Agora sei", exclamou, 

"quanto os outros têm sofrido por mim, pois o amor pela minha própria pessoa 

me incendeia o coração – e, no entanto, de que modo poderei alcançar todo esse 

encanto que vejo refletido na água? Não tenho forças para abandoná-lo, e só a 

morte me poderá libertar."  
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(figura 4) 

 E foi o que aconteceu. Foi definhando aos poucos, perpetuamente 

debruçado sobre o lago com o olhar fixo no reflexo de sua imagem. Eco 

encontrava-se por perto, mas nada podia fazer. Ao morrer, finalmente, Narciso 

olhou-se pela última vez e exclamou: "Adeus! Adeus!", tendo suas palavras 

repetidas pela ninfa, que lhe fazia a derradeira despedida.   

 Dizem que quando a alma de Narciso atravessou o rio que circunda o 

mundo dos mortos, debruçou-se do barco em busca de um último relance de sua 

imagem refletida nas águas. As ninfas das quais ele havia zombado em vida 

foram-lhe generosas na morte, e tentaram em vão encontrar seu corpo para 

enterrá-lo. No local onde jazera, desabrochava uma nova e encantadora flor à 

qual elas deram o nome de Narciso. 

Como referência inicial do mito clássico, pensamos na imagem deste ser 

mitológico, personagem/máscara, filho de um rio com uma ninfa, para começar a 
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construir o caminho de nossa pesquisa, para encontrar as matizes autoficcionais 

e espectrais, nas águas da arte.  

E uma questão fulcral do mundo atual é a do corpo. O corpo como 

expressão maior do sujeito defrontado com a dor de existir, como ser diferente do 

outro, mas também igual, amalgamando do outro o que lhe é semelhante e 

diferente, idêntico e oposto para formar, em seu próprio corpo, outros corpos, da 

mesma maneira que a persona grega formava novos rostos na frente da face dos 

atores.  

Compreendemos o corpo como um texto, que possui várias formas de ser 

lido, sentido, significado. Assim como um poema, um conto ou um romance, o 

corpo tem propriedades que nos possibilitam atribuir significados os mais 

diversos para um mesmo significante. Sendo compreendido como um texto, 

como um objeto de valor artístico e comunicativo, “(...) o corpo é ao mesmo 

tempo o ponto de partida, o ponto de origem e o referente do discurso. O corpo 

dá a medida e as dimensões do mundo (...)” (ZUMTHOR, 2007, p. 77). 

Como tatuagens, gravadas na pele, os vestígios da cultura podem ser 

decifrados no corpo. Por representar uma memória, que transforma a história do 

sistema num verdadeiro mecanismo em funcionamento, este corpo-texto inclui 

todo o conjunto de textos já criados pela humanidade, assim como já traz em si 

programas que gerarão textos futuros.  

 

Como o topos de um ser vivo, o corpo humano desempenha 

inúmeras tarefas: é uma organização química, biológica, física, 

mecânica, psicológica, mítica. Ele existe num tempo e espaço 

determinado, sofrendo os efeitos deste tempo e deste espaço físico 
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e toda sua luta de sobrevivência é realizada na interação com estes 

dois elementos. (CAMPELO, 1996, p. 27) 

 

O tempo e o espaço físico, para o corpo, são configurações que 

possibilitam adequar os significantes a determinados significados. Ao 

espreitarmos o corpo humano, desde suas vísceras, em sua profundidade, até as 

camadas mais externas da pele, deparamo-nos com as complexidades desse ser 

enquanto natureza, da qual partilha com todos os seres do reino animal, e 

também como corpo cultural, através dos textos míticos, de seus rituais, de suas 

memórias. Os corpos/memória comungam  com os homens de todos os tempos, 

aproximando-se, assim, da imagem dos deuses imortais. A permanência de seus 

textos culturais na memória corporal faz com que o homem desafie a mortalidade 

de seu corpo biológico.  

Mesmo com a morte do ser e decrepitude do corpo, estes servem tanto 

como elemento fértil da terra, quanto para a vida da cultura.  O homem codifica 

textos e subtextos, que vão lhe ampliando o próprio corpo biológico. Afastado o 

medo original que lhe tiraria por completo a possibilidade de lutar pela 

sobrevivência, o homem ousa e retrocede, repetindo em seu cotidiano as 

movimentações primeiras de seu corpo, inscrevendo na própria cultura o ritmo de 

sua pulsação vital. O biológico, nessas condições, deixa de atribuir ao corpo um 

tempo determinado, um prazo de validade, para fazê-lo etéreo, imortal, quando é 

culturalmente absorvido. O corpo será ainda acrescido do corpo expandido de 

outros corpos que a cultura a que ele pertence apregoará durante sua vida: o 

corpo de seus antepassados, o corpo de seus heróis culturais. Ao final da vida, o 



 28 

homem terá acumulado muitos outros corpos, como partes expandidas do seu 

próprio corpo biológico, e será tarefa quase impossível a demarcação precisa 

destes territórios corporais. Esta expansão textual de seu corpo biológico lhe 

confere alguma imunidade contra a temível morte.  

Livre da divisão cartesiana, da morte, o homem pode, então, seguir a trilha 

que o corpo segue nos caminhos da vida e da cultura e os inúmeros textos que 

são gerados neste espaço-tempo. O corpo ganha com a recuperação de sua 

qualidade de um todo orgânico, uma complexidade, uma contaminação de suas 

culturas. As alterações, as mudanças que o homem gera em seu corpo tornam-se 

elementos sígnicos, culturais, porém com significados que podem extrapolar o 

corpo para outros modelos, atraindo ou repelindo a própria noção de 

humanidade. 

O corpo é um mecanismo complexo e o homem aculturado tem 

acrescentado tantos compartimentos extras a ele que esta expansão sígnica 

contínua acaba exigindo algum cuidado para que se tente evitar os lugares-

comuns e os preconceitos no entendimento do homem em relação a si próprio. A 

busca de alguma autenticidade, de um reconhecimento enquanto indivíduo, faz o 

ser humano reconfigurar seu corpo natural, tornando-o autêntico do ponto de 

vista cultural, mas falseado, se pensarmos em um corpo numa perspectiva mais 

“natural”. 

A perpectiva binária tradicional, comum no modelo moderno, entendia a 

construção de imagens-corpos através tanto nos acessórios que colocamos sobre 

ele, quanto no que indicamos ter no interior dele, tendo a pele como limite e 
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interface entre o que está sobre e o que está dentro. E aquilo que é encarado 

como ‘dentro’ seria a representação, o significado do que se vê fora como 

significante. Assim, o significado seria menos mutável que o significante, já que 

as alterações externas têm uma temporalidade de convivência, pequena ou 

esporádica, mesmo configurando o ser enquanto autêntico. Uma vez que a 

imagem interna tem a potencialidade de se desdobrar sobre nossa epiderme e 

exteriorizar-se em nosso corpo, através das roupas, acessórios ou qualquer outro 

elemento que pode ser amalgamado à pele, a construção do si-mesmo de nossos 

corpos dar-se-ia como uma imagem-corpo, para fazer comunicar, contar as 

narrativas da vida a quem olhar. Porém hoje esses limites de dentro/ fora foram 

rompidos. Não há mais dentro nem fora, mas apenas o corpo com suas diversas 

marcas, todas representando o sujeito que as detém, e formando textos múltiplos, 

cujo sujeito que os escreve com o corpo é “(...) tipo de eu mais epidérmico e 

flexível, que se exibe na superfície da pele e das telas. Refere-se também às 

personalidades alterdirigidas e não mais introdirigidas, construções de si 

orientadas para o olhar alheio ou “exteriorizadas”, não mais introspectivas ou 

intimistas. (SIBILIA, 2008, p. 23). 

As narrativas corporais podem desdobrar-se em diversos níveis, de acordo 

com a leitura que cada um faz delas. A diversidade, no caso, dar-se-á através das 

possibilidades de ler o corpo concreto, o físico, a matéria biológica, o corpo 

cultural, psicológico, e até o místico. Semiologicamente, todas essas 

possibilidades de leitura de significados, uníssonos em um único significante-

corpo, entorpecem os sujeitos que produzem tais signos: tanto o corpo, quanto o 
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seu interlocutor misturam-se na formação de um “nós” corporal. Mesmo aquele 

que lê seu próprio corpo, não o enxerga apenas como parte biológica, pedaço das 

engrenagens da vida, mas como elemento cultural e social, psicológico e mítico.

 Como Narciso, Roland Barthes escreveu, em seu Roland Barthes por 

Roland Barthes (2003), que se entorpece por – e em – seu corpo, teatral, barroco 

(lembramos do famoso Narciso, de Caravaggio, conforme figura 4). São as 

linguagens, en abyme, construindo espelhos que se multiplicam em plástica, 

escritura, literatura. É o corpo biológico alterando seus signos, para adequar-se às 

leituras outras que são possíveis. O corpo do autor, como espelhos, mesmo 

intactos, é, na verdade, um estilhaço de outros signos-corpos, reflexos do lago, 

duplo de si mesmo. A transcendência da imagem narcísea do corpo traduz-se na 

criação de um alterego que se torna uma extensão de si, uma reconstrução de 

significantes na busca contínua de novos significados. A eternidade em estado 

latente nasce da reconstituição do ser através de seu invólucro duplicado. 

Já Lacan, em seu Seminário 5 As formações do inconsciente (1987),  situa 

a formação do sujeito pelo desejo do Outro. Existir simulação – existir 

comandado pelo desejo do outro – é estar aí aspirado pelo gozo, impossibilitado 

de colocar em cena o seu próprio desejo. Neste caso, a realidade é um espectro, 

já que o sujeito está ancorado na fantasia. E para Narciso, a fantasia seria si 

mesmo, fragmentado em seu reflexo na água. Concebendo a imagem como um 

elemento tradutor da identidade múltipla de um “eu” em descobrimento, 

Narciso, ao deparar-se com seu reflexo, não consegue livrar-se do que julgou ser 

outra pessoa, a partir de si mesmo. Durante o processo espectral, não há chances 
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de mudança: é uma tradução do mundo interior que ganha espaço em um plano 

simultâneo. É o criador frente à criatura, é Oroborus, devorando-se em busca da 

resposta para o eterno. Os signos de Narciso são reproduzidos nas águas do lago. 

Não são mais os mesmos signos do corpo, mas a performance, um outro código, 

que utiliza os meios impossíveis para o rapaz se ver.  

Os elementos das diversas linguagens que  Narciso utiliza para decompor-

se em figura apaixonada, em ser amado e amante, são construídos através de 

meios corporificados, metaforizantes e metonímicos, numa simultaneidade que 

faz de seu ato um movimento único, a cada repetição por sua busca nas águas. O 

que Narciso realiza, finalmente, é uma performance, à margem do lago, são 

movimentos amalgamados uns aos outros, que em seu conjunto, unem-se numa 

comunicação cuja voz é todo o corpo. E “(...) cada performance nova coloca 

tudo em causa. A forma se percebe em performance, mas a cada performance ela 

se transmuda.” (ZUMTHOR, 2007, p. 33). Nos movimentos do corpo em busca 

de outro corpo – reflexo de si mesmo – a performance se reinicia.  

 O artista-narciso, ao produzir sua obra, depara-se não somente com uma 

suposta imagem refletida no trabalho, mas também a elabora aguardando a 

contemplação alheia de um receptor detentor do mesmo código, assim como 

fazemos com nosso rosto em frente ao espelho. O trabalho artístico, tradução e 

reflexo mesmo que tênue de seu gerador, é fecundado para ganhar espaço e 

tentáculos. Aguarda a recepção de outros seres que possam dedicar-lhe as vistas. 

Ao seduzir, o artista permite ser seduzido. Tais tentáculos apunhalam a arte em 

diversas manifestações.  
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 Cada fragmento do artista, ou da obra, reflete as possibilidades diversas 

que tentam traduzir um universo que fora pensado, para ser, então, materializado 

pelo artista. Assim como Narciso prende-se numa imagem criada, numa cópia do 

corpo que ele considera ser real, o artista lucubra cópias dos universos mais 

diversos. Para tal, refletimos acerca  do que seria o processo do simulacro, da 

cópia, já que: “(...) a simulação corresponde a um curto-circuito da realidade e à 

sua reduplicação pelos signos (...)” (BAUDRILLARD, 1991, p. 39). 

Baseamo-nos na teoria inicial de simulação pelos olhos de Platão, e 

repensada para a atualidade por Jean Baudrillard, mais especificamente a das três 

categorias de simulacro. Porém, com adaptações, podemos incluir seus 

ensinamentos à nossa pesquisa. Para além de suas três categorias, lucubramos 

mais uma, um quarto nível de simulação, que repensa na ideia e funcionamento 

do simulacro. 

Narciso, o personagem e o mito, estaria inserido no primeiro nível de 

simulacro, como uma imagem natural, harmônica, uma cópia que corresponde ao 

seu elemento original, um ideal que seduz como se não fosse apenas uma cópia, 

mas um outro real. Narciso, no mito, representa o elemento real, o ser perfeito, 

elemento quase divino, enquanto sua imagem é o simulacro, é a figuração, um 

desdobramento do real. O reflexo, como um fantasma que assombra por ser um 

resíduo do humano, perturba o jovem, o descompassa, a ponto de levar o 

personagem à morte. 

 Porém e o artista? Como podemos pensar nesse sujeito, enquanto um 

gerador de simulacros vinculados a um elemento real? Primeiramente, temos de 
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tentar compreender como se dá o processo mimético, como o artista capta o real 

e o transforma em arte, alterando ou não a sua natureza, redefinindo os signos, 

comuns à obra de arte. Qualquer objeto estético, inicialmente, não tem 

compromissos com o mundo real;  conforme Afrânio Coutinho (1978), 

 

(...) é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do 

espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, 

que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova 

realidade. São verdades humanas gerais, que traduzem antes um 

sentimento de experiência, uma compreensão e um julgamento das 

coisas humanas, um sentido da vida, e que fornecem um retrato 

vivo e insinuante da vida, o qual sugere antes que esgota o quadro. 

(p. 64) 

 

Enquanto transfiguração, recriação e remodelagem do real, a obra de arte 

tem a possibilidade de circular em todas as categorias de simulacro, de acordo 

com a proposta de seu produtor, sendo ora natural, simulação do mundo das 

ideias; ora um simulacro produtivo, baseado na energia e na força, quando o 

artista simula uma utopia, copiando não mais algo original, mas um desejo; ora 

transfigurando-se em uma operacionalidade, ao romper com o real e não se 

basear mais nele, produzindo uma realidade virtual, que se faz enquanto 

processo hiper-real, descreveu Jean Baudrillard (1991) : 

 

O real, o objeto real é suposto ser igual a si próprio, é suposto 

parecer-se como um rosto a si próprio no espelho – e esta 

semelhança virtual é com efeito a única definição do real – e todas 

as tentativas, entre as quais a holográfica, que se apóiam nela, não 

podem deixar de errar o seu objeto, porque não têm em conta a sua 

sombra (e é por isso precisamente que não se parece consigo 

próprio), essas face escondida onde o objeto se afunda, do seu 
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segredo. Ela salta literalmente sobre a sua sombra, e mergulha, para 

aí se perder ela própria, na transparência. (p. 138 -  grifo do autor) 

 

As diversas manifestações do simulacro, na perspectiva de Baudrillard, 

instauram-se como formas de pensar a arte e o artista, da mesma forma que, em 

analogia, pensamos em Narciso à beira do lago. Com as possibilidades do real 

sendo esgarçadas em diversas facetas, o que temos são os fragmentos, alterados, 

do que ele seria. Por isso, as categorias elaboradas pelo teórico francês nos 

valem como forma de compreender os meios pelos quais a arte é concebida, e  

da mesma forma, como o artita se faz conceber enquanto produtor de sua obra.  

Na primeira categoria, temos a obra de arte que reflete o mundo que o 

artista vive, seu contexto, o reflexo especular na forma de remodelação de 

linguagens. É a forma mais simples de simulacro e com a qual Platão mais se 

incomodava, por ser a frustração do mundo das ideias, sendo o ideal transposto 

para o mundo das sensações. Nesse modelo de simulação, teríamos o ser ideal, o 

objeto perfeito e sua cópia, como tentativa de ser idêntico ao idealizado, que 

pode ou não ser material.  

Já a segunda categoria (a que Baudrillard associa mais propriamente ao 

universo da ficção científica) é mais utópica, por conceber a obra de arte 

enquanto um ideal, e não mais uma ideia do real. Nessa categoria, o mundo das 

ideias, conforme a concepção platônica, não seria o perfeito, inalcançável pelas 

mãos humanas, mas o que ele deveria ser, a partir de uma reprodução do real, 

alterado pelo desejo. Nesta categoria, o simulacro dá-se através utopia, pois o 

objeto de arte que se adequa a essa esfera de simulação rompe o paradigma do 
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real, elevando a cópia para um nível mais avançado dele. Não podemos confiar, 

aqui, apenas na realidade, já que esta já está em um determinado nível de 

simulação, num plano mecânico, inclusive, buscando materializar o que não é o 

original, mas um original alterado por algo ainda não existente. Resta, portanto, 

ao real, apenas a utopia, ou seja, o simulacro é o desejo de um real que está por 

vir. 

Quando concebemos a arte em sua terceira categoria, conforme 

Baudrillard apregoou, não podemos mais pensar no real, pois temos de 

considerá-lo em outras esferas. O real tornou-se, nesse nível, o hiper-real; ele 

está em um plano cujas significações não estão mais vinculadas ao mundo das 

ideias. O elo, aqui, é o cibernético, um outro real, desmaterializado; e o 

simulacro começa a valer pela cópia de uma realidade virtualizada. O artista, a 

obra de arte, o leitor, todos são signos formadores desse simulacro. A 

operacionalidade faz da arte um ser interativo, que não apenas imita algo, mas é 

uma “coisa” inserida no mundo real, que pode ser transposta para o universo da 

simulação, embora controverso, já que a realidade dessa obra seria, também, 

parte do simulacro. Temos, nessa fase de simulacro, não apenas a quebra do 

padrão objeto–cópia, mas a revisão do que seria algo original. A produção 

simulada, pelos meios tecnológicos, não buscaria a utopia, como na segunda 

categoria. Aqui, a questão seria a distopia, enquanto quebra do padrão real, que 

torna-se insuportável, encaminhando-nos para um mundo paralelo, virtual, 

pessimista e até apocalíptico. 
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Assim, Baudrillard (1991) acaba por nos sugerir uma extensão da terceira 

categoria, conectada à ideia de distopia, mas não denominada em sua obra, 

estando apenas na sugestão, para tentar inserir as dicotomias (ou sintonias?) 

entre o real e o simulacro nos dias de hoje: “A partir de hoje a única verdadeira 

prática cultural, a das massas, a nossa (já não há diferença) é uma prática 

manipulatória, aleatória, labiríntica de signos e que já não faz sentido.” (p. 86)  

Num emaranhado de signos que não conseguem estabelecer vínculos 

entre significado e significante, o que nos resta é um caos cultural, pois a 

concepção de real é rompida, neste pólo, para ser substituída pela simulação. 

Perdemos o real e vivemos no simulacro. A utopia, antes construída para que o 

real fosse transformado em um simulacro, hoje, funciona de maneira oposta. O 

real é o utópico, é o que desejamos, enquanto a simulação nos é injetada, numa 

anestesia dos sentidos e das ideias, e a projetamos como se fosse a realidade. O 

que fora pensado por Platão, nos dias de hoje, pode ser visto, como em uma tela 

de cinema, modelo semelhante ao filme Matrix,  que sintetiza a perda do real (ou 

mundo das ideias), sendo substituído pelo simulacro (vitória do mundo dos 

sentidos), concebendo a humanidade nas sombras da sombra, enquanto uma 

Máquina-Deus nos controla, como comboios de corda. Pessimista, Baudrillard 

(1991) nos diz que 

O imaginário era o álibi do real, num mundo dominado pelo 

princípio de realidade. Hoje em dia, é o real que se torna alibi do 

modelo, num universo regido pelo princípio de simulação. E é 

paradoxalmente o real que se tornou a nossa verdadeira utopia – 

mas uma utopia que já não é da ordem do possível, aquela com que 

já não pode senão sonhar-se, como um objeto perdido. (p. 153) 
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Não havendo mais linhas, mesmo tênues que sejam, separando o real do 

simulacro, vivemos em um mundo simulado, e o real, antes elemento original, 

fonte na qual a simulação buscava sua forma de existência, hoje é apenas um 

desejo, um lugar desejado, ou pior: uma nostalgia do que talvez não tenha 

existido. A memória estende seu manto sombrio sobre o mundo; no entanto, pós-

modernamente, o manto é esgarçado; em seus rasgos entrevemos, mesmo que 

construída pelo discurso, a ausência de passado. Como escapar à predestinação 

de existir em simulacro, se “[a] simulação é ama e senhora e já só temos direito à 

outra coisa, à reabilitação fantasmática, periódica, de todos os referenciais 

perdidos. Todos se desenrolam ainda à nossa volta, na luz fria da dissuasão.” 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 55) Não bastando, apenas, todos os referenciais 

perdidos, conforme diz-nos Baudrillard, temos seus fantasmas, espectros que não 

nos apavoram, mas nos entorpecem. Como sonâmbulos, interagindo em um 

sonho de mau gosto, são as sombras dos referentes que se mostram e é com elas 

que estabelecemos o contato com o que seria a realidade. 

A arte, nesse pólo em que o referente não é mais fonte nem presença, 

torna-se, ela mesma, uma realidade autônoma, por ser um ideal repleto de 

significados para quem a produz. Enquanto poética instituída num espaço 

independente, em que o real e o simulacro deixam de existir, a arte sugere 

ilusões, não como o singelo reflexo de Narciso no lago, mas fantasmaticamente, 

de acordo com as palavras de Baudrillard, como se o que o jovem visse fosse 

outro Narciso E de repente, quem se vê apaixonada é a imagem do lago, e não 

mais quem espreita em sua margem; ou pior: o rapaz acha que seu amor é 
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correspondido pela imagem e sofre por uma separação. Esses processos são a 

decodificação virtualizada do mundo simulado, é a ilusão materializada, não 

mais no campo imaginário, mas concretizada.  

Nesse contexto, a arte é um elemento que está em suspensão, ao não ser 

conectada ao referente confrontando o simulacro, mas também por querer ocupar 

o mesmo espaço que ele. Essa concepção que atribuímos à arte é a mesma para a 

visão que o homem contemporâneo faz do próprio mundo, já que não lhe restam 

muitas alternativas. Conforme Baudrillard (1991), “[d]o mesmo tipo que a 

impossibilidade de voltar a encontrar um nível absoluto do real é a 

impossibilidade de encenar a ilusão. A ilusão já não é possível porque o real já 

não é possível. (p. 29-30) 

Se o referente, assim como a ilusão não são possíveis, o que seria do 

sujeito no mundo do simulacro, se “(...) já não há sujeito, nem ponto focal, já não 

há centro nem periferia: pura flexão ou inflexão circular (...)”? 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 43) Daí o dilema contemporâneo; esses lugares de 

fantasia/ilusão são sempre duplos, oscilando vertiginosamente entre a realidade e 

a representação, entre o verdadeiro e o falso, entre o que são e o que pretendem 

ser. Os indivíduos estão sempre cruzando a fronteira entre o real e o imaginário, 

tomados pela vertigem da ilusão, lutando desesperadamente para desvelar seus 

artifícios, tendando ver o mundo, mas as lentes do simulacro possibilitam 

enxergar apenas sombras. 

 Estariam os aparatos desse mundo simulado, em todos os seus avanços 

tecnológicos, aptos a sustentarem o sujeito diante dessa ‘Grande Falta’? Os 
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grandes centros, espaço em que costumes, línguas e pessoas se amontoam num 

grande amálgama que reconstrói referências acabam gerando seres híbridos, 

reformulados, que mesmo reunindo-se em grupos ou facções, não perdem a 

marca de sujeitos desejantes e à deriva. A multidão legitima a cópia, todavia a 

cópia é artifício, é máscara da angústia que se oculta sob o véu de outras cópias. 

Por mais que o o mundo contemporâneo ofereça objetos que falseiem a falta, que 

construam uma ilusão de completude, ele falha.  

Faz parte do destino do homem o viver em busca, que é a falta estrutural. 

E as concepções atuais de um mundo em que o aglomerado de pessoas, não mais 

divididas em classes sociais, mas em subjetividades que se agrupam de acordo 

com suas próprias características traz à tona um estado de caos. Perdemos, em 

nossa contemporaneidade, os limites entre a realidade e a imaginação e 

construímos uma hiper-realidade embriagadora. O real desconfigura-se, mistura-

se com as distopias, e o homem torna-se um ser naturalmente histérico, conforme 

Baudrillard (1991): “Daí a histeria característica de nosso tempo: histeria da 

produção e da reprodução do real” (p. 33).  

Em nosso próprio mundo virtual, a questão do real, do referente, do sujeito 

e seu objeto, não pode mais ser apresentada. A perda do referente e a distopia, 

apregoada por Baudrillard, traduz a suposta extensão da terceira categoria de 

simulação que é vivida nos dias de hoje. Com a inexistência dos limites naturais 

que o real nos impõe, resta-nos a perda das fronteiras físicas e ideológicas. Em 

um espaço em que os limites sociais, culturais, econômicos,  físicos e 

psicológicos estão em uma fase de reconstrução, remodelagem, a sociedade vê-se 
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obrigada a lidar com as diferentes subjetividades, todas interagindo 

simultaneamente. Conforme a teoria desenvolvida por Antonio Negri e Michel 

Hardt (2001), em seu livro Império,  o que vivenciamos, hoje, é a passagem do 

Romantismo/Modernismo, períodos de simulações baseadas na segunda e 

terceira categorias de simulacro, em que o mundo era o suporte para o simulacro, 

seja de forma mecânica, seja através de processos utópicos, hoje temos o híbrido, 

a multidão, a corrupção, o não-lugar e a distopia:  

 

Distinções que marcam conceitualmente a passagem da soberania 

moderna para a soberania imperial: do povo para a multidão, da 

oposição dialética para a administração de híbridos, do lugar da 

soberania moderna para o não-lugar do império, da crise para a 

corrupção. (p. 222) 

 

Com a valorização dessas novas margens, somos encaminhados à 

desconstrução dos paradigmas tipo branco/negro, masculino/feminino, alta 

cultura/cultura de massas. Mas também à autovaloração, à posição do “eu” como 

figura suprema, que não tem mais as noçoes de limites entre o dentro e o fora, 

entre o “meu”, o “seu” e o “nosso”. Nas margens e nos desvios desse novo 

modelo, podemos afirmar a existência de um código contaminado por muitas 

experiências e vozes, que se misturam e se perdem. Por isso, o que temos hoje é a 

sociedade de gritos alienados, em detrimento do silêncio reflexivo, em que cada 

um, na multidão, precisa berrar, para achar que está sendo ouvido. Conforme 

Jean Baudrilard (2001a): 

 



 41 

Para desafiar e enfrentar esse estado paradoxal das coisas, 

precisamos de um modo de pensar paradoxal; uma vez que o 

mundo ruma para o delírio, precisamos adotar um ponto de vista 

delirante. Não devemos mais adotar qualquer princípio de verdade, 

de causalidade, ou qualquer norma discursiva. Em vez disso, 

devemos consentir tanto a singularidade poética dos 

acontecimentos quanto a incerteza radical dos acontecimentos. (p. 

74) 

 

Essa nova estrutura paradoxal, em que somos impelidos à construção de 

uma nova sociedade com novas vozes, engendra e é engendrada pela simulação 

que desconstrói o real como meio inicial para a simulação, como elemento 

original, de onde sairíam as cópias. A estrutura da modernidade tardia, híbrida, 

faz do real o hiper-real, sem o referente como base. Então perguntamo-nos, 

retoricamente: qual seria o novo referente, senão a própria simulação? 

Baudrillard (1991) instaura uma possível reflexão, a de que “(...) no mundo 

irreferencial, até a confusão do princípio de realidade e do princípio de desejo é 

menos perigosa que a hiper-realidade contagiosa.” (p. 33) Com a 

irreferencialidade e a confusão entre os princípios de realidade e desejo, temos 

uma hiper-realidade, num nível que supera as três categorias iniciais de 

Baudrillard, por colocar-nos na icógnita da simulação como o próprio real, ou 

valendo-se por ele. Mas como a simulação seria o próprio real, nessa perspectiva, 

senão o um falseamento, como um mapa falso a ser seguido? A realidade é 

hipertrofiada, a informação é esgarçada e com isso, são desconfiguradas, razão 

pela qual Baudrillard (2001a) declarou que 
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[i]ndiferente a toda verdade, a realidade torna-se uma espécie de 

esfinge, enigmática em sua hiperconformidade, simulando a si 

própria como virtualidade ou espetáculo de realidade. A realidade 

torna-se hiper-realidade – paroxismo e paródia ao mesmo tempo. 

Ela aceita todo tipo de interpretação porque ela não faz mais 

sentido, porque ela não quer mais ser interpretada. (p. 83-84) 

 

A ausência de compreeensão da realidade, associada ao virtualismo 

excessivo trazem à tona o que Baudrillard chamou de “crime perfeito”, sendo 

este cometido por todos e por ninguém. O real – e principalmente a ilusão – 

foram abatidos, sem deixar qualquer vestígio. Para nós, resta apenas a hiper-

realidade fajuta, no excesso que se torna esvaziamento. Na tentativa de construir 

o mundo perfeito, positivo e sem qualquer ilusão, vivemos no oposto dessa 

vontade.  Elaboramos o mundo ideal, vivemos metaforicamente nele, mas não 

estamos inseridos, materialmente, na realidade em que cremos. Como mendigos 

que acreditam viver em mansões, estamos imersos numa realidade que extermina 

a ilusão, por ela mesma ser fantasmagórica e amedrontadora. É nesse contexto 

que  Baudrillard (2001a) nomeia o Crime Perfeito: “Esta realidade pura, absoluta, 

esta realização incondicional do mundo – é isto que eu chamo de Crime Perfeito” 

(p. 73). Crime não apenas contra o real, mas contra a ilusão fatal, contra a 

“incerteza radical” (p. 61), resta-nos um mundo homogeinizado, analisado, 

estudado, conhecido, e por isso, exterminado, sendo, inclusive, um modo de 

substituição da morte. Com o conhecimento de todas as coisas, além de termos 

todas as informações a nosso alcance, resta-nos a indecisão e a insegurança 

perante o real. O homem deixou de ser alienado e vazio para tornar-se 

incompleto graças o excesso. O vazio, agora, origina-se da incapacidade de 
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absorver/conhecer todas as informações que temos à nossa disposição. Este 

excesso de realidade provoca 

 

(...) o fim da realidade, da mesma forma que o excesso de 

informação põe fim na comunicação (...) [já que] não estamos mais 

lidando com uma problemática da falta e da alienação, onde o 

referente do sujeito e a dialética entre sujeito e objeto sempre se 

encontram, em posições filosóficas fortes e ativas. 

(BAUDRILLARD, 2001a, p. 72) 

 

O “Crime Perfeito” destrói a alteridade, elimina o outro, afirmando o almágama, 

a mistura, o híbrido. Temos unidas, hoje, a ideia de hibridismo à perda de 

referências num contexto em que a simulação é a fonte de (des)originalidade, 

cujos signos perdem-se em jogos de espelhos e refletem aleatoriamente o real e o 

imaginado. Esse conjunto não apenas traduz o homem, mas todos os níveis em 

que este se enquadra; e a arte, logicamente, está inserida nessa situação.  

Tzvetan Todorov (2009) traz à tona esse processo angustiante da 

representação, da simulação caótica que não simula mais o real, mas reconfigura 

a realidade em novos parâmetros de existência, de visão do mundo, de 

compreeensão e reflexão do sujeito, mas aplicado nos limites da arte, mas 

especificamente na literatura, sua área de pesquisa: “Não se pode mais, nesse 

caso, afirmar que a literatura não descreve o mundo: mais do que uma negação 

da representação, ela se torna a representação de uma negação.” (p. 42) 

O mundo perdeu seu significado na literatura – e também em outras 

linguagens da arte – para representar o que não há; neste caso, a hiper-realidade. 

A literatura abre mão da simulação, do descompromisso com o mundo real, por 

ser uma experimentação criativa, uma revisão do mundo, para tornar-se um 
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suspiro do que seria o real, nesse espaço de simulações. Não mais num perfil 

utópico, de buscar algo além do real, o ainda não alcançado, a literatura (e as 

outras artes) tentam reconfigurar o mínimo possível: o referente que possibilita a 

mímese. Bem como camadas de uma cortina, o mundo simulado fragmenta o 

mundo referencial, e a arte lança-se, mesmo contrariando suas “funções” iniciais, 

como possibilidade de desvendar cada tecido da densa cortina, mas nunca 

exibindo o que está do outro lado.  

O homem, atualmente, lida com a perda de referência e tenta sobreviver 

sob as sombras das pesadas cortinas da simulação. Encoberta na realidade na 

qual vivemos e estamos, oculta-se uma outra esfera completamente diferente, de 

tal forma que a realidade é também uma aparência. Vivemos como se a 

simulação fosse a realidade, misturando as informações capturadas por nossos 

sentidos às inseridas pelos meios de comunicação, pelas experiências 

artificializadas, e pelas ilusões que a tecnologia permite. Nessa nova concepção 

de mundo, falaciosa, não há mais limites de qualquer natureza. Há, apenas, a 

artificialidade das ações, dos pensamentos, e reflete Antonio Negri (2001): 

 

Num mundo pós-moderno todos os fenômenos e forças são 

artificiais, ou, como diriam alguns, parte da História. A moderna 

dialética do dentro e do fora foi substituída por um jogo de graus e 

intensidades, de hibridismo e artificialidade. (p. 207) 

 

O hibridismo, pensado como elemento associado à ideia de artificialidade, 

é um dos grandes motes do contexto contemporâneo. Com o homem adaptando-

se às atuais convenções, dessas camadas de ilusão, torna-se mister um fluxo de 
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identidades, imbricadas umas nas outras, como máscaras que podem ser 

facilmente substituídas. Passamos, assim, por uma revalidação de 

comportamentos, todos controversos, mas que precisam estar conjugados para 

suas devidas funções. O ser híbrido, polivalente e multifacetado, simulacro de si 

mesmo num mundo hiper-real, está  constantemenete em busca de uma presença, 

procurando por algo que não sabe o que é, porque a realidade tornou-se 

fragmentada, simulada. As alterações da concepção do que é real e do que é 

ficção interferem diretamente nesse ser, que perde a noção de quem é, de onde 

está e de quando está. Os limites espaciais e temporais tornaram-se praticamente 

inexistentes, e com isso, os limites do “eu” e do “outro” perdem significado. Os 

fatos, sejam relevantes ou não, tornam-se efêmeros, já que o sensacionalismo e o 

espetáculo têm prazo de validade e o homem precisa estar sempre em um estado 

de atualidade. 

Toda tentativa de apreender a realidade para além das estruturas 

narrativas, de captar o correr do tempo, seria apenas um testemunho da 

fugacidade das coisas. As imagens, trêmulas e desfocadas a ponto de se 

desfazerem, só mostram o que está em desaparição. Temos unidos, hoje, a ideia 

de hibridismo à perda de referências num contexto em que a simulação é a fonte 

de (des)originalidade, cujos signos perdem-se em jogos de espelhos e refletem 

aleatoriamente o real e o imaginado. Esse conjunto não apenas traduz o homem, 

mas todos os níveis em que este se enquadra, e a arte, logicamente, está inserida 

nessa situação. 
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O homem contemporâneo cria, recria, produz e reproduz qualquer coisa 

que possa preencher sua ‘falta’, e como fábricas individuais, estamos produzindo, 

em larga escala, seres coisificados, seres-produtos vendáveis, que ganham valor 

de mercado, de acordo com as referências de sua marca. O produto mais 

vendável, para o homem pós-moderno, é ele próprio. Construído como  uma 

máquina tecnológica (aqui, remetemos o processo à terceira categoria elaborada 

por Baudrillard, conforme descrevemos acima), o sujeito fragmenta-se, como se 

fosse um Frankenstein virtualizado, com retalhos de outras pessoas, existentes ou 

não, pedaços de si, tudo inserido em alguma máquina que projete o sujeito à 

esfera de objeto de desejo, para o mundo, e principalmente, para si mesmo. 

No ensaio Fim da arte ou fim da história?, Fredric Jameson (2006) reflete 

a respeito de uma possível perda das diferenças entre o campo econômico e o 

cultural no contexto contemporâneo. Para ele, nesta época em que o capitalismo 

tardio amalgama-se às formas culturais, emerge uma nova estética, que nasce a 

partir de uma rejeição ao modelo do Modernismo. Essa estética pós-moderna 

teria várias características, que são definidas por Jameson como rejeição dos 

modelos canônicos, abolição de fronteiras entre cultura de massa e cultura 

popular, surgimento do pastiche, fim da busca de um estilo pessoal, surgimento 

do modo nostálgico, entre outras. O pastiche, característica que melhor resume o 

homem contemporâneo, traz à tona esse ser retalhado, costurado com os fios do 

simulacro. Com a perda de sua possível identidade, temos a sua reconfiguração, 

enquanto ser cultural, de acordo com parâmetros que só funcionam caso haja 

conexões com o mercado econômico. Sujeitos à sociedade de consumo – também 
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somos consumidos, além de consumidores – estamos, conforme Jameson, à 

deriva capitalista. 

Em A Era do Vazio, Gilles Lipovetsky (2005) utiliza o personagem 

Narciso como emblema da Pós-Modernidade desacreditada, apocalíptica, sem 

perspectivas de amanhã. Profundamente individualista e egocêntrica, a sociedade 

contemporânea pode ser vista com os mesmos olhos com que olhamos Narciso, 

solitário, em busca do amor, um simulacro de si. A jornada que o personagem 

grego enfrenta para encontrar o amor é fadada ao fracasso, desde o início, e o fim 

trágico, por buscar a ilusão, o efêmero, é o mesmo apregoado por Lipovetsky 

para a Pós-Modernidade. Assim, o simulacro do Pós-moderno, assim como 

Narciso, é a perda de referência.  

Os mecanismos de criação artística, principalmente a construção dos 

sujeitos produtor e receptor perdem-se, gerando-nos algumas questões, desde a 

noção de quem é o autor, se é uma figura genial, uma encarnação mágica, 

conforme os padrões românticos, ou se é apenas um ser que produz; até o 

conceito de receptor, se é um elemento imóvel, subordinado à obra e sem a 

possibilidade de interação;  ou se é um sujeito ativo, que interfere na arte e com 

ela trava uma série de jogos.  

Assim como o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa (1990), insere-

nos impressões sobre o poeta e os processos de simulação da arte, associados à 

recepção, por parte dos leitores, reconfigurando o texto e o referente, conforme 

as possibilidades que a arte permite:  
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O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

 

E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm (...)  

(p. 56) 

 

Assim já dizia Fernando Pessoa, que em tantos poemas brincou com o 

poder da escrita e de quem escreve, e com a confusão entre o pensamento e a 

razão que ocorre com o escritor. Nessa simulação de escritor, de texto e de 

sentimentos, fazemos como Pessoa, que também disse: “Eu simplesmente sinto 

com a imaginação, não uso o coração”. O trecho da poesia pessoana nos sugere, 

nas perspectivas de simulação do espaço-tempo do sujeito e dele próprio, as 

formas que a arte tem de elaborar novos projetos, a partir das experiências 

estéticas, tanto do autor e do receptor, quanto do referente, que pode estar ou não 

alterado. Conforme o projeto teórico de Baudrillard a respeito do simulacro e da 

concepção de corpo-texto, avalizados neste capítulo, encaminhamos nossos 

pensamentos para a constituição de um autor/ator/produtor de arte, ser histórico, 

em constante adaptação às necessidades de sua época.  
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1.2 Roland Barthes, o farsante, e os retalhos de Alexandre Herchcovitch 
 

A moda atinge o corpo. Pela moda, volto em meu texto como farsa, 

como caricatura. Uma espécie de “isto” coletivo substitui a 

imagem que eu pensava ter de mim, e “isto” sou eu.  

(BARTHES, 2003e, p. 163) 

 

Há trinta e oito anos, quando Roland Barthes par Roland Barthes foi 

lançado pela primeira vez, pela editora Seuil, o tom epistolar do livro tinha uma 

aura. Cada página, banhada pela tinta negra assim como as páginas com imagens, 

em escala de cinza, buscavam um possível diálogo. Já na primeira página, 

deparamo-nos com a escritura: “Tudo isto deve ser considerado como dito por uma 

personagem de romance”.Ao lado desta página, uma pintura, colorida, feita pelo 

próprio autor (fig. 5), e logo abaixo, os agradecimentos aos amigos que o 

ajudaram na preparação do livro. A pintura, por si, já exprime o que 

encontraremos nas páginas subsequentes. Um emaranhado de linhas avulsas, 

cada uma em densidade diferente da outra, como rabiscos pueris; cores que 

alternam do preto azulado ao amarelo, sugerindo uma alma vivida, mas ao 

mesmo tempo, aberta para o novo. O pincel de Barthes delimita o corpo da arte 

no mesmo espaço de seu corpo de artista. Ele empregou em seus movimentos de 

pintura a sua força, e o desgaste do próprio corpo são ressignificados na tela, pois 

o corpo em trabalho materializou a própria construção de si, se pensarmos no 

pincel como extensão dos dedos, e estes, extensão da atuação na pintura. 
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(figura 5) 

Viramos a página: há a fotografia de uma rua, e o texto que apresenta as 

imagens das páginas que ainda virão. Meio pintura, meio fotografia, a imagem é 

a tradução de um espaço marcado pela memória. Talvez nunca alguém tenha 

passado por lá, mas nossos olhos parecem se lembrar daquela cena. É o espírito 

da memória, a produção de um saber pré-humano, pois com apenas três pessoas 

presentes, que parecem ser pai, mãe e filho, somos levados para nossa própria 

família ao ver as imagens pueris de Barthes: corpos, conforme palavras dele, 

indiscretos, mas também discretos. Podemos ler o que os corpos escondem, o que 

eles querem ser – o indiscreto – e o que eles realmente são, pois não são mais o 

Barthes adulto, escritor – o discreto.  

As palavras iniciais de Barthes cortam os limites da imagerie versus a 

escritura. Há uma diferença avassaladora entre estes dois mundos: mostrar 

imagens é “a pré-história do corpo” (BARTHES, 2003e, p. 14). A escritura vem 

depois, solitária, por fazer parte do outro imaginário: “livre de seus próprios 

signos, jamais figurativos” (p. 14). E as únicas imagens encontradas depois são 

as do próprio autor Barthes: são as linhas escritas por ele mesmo, e depositadas 
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ao longo do texto. São marcações, observações que, mesmo avulsas, emaranham-

se com o corpo textual.  

Em outro livro, HERCHCOVITCH; ALEXANDRE (2002), um bruto 

material de capa dura preta, com as letras em baixo relevo, no mesmo material da 

capa, tornando-se quase transparente, chama a atenção (fig. 6). Na primeira vez 

que o vi, pensei ser a bíblia. E era: uma bíblia muito mais sagrada, para quem 

gosta do estilista paulistano. Suas memórias, desde as mais íntimas e descabidas, 

ali estão expostas. O livro inicia-se com 001. Segunda folha, 003. Terceira folha, 

uma estrela de seis pontas. A estrela de Davi é o primeiro vulto que corre, azul, 

por nossos olhos. Começar por esta estrela, um arquetípico escudo judaico, 

delimita a estrada a ser percorrida. Ela traz à tona as emanações da energia 

divina, o mundo celeste: a transcendência, assim como sugere o caráter íntimo, 

particular e, principalmente, familiar do estilista. 

 

(fig.6)  
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Virando a página, encontramos a face de perfil de um homem morto, no 

seu caixão, com algodão nas narinas, e há flores brancas em volta do rosto. 

Alexandre Herchcovitch morto! Mas ele morreu? Não é possível! Na folha 

seguinte, o REGISTRO DE ÓBITO de Alexandre Herchcovitch (1971). Causa da 

morte, parada respiratória, dia 21/07/98, corpo entregue à própria mãe. Doze 

folhas em branco, após o tal registro, numa sugestão do que ainda poderia ser 

vivido, criado, configurado. Nesse momento, percebemos que o livro é uma 

possível autobiografia inversa, que inicia com a morte, para chegar, no final do 

livro, aos seus ascendentes. 

Partindo de dois livros aparentemente paradoxais, encontramos o elo da 

autoficção para caminhar entre as escrituras, imagens, vivências que ora se 

metamorfoseiam em fotografias de roupas, pessoas, corpos, ora se codificam em 

linguagem verbal, sinuosa, volátil, mas repleta de significações. Roland Barthes, 

em seu livro Roland Barthes par Roland Barthes e Alexandre Herchcovitch em 

HERCHCOVITCH; ALEXANDRE produzem, cada um a seu modo, as próprias 

reminiscências de vida. Lucubram o fazer de suas profissões, refletem sobre a 

família, a arte e o modus vivendi em que se permitiam inserir. São manifestações 

do ser, digressões, uma reflexão sobre os percursos que a vida toma, sem a 

garantia definida de como as coisas se encaminharam. Eis, então, o diálogo: um 

sussurra suas lucubrações, o outro esbraveja sua moda. Ambos narram suas 

histórias. 

Rememorando o mito de Narciso, lembramos que ele buscou em sua 

própria fonte, no reflexo de seu corpo, respostas insolúveis. Dedicou sua vida a 
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uma imagem projetada de si, embriagou-se de volúpia, mas jamais conseguiu 

concretizar o desejo dos olhos. Os outros sentidos foram desativados, e a visão 

manifestou toda a sua força, descaracterizando o mundo ao redor em função de 

um sonho impossível. As percepções que se constroem em uma contemplação do 

reflexo se apropriam do homem e dele são apropriadas. Numa delirante onda que 

nas entranhas conectivas se esbarram, aflora uma nova imagem-ser. Pensamos 

nos olhos do rapaz seduzido por sua imagem: não teriam, também, embotado as 

percepções do lago que se via em plenitude refletido como espelho nos olhos de 

Narciso? Da mesma forma que o corpo do lago e o de Narciso se entrecruzam, 

espiam-se pelos olhos da intersemioticidade, o de Barthes e o de Herchcovitch 

dialogam, como corpos humanos que se transformam em corpo textual. Assim, a 

constituição do corpo insere-se na própria conceituação de texto, quando 

pensamos na perspectiva que Barthes nos oferece em seus escritos. A relação 

entre o mundo e o corpo rompe o limite da roupa, da linguagem indumentária, e 

insere-se no discurso. O que é fragmento torna-se o inteiro e vice-versa, da 

mesma forma que corpo físico de R.B.1 é uma posse do R.B. etéreo: 

 

Guardei durante muito tempo, numa gaveta, esse pedaço de mim 

mesmo, espécie de pênis ósseo análogo à ponta de uma costeleta 

de cordeiro, não sabendo o que fazer dele, não ousando me livrar 

dele por medo de atentar contra minha pessoa, embora me fosse 

bastante inútil ficar fechado assim numa escrivaninha, em meio a 

objetos “preciosos” tais como velhas chaves, um boletim escolar, o 

carnê de baile nacarado e o porta-cartões de tafetá rosa de minha 

avó. (BARTHES, 2003e, p. 75) 

  

                                                
1 Utilizamos a sigla R.B. para substituir Roland Barthes, acompanhando o modelo do próprio autor. 
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A forma como R.B. lida com o pedaço de costela retirado num 

pneumotórax sugere o percurso de seu próprio corpo: ele guarda em uma gaveta, 

ele organiza seu corpo entre outros objetos íntimos, inserindo-o, 

metonimicamente, em suas narrativas íntimas. Misturada aos outros objetos 

afetivos, a tal costeleta ganha significado de corpo memorial, e não corpo físico. 

Na troca de significação, o que acaba acontecendo é a morte do tal corpo afetivo: 

alguns anos depois, segundo a continuação de suas palavras, “lancei a costeleta e 

sua gaze do alto do balcão, como se estivesse dispersando romanticamente 

minhas próprias cinzas (...) onde um cachorro deve ter vindo farejá-las” (p. 75). 

O corpo liberto, então, ganha uma significação romântica: não é mais o corpo do 

R.B., nem o objeto de memória, ali, na gaveta; a costeleta agora é seu corpo 

morto, esvaziado de significados, e deve ser tratado como tal. Em vez de ser 

jogado numa lixeira, é lançado pela janela, como um lixo insignificante.  

 A concepção de corpo, para R.B., nessa perspectiva, é a de uma 

construção significativa: de biológico, transformou-se em afetivo, para depois 

ser a memória, e então, finalmente, um objeto morto (não mais o biológico 

cadavérico, mas o morto de sentidos).  

A.H.2 aparece morto nas páginas iniciais de seu livro, como um ritual de 

expurgação. Livrando-se da obrigação de estar vivo, poderia, então, ter sua obra 

publicada, pois sua inexistência biológica permitiria todo o sistema sígnico, 

conforme o que percebemos em R.B.  

                                                
2 Utilizamos a sigla A. H. para substituir Alexandre Herchcovitch, o sujeito, seguindo os passos do texto 
de Roland Barthes. Diferenciamos, porém, a sigla de H;A, a etiqueta, a marca do estilista. 



 55 

A maneira de iniciar o livro, utilizada por A.H., remete às diversas 

técnicas de usar o corpo morto, desprovido de julgamento (graças à inércia). 

Lembramos, por isso, dos vários romances que se fundamentam num defunto (ou 

vários) para construir a tal liberdade desejada por todos. Machado de Assis 

(1839-1908), o mais importante escritor da literatura brasileira, escreveu o 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, memorial que dá fala a um 

narrador já morto. Em suas folhas iniciais, declara: "Ao verme que primeiro roeu 

as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias 

póstumas." (MACHADO DE ASSIS, 1997, p. 15) O que inicia o primeiro 

capítulo é, no mínimo, instigante: "(...) é que não sou propriamente um autor 

defunto, mas um defunto autor." (p.4)  Brás Cubas vai, portanto, contar sua 

história de maneira inversa, do fim para o começo. Morto, poderá confessar tudo 

quanto cometeu em prejuízo de si mesmo e dos outros. Não pode ser julgado, 

está habitando agora o undiscovered country. Morreu de pneumonia, mas por 

empenho de um emplasto que curaria as dores físicas e morais da humanidade e, 

sobretudo, deixá-lo-ia famoso.  

A.H. também morre numa farsa literária, antes de publicarem seu livro, e a 

morte também é oriunda de problemas respiratórios. A praticidade de alguém 

morto escrever suas memórias consiste na ausência de qualquer parâmetro moral: 

o defunto autor teria livre acesso às suas memórias e as escolheria de acordo com 

sua pura e simples vontade, não havendo nenhum critério que a sociedade “viva” 

pudesse utilizar como meio de repressão. O corpo-cadáver de A.H. é a figuração 

“anti-iconoclasta”, é o corpo-imagem, que se valendo por morto, tem ainda mais 
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voz do que vivo. Ele, na voz de morto (jamais em uma voz morta) reconfigura 

seu percurso enquanto estilista, num texto quase oposto ao que fez, 

posteriormente, em seu outro livro Cartas a um jovem estilista3 (2007a). Sem a 

possibilidade de se inserir entre mortais, o livro (quase um álbum fotográfico, 

exceto pelos textos teóricos que o complementam e os pequenos comentários do 

autor, de amigos e familiares sobre seu trabalho) traz uma configuração 

memorialista, inclusive da sua concepção de moda. Com o discurso 

individualizado do livro, as imagens escolhidas seriam como o osso do RB, 

imagens metonímicas fragmentadas do próprio A.H. pessoa, muito mais do que 

sua carreira ou de sua persona pública. É, então, neste momento, que seu corpo-

cadáver ganha vida. A funcionalidade da moda muda de percurso e se torna 

representação das desventuras de um indivíduo.  

Entendemos a moda como um sistema discursivo, com linguagem própria, 

um sistema de signos, sendo o corpo usado como lugar do significante e, 

simultaneamente, significado. Ela expressa valores, idéias, hábitos, espaço, 

tempo, poder, costumes, tanto coletivos quanto individuais. Como todo discurso, 

a moda também é polifônica: não é feita só pelo grupo social em que está 

inserida e assimilada, nem apenas pelo próprio indivíduo, sem nenhuma 

influência; não é apenas do estilista, nem só de quem usa e customiza o visual.  A 

moda é prática coletiva com dimensão subjetiva, ela é formada no horizonte do 

individual, no que diz respeito ao modo como ela pode traduzir o comportamento 

                                                
3 Neste livro, Alexandre Herchcovitch, sob um projeto de encomenda, desenvolve um modelo narrativo 

semelhante ao de Rainer Maria Rilke (que escreveu “Cartas a um jovem poeta”), motivando, orientando e 

inspirando pessoas que têm interesse em seguir a carreira de estilista. É um material que tanto desenvolve 

questões filosóficas, quanto práticas na carreira da moda. 
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psicológico do homem, ser espelho de seus hábitos e gostos, e remete à noção de 

que a roupa revela algo de muito singular em relação àquele que a veste. E pelo 

comportamento psicológico de quem cria a moda, o caminho acaba sendo o 

mesmo, pois o estilista (mesmo morto) sempre vestirá suas roupas, no imaginário 

coletivo. Ressaltamos esta ideia ao pensar na marca que carrega o nome de quem 

a produz. O corpo de A.H. é a etiqueta H;A. Desvincular um do outro é 

desestruturar uma rede de significâncias acerca do próprio constructo humano. 

Dessa forma, refletimos sobre a construção da marca que se torna o estilista e do 

estilista que se torna a marca; a pessoa Alexandre Herchcovitch incorpora, em 

sua personalidade, o que sua marca traduz como persona Alexandre 

Herchcovitch. O que a etiqueta vende é a imagem do A.H., e o que compramos é 

essa ideia. Enquanto isso, o A.H. pessoa (estilista, filho, marido, etc.) personifica, 

na mídia, o que é vendido. Mas nossa questão é: até que ponto um A.H. pode ser 

substituído por outro, e como o A.H. pessoa ficcionaliza sua identidade para 

incorporar o A.H. etiqueta? A primeira sugestão para essa resposta parte, 

psicanaliticamente, da mãe do estilista e sua influência.  

A incidência da figura materna, tanto no livro de A.H. quanto no de R.B. , 

é um elemento que, sob a perspectiva biográfica dos autores, solidifica não 

apenas o percurso profissional, mas as marcas emocionais de seus trabalhos e as 

formas de elaborar máscaras em seus trabalhos. Tanto a mãe de A.H. (fig. 7) 

quanto a de R.B., de acordo com seus livros, incitam a construção de um ser 

profissional pautado no exemplo feminino materno. A.H. narra que seu primeiro 

trabalho foi na confecção de sua mãe, auxiliando nas atividades com rendas para, 
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logo em seguida, dedicar-se aos croquis das peças; já Barthes denota o potencial 

criativo, não só da mãe, como da avó – ambas figuras maternas, se pensarmos 

numa perspectiva psicanalítica – como elemento decisivo no seu processo de 

amadurecimento intelectual. 

 

 

(figura 7) 

 

Conforme fala de Boas (2008), destacando o valor simbólico materno no 

momento de uma autobiografia – 

 

(...) a mãe como figura dominante na vida de todo mundo é mito 

permanente na história da humanidade, e ela deve ter mesmo um 

viés mitológico considerável. Atrás de cada mulher que dá à luz e 

cuida de um ser está a grande mãe universal sustentando o universo 

de “sistemas de crenças”, (...) a fantasia da influência dos pais 

sobre a infância, algo que nos segue pela vida afora muito depois 

de nossos pais se tornarem apenas fotos esmaecidas; portanto, 

muito do poder que eles têm vem da ideia desse poder (...) (p. 50)  

 

– e o poder materno, tanto na vida do estilista, quanto do teórico, são 

fundamentos claros na própria feitura das duas obras aqui discutidas. No caso de 

AH., destacamos que, desde 2008 o estilista assumiu a direção de estilo da marca 

Rosa Chá, uma das labels mais vendidas na moda praia brasileira, retomando, 
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inclusive, o início de sua vida, quando se dedicava à confecção de underwear. 

Entrevistando Álvaro Leme4, repórter de moda paulistano, amigo do estilista, 

descobrimos que seu maior ídolo ainda é Regina Herchcovitch, sua mãe. Foi ela 

quem o ensinou a costurar, a primeira para quem ele criou roupas e que, 

cúmplice, o ajudava a pintar o cabelo na adolescência. "Com 5 anos, o Alê já 

queria escolher as próprias roupas", costuma dizer a mãe, segundo Álvaro.  

Ainda sobre Regina Herchcovitch, em documentário no canal fashion TV 

Brasil, especial sobre o estilista, ele mesmo declara que no início da carreira, sem 

nenhuma consciência, não gostava de utilizar batom na maquiagem, em suas 

modelos de passarela. Tempos depois, refletindo sobre isso, chegou à conclusão 

de que sua mãe não tinha o costume de usar batom. Desde aquela epifania, ele 

aderiu ao uso deste cosmético em suas runways. Novamente, o papel da mãe e 

sua identidade reagiram inconscientemente no artista, que viu refletindo em seu 

“corpo de trabalho” um corpo diferente do seu, mas que na infância, era apenas 

um. 

A continuação para a pergunta dá-se ao trazer o corpo físico para a 

conjuntura do corpo-escrita, gerando um prolongamento da própria identidade, e 

de acordo com Barthes (2003e): 

 

(...) comentar-me? Que tédio! Eu não tinha outra solução a não ser 

a de me re-escrever – de longe, de muito longe – de agora: 

acrescentar aos livros, aos temas, às lembranças aos textos, uma 

outra enunciação, sem saber jamais se é de meu passado ou de meu 

presente que falo. (p. 159-160) 

                                                
4 Cf. GASPARELLI JR., 2010. 
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Barthes enxerga-se, de acordo o título de onde foi feito o excerto acima, como 

um patchwork, recortado de outros discursos; seu corpo é uma montagem de 

diversos outros corpos. Vê-se como superfície, corpo plano, como a folha de 

papel onde está escrito. Alexandre também é superfície: a escorregadia tessitura 

da seda, do linho, do algodão. A profundidade, parafraseando Barthes, ficaria 

para os outros, os leitores das obras: 

 

(...) com seu livro R.B. por R.B. o escritor é comparado a um 

gênero literário canônico: a escrita autobiográfica, ou a escritura 

de si. Como observado por Tzvetan Todorov (lês genres Du 

Discours,Seuil, 1978) a autobiografia baseia-se em duas 

identidades: a do autor e narrador e do narrador e personagem 

principal. Assim, ela representa a biografia , mas também o 

romance , ficção, gênero e não o repositório (como a biografia, 

autobiografia e memórias ). No entanto , vencendo as armadilhas 

da autobiografia , o livro de Barthes é precedido de uma 

premissa: "Tudo isto deve ser considerado como escrito por um 

personagem de romance" e abre com uma fotografia de sua mãe 

jovem, andando em uma praia em Landes . Primeira imagem é a 

fonte de todos os outros.5 (Centre Pompidou, 2003, p. 07) 

 

O misto de descrição e análise dado no catálogo da exposição sobre 

Roland Barthes no Centre Pompidou ilustra o processo de criação de um “eu” de 

                                                
5 Trad. Livre de: “Avec son ouvrage Roland Barthes par Roland Barthes, l’écrivain se mesure à un genre 
littéraire canonique: l’écriture autobiographique, ou l’écriture de soi. Comme le souligne Tzvetan 
Todorov (Les Genres du discours, Seuil, 1978), l’autobiographie repose sur deux identités: celle de 
l’auteur et du narrateur, et celle du narrateur et du personnage principal. Ainsi se distingue-t-elle de la 
biographie mais aussi du roman, genre fictionnel et non pas référentiel (comme le sont la biographie, 
l’autobiographie et les Mémoires). Néanmoins, déjouant les pièges du genre autobiographique, le livre 
de Barthes est précédé d’une prémisse: “Tout ceci doit être considéré comme écrit par un personnage de 
roman”, et s’ouvre sur une photographie: celle de sa mère jeune, s’avançant sur une plage des Landes. 
Première image qui est à l’origine de toutes les autres ». 
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forma bastante elucidativa. Começando por sua mãe, com uma fotografia, e num 

tom quase desnudado de si, de uma autobiografia, híbrida, inserem-se 

considerações teóricas dos mais variados modelos. Barthes monta sua identidade 

através de seu corpo e de suas imagens, elaborando uma teia intertextual, em que 

as palavras do escritor, suas figuras e palavras de outrem constituem sua 

identidade. Com as palavras do próprio Barthes (2003e), esses intertextos são 

como sereias, tentando aprisionar, devorar algum Ulisses perdido: “(...) o 

intertexto (...) é o significante como sereia (...)” (p. 12), e já que a linguagem é o 

desdobramento de si, os significantes paradigmaticamente selecionados para 

configurar o que se chamaria de significação é o mais importante, ao se tratar da 

escritura do livro barthesiano. Nas sereias-significantes, prontas para devorarem 

aquele que acabou de ser seduzido, mora o jogo da autobiografia: aqueles 

significantes absorvem significados, apoderam-se de signos, para posteriormente, 

regurgitarem a significação, a identidade de quem escreveu. Porém vivenciar tal 

processo gera um medo que repele. Perceber-se como ficção (ou quase isso) é 

compreender o próprio “eu” de maneira exterior ao corpo, e Roland Barthes tenta 

fugir deste percurso. 

No fim da vida, R.B. reflete sobre sua produção e reclama de não ter 

escrito um romance próprio, desejo sempre declarado. E Antoine Compagnon 

(In. PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 26) comenta a respeito do lamento de Barthes 

ao não concluir seu romance (quiçá teria o semiólogo tentado...), mas o que fica 

acaba sendo o contrário, e seu romance não escrito é a prova do império dos 

signos, do terrorismo da própria semiologia. O próprio Barthes, em uma de suas 
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aulas, em 1977, documentada no livro Como viver junto (2002), declarou, sobre 

tentar escrever seu romance: “Creio haver suficientemente, não justificado, mas 

assumido uma representação que consistirá, por assim dizer, em girar em cima do 

assunto, muitas vezes de muito alto, sem saber ainda se poderei, alguma vez, 

pousar sobre ele”. (p. 39) O mais curioso é que em R.B. por R. B., o que temos é 

um modelo de romance: não no sentindo sonhado por ele, mas o romance que 

traduz o próprio autor. A aparente ansiedade de Barthes talvez não lhe tenha 

permitido enxergar que sua écriture artiste sempre foi um tanto romance, um 

tanto teoria, um outro tanto poesia. E, ao escrever seus apontamentos de vida, 

associados a pensamentos, divagações e digressões ele narra uma história 

tipicamente contemporânea, delineada pelo caos estrutural, temporal, espacial, 

gramatical. É a total liberdade de ser o escritor de si, como se fizesse uma 

tatuagem em seu corpo, marcando para sempre algo que jamais será apagado. 

Quando Barthes e Herchcovitch montam seus livros-álbuns, com diversas fotos, 

esparsas no tempo e no espaço, numa tentativa de reconstruir memórias através 

de imagens, o que o semiólogo francês e o estilista acabam demonstrando querer, 

de fato, é uma narrativa. 

Barthes reescreve a relação entre o mundo e o corpo, rompendo o limite 

da roupa e da linguagem indumentária e inserindo-as no nível do discurso, com 

uma nova teia de signos – metodologia clássica da semiologia barthesiana – em 

seu livro O sistema da moda (1999), para delimitar a funcionalidade dos signos, 

partindo do campo visual (roupa) para o do discurso (o texto de moda). Um 
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processo parecido é por ele desenvolvido sobre a fotografia, elemento essencial 

em seus escritos no livro A câmara clara (1984).  

 As possibilidades semiológicas de transmutação de sentidos do corpo para 

a narrativa servem de estopim para retomarmos o conceito deliberado pelo 

próprio Barthes em seu livro A câmara clara, o de biografema. Para constituir o 

que o pensador francês trataria como “um advento de mim mesmo como outro: 

uma dissociação astuciosa da consciência de identidade” (BARTHES, 1984, p. 

25), o biografema explicaria algum mecanismo em fase de elaboração por R.B., 

que explicitaria o hibridismo fragmentário do corpo, seus valores de memória e 

de atuação no discurso. Pois fragmentar a si, retalhar a própria imagem, o 

próprio corpo, como Barthes e Herchcovitch fizeram consigo, é desconstituir a 

imagem de si mesmo de um significado, para imbuir sua carapaça de outras 

possibilidades de leitura. Textualizar sobre a própria vida, misturando o 

palpável, o concreto, na fumaça tênue da memória e fazer disso um processo de 

conhecimento é o que compreendemos como o biografema barthesiano. 

Conforme Latuf Isaías Mucci (2010), no dicionário online de termos literários,   

 

(...) aquele significante que, tomando um fato da vida civil do 

biografado, corpus da pesquisa ou do texto literário, transforma-o 

em signo, fecundo em significações, e reconstitui o gênero 

autobiográfico através de um conceito construtor da imagem 

fragmentária do sujeito, impossível de ser capturado pelo 

estereótipo de uma totalidade (...) que vem a imprimir novas 

significações no texto, seja ele narrativo, crítico, ensaístico, 

biográfico, autobiográfico, no texto, enfim, que é a vida, onde se 

criam e se recriam, o tempo todo, ‘pontes metafóricas entre 

realidade e ficção’. 
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O que nos faz reparar no conceito acima é a construção de tais “pontes 

metafóricas”, sendo elas o mecanismo para tentar unir a fragmentação do sujeito 

ao seu caos da memória, produzindo significados outros, que se sobressaem na 

narrativa. Estas fotografias da vida autoral, inseridas no corpo literário, perdem 

sua essência referencial, para adquirir uma aura poética. O termo biografema, 

facilmente confundido com biografia, deve ser compreendido não como escrita 

da vida de alguém, mas como restos, fragmentos, patchworks, que, unidos de 

acordo com as vontades da memória, das necessidades momentâneas e, 

principalmente, da intenção discursiva, fazem-se matéria textualizada da vida. Já 

a biografia, escritura da vida, possui outros caminhos, levando, portanto para 

outros destinos. Enquanto o biografema retalha um ser, a biografia é um conjunto 

de retalhos de vários seres, com o personagem principal. Toda biografia é uma 

multibiografia, e 

(...) mais do que gênero textual, a biografia é um desacato. 

Insubordinação contra a morte, fixação na vida, exercício de 

suscitação, ressuscitação dos finados e esquecidos. O relato 

biográfico contém duas rebeldias: o biografado recusa a 

desaparecer e o biógrafo transpõe o ponto final que colocou ao 

terminar a biografia. (BOAS, 2008, p. 23) 

 

 Observamos, assim, a biografia como o ofício de escrever vidas, o 

processo de enxergar primeiro a vida, depois as teorias. O biografema, por sua 

vez, é o rompimento da vida para tornar-se linguagem, arte. A desvinculação dos 

dois meios de enxergar a escrita de outrem é importante quando pensamos na 

escrita de si. O biografema continua sendo biografema, mas a biografia torna-se 

autobiografia. Sérgio V. Boas resgata, em seu livro Biografismo (2008) as 
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escritas de Luis Viana Filho, que há mais de cinquenta anos delimitou o termo 

biografia: 

 

Ora chamamos biografia a simples enumeração cronológica de 

fatos relativos à vida de alguém; ora usamos a mesma expressão 

para trabalhos de crítica nos quais a vida do biografado surge 

apenas incidentalmente; ora a empregamos em relação a estudos 

históricos em que as informações sobre certa época se sobrepõem 

às que se referem ao próprio biografado; ora a emprestamos às 

chamadas biografias modernas ou romanceadas. E até obras em que 

a fantasia constitui o elemento essencial da narrativa aparecem com 

rótulo idêntico. (p. 21) 

 

Sérgio V. Boas (2008), entretanto, dialoga com a definição de Luis Viana 

Filho, sugerindo que uma biografia deve nos proporcionar descrição detalhada de 

uma existência, e amplia seu significado para a contemporaneidade: “Meu 

feeling, até o momento, é o de que biografia é a vida de uma pessoa (acima de 

tudo) narrada com uma certa arte por outra pessoa. Incluo o “acima de tudo” 

porque há muitas obras de caráter biográfico em que a bio é a parcela menos 

importante” (p. 22). Acreditamos no feeling de Vilas Boas, quando o conceito de 

biografia se distancia de outros conceitos, hoje já atribuídos a  outras formas de 

linguagem. Para nossa tese, constituída sobre a autoficção, compreendemos a 

biografia do mesmo modo que Vilas Boas a concebe no fragmento acima. E 

quando ele diz que “bio é a parcela menos importante” – o destaque fica por 

conta do próprio autor – refletimos sobre os diversos textos cujos personagens 

principais são relegados ao papel de coadjuvantes de um exame histórico 
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detalhado, ou de um contexto social, ou qualquer elemento extratextual e 

extrabiográfico.  

Esses modelos de escrita que extrapolam a intenção de narrar a vida de um 

personagem histórico para descrever situações outras são muito comuns em obras 

que se debruçam sobre grandes estadistas, reis, rainhas. Geralmente, o mais 

valioso é a funcionalidade biográfica enquanto influenciadora de um universo em 

que o personagem narrado está inserido. Analisam-se muito mais os fatos 

externos ao biografado, deixando-o como personagem secundário de sua própria 

vida. Essa forma de narrar, para nós, terá seu valor, quando descortinarmos o 

universo autoficcional. Diferentemente da autobiografia, que tem como núcleo o 

personagem/autor narrado, a autoficção provoca desvios de olhar, ela é oblíqua, 

afugenta o leitor para outros meios, a fim de levá-lo à decifração de outros 

códigos.  

O livro de A.H. possui nuances temporais – a seleção das imagens, 

organizadas desde a imagem do cadáver do estilista, terminando nas fotos de 

família perscrutem um caminho ascendente, no sentido de retorno ao ventre 

materno, que retorna às suas origens, e assim por diante. É o inverso do fluxo da 

vida. Neste processo, são inseridos textos – desde teóricos, analisando suas 

coleções, até memórias, retalhos da vida, seus entes queridos, situações 

importantes de sua vida pessoal e profissional. A narração, opção difusa para 

tecer análises, é a forma escolhida por Barthes para argumentar, analisar, ver o 

mundo através dos olhos de uma história, seja ela ficcional ou não. E olhar o 

mundo desta forma é ficcionalizá-lo, elaborá-lo através de mecanismos da 
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linguagem, biografematicamente. A escritura de Herchcovitch é paradoxal em 

sua própria feitura: entendendo a pesquisa de arte, o corte, a cor, o molde, todo o 

processo de criação de suas roupas e acessórios como um texto, o material 

produzido pelo estilista, basicamente autoral, é desvinculado da ideia de 

tendência e aproximado à de influência. De acordo com as palavras do próprio 

estilista: 

 

Se o estilista escolheu colocar na marca seu próprio nome, espera 

ver-se um pouco de sua personalidade nas criações. Nas minhas, 

exponho minha coragem e minha dedicação. Procuro pôr em 

prática tudo aquilo que imagino. Não deixo nada para atrás. Acho 

que todas as minhas criações são corajosas. Sempre vou contra a 

maré e não me prendo às tendências. Assumo esse risco. (UOL, 

Desvendando o closet do estilista, 2012) 

 

 Não apenas assumindo o risco de se expor com seu nome em sua marca, 

mas adquirindo uma postura que mistura sua identidade à de sua empresa, A.H. 

insere seus biografemas nas suas coleções. Destacamos a questão que acompanha 

sua produção desde o início de sua carreira: a diversidade – tanto no que 

concerne aos gêneros, quanto às identidades múltiplas. Investigando como o 

corpo, embutido nas roupas e acessórios, serve para relatar, narrar, estruturar – e 

por que não esconder – a própria identidade, seja sexual, ou qualquer outra 

possibilidade que essa palavra suscita, A.H. rememora suas vivências no tecido. 

Encarando, desde seu primeiro desfile, o corpo como objeto de fetiche, ele 

desestrutura os moldes que definem masculino e feminino, trazendo à tona um 

gênero quase neutro, totalmente andrógino. Para isso, recuperamos o conceito de 

androginia, citando Latuf Isaías Mucci (1994): 
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O significante dilui as fronteiras entre os dois sexos, configurando 

uma dialética, em que vigora a harmonia do que poderia ser 

paradoxal; retoricamente, será a androginia um oxímoro, que, 

segundo Carlos Manuel Serra, “consiste na combinação e 

expressão de vocábulos paradoxais. Aproxima-se da antítese, 

porém no oximoro ambos os termos se excluem, a fim de revelar 

que a conciliação de contrários é possível e, por vezes, 

indispensável para se exprimir a verdade (...)”. A androginia rima, 

então, com a coincidentia oppositorum (a reunião dos opostos, a 

conciliação dos contrários), de que já falavam os romanos. (p. 56) 

  

O jogo de contrários sugerido pela ideia de androginia é denotado, nas 

criações de Herchcovitch , não apenas como elemento constituído nas peças, mas 

como tema, referência e fetiche do próprio estilista. Os limites, as linhas que 

separam as naturezas do masculino e do feminino, tornam-se quase inexistentes 

em suas peças, já que o estilista, no início de sua carreira, mergulhado no 

universo underground das travestis e Drag Queens, absorvia essas experiências 

limítrofes da sexualidade e do gênero, aplicando-as em todo o seu trabalho 

futuro. A desestruturação do padrão feminino de vestir, num modelo que parte do 

desconforto da troca de gêneros, mas confortável enquanto vestimenta, com o 

emprego de tecidos leves, macios, cores adocicadas e corte que molda o corpo, 

sem agredi-lo,  faz da indumentária masculina um fetiche feminino. A capa do 

catálogo de coleção de 2008 (fig. 8) expõe o corpo da modelo, numa nudez 

selvagem, acompanhada apenas de correntes que ligam a gola aos colarinhos, 

supondo o próprio vestuário masculino, para a mulher, à sugestão de 

aprisionamento, num tom hardcore. A porta sendo aberta (ou fechada?) é mais 

um encaminhamento para a significação de corpo que se metamorfoseia, e assim 
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como o Clark Kent muda de identidade (por mudar de roupa) numa cabine, 

tornando-se o Super-homem, Alexandre Herchcovitch encaminha a modelo para 

a troca de identidade sexual.  

 

 

(figura 8) 

 

 Esse desconforto/conforto inserido na mistura de gêneros e, 

consequentemente, na inserção de elementos de diversas sexualidades no 

discurso indumentário de Alexandre Herchcovitch mostram o vanguardismo de 

suas coleções. Rompendo os limites do próprio corpo sexual masculino, o 

estilista sempre fez de si um objeto limítrofe, misturando gêneros, atribuindo 

novos signos à indumentária, da mesma forma que a rainha Marie Antoniete, no 

século XVIII, inseriu o vestuário de cavalaria masculino em seu guarda-roupa, ou 

Coco Chanel, usando tecidos e estampas de pescadores na década de 40, e até 

mesmo como fez Yves Saint Laurent, ao incorporar a alfaiataria masculina para 
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as mulheres, nas décadas de 70 e 80. Alexandre não apenas parte dessas 

adaptações clássicas do vestuário masculino para o feminino (e vice-versa), como 

discute, questiona, reflete sobre a função das peças e acessórios; narra, em sua 

escritura de tecidos, botões e zíperes, a transformação das identidades sexuais na 

contemporaneidade e como o corpo feminino responde a tais mudanças. 

O próprio corpo de estilista é utilizado como objeto de alteração – seja 

vestido como uma mulher, ou como judeu ortodoxo, paramentado como uma 

Drag Queen, todos esses visuais são da mesma pessoa, mas com personas 

diferentes. A.H. remodela-se, criando um novo ser, pelo menos em sua imagem. 

Rememorando o conceito barthesiano de biografema, analisado por Latuf Isaías 

Mucci, reiteramos as estruturas textuais, a escritura das obras de Roland Barthes 

e de Alexandre Herchcovitch, a princípio bastante díspares, mas que se unem de 

maneira bastante peculiar, como álbuns – de retratos, memórias, fatos pessoais – 

atrelados à identidade de cada um deles. A escritura de si, pelas narrativas que 

fazem de suas vidas, de suas memórias é um percurso caudaloso, cheio de 

meandros confusos e ainda pouco explorados.  

Quando R.B. e A.H., olhando no espelho da linguagem, alteram os 

códigos da própria vida, transformando-os em linguagem, o que temos é a 

imagem de um Narciso, refletido no lago. O que nos interessa, portanto, e 

também a Barthes e a Herchcovitch, sobretudo, e não importa em que contexto, é 

colocar em cena a linguagem e suas máscaras, trapacear com ela e devolvê-la 

viva, transformada – seja em discurso de moda, seja em discurso amoroso, ou 
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discurso mais científico, e até mesmo, num discurso autoficcional. Barthes 

(1984) discutiu esse processo de ressignificação da própria imagem/identidade: 

 

(...) queria, em suma, que minha imagem, móbil, sacudida entre 

mil fotos variáveis, ao sabor das situações, das idades, coincidisse 

sempre com meu “eu”; mas é o contrário que preciso dizer: sou 

“eu” que não coincido jamais com minha imagem; pois é a 

imagem que é pesada, imóvel, obstinada, e sou “eu” que sou leve, 

dividido, disperso e que, como um ludião, não fico no lugar, 

agitando-me em meu frasco: ah, se ao menos a Fotografia pudesse 

me dar um corpo neutro, anatômico, um corpo que nada 

signifique! (p. 24). 

 

A busca de Barthes por uma imagem fotográfica que o personifique, 

representando-o com toda a leveza, naturalidade e espontaneidade é o percurso 

do homem contemporâneo em busca do referente, que está desintegrado, perdido. 

O que Barthes encontra, assim como nós encontramos, é apenas um reflexo 

obtuso, esquizofrênico do que concebemos como nós mesmos. O ser humano 

busca, a todo custo, o divino de si através de reflexos e imagens 

metamorfoseadas de si mesmo, da mesma forma que Narciso buscou em sua 

própria imagem um amor aporético. O personagem do mito, como nós, dedicou 

sua vida a uma imagem projetada de si, embriagou-se de volúpia, mas jamais 

conseguiu concretizar o desejo dos olhos, pois os outros sentidos foram 

desativados, e a visão manifestou toda a sua força, descaracterizando o mundo ao 

redor em função de um sonho impossível. A especulação semiológica do “eu” 

vive esse processo quando, por nunca poder encontrar um espelho 

suficientemente satisfatório (sempre nos deparamos com simulacros de nós 
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mesmos), encara as experiências de identificação como enganadoras, na medida 

em que esconde os pavores e as adaptações, já que os significantes não dão conta 

de representar uma identidade (o significado) tão tranquilizante. Essa angústia de 

buscar nos significantes simulados os significados reais desse “eu” dá-se pelo 

percurso do artista buscando encontrar a experiência original, ou seja, tirando de 

si as possíveis significâncias para seu trabalho. E segundo Maurice Blanchot 

(2005), “(...) como falar de si, como falar com verdade de si, como limitar-se ao 

imediato falando de si e fazer da arte o lugar da experiência original?” (p. 56) 

Acrescentamos a essa pergunta: como falar de si e fazer a experiência do real, se 

o “eu” está fragmentado, e o real morto? Toda simulação, todo especular é 

fascinante porque carrega o vestígio, no visível, de uma agressividade, de uma 

pulsão não simbolizada, não verbalizada e portanto, não representada. O 

resultado semiológico desse processo é a constituição de um “eu ficcional”, que 

existe, mas não é o sujeito que o criou, enquanto referente. Esse “ser” elaborado 

é um produto artístico, simulacro de um sujeito que é esfumaçado, etéreo, 

incapturável. Postulamos, portanto, a autoficção como processo e produto dessa 

simulação, que faz parte da natureza humana, e que, na contemporaneidade, 

adquiriu o status de naturalidade. 

A autoficção, conforme a História Literária, é um gênero relativamente 

novo. Mas essa classificação genérica, considerada com mais detalhes, pode nos 

parecer um tanto ultrapassada, tanto que a autoficção se faz objeto de artigos, 

debates, polêmicas, ataques e apologias. O neologismo, que designa, 

inicialmente, tanto o gênero quanto uma postura enunciativa, foi criado nos 
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meados de 1970, quando Serge Doubrovsky publicou a obra Fils. Tal romance 

caracteriza-se por um pacto autobiográfico, definido por Philippe Lejeune (2008, 

p. 27) como “a homonímia entre o autor, o narrador e o personagem”, num pacto 

romanesco, na medida em que seus textos têm estampados “romance” sobre a 

capa. Trata-se, então, de um pacto contraditório, um oximoro, que Serge 

Doubrovsky (apud MIRAUX, 2009)  resume em seu romance La Vie instant: 

“Minha ficção não é, jamais, um romance. Eu imagino minha existência, que 

tenta considerar desde os convertidos, os rebeldes, e os céticos, também6” (p. 19). 

A autoficção estigmatiza o retorno de uma literatura do sujeito que, dos anos 

1950 aos 1970, tinha conhecido uma rejeição sem reservas. Paradoxalmente, 

àqueles que durante este mesmo período tinham feito as contradições desta 

literatura do sujeito, finando-se com suas ideologias. Barthes, em 1968, escrevera 

o artigo A morte do autor, mas já em 1975 escreve Roland Barthes par Roland 

Barthes, o que comprova, entre vários outros modelos, a mudança de perspectiva, 

com uma espécie de autoficção teórica, produzindo, através de suas memórias, 

um arsenal semiológico. 

O sujeito fez seu retorno; entretanto, não mais como fizera o sujeito 

romântico. Seu retorno foi controverso, arbitrário, nos parâmetros da 

contemporaneidade. A psicanálise, desenvolvendo suas teorias no campo 

literário, resgata, na voz de Lacan (1978), em seu ensaio Estado de espelho, a 

ideia de que desde a origem o “eu”, o sujeito é capturado na teia ficcional. Não 

haveria como desvincular sujeitos da obra de arte. O que é possível é o sujeito 
                                                
6 Trad livre de « Ma fiction n’est jamais du roman. J’imagine mon existence, et qui a fait depuis des 

convertis e des réfractaires, des sceptiques aussi. » 
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que a autoficção expõe e faz renascer de suas cinzas; um sujeito fragmentado e 

fragmentário, desconstruído em sua própria construção, afirmando-se e se 

fragmentando, num mesmo movimento. Mais do que um retorno do sujeito, seria 

preciso falar, então, do nascimento de um novo sujeito, sujeito virtual, já que 

nossa época nos convida a falar nesses termos. Um sujeito que não se afirma 

mais, mas se questiona, procurando-se, mas achando, somente, sua sombra. Esse 

novo sujeito parece, também, ter sido marcado pela teoria do texto e pôde, às 

vezes, tornar-se intertextual, pastichado, parodiado, porém reivindicador de uma 

certa singularidade, como característica única de uma certa pessoa – seu 

produtor. O sujeito da autoficção se faz na fala do outro e se inscreve na trilha de 

seus predecessores. O sujeito, além de ser virtual, faz-se textual. É a imagem do 

gênero que se expõe: híbrido e hipertextualizado. A autoficção, nesse caso, mais 

do que um gênero literário, torna-se um meio onde se pode tentar achar o sujeito, 

para renunciar à própria ideia de uma verdade unívoca, reivindicando sua fratura. 

A pluralidade enfática de mentiras, que passam a ser verdade para quem as conta, 

fica no tênue limite da memória, embaçada pela invenção. A autoficção não seria 

um gênero propriamente literário, mas uma das muitas textualidades híbridas da 

contemporaneidade, em que as formas se misturam. 

O que a AH faz desde o início é constituir um corpo semi-pronto, 

autoficcional, assim como suas peças a serem fabricadas. Cada peça funciona 

como parte de um todo, como um hipertexto que remete ao estilista e, mesmo 

deslocada, ainda se insere no todo pela simbologia que se vincula à imagem de 

A.H. Como autoficção de seu produtor, as roupas, conjunto textual narrativo, não 
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apenas amarram-se num fluxo de ideias de uma coleção, mas remetem a 

possibilidades de leituras do estilista, de sua existência e a como suas memórias, 

vivências e sensações transbordam em tecidos. 

Tema recorrente em suas coleções, o judaísmo é trabalhado tanto como 

tendência de cores, como corte, estamparia e até adereços. Esses recortes da 

cultura judaica remetem à própria natureza do estilista, que fora educado nesse 

universo, com família de judeus, estudando em escolas judaicas paulistanas. As 

figuras 9 e 10 mostram o valor que o estilista atribui a essa simbologia religiosa, 

corporificando suas memórias, seja em sua produção de moda, seja em si mesmo, 

autoficcionalizando-se, enquanto traduz em sua coleção o que ele finge vivenciar. 

                            

                 (figura 9)                                                            (figura 10) 

 

A.H. desdobra-se em estilista, dono de empresa, DJ, designer de carro, de 

móveis, de artigos para casa, assina produtos como sandálias para a Melissa, 

Band-Aids, cuecas para a Lupo, óculos para Chilli Beans, para citar apenas 
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alguns artigos. Mas é pela moda urbana que ele se reflete, na febre do 

crescimento da grande metrópole, onde ele transita no mundo artificial e 

cosmopolita. Sua moda aposta num sujeito que busca o apagamento de sua 

solidão através de um mergulho na parafernália eletrônica. Seus repertórios 

têxteis, iconográficos, cores, tudo sugere uma oferta mercadológica, na tentativa 

de substituir um vazio, enquanto pontua a identidade do consumidor, baseada na 

do estilista. Misturando-se a seus produtos, Alexandre H. reconfigura-se e, como 

Roland Barthes, formula uma identidade de si com signos que não se vinculam 

diretamente a ele. A autoficção de Herchcovitch, então, dá-se através da absorção 

de suas experiências e exteriorização destas em uma linguagem outra – a moda – 

como forma de escrever-se, textualizar-se. Assim como um escritor faz sua 

autobiografia, A.H. escreve a história de sua vida em suas coleções. 

Philippe Lejeune (2008) perspectiva o autobiográfico como o espaço da 

enunciação em que autor/narrador e personagem se formulam e se explicitam 

num processo de autoconstrução, com biorreferências que articulam elementos 

verdadeiros da vida do sujeito – mas desmentindo estes mesmos dados, à medida 

que apontam um mais-além da verdade, a linguagem. No pacto de simulação – 

uma segunda via do pacto autobiográfico – “o leitor é convidado a ler as 

narrativas não apenas como ficções, mas também como simulacros reveladores 

de um indivíduo” (p. 42).  Este segundo momento teórico de Lejeune faz-se mais 

adequado ao estudo do universo de Alexandre Herchcovitch, que, em sua 

ambiguidade, não se deixaria enquadrar na tese inicial da pesquisa de Lejeune, na 

qual ainda tomava como autobiografia “a narração retrospectiva em prosa que 
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alguém faz de sua própria existência quando põe o acento principal em sua vida, 

especialmente na história de sua própria personalidade”. (p. 14). Lejeune postula 

que a escritura de simulacro não deve ser vista como um gênero literário, mas 

como uma produção de leitura efetivada pelo leitor/espectador diante de um texto 

que ressalta traços e marcas do sujeito. Um texto construído com fatos, 

afinidades e desejos do sujeito não é o mesmo que um texto em que o autor se faz 

centro do relato, em que sua vida se faz tema principal. Lejeune nos fala de uma 

relação entre autor e leitor, relação que se concretiza através de um pacto que se 

sustenta num jogo entre a ficção e a verdade. Daí que o autoficcional – 

constituído numa instância problemática e flexível, em que o critério de verdade 

é coincidente com o critério de invenção (já que o referente fora assassinado, e o 

real tão simulado quanto a própria simulação dele) – o autoficcional traz em si o 

estatuto da ambivalência e da indefinição.  

Na ficcionalização do artista, mesmo que a criação seja autônoma, criador 

e criatura, através da experiência ficcional, contaminam-se, face à realidade 

empírica do criador. Se “o poeta é um fingidor”, conforme escreveu Fernando 

Pessoa, a obra de arte situa-se no espaço do engano-universo, em que o sujeito 

artista e o sujeito receptor se deixam ver e ser vistos, constituindo-se em 

universos dinâmicos, através dos jogos intertextuais pressupostos pelas 

divergências dos filtros de experiências de vida, e abrem-se infinitas 

possibilidades, que podem se misturar como verdades e ficções.  

Verdade ou ficção? Com a teoria lacaniana aprendemos que a palavra 

verdade tem sempre uma dimensão incerta, pois a “surge da equivocação”. E 
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verdade em Psicanálise implica presença do inconsciente na fala. Partindo daí, o 

discurso estaria sempre ligado a uma fabulação, uma vez que, ao confessar, o 

sujeito se desmente e, mentindo ou se ficcionalizando, muitas vezes ele se 

confessa. Segundo Baudrillard (2001b), precisamente quando a imagem parece 

mais fiel à realidade, é que ela é mais diabólica e capciosa.  

Herchcovitch e Barthes, quanto mais se aproximam de suas supostas 

“verdades” em seus livros HERCHCOVITCH; ALEXANDRE e Roland Barthes 

par Roland Barthes, mais se afastam de suas verdades, por se aproximarem do 

universo caótico da simulação. A autoficção por eles elaborada amalgama-se, 

cola no real, e toma seu lugar, apoderando-se dele, destruindo-o. O que resta são 

estilhaços do real, já descaracterizado, mas que são lidos como o real intacto. E 

quanto mais ele é desconfigurado, afastando-se de si mesmo, mais se torna 

próximo de uma outra “realidade” – que é a autoficção. Da mesma maneira, A.H. 

faz de suas coleções um real imaginado: quando olhamos as roupas, as vestimos, 

o que temos em mão não é somente o tecido costurado, trabalhado, e antes 

desenhado em um molde; temos o próprio estilista, ali, materializado no fabril, 

apagando o real da roupa e atribuindo o real de sua imagem. Assim, vestimos o 

underground, os jogos de fetiche, o judaísmo por ele apregoado e nos tornamos 

parte do processo de autoficção dele. 

Assim, as artes ganham novos significados pelas veias autoficiconais: um 

livro não é mais somente aquilo que está escrito, a roupa não é apenas o que é 

vestido, mas o que é lido, o que é significado, através do texto-corpo. Esse 

singular emprego de novos processos de significância nos permite falar de uma 



 79 

produção de novas possibilidades de conceber a obra de arte, pois a autoficção, 

nessa perspectiva, concretiza-se não apenas através do real, desfalcado pela arte, 

nem apenas pelo artista, mas pelo consumidor/leitor. Ele, também, pode enxergar 

no material artístico o vir-a-ser do produtor daquela obra, pode se apoderar dos 

estilhaços da realidade e fazer parte do jogo autoficcional, ficcionalizando o 

outro, e até si mesmo. E o corpo é o canal que mais permite esse processo de 

autoficcionalidade, já que qualquer forma de arte passa por ele.  

Como materialização do efêmero (o corpo muda, adapta-se, envelhece, 

torna-se decrépito), é através do corpo, enquanto meio, que o artista busca sua 

arte; se efêmera, nasce e morre com o corpo, e se desejada como eterna, é 

transubstanciada para outras manifestações, como a literatura. Com a tecnologia 

e as tentativas (infindáveis) do ser humano de se tornar eterno – e o corpo é o 

canal para essa possibilidade –, tentamos alterar seu estado natural para o 

artificial, pois “(...) o corpo tem alguma coisa de indomável; de inapreensível (...) 

o corpo não pode jamais ser totalmente recuperado. Nossa sociedade de 

consumo, é verdade, se esforça para isso”. (ZUMTHOR, 2007, p. 79-80). Pelo 

corpo, a autoficção inicia-se; através dele, materializa-se, e com ele, engana, 

simula, reelabora a realidade. 

Alexandre Herchcovitch e Roland Barthes fizeram de seus corpos não 

somente canal, mas referente e poesia. Transcodificaram para a escrita e para a 

moda o que queriam que pensássemos que eles eram. Autoficcionalizaram-se, 

criaram o próprio simulacro de si, transformaram-se no lago de Narciso. Mas 

quem se apaixona somos todos que os vemos. Assim, com a imagem de A.H. 
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(fig. 11) enganando-nos, numa identidade que supera a própria imagem, 

pensamos em uma paródia de si mesmo. Vestido de mulher, cross dresser, na 

companhia de seu amigo Johnny Luxo, o estilista representa, simultaneamente, 

uma fusão e uma releitura de si, uma persona híbrida e autoficcional; um 

performer. 

 

(figura 11)  
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CAPÍTULO 2 

AS FRICÇÕES DA AUTOFICÇÃO COM A 

PERFORMANCE 
 

2.1 – Marie Antoinette dançando Vogue: o universo camp e a performance 

biografemática 

 
I have a cage 

It's called the stage 

When I'm let out 

I run about 

And sing and dance and sweat and yell 

I have so many tales to tell 

I like to push things to the edge 

And inch my way along the ledge 

I feel like God, I feel like shit 

The paradox, an even split 

It's just a job, I always say 

I should be grateful everyday 

Sometimes I think I just can't do it 

But I persist and I get through it 

And I console myself each night 

At least my cage is filled with light. 

(Madonna, no documentário I’m going to tell you a secret, 2004) 

 

 

Qu'ils mangent de la brioche! 

(frase atribuída à Marie Antoinette) 

 

 Numa tarde quente de julho de 1781, Marie Antoinette Josèphe Jeanne de 

Habsbourg-Lorraine (1755-1793), arquiduquesa da Áustria e rainha consorte da 

França e Navarre, veste-se com sua chemise branca, de linho, ressaltando a 

brancura de sua pele; seus cabelos loiríssimos, presos para trás, por um chapéu de 

palha com fita de cetim azul, é leve como algodão ao vento. Deitada na relva, em 
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sua hameau, sob a sombra de seu frondoso carvalho, importado há pouco por seu 

arquiteto, M. Mique, ela lê trechos de Rousseau para as amigas, a condessa de 

Polignac e a princesa de Lamballe.  Essa imagem quase pueril, bucólica, até 

inocente é um ato comum para qualquer pessoa que pudesse estar à deriva, na 

natureza, no século XVIII. Mas falamos de uma rainha absolutista, consorte do 

rei Luís XVI (1754-1793), de um dos reinos mais poderosos da Europa naquela 

época. Sua imagem pastoril, atrelada ao poder que exercia, era no mínimo, 

incoerente. Fundamentando-se em um mundo baseado no universo 

rousseauriano,  ela criara um espaço para viver a ideia de ser uma pastora 

humilde, sem a poluição social de um espaço como a corte de Versailles. 

 Esse primeiro esboço de Marie Antoinette é apenas um singelo reflexo do 

prisma de uma mulher que se tornou eterna por sua capacidade de construir – 

positiva e negativamente – imagens de si para o mundo, através de várias formas 

de entorpecer o outro. Seja pelo uso de suas vestimentas, ou pelo modo de como 

manejava o corpo e atuava através dele, ela moldou uma rainha pouquíssimo 

convencional para os padrões da época.   

Figura emblemática no contexto da Revolução Francesa, Marie Antoinette 

foi uma desbravadora no universo da artificialidade pessoal. Desde sua chegada à 

França, como Delfina, vestiu peças masculinas para ir à caça com o recém-

esposo Luís Augusto, criou novas regras na corte, para poder viver sua juventude 

descompromissada, tornou-se tendência de moda, com seus poufs gigantescos 

sobre a cabeça, e principalmente, atuou como si mesma, desconstruindo o 

convencionalizado e instaurando uma nova visão do que seria privacidade para 
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uma figura pública. Ela rompeu com os paradigmas aristocráticos e barrocos da 

realeza francesa, que constituía à corte o direito de presenciar cada pequeno ato 

ritual dos seus soberanos, e estabeleceu novos horizontes nas formas de ser e de 

aparecer entre os nobres, se refugiando daqueles que ela considerara indesejáveis. 

Ela se baseava nos ideais iluministas de Jean-Jacques Rousseau e se transformou 

em uma simples camponesa, dentro de sua aldeola milimetricamente elaborada 

para este fim. Enquanto rainha da França, Marie Antoinette conseguiu ser 

excelente atriz e dançarina em suas pequenas apresentações privadas, no teatro de 

seu Petit Trianon, e o que fez no papel político que lhe cabia foi julgado como 

inconsistente. Muito mais dedicada à arte de alcova do que à própria França, seu 

corpo funcionava como um catalisador social: atuando ironicamente entre os 

nobres e personificando alguém que hoje seria como uma rainha do pop, seus 

rastros biográficos se tornaram sua própria forma de ser e agir no mundo.  Daí 

tomamos o caráter performático da rainha: Renato Cohen (2002), mesmo 

considerando a performance como teatro, aponta as marcantes diferenças entre as 

duas formas de expressão. A primeira delas concentra-se na interpretação. Para o 

autor, o performer representa uma "máscara ritual" em cima de suas próprias 

características, o que é mais do que uma representação. Ao invés de apresentar 

uma personagem construída, o artista se preocupa em mostrar a sua habilidade 

pessoal para desenvolver o que seu corpo permite, enquanto suporte e cenário. E 

é por este percurso, o da atuação performática, que a Marie Antoinette inventava 

a si mesma, para o mundo.  
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(figura 12) 

Seguindo os preceitos do iluminismo rousseauriano, do retorno à natureza 

e à simplicidade, Marie Antoinette utilizou artifícios para construir essa imagem, 

tão falseada quanto a de sua corte, mas sob um novo paradigma: a invenção 

performática de si para seus súditos. Artificializando a natureza, com suas 

construções falsamente pastoris,  e a si mesma, com um modelo de vida humilde, 

simplório, ela tentou romper com o universo político em que estava 

profundamente inserida, na busca de um mundo apolítico, em que o homem 

retornaria à sua essência pura, inocente, desvinculado da sociedade caótica da 

França setecentista. Por outro lado, na utopia de uma artificialidade ingênua e 

apolítica em que Marie Antoinette sistematizava os significados de seu corpo, 

estabelecendo novas relações entre ele e o espaço público, podemos destacar a 

estética camp, apregoada por Susan Sontag (1987): “Não se trata de uma forma 

natural de sensibilidade, se é que isto existe. Na realidade, a essência do camp é a 

sua predileção pelo não-natural: pelo artifício e pelo exagero” (p. 318). Levando 
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a imagem de seu corpo ao limite do ridículo, conforme os ditames de Versailles, 

a rainha não se inseria no mundo natural de Rousseau, mas sim nesses artifícios 

que seu poder absolutista permitia, falseando a naturalidade, transformando-a 

num ideal de perfeição, pois “(...) no século XVIII, as pessoas de gosto tutelavam 

a natureza ou tentavam reconstituí-la em algo artificial” (p. 324). 

Os processos de artificialização criados pela rainha da França eram 

mecanismos de fuga do meio social aristocrático – o fugere urbem neoclássico – 

e se constituíam nos desejos dela, os de se afastar da corte e de toda a simbologia 

política que lá ela representava. Almejando um espaço privado, à moda da 

burguesia que começava a surgir, ela performatizava uma natureza sensível e 

doce e era para seu rancho que ela fugia das obrigações políticas de rainha, 

vivenciando o que construíra: um refúgio para atuar como camponesa, 

recolhendo ovos de galinha anteriormente lavados e penteando carneiros e 

bezerros já limpos e penteados. Susan Sontag (1987) destaca como uma das 

principais características do camp a falta de compromisso político, o 

descompromisso social e a falta de necessidade de defender o que quer que seja, 

além da própria artificialidade transformada em natural, como Marie Antoinette 

configurava em seu idílico refúgio: “(...) é preciso dizer que a sensibilidade camp 

é descompromissada e despolitizada – pelo menos apolítica” (p. 320).  

O universo criado por Marie Antoinette seria, a princípio, utopicamente, 

esse espaço camp, apolítico, feito apenas para o prazer e deleite daqueles que se 

propunham viver como pastores e pastoras, nos arredores do castelo. Mas o 

resultado dessas experiências da rainha foi desastroso. É sabido que o seu fim 
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trágico, sob a lâmina de uma guilhotina, é resultado da criação de uma imagem 

ofensiva ao povo e à corte, num jogo político em que a rainha estaria, 

supostamente, zombando de seus súditos, como a famosa frase, na crise do trigo, 

em que sugerira ao povo comer brioches, já que lhes faltava o pão. Com o epíteto 

de “Senhora déficit”, sua vida campestre teria custado muito caro aos cofres 

públicos, e em uma época de crise, quando o povo não havia sequer o que comer, 

isso era um disparate.  

A forma como ela tentara fugir de suas obrigações reais tivera, 

evidentemente, resultados políticos, por representar uma ideologia de ruptura. 

Suas tentativas de viver de forma privada trouxeram a rainha para um nível 

maneirista, considerado doentio por quem a cercava, e era um estandarte sombrio 

erguido por um grupo da corte, que a detestava. A figura pública, exposta em 

todos os meios de comunicação da época, associada à imagem criada em seu 

espaço (quase) privado fundamentaram as reações políticas, alterando o 

funcionamento do governo de seu esposo, Luís XVI. Marie Antoinette fora vista 

pelo povo como uma esbanjadora, coquete, dissimulada e perigosa: escondida 

sob os tecidos pastoris haveria um monstro estrangeiro. Tanto que seu epíteto, 

Marie Antoinette, L’Autrichienne (a austríaca), era uma piada na língua francesa: 

a autruche, (avestruz) chienne (cadela) do povo, um híbrido animal (cf. fig. 13) 

que é regido pela bestialidade, pela diferenciação que se estabelece com o povo. 

O corpo, metaforicamente, alterado, faz da rainha uma espécie de esfinge 

maligna, que traz maus agouros ao povo.  
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(figura 13) 

 O que temos, nessa situação, é uma rainha que performatizou sua vida de 

forma que o povo, manipulado pelas imagens da mídia – patrocinada pelos rivais 

da monarquia de seu esposo –, a viu através de olhos que bestializavam, 

demonizavam. Ela seria a estrangeira, a estranha que veio para semear a 

discórdia naquele momento tão delicado da história francesa. Contudo, 

refletimos: se Marie Antoinette recai no camp, não há condições de ser por 

alguma perspectiva apolítica, desvinculada de sua situação social. Resgatamos, 

então, o conceito de biografema, já discutido em nosso primeiro capítulo, a fim 

de delimitar o percurso deveras político que a rainha se submetera, para 

compreendermos que não somente a própria vida da rainha, mas o que era 

projetado signicamente,  também moldava seu perfil. É importante, assim, 

fazermos a distinção entre o biografema e a biografia:  
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(...) enquanto a grafia (da biografia) tem significado, o grafema (do 

biografema) não. A potência de um biografema é a sua proliferação 

(...); a potência (ou a impotência) da biografia é a de estabelecer a 

vida última, verdadeira, plena de significação. Nesse sentido, a 

escritura biografemática pode ser entendida como um modo de 

lidar com a biografia sem se limitar à história referenciada (...) 

(FEIL, 2010). 

 

São os biografemas – os pequenos retalhos de vida da rainha, suas 

nuances, interpretações sígnicas diversas – que compõem o universo político, 

passível de análise, em que Marie Antoinette estava inserida. Não apenas sua 

vida, enquanto biografia (a História da França nos conta seu papel na revolução), 

mas os meandros de sua natureza e as falas sobre ela constituem uma memória de 

si mesma, montam (e remontam) um quebra-cabeça, que quanto mais peças nós 

encaixamos, temos menos chances de terminar de montar. É no nível do signo, 

unidade bipartida de significação, que o potencial de escritura de vida é 

elaborado, pelo biografema. Em uma esfera mais interior que a da biografia, o 

não-dito, o não-feito, o não-histórico se tornam os percursos biografemáticos e se 

configuraram como parte de uma engrenagem social. Marie Antoinette fez de seu 

corpo um objeto político, artificializou seu espaço de forma a convencer o mundo 

– e talvez a si mesma – de que aquilo era o natural, propondo uma nova versão 

de autenticidade, o camp. Cercada de efeminados e de pessoas de personalidade 

duvidosa para acompanhar uma rainha, ela se estigmatizou como uma estrela do 

rock antes do rock, rainha da moda, ao invés de ser rainha da França. Seu corpo 

foi um modelo a ser seguido como paradigma da artificialidade, a ponto de hoje, 
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no século XXI, ela ser resgatada como ícone gay dessa produção de autenticidade 

simulada e decadente, se tornando uma figura recorrente no universo popular. 

Esse processo de fusão e releitura pelo qual a rainha setecentista ainda 

passa faz parte do próprio objetivo da performance camp contemporânea, que 

através de choques de culturas, de quebras de paradigmas, para a formação de 

subjetividades outras, não mantêm mais os limites maniqueístas da Modernidade. 

Isso ressalta o caráter espetacular da performance contemporânea, por ser difusa, 

efêmera, fronteiriça, pois “(...) o espetáculo é um lugar virtual, (...), o espetáculo 

é de tal maneira unificado e difuso ao mesmo tempo que se torna impossível 

distinguir um dentro de um fora – o natural do social, o privado do público” 

(NEGRI, 2001, p. 208), é desta mesma forma que o biografema faz com a 

identidade histórica daquele que performatiza seja unificada e difusa, pois o 

corpo age como suporte e fim, transformado o que seria natural – o corpo -  em 

social – a performace. Esse modelo de atuação, através do universo camp,  é um 

procedimento corrosivo da própria identidade, como um disfarce ao contrário, 

com a exibição das várias personas que excluem a necessidade burguesa de 

estabelecer limites e rótulos: o normal e o diferente, o certo e o errado perdem a 

validade. A subversão, no caso de Marie Antoinette, está não apenas na 

montagem do personagem, mas na interação da rainha (figura pública, biografia) 

com a mulher (figura privada, biografema) que a representa. Atuando para a corte 

e para si mesma, nos dois espaços, Marie Antoinette foi transformada em um 

objeto de desejo: copiá-la era ser um simulacro do que ela representava; mas a 
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própria rainha era um simulacro de si mesma, um espelho, que estilhaçado, 

refletia diversas identidades.  

A corte, mesmo recusando a austríaca, a copiava; esse modelo, que resgata 

as famosas cortes de Louis XIII e Louis XIV, via na presença da rainha muito 

mais do que uma mulher, mas um “corpo santo” ali encarnado. As figuras do 

grande rei, da rainha e de seus filhos formavam um conjunto perfeito, que ia 

além das pessoas que ocupavam aquele lugar. Os soberanos tinham algo de 

infinita grandeza e majestade, enquanto entidades abstratas que sua posição 

ostentava. Assim, quanto mais Marie Antoinette  era repetida e estilizada pela 

corte, mais era reforçado o seu discurso inverso, performático e artificial, e mais 

ela reconstruía novos espaços internos estruturantes de si mesma, tentando 

artificializar seus novos atos para se afastar de suas cópias. O que, 

frustradamente, gerava novas cópias performáticas de si, a serem copiadas pelos 

súditos, em função de ela ser a entidade que servia de modelo para a corte.  

No século XVIII, esses simulacros performáticos eram, para o povo em 

geral, uma contemplação da realeza e a tentativa de ele se inserir num espaço 

reservado às divindades absolutistas. Hoje, quando estamos cada vez mais 

atrelados ao artificial, ao tecnológico e mais afastados do natural (enquanto 

natureza, já que o próprio artificial já nos soa natural), procuramos por algum 

referente, mas este já está desmantelado. Então, buscamos novos corpos em 

nosso corpo, novas vozes em nossas falas, reconstruímos o que perdera a 

funcionalidade e atribuímos alguma autenticidade, a que projetamos e inserimos 

ao nosso estado natural. A produção da autenticidade, que pode se configurar da 
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mesma forma como Marie Antoinette a vislumbrava – uma utopia do corpo? – é 

uma tentação da contemporaneidade. Conferimos à nossa existência um corpo 

adaptável, sensível, mas ao mesmo tempo forte o bastante para ser levado ao 

limite, atendendo à nossa vontade de tê-lo como autêntico. Esse corpo 

artificializado age como uma máquina a serviço da própria sociedade. O homem 

autêntico é o homem do espetáculo, que se mobiliza na avalanche cultural a que é 

submetido, se expondo a todos, indiscriminadamente. Conforme Paula Sibilia 

(2008), “(...) o novo objetivo consistirá em ser autêntico. Em vez de procurar a 

franqueza, explicitando corajosamente na esfera pública as convicções privadas, 

a norma passou a ser outra (...)” (p. 104). A norma da teatralidade, da aparência e 

do efeito simulador sobre o real é o modelo contemporâneo. Adaptamos a corte 

de Versailles ao século XXI e construímos os nossos rituais diários em sites de 

relacionamentos, vivemos sob a hierarquia das celebridades, nos tornando 

famosos ao modelo de Andy Warhol, com quinze (segundos) de fama, pois 

aparecer – e parecer – é o mais valioso meio de ser autêntico e de ser visto pelo / 

no mundo. 

O espetáculo é um novo modo de produção de signos, e nesta fase da 

produção, a representação se converte na exploração do trabalho e do lucro, pois 

ele é um significante que encadeia todos os outros significantes para logo em 

seguida desordená-los. O intuito de manter um mundo produtivo e ordenado fez 

emergir um novo regime de atenção, que se tornou uma forma imprecisa de 

designar a capacidade relativa do sujeito de selecionar certos conteúdos de um 

campo sensorial em detrimento de outros. Essa reconfiguração da atenção, que 
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deixa de ter a unidade e a coerência homogêneas dos modelos clássicos, e passa a 

ser caracterizada pela fragmentação e heterogeneidade do campo visual, na perda 

de referente e na revisão dos espaços da modernidade, implicou uma série de 

estudos que divergiam a respeito da “verdade” da estruturação e organização da 

percepção. A performance, como ato cujo principal foco é o corpo, tornou-se a 

manifestação espetacular mais ativa e controversa: “(...) é pelo corpo que o 

sentido é aí percebido. O mundo tal como existe fora de mim não é em si mesmo 

intocável, ele é sempre, de maneira primordial, da ordem do sensível: do visível, 

do audível, do tangível” (ZUMTHOR, 2007, p. 78).   

O corpo performático, enquanto instrumento camp, é espetacular e avesso 

ao espetáculo, simultaneamente: vindo de manifestações marginais, atinge a 

mídia, a reconstruindo. No oceano industrial capitalista, o marginal, por mais 

descentralizado que esteja, acaba emergindo das trevas da cultura e chega à luz 

do mercado. Nesse movimento espiral, em que todos e tudo possuem seu 

momento e sua vez, conseguir se manter nesse redemoinho contemporâneo é 

uma tarefa difícil, pois o marginal que se torna cêntrico, rapidamente volta ao seu 

papel de excêntrico. Porém há aqueles artistas que tentam construir sua carreira 

de forma menos efêmera, se mantendo no centro dos holofotes por algum tempo, 

adaptando-se com máscaras biografemáticas, de acordo com as necessidades do 

mercado.  

Resgatamos do underground novaiorquino, nos primeiros anos da década 

de 1980, a cantora e performer Madonna (1958), que alguns anos depois será 

uma das maiores divas da pop music internacional e fará da sua imagem 
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(pseudo)marginal um dos instrumentos midiáticos mais poderosos da indústria do 

entretenimento, mantendo-se como “rainha do pop” por mais de trinta anos. 

Keith Haring (1958-1990), grafista, pintor e desenhista, que estava adquirindo 

espaço e mídia nessa época, se tornou amigo de Madonna e foi enveredado por 

suas artimanhas sedutoras. Ele desenvolveu algumas obras baseadas em recortes 

de jornais e fotografias, sempre mescladas com sua pintura bastante autoral, 

criando uma página falsa do jornal New York Post, em que Madonna seria a capa. 

A brincadeira artística, na verdade, acaba sendo uma alegoria premonitória da 

própria Madonna, pois é através dos meios de comunicação, e como um pastiche, 

que ela construiu um repertório de si mesma, com suas imagens, jogos de ser e de 

agir, produzindo biografemas no laboratório da mídia. Da mesma forma que o 

personagem Dorian Gray, do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, 

tinha um quadro para envelhecer à sua disposição, Madonna usa a mídia a seu 

favor, produzindo histórias de si, que são elaboradas a respeito de quem ela é, o 

que ela faz, o que ela pensa e posteriormente, tudo é vendido como produtos de si 

mesma. Por mais que seu trabalho não seja considerado pela academia um objeto 

artístico de muita profundidade, o que consumimos da artista sempre vem em um 

rótulo que o valoriza, conforme o controle de qualidade da sociedade do 

espetáculo. A imagem criada por Haring serviu a ela como objeto divinatório: a 

frase “I’m not ashamed”, que fora dita por ela em uma entrevista de um 

programa de rádio da época, é usada por ele como manchete do jornal fictício. E 

Madonna segue sua carreira se mitologizando, como uma entidade que sempre se 

desvenda, mas nunca se mostra; desavergonhada, se expõe tão completamente, 
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que cremos ser verdade o que vemos, mas no fundo não é nada. É apenas um 

rótulo que compõe uma persona cheia de outras máscaras, prontas para serem 

utilizadas –  e sobrepostas. 

 

 

(Figura 14) 

Madonna exercita bem a dinâmica pós-moderna, ao perspectivar em sua 

obra um tom sensório-compulsivo, sempre buscando o máximo daquela realidade 

já assassinada, conforme as palavras de Jean Baudrillard (2001a). Sua presença 

se esconde e se revela, entre simulações de si mesma. Num jogo de sedução que 

instiga a curiosidade dos seus diversos públicos – e talvez, súditos, como a rainha 

da França os tinha –, ela faz sempre a promessa que não se deixa cumprir por 

inteiro: a de se mostrar completamente para o mundo, liberando, aos poucos, 

estilhaços de sua identidade produzida. A natureza artística de Madonna lida com 

a ambiguidade e a indefinição; que perdem o caráter de estranheza e se instalam 

como elementos familiares. Por isso, talvez, ela venha conseguindo se manter há 
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tempo como figura midiática mais desejada; se adaptando às necessidades do 

mercado, seus biografemas se alternam com a mesma agilidade com que dança. 

Não é a sua história de vida, com o levantamento de informações históricas (isso 

é a biografia de Madonna), mas a extração do não percebido, do sugerido, do que 

está nas entrelinhas de seu discurso é que forma a Madonna biografemática. São 

os detalhes de sua existência, que se misturam com o seu trabalho, que colocam 

em crise a sua identidade, tornando-a uma persona, uma máscara. 

O biografema, modelo que nos serve de estrutura delimitadora do percurso 

para compreender como a vida pode ser, conforme Latuf Isaías Mucci (2010),  

“(...) um fragmento que ilumina detalhes, prenhes de um “infra-saber”, carregado 

de, barthesianamente falando, certo fetichismo (...)” (E-Dicionário de Termos 

Literários) encaminha a concepção performática de como a autoficção se instaura 

não apenas como fim, mas também como meio, na produção de significados do 

ser. Madonna produziu sua autenticidade nos moldes culturais estadunidenses, 

aplicando os fetiches de sua nação às necessidades do mercado consumidor. A 

grande estratégia da artista foi (e ainda é) produzir discursos sobre si, instaurando 

no outro – quem a consome, enquanto mercadoria artística – um valor que remete 

à autenticidade, a um estilo de vida capaz de ser copiado, da mesma forma como 

a rainha da França vendia sua imagem para a corte. E Madonna viu no público 

marginal um alvo mais fácil de ser atingido, inserindo-se em um mesmo bojo os 

públicos gays, latinos, negros, drag queens etc., fazendo de cada estrato sócio-

cultural diferente, um conjunto único de influência e interação mútuas, em que a 

artista se retroalimenta de seu público e vice-versa.  
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Compreendendo as diversas periferias como um público pouco explorado 

e com muita cultura a oferecer, Madonna construiu sua carreira e, 

principalmente, sua imagem pessoal utilizando esses recursos sígnicos. Com 

repertórios musicais, imagéticos e atitudinais que remetem às várias esferas 

minoritárias culturais americanas, daí vem o seu maior epíteto: “mulher 

camaleônica”. E assim como o animal, a mídia fez dela um estandarte que se 

transforma e adapta de acordo com as necessidades do lugar e do tempo em que 

se insere, buscando trazer voz àqueles que estão atrelados à marginalidade.  

A obra de Madonna se presta a uma pluralidade de perspectivas camp, 

ganhando aparência de um caleidoscópio no universo pop. Para tal, resgatamos 

uma de suas músicas mais emblemáticas, “Vogue”, que nessa perspectiva, não 

seria apenas mais uma música inserida no disco I’m Breathless, álbum produzido 

para o filme Dick Tracy, em que Madonna atua como a vilã Breathless Mahoney, 

a referida no título do álbum. A primeira performance de “Vogue” foi uma 

memorável apresentação no Music Awards de 1990, além do clipe original, do 

mesmo ano, e cinco apresentações em turnês (até 2012): Blonde Ambition, de 

1991, The Girlie Show, de 1993, The Re-Invention Tour, de 2004, Sticky and 

Sweet Tour, em 2008/2009 e MDNA Tour, de 2012. Em cada uma dessas 

apresentações, a cantora performatiza uma nova Madonna que canta “Vogue”: a 

mesma letra, mesma estrutura sonora, mas com diferentes bases de arranjos, com 

construções temáticas e rítmicas alteradas, conforme a necessidade da cantora de 

lidar com os artifícios propostos pela canção, junto ao seu universo 
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biografemático, que, quando atua nessa canção, sempre remete ao universo 

camp. 

A letra, escrita pela própria Madonna e Shep Pettibone, é a consagração 

simultânea do cinema de glamour dos anos 40 e 50 estadunidense, assim como à 

dança vogue7 utilizada pelos negros gays da periferia novaiorquina. Essa dança 

remete ao estilo voguing, difundido principalmente no filme Paris is Burning 

(1990), de Jennie Livingston, filmado em meados dos anos 80, e também 

relacionado a Willi Ninja, bailarino que foi a principal influência de Madonna na 

música “Vogue”. O modelo coreográfico de Ninja era construído a partir de 

performances totalmente artificializadas e repletas de poses, gestos e atitudes 

camp e funcionava como um concurso, em que 

 

(...) os juízes avaliam os concorrentes que rivalizam em 

inventividade, roupas lindas e maquiagem deslumbrante. Eles 

escolhem aquele que criou a personagem mais marcante, que 

elaborou as mais impressionantes poses de modelos das páginas da 

Vogue, especialmente as Vogues das décadas de vinte, trinta, 

quarenta, e cinquenta. Nos anos sessenta, as modelos da Vogue 

começaram a adotar poses mais naturais (por mais paradoxal que 

isso possa parecer), menos glamorosas e menos evocativas do 

estrelato. Durante um baile drag, a rainha se torna estrela por uma 

noite, dançando com movimentos de pernas e braços amplos e 

extremamente estilizados. Voguing, que também incorpora o kick-

dancing afro-caribenho, significa reviver o passado estrelar de 

Hollywood, cujas poses em fotos profissionais antecipavam o 

voguing (como Marlene Dietrich); tudo isso, eu preciso adicionar, é 

                                                
7 Utilizamos o vocábulo “Vogue”, marcado em maiúsculo, para designar ou a música de Madonna e Shep 

Pettibone, ou Vogue, a revista de moda, e vogue, assim como voguing, marcado em minúsculo, para 

designar o estilo de vida e/ou coreografia de origem novaiorquina. 
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feito de forma debochada, entre o pastiche e a paródia.8 

(GUILBERT, 2002, p.124). 
 

 Essa associação da música ao universo voguing, e ao filme, por 

continuidade, é um elo indissociável entre Madonna e o camp. Considerado um 

clássico para os moldes dessa forma de performatizar, o filme alimentou o 

ideário gay daquela época e até hoje possui adeptos, principalmente entre as 

drag queens, como RuPaul, que divulga essa  ideologia vogue das balls na TV 

americana, em seu reality show “RuPaul’s Drag Race”. Desse modo, o vogue de 

Paris is Burning na música “Vogue” de Madonna materializa uma forma de 

expressão camp, que conforme Moe Mayer (2010),  

 

(...) quando mudamos o estudo de identidades gays e lésbicas para 

o paradigma da performance, cada promulgação dessa identidade 

depende, em última instância, dos gestos extrassexuais 

performativos. Mesmo o ato de "sair do armário", ou seja, a 

proclamação pública de sua autonomeação como gay ou lésbica, é 

constituída por um ato de fala institucionalizada.9 (p.4) 

 

A polissemia e o caráter insinuativo da letra atrelados à performance da 

cantora permitem a adaptação do conteúdo a situações as mais diversas. A 

canção apela mais diretamente a estados de alma do que conta acontecimentos 

                                                
8Trad. livre de “(…) the judges evaluate contestants who rival in inventiveness, gorgeous clothes and 
gorgeous makeup. They pick the one who has created the most striking persona, who has elaborated the 
most impressive poses of models in page of Vogue, especially the Vogue of the twenties, thirties, forties, 
and fifties. In the sixties models began to adopt more natural poses (as oxymoronic as this may sound), 
less glamorous and less evocative of stardom. During a drag ball, the (drag) queen becomes a star, for 
one night, dancing with ample and extremely stylized leg and mostly arm movements. Voguing, which 
also incorporates Afro-Caribbean Kick-dancing, means to revive bygone Hollywood star, whose poses on 
professional pictures were anticipatory instances of voguing (such as Marlene Dietrich); all this, need I 
add, is done tongue-in-cheek, halfway between pastiche and parody”. 
9 Trad. livre de “(…) when we shift the study of gay and lesbian identity into a performance paradigm, 

then every enactment of that identity depends, ultimately, upon extrasexual performative gestures. Even 

the act of “coming out”, that is, the public proclamation of one’s self nomination as gay or lesbian, is 

constituted by an institutionalized speech act.” 
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concretos. É por isso que o apreciador pode se sentir identificado com quem 

canta, com o que vê. O que é um efeito de autoria, isto é, ele próprio poderia ter 

sido o compositor daquela canção, ao ver como se deve proceder ao executá-la. 

A letra é o que efetivamente garante a força da canção. Para a elaboração de seu 

conteúdo, a música tem como referência, em geral, o universo pop, a própria 

realidade contemporânea, além do estilo contra o já estabelecido, aos moldes do 

camp: “It makes no difference if you're black or white / If you're a boy or a girl / 

If the music's pumping it will give you new life / You're a superstar / Yes that's 

what you are you know it.”10 Quando observamos esses versos, o que 

enxergamos superficialmente é a libertação que a pista de dança proporciona, e 

como esse ambiente é integrador. Mas muito além dessa possibilidade, há um 

estado de espírito, uma afirmação política, e a música. É no espaço da pista de 

dança que os gays se reúnem e criam um ambiente com suas próprias 

características. Trazendo a canção ao seu tempo inscrito, em 1990, podemos 

refletir que, se no ambiente externo, os gays precisavam se esconder, entrar em 

“armários” metafóricos, contra o preconceito, seria nos clubes noturnos que 

haveria uma possibilidade de expressão dessas subjetividades. Com sua canção, 

ela impulsiona o camp, associado com o mundo queer, que soa um pouco 

perturbador para a moral burguesa, mas libertário para outras esferas sociais, em 

níveis de discurso diferenciados, atingindo um espaço impossível de ser medido, 

mas fácil de espalhar pela sociedade: os meios de comunicação de massa. A 

identidade de Madonna, nas performances de “Vogue”, assim como seus 
                                                
10 Não faz diferença se você é negro ou branco, se é um cara ou uma garota / Se a batida da música te dá 

uma nova vida / Você é uma superestrela / Sim, é o que você é e sabe disso. (Trad. Livre) 
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arranjos musicais, e a imagem da cantora, tudo é adaptado para o contexto de 

aplicação da música, para o consumo de um ícone e para a institucionalização da 

voz de um grupo à margem.  

Essa institucionalização do ato de fala, associado à performance, faz de 

“Vogue” uma canção emblemática no que se refere à identidade e à produção de 

uma ideologia camp, politizada, instauradora de um nicho social vinculado à 

sexualidade, mas não à sensualidade propriamente dita. Os gays de “Paris is 

Burning” instituem sua fala que tem como suporte e recurso o próprio corpo,  

sua performance nas balls e “readings”, que são, como na tradução nos infere, 

“leituras” de outros gays, de maneira agressiva e irônica. As primeiras palavras 

da música de Madonna seguem essa mesma forma de reading e performance, já 

que sugerem o que se encontrará nos minutos seguintes: “O que você está 

olhando? Faça uma pose! Vogue!”, conduzindo quem ouve a música, e/ou 

assiste ao videoclipe a uma fotografia, criando uma pose artificializada, 

conforme os paradigmas do camp.  É como se a cantora fosse uma professora, 

disposta a iniciar seus alunos, os libertando de seus invólucros de preconceito. 

Ela utiliza seus mais valorosos recursos – o corpo e a dança – para atribuir 

sentidos e extrapolar limites. De acordo com Camille Paglia (1993),  

 

(...) Madonna é dançarina. Pensa e se expressa através da dança, 

que existe no eterno reino dionisíaco da música. A dança, que ela 

estudou com um gay em seu estado natal, Michigan, foi sua rota 

de fuga das convenções da religião e da sociedade burguesa. A 

linguagem sensual do corpo permitiu-lhe transcender os 

superverbalizados códigos de sua classe. (p. 18) 
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 Ela adere à sua carreira elementos múltiplos da sociedade burguesa, de 

religiões judaico-cristãs, e principalmente do performático camp. Todas essas 

características imbricadas formam a Madonna autoficcionalizada, criação de si 

mesma, teia produzida de um sujeito desintegrado e com relatos que “(...) criam e 

expõem diante do público um personagem fictício” (SIBILIA, 2008, p. 30). Ela 

faz parte de um universo de seres/obras “(...) produzidas por artistas que 

encarnam uma nova forma de arte e um novo gênero de ficção, ou se trata de 

documentos verídicos acerca de vidas reais de pessoas como você, eu e todos 

nós” (p. 30). Essa ideia nos leva à constituição do sujeito Madonna desvinculado 

da figura artística que constrói sua persona ficcional, assim como todos nós 

construímos nossas personas sociais ficcionalizadas. Mas não somos dotados do 

modelo artístico da cantora, nem seu talento midiático para performatizar sua 

existência em todo o mundo. Esses questionamentos acerca das diversas 

Madonnas que se sobrepõem e mostram um certo valor artístico, o de se criar 

ficções de si mesma, integram o universo mítico contemporâneo dos grandes 

artistas hollywoodianos, como é cantado em “Vogue”: 

 

Greta Garbo and Monroe, Deitrich and DiMaggio 

Marlon Brando, Jimmy Dean on the cover of a magazine 

Grace Kelly, Harlow, Jean. Picture of a beauty queen 

Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rodgers dance on air 

They had style 

They had grace 

Rita Hayworth, gave good face 

Lauren, Katherine, Lana too Bette Davis we love you 
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 Ela alimenta seu público mais fiel – os gays, promovendo o gosto 

(bastante rentável) do camp, que “dá as costas ao eixo bom-ruim do julgamento 

estético comum [e] (...) não inverte as coisas. Não argumenta que o bom é ruim e 

que o ruim é bom. Ele apenas apresenta como arte (e vida) um conjunto de 

padrões diferentes, suplementares”. (SONTAG, 1987, p. 330). Em cima dos 

muros da sociedade, ela joga pedras para ambos os lados, mas nunca acerta 

ninguém, pois seus julgamentos não são incisivos a ponto de tocar em feridas. Do 

mesmo modo que Marie Antoinette não se julgava política, se 

autoficcionalizando através do camp, Madonna vende um  engajamento político 

que é apenas a superfície do que o camp realmente quer (e pode) dizer. Eis o 

primeiro elo entre a rainha do pop e a da França: conjugar o verbo neológico 

politicar por meios não-políticos: uma, através da artificialidade da vida, outra 

através da performance propositada de um engajamento. 

Madonna, através de “Vogue”, trouxe discussões para a cultura dos 

Estados Unidos, no âmbito dos gays, dos afrodescendentes e das drag queens 

como poucos antes fizeram. Ela uniu os afroamericanos dos guetos nova-

iorquinos, excluídos em seu próprio meio e o grupo dos gays, em suas diversas 

nuances,  à performatividade das drag queens, nos movimentos de sua dança e na 

letras de sua música, e reproduzindo modelos sexuais, lidando com isso de 

maneira ambígua (principalmente a sua própria sexualidade), ela trouxe para os 

grandes meios de comunicação vários grupos da sociedade que eram invisíveis 

para a maioria. Obrigados a encarar, na TV, rádio, e até na rua os  negros, gays e 

as drag queens que performatizavam a canção, a classe média estadunidense teve 
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de pensar em novas formas de conviver com essas pessoas. Esse movimento foi 

ainda mais valioso pois coincidiu quando a MTV se tornava o grande império 

midiático na esfera musical. Eis o momento em que Madonna faz de sua música 

um estandarte camp, levando para sua nação (e o resto do mundo) a existência – 

e até uma voz, mesmo que fraca – de alguns estratos das minorias sexuais. Em 

uma irônica coincidência, é encarnada de Marie Antoinette que Madonna exibe 

pela primeira vez a música “Vogue”, e com ela, sua verve política, e “(…) na 

desconstrução do binarismo homo/hetero, que ameaça e desafia a ideologia 

burguesa (...).11 (MAYER, 2011, p. 3), ela sugere uma nova perspectiva de se 

pensar o que é ser gay em solo estadunidense, nos anos de 1990.  

A apresentação de “Vogue”, no Music Awards de 1990, mostra a persona 

de Madonna que se traveste de Marie Antoniette, em sua luxuriosa corte. A 

artista se caracteriza como a rainha-mártir em seu apogeu, num ambiente que 

resgata o estilo neoclássico artificial, fútil e hiperssexualizado a que a rainha era 

sempre associada (cf. fig. 15). Essa imagem traduz muito bem essa junção de 

performance, biografema e camp. Com diversos elementos de si e da rainha da 

França, Madonna, sugestivamente, induz o público americano a consumir aquela 

forma de vida, a encarar o universo voguing como uma manifestação artística 

capaz de atingir até a própria realeza (à rainha e a si mesma?). 

 

                                                
11 Trad. livre de: “(…) in the deconstruction of the homo/hetero binary, that the threat and challenge to 

bourgeois ideology (…)”. 
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(figura 15) 

 

O jogo de leques, em conjunto à dança voguing, ambos marcados pela 

construção indumentária realista-histórica, faz desta apresentação um retorno à 

vida da rainha da França, reconstruída nas poses em ritmo vogue. A sensualidade 

é encarada com a ironia típica de Madonna, como forma de satirizar a corte e 

utilizar a perspectiva frívola de Marie Antoinette. A colagem dessas imagens – a 

música “Vogue”, de Madonna e Marie Antoinette – se repete ainda na Re-

Invention World Tour, porém acrescentada de poses de Ioga e Pilates (cf. fig. 

16). Com roupas mais curtas, que permitem melhores movimentos e 

contorcionismos, deparamo-nos com uma rainha francesa bastante flexível.  
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(figura 16) 

 

A associação das duas imagens (a da cantora e a da rainha) é o resgate de 

Madonna à artificialidade da corte e das poses criadas por esta, mas 

principalmente, é a rememoração do biografema autoficcional de Marie 

Antoinette, enquanto sujeito camp por excelência. Ela reproduz as atuações 

sociais cotidianas da rainha, reconfiguradas como poses de dança. As 

performances de “Vogue” nos moldes da Versailles são um conjunto de fetiches 

do universo gay: os excessos nos figurinos, maquilagem e penteados 

exuberantes, coreografia em estilo voguing, todos num simulacro da corte 

setecentista. A rememoração da rainha é um clichê da cultura de massa que 

ressalta, desta forma, signos que encaminham o olhar do espectador à nobreza 

decadente personificada e revisitada pelo camp, se fazendo, assim, parte do 

imaginário gay. Da mesma maneira que é possível se tornar um membro da corte 

francesa com o auxílio de um bom cartão de crédito e comprar dezenas de 

souvenires da rainha, como chaveiros, miniaturas, doces, tecidos, relógios e lixas 
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de unha, Madonna vende mais um desses bibelôs camp de Marie Antoinette: ela 

própria. Mais pós-moderna do que nunca, a rainha da França se tornou mais um 

dos vários intertextos madônnicos, todos disponíveis em grandes lojas de 

departamento. 

Madonna produz uma autenticidade artificial, hiperbólica, repleta de 

gestos e poses que ressaltam esse exagero. Susan Sontag (1987) descreve essa 

hipérbole camp, já que “(...) aliado ao gosto camp pelo andrógino existe algo que 

parece bastante diferente, mas não é: uma tendência ao exagero das 

características e aos maneirismos da personalidade (...)” (p. 323). A expressão 

“maneirismos da personalidade”, utilizada por Susan Sontag, concerta com o 

ideal biografemático utilizado pela estrela estadunidense. Diferente do mundo 

teatral/cinematográfico, Madonna é uma atriz que não cria personagens 

exteriores a ela, mas atua com um outro “eu” ficcionalizado e hiper-real, 

capturando pequenos instantes de sua imagem enquanto celebridade, para 

modelar o que possa ser sua identidade íntima e vendável. Ficcionalizando sua 

existência num alterego artístico, ela faz da efemeridade (de sua atuação) e da 

ausência de memória (por parte de sua plateia) elementos centrais de sua 

performance. 

É essa atuação performática que constitui o ponto alto na elaboração da 

identidade não apenas dos gays que acompanham a carreira da cantora, mas 

principalmente dela mesma, que se insere nesse universo, não num nível de 

encenação (como no teatro, por exemplo), mas na da participação enquanto 

sujeito daquele ato performático. As signagens (imagens-signo que são 
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configuradas na performance) de Madonna a inserem naquele meio como ser 

atuante, e não imitado ou personificado. Ela não age como uma personagem, e 

sim como si própria, em comunhão com a mise en scène, forjando um simulacro 

de sua vida de bastidores. Philippe Lejeune (1986), em seu livro Moi Aussi, 

declara que “é ilusão acreditar que se pode dizer a verdade e acreditar que se 

tenha uma existência individual e autônoma, sem a possibilidade de haver as 

máscaras que carregamos no discurso cotidiano12” (p. 40). Madonna ratifica, em 

“Vogue”, essa ideia, já que podemos sustentar a crença de que na autoficção 

biografemática por ela admitida, em suas performances, é a vida vivida que 

produz o texto, e simultaneamente, é o texto que produz a vida. Assim, a 

Madonna performática da música, aquela que chama pelos marginais, e que 

interage com as diferentes esferas sociais da burguesia, é a que autoficcionaliza a 

outra Madonna, em seus bastidores, e seu discurso engajado pelas causas afro-

gay-drag... Resta-nos, então, pensar para qual Madonna pagamos os ingressos de 

shows, álbuns, filmes, etc.: para a das performances oficiais da mídia, nos palcos 

e telas, que está lutando por alguma causa, ou por aquela, no backstage, 

encenando ser um corpo em dança voguing? Consumimos as duas, já que cada 

uma se traduz e se reflete na outra, num jogo em que seus biografemas são 

ficcionalizados e as ficções criadas para ela são biografemados. 

Ao inscrever na tela/palco parcelas da realidade, Madonna traz, em suas 

diversas apresentações de “Vogue”, o inconcluso, a ambiguidade, a mistura, o 

                                                
12 Trad. Livre de: “C'est une illusion de croire que l'on peut dire la vérité et il croire qu'elle a une 

existence indépendante et autonome, sans possibilité de les masques que nous portons dans le discours de 

tous les jours”. 



 108 

conflito, os simulacros de que sua performance se embebeda. E nessa 

confluência de valores, essas performances de Madonna trazem à tona o 

princípio fundamental do camp, o decadente. Decadência é uma palavra-chave 

em “Vogue”. A canção, em suas várias metamorfoses e adaptações, indica um 

decadentismo pós-moderno. Segundo o conceito empregado por Latuf I. Mucci, 

“(...) saturada do realismo e do espírito positivista, desiludida da ciência que 

apregoava o progresso, a geração finissecular chorava os tempos passados (...)” 

(MUCCI, 2002, p.13-14), Madonna não apenas chora o passado (nas figuras dos 

astros de cinema e em Marie Antoinette), mas opta por reproduzi-lo, dando um 

tom passadista, sem ser nostálgico, reconfigurando as imagens pretéritas sob os 

moldes contemporâneos. Através do lúdico, em que personifica desde a rainha 

francesa até uma deusa indiana na performance no The Girlie Show, ou até numa 

passarela de alta costura do estilista Jean-Paul Gaultier na MDNA Tour, ela 

elabora uma autenticidade recriada, de acordo com os sistemas de artificialidade 

camp, e seu corpo/imagem se reformula, para dialogar, seja de maneira dócil, 

seja agressiva, com os padrões esperados, vendendo a produção de uma imagem 

autêntica, mesmo que artificial, hipertextualizada e decadente.  

Não há fórmulas mágicas nem algum esquema positivista; “Vogue” é uma 

canção que instaura mitologias diversas, de vários tempos, assim como o 

universo das Drag Queens para a pista de dança, da mesma forma que os 

decadentes traziam para suas obras o universo mitológico e a androginia. O 

Decadentismo, em “Vogue”, é uma estética tão presente quanto em uma obra de 

Oscar Wilde.  
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 Madonna construiu, na cultura ocidental, um mito de si mesma, e 

seguindo os ditames midiáticos, ela consegue ser consumida por seu público 

como uma entidade que discute, inclusive, até uma noção de ser super-humana, 

tendo epítetos de rainha, deusa e sacerdotisa. Formando palimpsestos culturais, 

mais propriamente os estadunidenses, evocando espaços, cenas, pessoas, 

experiências diversas, ela se apropria de seu próprio universo e absorve as 

experiências a fim de massificar culturalmente esses valores e atribuir a própria 

identidade como formadora dos mesmos. Em “Vogue”, ela não apenas retoma 

performaticamente esses discursos, mas os invoca na letra. É a forma de passar 

pelo mito de Afrodite, enquanto deusa da beleza e do amor da Grécia antiga, 

para tentar ser parte do reflexo de um Narciso hollywoodiano. Assumindo para si 

características de outras musas, ela constrói seu próprio mito pós-moderno. 

O mito da garota boa/má e o universo mitológico das Drag 

Queens leva-nos a identificar algumas das atrizes glamurosas que 

formam o universo textual madonnico (camp, nostálgico). 

Madonna é claramente influenciada pelas antigas atrizes de 

Hollywood, como Theda Bara, Greta Garbo, Marlene Dietrich, 

Carmen Miranda, Lana Turner, Diana Dors, Liza Minnelli, e 

obviamente, Marilyn Monroe. 13. (GUILBERT, 2002, p. 131). 

 

Evocando outras personalidades da mídia, Madonna faz seu biografema 

na forma de de palimpsesto. Ela cita tais personalidades em “Vogue”, dizendo ao 

público que a nostalgia que ela reproduz, reinventa é sua própria personalidade. 

Sua imagem passa a ser a reconfiguração de outras imagens, sua identidade é a 

                                                
13 Trad. livre de: The myth of the good-bad-girl and the Drag Queen mythographer led us to identify 
some of the glamorous actresses who inform Madonnesque (Camp, nostalgic) texts. Madonna has 
notably inspired by the Holywood’s old actresses, like Theda Bara, Greta Garbo, Marlene Dietrich, 
Carmen Miranda, Lana Turner, Diana Dors, Liza Minnelli, and, obviously, Marilyn Monroe.  
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versão supostamente aprimorada de outras. Para ilustrar essa representação, 

convém relembrarmos o affair que ela teve com John F. Kennedy Junior, em sua 

fase “Marilyn”, em 1987. Ela revivenciou o relacionamento de Marilyn com o 

pai do rapaz, ex-presidente americano, mesmo sob o olhar condenativo da ex-

primeira dama, Jacqueline K., mas com um final menos trágico do que o da atriz 

americana: eles terminaram o relacionamento, com Madonna retomando o 

casamento com o ator Sean Penn, e John se casando com Carolyn Bassette.  

A empreitada de Madonna nesse relacionamento segue o modelo 

biografemático de uma performance privada, que gera na biografia da cantora a 

autoficção. Ela quis ser a Marilyn que deu certo; escreveu, nas linhas de sua 

vida, um discurso que a impulsionou para outros níveis, longe das drogas e do 

suicídio, sempre entrelaçando a natureza da pessoa pública com a pessoa 

privada; já Marilyn terminou sua carreira (e vida) prematuramente, aos trinta e 

seis anos. 

Na busca incessante da essência, da mais perfeita delas, Madonna 

ficcionaliza-se. Ficcionalizando-se, ela se concretiza como linguagem e, à 

medida que se apaga como sujeito do mundo real, funda-se como sujeito da 

ficção de si. Mas o que seria o seu real? O que é a sua ficção? Para Madonna, 

persona que mitologiza a si mesma, restam-nos apenas as perguntas, sem a 

necessidade de respostas, que estragariam seus truques de vendagem. 

O camp, como contracultura burguesa, pós-moderno por excelência, é 

definido por Moe Mayer (2010) como uma prática formada a partir de uma 

interseção da paródia pós-moderna com o meio social. Ou seja, reconfigura a 
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ideologia burguesa, em parâmetros excêntricos e underground, trazendo à tona, 

principalmente, o universo queer.  Marie Antoinette, como precursora de uma 

espécie de proto-camp no ido século XVIII, e Madonna, ser contemporâneo, 

como símbolo da ruptura dos opostos, como estão, nesta pesquisa, inseridas em 

um mesmo bojo autoficional, nos servem como elementos convergentes para 

pensar no processo corpo/artifício na criação performática de sujeitos que 

produzem uma autenticidade baseada na atuação. Esses sujeitos, representados 

por um mesmo corpo biológico alterado, a fim de atingirem algum nível de 

criação de um ser autêntico que interage com o mundo, buscam ressoar novas 

vozes em suas culturas. Nessa perspectiva, tanto Marie Antoinette quanto 

Madonna  materializaram novos olhares sobre a sociedade, seja a francesa, seja a 

estadunidense, se tornam um ponto de articulação com as modalidades que 

reúnem o camp, a performance e a produção de autenticidade, com o objetivo da 

autoficção.  

Produzindo-se como um mito midiático, Madonna estimulou um desejo 

duplo, controverso, desconfigurando as regras burguesas, o que reafirma um fato 

contemporâneo: o da multiplicidade, do híbrido como uma forma de se pensar no 

que pode ter autenticidade. Assim como Marie Antoinette caminhava sob a verve 

da atuação, Madonna também faz de si mesma uma figura que beira a 

personagem. Ambas construíram mecanismos de performance que necessitam da 

artificialidade para construírem seus padrões do que possa ser autêntico. Elas se 

destacaram como figuras controversas, revisando paradigmas para elaborar novas 

formas de ver e pensar seu tempo, seus corpos foram o veículo utilizado para 
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essa viagem pessoal, a fim de repensar antigos modelos e estabelecer um novo 

modo de compreensão da identidade.  

Elas moldaram, cada uma em um nicho social e num padrão histórico 

diferentes, uma perspectiva biografemática de si mesmas. Usaram seus corpos, 

sua vida e o poder de influência para personificar sujeitos que são elas, mas em 

níveis que superam o que o corpo biológico seria capaz de oferecer. Ao estender 

o corpo biológico a novos limites sociais e culturais, cada uma em seu momento, 

perspectivou formas de representar a si mesmas para o outro; não como 

personagens, já que não há narrativas a serem contadas com essas performances, 

mas com a habilidade pessoal de atuar como figuras múltiplas, simulacros da 

própria existência, sendo artífices de si mesmas. 

Assim, a performance elaborada pelas duas, através de seus corpos 

adaptáveis às encenações e atuações do corpo é o meio pelo qual se criam  essas 

realidades biografemáticas e, principalmente, autoficcionais. A noção do “quem” 

perde lugar para a concepção do “como”, de forma que elas não representam, 

enquanto atrizes de si mesmas, mas expõem suas habilidades pessoais, a fim de 

sugerirem uma identidade outra, crivada ou pela arte, ou pela artificialidade. 

Madonna e Marie Antoinette, portanto, corporificam duas mulheres  que atuaram 

passando “(...) da sinceridade para a autenticidade” (SIBILIA, 2008, p. 100). O 

que se produz, como identidade/autobiobrafia/biografema é um conjunto 

estilhaçado de signos de si mesmas. Pois estes, à deriva no universo cultural, se 

agrupam como átomos de identidade, passíveis de alterações constantes, já que 
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(...) o auto do autobiográfico se estilhaça nos desdobramentos 

sem fim de sempre possíveis novas determinações, e talvez a 

frase que melhor expresse esta nova situação da narrativa 

autobiográfica seja aquela que fala diretamente deste 

estilhaçamento: a autobiografia está em toda a parte onde se 

queira encontrá-la. (DUQUE-ESTRADA, 2009, p. 27)  
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2.2 – Madonna e a antropofagia pop 

 

She's not me 

She doesn't have my name 

She'll never have what I have 

It won't be the same, it won't be the same  

(Madonna, She’s not me, Álbum Hard Candy) 

 

O! Be some other name: What’s in a name? That which we call a rose by any other 

name would smell as sweet. 

     (William Shakespeare, Romeo and Juliet,2001 ) 

 

 

  A data era 31 de maio de 2012, e o local, um dos mais importantes do 

mundo: Tel Aviv, Israel. Considerado, por Madonna, um dos maiores centros de 

energia do planeta, é lá onde a popstar fez o primeiro show de sua MDNA Tour. 

Mais de sessenta mil pessoas na plateia do Ramat Gan Stadio, duas horas de 

atraso, e quando o estádio fica escuro, uma igreja gótica surge em telões de LED 

com mais de 10 metros de altura. Monges entram em cena, com túnicas 

vermelhas, o grupo Kalakan, de origem basca, vestido com mantos ritualísticos 

judeus, recita o Salmo 91, em sua língua nativa, quando demônios surgem, 

dançando sensualmente sobre plataformas. De repente, as portas da igreja abrem 

e desce da abóboda um altar, com a “Nossa Senhora” Madonna, rezando as 

primeiras palavras de sua música Act of Contrition, remasterizada para a canção 

Girl Gone Wild. As cortinas do altar caem, ela se levanta do genuflexório, pega 

sua espingarda e atira para o alto, destruindo todos os vitrais da igreja (fig. 18). 

Os monges retiram suas capas, que escondiam calças pretas justíssimas e os 

torsos nus dos bailarinos, afetadíssimos, são evidenciados – os monges tornaram-

se posers. Inicia-se, então uma coreografia sensual, quase erótica, bastante 
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agressiva, se opondo à aura mística de poucos minutos antes. O show finalmente 

começou, com Madonna expondo sua energia de dançarina e fazendo o público 

entrar em um transe, enquanto ela age “like a girl gone wild”14.  

 

 

(figura 18) 

 

Com uma imagem controversa, ora de santa, ora de pecadora, e com mais 

de trinta anos de carreira na indústria do entretenimento, Madonna está sempre 

lutando para afirmar seus epítetos autointitulados de estrela, rainha e divindade, 

mas também, por vezes, bode expiatório e entidade maligna. Inserida em um mar 

de signos cristãos e pagãos, entre monges, judeus e demônios, ela instaura um 

modo de ser na contemporaneidade: uma obra de arte de si mesma, com preços 

relativamente acessíveis, para os consumidores da cultura de massa. Sua forma 

                                                
14 Como uma garota descontrolada (Trad. livre), referência ao refrão da música da artista. 
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de interagir com o mundo, através dos holofotes da mídia, privilegia o escândalo 

e a mitologia de si mesma, através de palimpsestos de outros artistas, e com esses 

elementos, ela construiu sua carreira não em personagens, mas em personas 

múltiplas de si. Procurando, como uma raposa que caça galinhas, o que há de 

mais atual, de mais consumível, ela se faz/vê como Deusa e Sacerdotisa de seu 

próprio culto, perturbando os adeptos dos cultos alheios mais tradicionais, pois as 

religiões mais influentes do mundo são sempre um alvo certo em seu trabalho. E 

a polissemia de suas performances é clara, já que ela deseja atingir a maior 

quantidade de pessoas possível, vendendo a  si mesma para todos.  

Na abertura da MDNA Tour, Madonna está se dirigindo ou a Deus, ou a 

seu amante. Ela também está aludindo à sua própria condição divina: quando 

chamam seu nome, "Madonna", no meio dos cânticos sagrados, isso funciona 

como uma oração – a Mãe de Deus é invocada a descer de seu altar, ou ao 

próprio signo de superstar com o qual os fãs a intitulam, para interagir com a 

multidão. Já sua postura,  ajoelhada, evoca ou oração ou felação: a imagem de 

devotada, religiosa,  amorosa. E após arrebentar, com um tiro, todos os vitrais da 

igreja, atrás dela, seus dançarinos, vestidos como sacerdotes, dançam um tipo de 

voguing, no ritmo dos gays dos guetos novaiorquinos dos anos noventa, e se 

despem de suas indumentárias sacras, exibindo um corpo sem religião, mas 

vinculados à fé da pista de dança. Nessas metáforas, a artista se encontra numa 

linha entre o sagrado e profano, entre o cult e o kitsh. Nos moldes pós-modernos, 

Madonna tenta dar conta de muitas informações, mas sempre rastejando na 

superficialidade que o público é capaz de digerir, sem muito esforço.  
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Pouco importa se a igreja é ofendida ou se a sociedade burguesa se 

incomoda com suas performances. O discurso madônnico funciona como um 

elemento de discussão da identidade fragmentada, daqueles que buscam seu lugar 

no mundo, muito além da moralidade construída por determinadas esferas 

sociais. Resgatando a estética camp, já teorizada nesse trabalho, conforme Moe 

Mayer (2011), “(...) invertendo o processo de apropriação, o camp pode ser lido 

como uma crítica à ideologia através da paródia e da ironia, que são sempre 

apropriadas(...)
15” (p. 18); e Madonna não apenas se apropria dos discursos 

alheios, parodiando-os e os ironizando, mas os traz à guisa de análise enquanto 

possibilidade de reverberar novos discursos menos reacionários, pois “(...) o 

direito religioso, representado por todos os grupos fundamentalistas (...) essas 

pessoas desaprovam Madonna, da mesma forma que desaprovam os gays”16 

(GUILBERT, 2002, p.163). Ela, então, se apropria do camp, em conjunto com a 

ideologia de que “religião é fragmentação”, para revisitar valores morais e os 

levar, em suas performances, ao público do universo pop. Essa ferramenta, sem 

dúvidas, é o que a faz ser uma artista consumida há anos, pois a recorrência de 

temas-tabu e a produção de valores “madonnicos” são uma fonte infinita de 

lucro. 

Nessa perspectiva de que Madonna age como uma fábrica, que produz 

imagens de si, elaborando um espelhamento do que seria ela própria para o 

mundo, e de como esta reconfigura o mundo, conforme seu olhar a respeito dele, 

                                                
15 Tradução livre de: “By inverting the process of appropriation, Camp can be read as critique of 

ideology through a parody and irony that is always already appropriated”. 

16 Traduçao livre de: “(…) o the religious right, as represented by all those fundamentalist groups (…) 
such people disapprove of Madonna in the same way they disapprove of gays.   


