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"O extraordinário lembra-me ao ordinário do que 
acontece todos os dias, à própria experiência do 
dia, ao que sempre conduz a escrita através da 
noite, (não) mais longe do que o visível ou o 
previsível". 
 

 
Jacques Derrida 

Memória de cego: o autorretrato e outras ruínas, p.12, 2010. 
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RESUMO 
 
SILVA: Maria Leticia Miranda Barbosa. Um risco na noite: uma semiótica do autorretrato 
artístico de crianças. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 
 
O presente trabalho teve como objetivo enfrentar as possibilidades do autorretrato artístico de 
crianças. Partindo da tese de que as crianças são autoras e enunciam esteticamente nesse 
gênero, busquei a compreensão dos elementos e das condições de criação de um enunciado 
estético, das condições de criação de um enunciado de auto-objetivação estético, enfrentei as 
tensões da construção de um enunciado na linguagem fotográfica e construí um percurso de 
compreensão respondente, para dialogar com os autorretratos como textos visuais. A pesquisa 
se desenvolveu fundamentada na filosofia da linguagem de Bakhtin e seu Círculo, em diálogo 
com Luciano Ponzio, Jacques Derrida, Roland Barthes e outros interlocutores. Provocada 
pelos autorretratos de quatro crianças de 9 anos, realizados a partir de uma exposição de 
autorretratos na escola onde trabalho, localizada em Realengo, no ano de 2016, desenvolvi, 
nesse processo de diálogo, uma metódica para a realização de uma leitura/escritura desses 
enunciados como texto. Compreendendo cada um deles no gênero, cotejando textos e 
escutando as vozes presentes, do contexto próximo e distante, no grande e no pequeno tempo, 
busquei ver o sincrônico e o diacrônico em unidade responsável em cada obra e observar a 
imagem do humano culturalmente valorada, criada pelos estudantes. Na leitura/escritura dos 
textos visuais, identifiquei os índices de valores biográficos artísticos trabalhados pelos 
autores, conferindo um alto grau de alteridade aos autorretratos, o que me permite afirmar que 
as crianças criaram enunciados estéticos de auto-objetivação. Para dar a ver o processo da 
pesquisa, criei, na escritura da tese, um plano estético polifônico, alargando o gênero com 
outras possibilidades enunciativas avizinhadas de outros gêneros, buscando garantir, assim, 
que as palavras, próprias e alheias, estivessem na pesquisa com seus sentidos abertos, 
afirmando, dessa forma, a heterociência como uma escritura outra nas ciências humanas. O 
presente trabalho ressalta a importância da contra-assinatura social que confere o caráter do 
artístico aos enunciados infantis e a importância da formação do autor-contemplador e do 
autor-criador para a vivência de encontros mais alteritários com a obra de arte. 
 
Palavras-chave: Autorretrato; Estética bakhtiniana; Semiótica da obra artística; Enunciados 
artísticos de crianças; Ensino da Arte. 
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ABSTRACT 
 

SILVA: Maria Leticia Miranda Barbosa. A risk in the night: a semiotic of the artistic self-
portrait of children. Thesis (Doctorate in Education) - Graduate Program in Education, 
Fluminense Federal University, Niterói, 2019.  
 
The present work aimed to confront the possibilities of artistic self-portrait of children.  
Starting from the thesis that children are authors and aesthetically enunciate in the self-
portrait genre, I sought to understand the elements and conditions for creating an aesthetic 
utterance, the condicions for creating an aesthetic utterance, the conditions for creating an 
aesthetic self-objectification utterance, I faced the tensions of constructing a statement in 
photographic language and built an interpretive path of responsive comprehension to dialogue 
with self-portraits as visual texts. The research was developed based on the philosophy of 
language of Bakhtin and his Circle, in dialogue with Luciano Ponzio, Jacques Derrida, Roland 
Barthes and other interlocutors. Caused by the self-portraits of four 9-year-old children, 
conducted from a self-portraits exhibition at the school, located in Realengo, in 2016, I 
developed, in this dialogue process, a methodical way to read / write these statements as text. 
Understanding each of them in the genre, collating texts and listening to the voices present, 
from the near and far context, in the great and the short time, I sought to see the synchronic 
and the diachronic in responsible unity in each work and to see the culturally valued human 
image, created by the students. In reading / writing the visual texts, I identified the indexes of 
artistic biographical values worked by the authors, giving a high degree of alterity to self-
portraits, which allows me to state that the children created aesthetic statements of self-
objectification. To show the process of research, I created, in the writing of the thesis, a 
polyphonic aesthetic plan, broadening the genre with other enunciative possibilities coming 
from other genres, thus ensuring that the words, own and others, were in the research with 
open senses, thus asserting heteroscience as one scripture in the other human sciences. The 
present work emphasizes the importance of the social counter-signature that confers the 
character of the artistic to the children's statements and the importance of the formation of the 
author-contemplator and the author-creator for the experience of more alteritarian encounters 
with the work of art. 
 
Keywords: Self portrait; Bakhtinian aesthetics; Semiotics of the artistic work; Artistic 
utterances of children; Art Teaching. 
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INÍCIO 
 
 
  
 Esta é uma tese autorretrato, uma tese escritura, alargada por outros gêneros, na 
tentativa de garantir a dialogicidade das vozes dos participantes. Garantir a palavra do outro e 
a minha, como palavra outra, e não como uma palavra objetificada, monológica, da qual não 
se espera resposta. Um risco na noite é uma escritura - assim como é toda escritura, como foi 
a minha neste trabalho e a dos autorretratos aqui presentes - construída como um autorretrato, 
em um ato político de afirmação, na academia, da unidade responsável entre arte, vida e 
ciência. 
 Comecei este estudo com a tese: Criança é autora, enuncia esteticamente. E, para 
enfrentar tal questão, precisei aprofundar a compreensão dos enunciados estéticos, dentro da 
filosofia da linguagem bakhtiniana. O que é um enunciado estético/artístico? Como 
estabelecer critérios para dizer que um enunciado, um texto ou uma obra são 
estéticos/artísticos? Essa é uma grande pergunta.  
 Porém, ao desenvolver a pesquisa e dialogar com alguns autorretratos das crianças, na 
escola, e aprofundando os estudos em Bakhtin, novas questões foram se desenhando e uma 
nova problemática surgiu: É possível criar enunciados de auto-objetivação estéticos? É 
possível um autorretrato ser artístico? As crianças realizam esses enunciados? 
 Para Bakhtin, no enunciado estético, o autor precisa trabalhar para garantir uma 
distância em relação ao herói no cronotopo da obra, uma relação de distância no tempo, no 
espaço, nos valores e nos sentidos. Precisa vivenciar a vida do herói em categorias axiológicas 
diferentes das que vivencia a própria vida e a de outras pessoas. Como garantir essa distância 
no enunciado de auto-objetivação se aquele que fala coincide com aquele de quem se fala na 
vida? 
 Para o filósofo, a autobiografia e a biografia são gêneros pouco transgredientes, por 
haver essa proximidade. Por cotejo, percebi que o autorretrato também, e que ele se constrói 
em uma tensão entre a alteridade e a identidade, entre a iconicidade e o registro, assim como a 
linguagem fotográfica, que pode tender à mobilização ou à libertação de sentidos. 
 Para enfrentar as questões, dialoguei com o autorretrato de quatro crianças, estudantes  
do quinto ano do Ensino Fundamental, em 2016: Anna Clara, Júlia, Vanderson e Nina, do 
colégio público no qual trabalho. Aprofundei, na teoria bakhtiniana, o estudo sobre os 
elementos e as condições para que consideremos um enunciado como artístico. Os elementos 
e condições de possibilidade de um autorretrato, como um enunciado de auto-objetivação, ser 
estético. Desenvolvi princípios de diálogos com os autorretratos como textos visuais, no 
gênero, uma vez que não tinha elementos para ler uma obra visual. Se o autorretrato é texto e 
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demanda uma leitura, eu precisava construir esse percurso de compreensão. Desenhei, nesse 
processo, princípios que não mortificassem e fechassem os sentidos da obra na 
leitura/escritura. Todo esse caminho foi construído para ver se e como as crianças realizam 
esses enunciados estéticos. 
 No diálogo com os autorretratos, como um gênero, precisei construir uma Poética 
Histórica do Autorretrato, pois não tinha material suficiente para ver o diacrônico e o 
sincrônico nos enunciados. Teci uma metodologia tendo como referência o trabalho de 
diferentes autores: Mikhail Bakhtin, Jacques Derrida, Roland Barthes e Luciano Ponzio. 
Pesquisei mais de 600 autorretratos e cotejei alguns, colocando uns ao lado dos outros, 
tentando ver tipos enunciativos que se formam no gênero, vendo o gênero em formação e 
movimento. Embora essa Poética Histórica ainda não esteja pronta e não tendo encontrado um 
acabamento para ser publicizada neste trabalho, ela foi fundamental como material de cotejo 
para a leitura/escritura que tentei desenvolver. Ela se realizou como estudo, sendo parte 
fundamental da compreensão das obras com as quais dialoguei. 
 Sei que Bakhtin enfrenta as questões da literatura, que, em sua Poética Histórica do 
Romance, se debruça sobre os enunciados verbais (escritos e orais). Porém, tentei uma 
tradução da teoria para compreender, seguindo seus índices e pistas, os enunciados visuais. 
 Hoje percebo que a tese, enquanto um acontecimento, se ampliou e se complexificou. 
Porque, para além da compreensão dos enunciados estéticos das crianças, criei, ao longo desta 
pesquisa, uma metódica para ler enunciados visuais como textos, ver o artístico e a alteridade 
trabalhada em cada obra, como enunciado singular, na cadeia enunciativa da cultura. Uma 
semiótica desenvolvida em um percurso único, o meu, uma mathesis singularis, para 
ler/escrever esta tese, no encontro com o autorretrato, em bases bakhtinianas. A tese se tornou 
um trabalho mais amplo: uma semiótica do autorretrato estético.   
 Realizei uma metódica de leitura, dentro da filosofia da linguagem bakhtiniana. E o 
que isso nos permite como possibilidades? Permite a realização de uma leitura que não 
compreenda a obra somente pelas formas visuais, ou buscando seus sentidos na intenção 
discursiva e na vida imediata do autor, descontextualizando, nessa tentativa, a obra em suas 
relações na cultura. Mas fazer uma leitura/escritura fundamentada na filosofia de Bakhtin e do 
Círculo significa a entrada no diálogo com o enunciado pelo cotejo, pela escuta, vendo o 
sincrônico e o diacrônico em unidade, assim como o valor humano na obra, na construção da 
imagem artística.  
 Esse percurso não estava previsto desde o início, todavia, todo o estudo partiu do 
campo da educação, da escola, de uma busca de compreensão dos autorretratos artísticos das 
crianças e para lá vai voltar, tensionando as práticas de leitura/escritura dos encontros com as 
obras de arte, tensionando o ensino da arte e ampliando possibilidades de leituras/escrituras 
mais alteritárias, dando a ver que, no diálogo com as obras, entramos como cocriadores, e não 
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como fruidores. Entramos como autores-contempladores, escrevendo novos textos e sentidos, 
e precisamos enformar outros enunciados artísticos no encontro com a obra. 
 Dessa forma, construí uma teoria que afirma os enunciados das crianças trazidos à 
leitura, neste trabalho, como artísticos, pois elas criaram um discurso com alto grau de 
alteridade e ambivalência.   
 Nesta tese, assino como Maria Leticia e "muitos outros". Assumir uma autoria 
construída na multiplicidade de vozes é afirmar a incapacidade e a impossibilidade de uma 
pesquisa ser realizada por um único sujeito. É também uma forma de gratidão aos muitos 
outros que me constituem e me ampliam nesse processo: à Marisol Barenco de Mello, minha 
incansável orientadora que me permite riscar e traçar novos sentidos; ao professor Luciano 
Ponzio, por nossos encontros dialógicos e por sua escuta atenta à minha palavra; ao grupo 
Atos, do qual faço parte, que me ajuda a ver a vida com Bakhtin; ao grupo de orientação de 
pesquisa, que está por inteiro na escritura deste trabalho (não sei mais onde termina minha 
palavra e começa a deles): Ana Elisa Santos, Ana Lúcia Lopes, Angélica Duarte, Denise 
Lima, Márcia Concencio, Miza Carvalho, Liliane Corrêa, Reginaldo Lima, Patrícia Borde. 
Natália Abreu, Angélica Domingas; a Valdemir Miotello e Jader Janer, que acompanham com 
paciência e generosidade meu caminho de pesquisa desde o mestrado; à Maristela Barenco, 
Flávia Motta e Hélio Pajeú, por aceitarem dialogar e ampliar sentidos, dando uma 
crontrapalavra ao estudo; à Mônica Sica, Márcia Schiavo, Dilma Mesquita, Mônica Leme e 
Eloisa Sabóia, por lutarem e acreditarem comigo que a arte na escola salvará o mundo; às 
crianças, por renovarem os sentidos do mundo com seus despropósitos; aos meus pais, 
Antonio José Maria Barbosa da Silva e Maria Bernadete Miranda Barbosa da Silva, por 
sempre estarem ao meu lado e acreditarem em mim; à minha família, por ser sempre ninho e 
abrigo no retorno dos meus voos; à incansável Geisa, pela parceria diária; aos amigos, à 
Simone Araújo, Magaly Cunha, Joaquim Mentor e a todas as vozes do pequeno e do grande 
tempo da história; à Capes, por apostar na pesquisa. Só por força de um esquecimento 
podemos acreditar que fazemos algo sozinhos.  
 Os textos desta tese, em que desenvolvo as questões da pesquisa, foram criados em 
diferentes cronotopos, com enredos específicos, porém, ligados uns aos outros dentro do todo 
discursivo: O voo, Uruguai, Lecce, Niterói, Inhotim, Diário de uma impostora, No tapete. 
 O voo é um breve texto em que afirmo minha tese, as questões de pesquisa e apresento 
o herói que seguirá durante todo o trabalho: o Pássaro de Fogo, desenhado por minha filha 
Manuela, aos 8 anos. Ele e o relato do escritor uruguaiano, Pájaros Prohibidos, de Eduardo 
Galeano, foram elementos importantes na construção das personagens e do plano estético do 
trabalho.  
 No segundo texto, Uruguai, trago a problemática da invisibilidade dos enunciados 
infantis, afirmo as bases filosófico-metodológicas da pesquisa e o compromisso que venho 
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enfrentando com Bakhtin e com o Grupo Atos de realizar uma heterociência, uma ciência 
outra em bases mais alteritárias. 
 No plano estético que se desenvolveu em um abakhtin, árvore que existe, em São 
Carlos, sob o qual o grupo do professor Miotello, o Gegê – Grupo de Estudos dos Gêneros do 
Discurso – se reúne, trouxe as questões históricas da fotografia, as tensões que envolvem essa 
linguagem, as questões do estético na teoria bakhtiniana e a problemática de construção de 
um autorretrato estético, alteritário, diferente do autorretrato confessional. 
 No cronotopo de Inhotim, construí uma metódica, uma mathesis singularis, para 
dialogar com os enunciados. Trago a afirmação do autorretrato como texto visual, um 
enunciado de resposta na rede dialógica de enunciados na cultura, desenho os princípios de 
leitura/escritura do autorretrato como texto, e ressalto a inseparabilidade entre o ato de ler e de 
escrever, no processo de compreensão respondente na vida. Estabeleço, como princípios de 
leitura, o cronotopo, com entrada no diálogo, o cotejo, a escuta amorosa do herói.  
 O Diário de uma Impostora traz o percurso do curso de autorretrato fotográfico que 
fiz para viver o processo de criação no gênero e o encontro que tive com os estudantes, na 
escola, dentro de uma exposição de autorretratos, que provocou o ato enunciativo deles, nas 
fotografias e com os quais dialogo no trabalho. 
 O plano estético No tapete apresenta a realização do meu percurso de leitura/escritura 
com diferentes textos, construindo uma metódica própria de dialogar com a obra e ver os 
valores biográficos nas obras, os índices de alteridade trabalhada nos enunciados. Um 
percurso de compreensão que não tira a obra da cultura e do gênero e que busca ver a imagem 
do ser humano concreto como centro de valor na obra. 
 Entre cada um desses textos citados, criei o cronotopo de uma escritora, em que 
apareço ao lado do Pássaro de Fogo, que me acompanha e me provoca durante todo o 
percurso. Este foi um dos recursos criados para enfrentar a questão do distanciamento 
necessário entre o autor e a personagem na arquitetônica de um texto artístico. Bakhtin, 
pensando a vida e a estética, fala de uma impossível coincidência entre o sujeito que enuncia 
um ato e o sujeito do ato vivido. Assim, eu, Maria Leticia autora, que realiza a escritura deste 
texto e cria um plano artístico para enunciar e afirmar princípios na ciência, não coincido com 
a Maria Leticia que viveu encontros com as crianças na escola e nem com a Leticia que está 
escrevendo o trabalho com o pássaro. Aqui, agora, assumo um lugar exotópico, ocupo uma 
posição transgrediente aos momentos que vivi. Enquanto autora, como um centro ativo 
emotivo-volitivo, sou convocada a realizar um ato ético e responsivo diante da vida a partir 
deste lugar único e singular que ocupo no mundo. Como autora, preciso criar um projeto de 
dizer na ciência que mantenha a dialogicidade das vozes da pesquisa, na obra. Por isso, 
Leticia-personagem, diante de mim, que também sou eu, precisava ser considerada um 
"outro" neste exercício de escritura que pretendi. 
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 Trago para a tese diferentes imagens e obras de arte, que não possuem um fim 
ilustrativo, mas participam do trabalho como texto e fazem parte de um mesmo projeto 
discursivo. Possuo autorização de uso de todas as imagens aqui colocadas e que não fazem 
parte da lista de obras de domínio público: as das crianças, as de Jacqueline Hoofendy, 
Adilson Cruz Andrade e Mônica Leme.  
 Criei uma formatação específica para a tese: uma margem mais larga acompanha toda 
a lateral externa do texto, para que as palavras e os sentidos pudessem saltar e respirar, para 
que eu pudesse ter espaço para criar e cotejar outros textos e imagens. E, também, para que o 
espaço em branco da página pudesse permitir ao leitor saltar do texto, criar outros textos nas 
entrelinhas, no levantar de cabeça, como no "movimento brusco de cabeça de um pássaro que 
não ouve nada daquilo que escutamos e escuta aquilo que nós não ouvimos" - dica de 
Barthes1 , no Prazer do texto. 
 O texto da margem externa das páginas surgiu a partir da leitura do livro Fragmentos 
de um discurso amoroso, também de Roland Barthes, em que o autor traz suas referências de 
escritura, referências a livros e amigos, que não são por autoridade, mas por amizade, 
lembrança, evocação, e são totalmente sem garantias. Minhas referências aqui nesse trabalho 
também serão baseadas nestes princípios, entretanto, acrescento que faço ainda referências 
por reverência e por exigência do pensamento científico.  
 Existem mais alguns detalhes sobre o texto externo que preciso afirmar, uma vez que 
ele foi se ampliando com diferentes objetivos. Em alguns momentos, ele trará uma palavra 
outra para ampliar as vozes presentes no diálogo no texto interno. Sempre que isso acontecer, 
aparecerá um marcador com aspas simples no texto interno, ressaltando a palavra, expressão 
ou frase que está em diálogo. Quando se tratar de uma citação direta no texto interno, usei 
também o marcador de aspas simples, porém, o enunciado citado estará em itálico. Quando 
quis apenas trazer a referência de uma palavra, expressão ou frase, coloquei a informação em 
nota de rodapé. Alguns nomes no texto externo estão sem referência de livro, pois chegaram 
ao trabalho como uma lembrança minha, porém, sem a possibilidade de identificação da 
fonte.  
 Todas as ideias aqui presentes são ideias minhas-alheias, ideias outras e dos outros, 
dos outros de mim mesma e dos outros que encontrei durante a minha vida: de crianças, 
amigos, de professores, de autores etc. Peço desculpas antecipadamente a todos os que se 
identificarem com as enunciações contidas aqui sem a devida referência. Realmente não 
conseguiria dar os créditos a todas as ideias escutadas, lidas e desenhadas nesse processo. 
Muitas vezes não consigo delimitar com precisão onde são ideias dos "outros" e "minhas", 
onde começa uma e termina outra. (Na verdade, também não sei se isso é realmente 
possível!). Contudo, além de me desculpar, quero dizer aos que se encontrem nesta situação 
                                                             
1 R.Barthes, O prazer do texto, 2015. 
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que não há má fé. Barthes diz que a gente sempre acaba falando daquilo que se ama! 
Qualquer um que se perceber em minhas palavras-alheias tenha a certeza de que elas estão 
aqui por amor! Amor do encontro não indiferente que vivemos (eu-você), e por amor ao que 
enuncio. Neste meu projeto discursivo, do lugar singular que ocupo no mundo, elas estão 
sendo enunciadas como matéria viva e plural de palavras outras. 
 Todo esse complexo percurso, todo esse extraordinário, esse risco, foi para afirmar o 
que é ordinário, o simples: crianças são autoras e enunciam esteticamente.
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                                                         O VOO 
 

 
                                                   1- Pássaro de Fogo, Manuela Sawabini, 2016 
                                                                         desenho sobre papel. 
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 — Como será que começa um texto de tese? 
Olho para esta página em branco... Ela parece 
um abismo... 
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 Qual deve ser a primeira palavra a ser 
escrita no papel? ... 
    Dentre todos os livros abertos aqui ao meu 
lado, um não para de me chamar: 'Mujeres, de 
Galeano'. Um livro com diversos textos-
homenagem a mulheres! Mulheres castigadas, 
sonhadoras, transgressoras, anônimas, frágeis, 
fortes... Mulheres que de alguma forma me 
constituem também e me animam. Mas, dentre 
todas elas, uma, em especial, me atrai: Milay. 
     Desde a primeira vez que li Pájaros 
prohibidos, ao ganhar o livro do meu amigo 
Joaquim, Milay não sai da minha cabeça. Uma 
menina de cinco anos que foi visitar seu pai na 
prisão, Didaskó Pérez, preso político no 
Uruguai. Porém, por ter levado para ele alguns 
pássaros desenhados em uma folha de papel, 
Milay foi impedida de entrar na cela, uma vez 
que os presos não podiam receber imagem de 
estrelas, casais, mulheres grávidas e pássaros. 
AH! Nada que remetesse ao sonho e à ideia de 
liberdade. Mas a menina não desistiu! Voltou na 
semana seguinte novamente com os pássaros, só 
que, dessa vez, eles estavam em outro 
desenho... e de uma outra forma... 
      Como será que Galeano começa a escrever 
suas histórias? O que tem nelas de realidade e 
delírio? 
 

... 
 

     Fico olhando para o texto dele e pensando: 
'Criança enuncia esteticamente criando 
autorretrato. E, para enfrentar essa afirmativa 
teoricamente, preciso compreender os elementos 
de um enunciado estético e as possibilidades de 
criação de um enunciado de auto-objetivação, 
dialogando com filósofos e com os autorretratos 

Eduardo Galeano, 
Uruguai. 
Mujeres,  
2015. 

 

Aqui apresento a 
minha tese e os  
objetivos da 
pesquisa.  
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das crianças, procurando ver o estético nesses 
enunciados. Preciso, ao mesmo tempo, pensar em 
como não objetificar os sentidos da leitura e 
os sujeitos na pesquisa.'... Olhando para os 
pássaros de Milay, vejo pensamentos em prisões 
e em voo... Tenho um 'desenho de Manu'...  
     Já sei! É isso! Vou pedir licença a 
Galeano para começar o meu trabalho com Milay. 
É com ela que vou começar!  
 Não vou copiar, mas escrever um outro 
conto baseado nessa história. Vou trazer dele o 
Pérez, a Milay e a situação do desenho que foi 
impedido de entrar na prisão. Ops! Mas não vou 
contar agora, de imediato, como Milay respondeu 
ao guarda. Agora não, vai perder a graça! Posso 
colocar a invisibilidade dos enunciados das 
crianças, mesmo que o Galeano não tenha se 
ocupado dessa questão. Escreverei esse conto a 
partir da perspectiva de um dos personagens... 
Mas, qual deles? Vou pensar ainda... E depois? 
Hum! Vou continuar e criar mais história. Como 
não pensei nisso antes?! Vou apresentar, aqui 
neste texto, 'a importância e os desafios de 
realizar, na ciência, uma escritura alargada 
literariamente'. Seria importante também trazer 
algumas questões da escola, que me movem no 
estudo e na vida, e afirmar alguns princípios 
filosóficos da pesquisa. Sim. É bom que esses 
princípios sejam afirmados logo no início. Mas 
do conto do Galeano... vou trazer apenas UM 
pássaro!  
 
(forte barulho de asas batendo) 
 
 
    — Leticia, cheguei e quero ser vermelho! 

Grupo Atos 
Brasil/Niterói, em 
Constelar, 2017. 
 

O desenho do 
pássaro vermelho 
foi feito por Manu, 
minha filha, em 
2016, aos 8 anos. 
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    — O que é isso? Que susto!!! Como você pode 
estar aqui falando comigo? Acabei de pensar em 
você? 
    — 'Se você me escuta, eu já existo', e, 
como eu existo, decidi que quero ficar aqui ao 
seu lado.  
    — Mas espera aí! Não quero você aqui tão 
perto enquanto escrevo não, isso vai me 
desconcentrar! Estou começando a história 
agora. Não tenho nada ainda. 
    — Já tem sim, já começou. E se já começou, 
escreve logo! Quero ser vermelho, tipo fogo. 
    — Calma, não é assim, não escrevo rápido. 
Demoro. 
    — Escreve, escreve logo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augusto Ponzio, 
Itália. 
"Se tu me escutas, 
logo eu existo". 
Procurando uma 
palavra outra,  
2010. 
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                                                            URUGUAI 
 
 
 

 
                                                          2- S/título, Maria Leticia Miranda, 2016 

                                         aquarela sobre papel 
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Uruguai, 10 de março de 1976. O céu alaranjado do fim de 

tarde coloria o cansaço do dia. Amontoadas, algumas nuvens se 
espremiam no firmamento. Um ótimo dia para um pássaro existir. 
Porém, um dia tão sereno não prenunciava as angústias que estavam 
por vir.  
 
 
 
            Assim imagino o dia do meu nascimento. Gostava de ouvir 
Milay repetir, todas as vezes em que ia nos visitar na cela, a história 
do momento em que eu fui criado. Sempre que ela chegava, parecia 
adivinhar o meu desejo: "conta outra vez!", eu pensava. E ela contava. 
 "— Estava no meu quarto, na mesa de desenho. Eu 'escutava o 
colorido' do fim do dia. Mamãe chegou com o lanche da tarde. Eu 
estava muito triste porque prenderam papai. Ele saiu um dia para dar 
aula e não voltou mais para casa. Mamãe disse que ele estava vivendo 
em um lugar muito sozinho e sem ninguém para conversar." 
 Eu já conhecia cada pedacinho desta história! Sabia cada 
palavra que seria pronunciada: "Aí você tomou o leite, comeu o 
biscoito e começou a desenhar".  
 "— Tomei o leite, comi o biscoito e comecei a desenhar. 
Decidi fazer um amigo para levar para o papai. Peguei papel, lápis e 
tinta. Peguei o vermelho e fui fazendo." - ela falava. 
 Adoro imaginar essa parte: um 'traço' vermelho começando a 
surgir com o movimento das mãos de Milay sobre a folha 
branquinhaaaaaaa. Numa dança gestual, eu apareço: lindo, majestoso, 
corpo esbelto, no ato de criação de uma menina. 
 "— Fiz umas plumas longas e macias, boas para passar a mão. 
Botei uns olhos redondos e espertos para você ver tudo no mundo e fiz 
suas asas grandes para você voar bem alto e ir muito longe!"  
  "Uuuu! Você esqueceu de dizer que eu tinha asas de gavião 
com gaivota. Assim eu poderia voar alto, rápido e também plainar no 
ar!" 
 "— As suas asas eram de gavião com gaivota". 

Manuel de Barros,  
Brasil. 
"...a criança não sabe 
que o verbo escutar 
não funciona para 
cor, mas para som. 
Então, se a criança 
muda a função do 
verbo, ele delira". 
Poesia completa, 
2013, p.277. 

 

Roland Barthes, 
França. 
"[ ...] o traço, por 
mais fino, ligeiro ou 
incerto que seja, 
remete para uma 
força, para uma 
direção; é um 
energon, um trabalho 
que dá a ler o traço da 
sua pulsão e do seu 
gesto. O traço é uma 
ação visível". 
Cy Twombly, no 
Óbvio e obtuso. 
2015, p.171. 
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           "Ah! Mas você ainda não falou do meu 'canto'! Fala do meu 
canto, por favor, fala!"  
          " — Pare de piar e de voar como um doido! Sei que você fica 
agitado nesse momento! Ah! Seu canto é lindo, alto e bem bonito!" 
 Adoro o meu canto. Você poderia me confundir com um 
pintassilgo, ou com um grande canário. Eu tenho o canto mais sedutor 
e encantador do universo. Pareço o próprio 'sol tocado na flauta'! Já 
nasci lindo e maravilhoso, com tantas outras qualidades que não daria 
para listar.  
 Tudo bem... Pensando melhor... Às vezes me engasgo ao 
cantar. Também já dei de cara em um vidro e quase morri. Mas tem 
uma coisa com a qual nós precisamos concordar: com muita ou pouca 
pena, cantando ou engasgado, voando alto ou baixo, um pássaro é um 
animal que gosta da liberdade. 
 Milay tinha cinco anos quando me desenhou para que eu 
pudesse fazer companhia ao seu pai na prisão. Didaskó Pérez foi um 
professor de escola, preso e torturado por ter ideias ideológicas. Eu 
não sabia bem o que significava isso. Ouvi Pérez, um dia, pensando 
alto, dizendo que nenhum homem conseguiria, por mais que quisesse, 
se puxar pelas penas, ops, 'pelos cabelos, e sair da ideologia'. Todas as 
ideias, pensamentos, palavras humanas são ideológicas. A ideologia, 
ele disse, é valoração do humano e não há ato humano sem 'valor 
axiológico'. Ser preso por ter ideias ideológicas era algo totalmente 
sem sentido.   
            Pérez estava preso em uma cela, proibido de cantar, sorrir e 
saudar outros presos. Vivia sozinho para não "espalhar" suas ideias 
ideológicas por aí e, por isso, Milay queria que eu fosse viver com ele. 
 Essa é a parte do dia em que nasci. Agora vou contar os 
detalhes de como cheguei até Pérez.  
 

... 
 
 

 Na manhã seguinte ao dia da minha criação, com o desenho 
feito em mãos, Milay me levou, bem cedo, para ir viver com o seu pai. 
Saímos de casa e seguimos caminhando por uma grande avenida. Ela 

Essa expressão é 
uma referência ao 
livro As aventuras 
do Barão de 
Münchhausen, 
escrito por Rudolph 
Raspe, em 1785, na  
Alemanha. Ela é 
citada por Michael 
Löwy, 2013, e por 
Mikhail Bakhtin, 
2014. 
 

Manoel de Barros, 
2013. 

Gilles Deleuze 
"Canto, cor, postura, 
são três 
determinações de 
arte, quero dizer, a 
cor, as linhas, as 
posturas animais 
são, às vezes, 
verdadeiras linhas". 
Abecedário, 2016. 
 

A questão do valor 
axiológico é um dos 
tópicos centrais para 
o círculo 
bakhtiniano no 
estudo do signo, do 
texto e da 
linguagem. 
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irradiava alegria! 'O céu gritava de andorinhas'. Poucas pessoas 
andavam na rua. O dia parecia estar com uma preguiça matinal. 
 Nossa chegada na prisão não foi fácil. Depois de andar um 
pouco, passando por casas, lojas e cruzando ruas, demos de cara com 
um grande e alto muro cinza. Atravessamos um enorme portão com 
grades de ferro grossas, que ligava a rua ao lado interno do muro. 
Depois, passamos por uma outra porta enorme de ferro que ligava o 
lado interno do muro ao interior de uma construção de concreto. Tudo 
aquilo parecia uma gigantesca gaiola. Havia algo de estranho pairando 
no ar. Comecei a ficar assustado. 
 Dentro daquela enorme construção, Milay se apresentou a um 
senhor que estava imóvel, parado na porta: 
 "—  Bom dia, vim ver o meu pai." — e apoiou o seu desenho 
no balcão de madeira à sua frente. 
 O homem olhou para a menina, parou e... ao olhar para o 
papel... ARREGALOU espantado os olhos! Parecia não acreditar no 
que estava vendo! Imediatamente as sirenes do local dispararam. 
Luzes vermelhas começaram a piscar, a rodar, e uma buzina 
ensurdecedora tocou enlouquecendo nossos ouvidos. " O que foi isso?  
O que fizemos? O que está acontecendo?", pensei. Eu estava 
transtornado, confuso, sem saber o que era aquele estardalhaço! 
 Um outro homem, vestindo uma roupa estranha, escura, com a 
testa franzida, peito estufado, se aproximou e gritou com uma voz 
grossa. (Também não entendi por que ele gritou, estávamos bem 
perto, na sua frente): 
 "— Saiam daqui, vocês não podem entrar! Desenhos de 
pássaros são proibidos na prisão!" —  esticou o dedo e o apontou para 
o portão que dava para a rua. 
 Ufa! Fiquei aliviado. Aquele lugar estava me dando medo! 
Não sabia ainda que aquilo era a prisão. Ao mesmo tempo, pensei 
também: "O que este senhor tem contra os pássaros? Que regra mais 
absurda! Por que um pássaro seria impedido de entrar em algum 
lugar?", ainda sem conhecer tal proibição.  
 Milay também desconhecia a regra, porém, doce e tranquila, 
sorriu. Seu olhar pensava. Ela deu um suspiro bem fundo e, 
acariciando as minhas penas com as suas mãos, aquietou meu peito e 
sussurrou: 

Uma vivência no 
terraço onde vivi, 
em  Lecce, Itália, 
2016. 
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 "— Calma, amigo, não se preocupe, voltaremos outro dia." 
 Como assim, voltaremos outro dia!? Eu não queria nunca mais 
voltar! O lugar era assustador. Sei que no fundo Milay havia se 
inundado de tristeza, porque esperava poder me entregar para seu pai. 
Porém, ficar com Pérez significava ficar preso também. E eu não 
queria ficar trancado em uma gaiola. 
 Ahh! Mas não teve jeito, no domingo seguinte Milay quis 
voltar! Passamos pela mesma rua, atravessamos o mesmo portão de 
ferro, entramos pela mesma porta. Eu estava ali, no papel, mas dessa 
vez dentro de umas árvores de galhos grandes e frondosos, repletos de 
folhas de diferentes tons: verdes, amarelos e laranjas, todas 
desenhados por Milay. 
 — Bom dia, vim ver o meu pai" — disse a menina apoiando o 
desenho no balcão.  
 Um 'silêncio' estridente tomou conta do ambiente. Fiquei 
'calado', nem me mexia. O guarda de roupa estranha e escura se 
aproximou novamente. Sua testa continuava franzida e, mais uma vez 
gritando, ele falou: 
 "— Podem entrar." 
 Desta vez, o dedo esticado apontava em outra direção, 
apontava para um corredor comprido dentro da prisão. Eu não 
acreditei: árvores podiam entrar! Fiquei de novo confuso e com os 
nervos tensos, a flor das penas! Não sabia o que iria acontecer comigo 
ali dentro. 
 Caminhamos e caminhamos por um corredor escuro, sombrio 
e frio. Passamos por muitas portas de ferro, até chegarmos à cela em 
que Pérez vivia. O guarda destrancou o cadeado da porta. Entramos. 
Ao se encontrarem, pai e filha se abraçaram por infinitos instantes. 
Milay saiu do abraço caloroso e entregou o desenho feito ao pai, que 
falou, após lançar um olhar relâmpago para o papel. 
 "— Que lindo desenho! Lindas árvores você fez, minha 
pequena artista!!!" 
 Pérez colocou o desenho de lado e tentou continuar a conversa 
com Milay. Ela fechou o sorriso, parecendo não ter gostado do 
comentário do pai e disse com um tom entristecido: 
           "— Pai, você sempre fala isso, mas na verdade você nem olha 
para os meus desenhos!" 

 
Para Bakhtin, o 
silenciar é uma 
ausência de ruído, 
de som, e o calar é 
o ato responsivo de 
uma pessoa que não 
fala, como resposta 
no diálogo. Ele 
desenvolve essa 
ideia no texto 
Apontamentos de 
1970-71, no ECV, 
2011, p.369. 

A discussão dos 
enunciados  
invisibilizados das 
crianças também foi 
abordada na tese de 
Ana Lúcia Lopes, em 
2018, UFF.  
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 "— O que é isso, minha menininha, olho sim. Eles são sempre 
lindos! Você desenha muito bem!"  
             Novamente o pai olhou para o desenho sem atenção, como 
quem segura algo sem importância e coloca a folha de papel ao seu 
lado. 
 Ali eu fiquei: jogado. As árvores 'vazaram o verde, o laranja e 
o amarelo, e se engordaram de cinza e escuridão'. Ali eu estava... 
preso na dimensão da inexistência, sem ser escutado, visto ou tocado.  
           A menina insistiu: 
 "— Olha, pai, olha!  Fiz isso para você!" 
 E colocou novamente o desenho nas mãos do pai. 
 De repente, um gesto brusco cortou a conversa. Pérez 
arregalou os olhos como quem vê algo pela primeira vez. Parou, se 
afastou da filha e observou atentamente o papel. Foi se aproximando 
do desenho... chegando perto... Parecia ter sido 'picado' por algo. Mas 
não pensem que eu o piquei... Pode ter sido também... de alguma 
forma foi. 
 Olhando o desenho à sua frente, aquele homem de cabelos 
grisalhos, minguado de tanta solidão, viu algo lhe provocando.  
 "— Minha filha, que desenho diferente!". 
 "— Pai, todos os desenhos são diferentes. Nunca faço igual." 
 "— O que são esses pequenos círculos coloridos pendurados 
nesses galhos?" — perguntou espantado e curioso o pai. — "São 
laranjas? Que frutas são essas?" 
            Ela se aproximou e sussurrou baixinho em seu ouvido: 
 "— Sssshhhh. 'Bobo, não vê que são olhos? Os olhos do 
pássaro que trouxe escondido para você'! Ele está quietinho aqui 
dentro da árvore. O guarda lá da porta disse que você não poderia 
receber desenho de pássaros. Mas eu trouxe ele assim mesmo, pra 
ficar aqui quando eu for embora. Ele será seu amigo." 
           Eu estava bastante assustado e comecei a sentir coisas 
estranhas: minhas penas palpitavam e o meu coração estava 
completamente disparado, quase saltando pelo bicoooo! Ainda não 
sabia o que era tudo aquilo! Com os olhos arregalados por entre os 
galhos, olhando para aquele homem, pensei: " O que ele fará comigo? 
As sirenes tocarão novamente? Ele rasgará a folha de papel e me 
jogará no lixo? Será o meu fim?"— pensei.  

Mia Couto, 
Moçambique. 
Contos do Nascer da 
Terra, 2014. 
 

Roland Barthes 
Punctum é uma 
picada [...] é esse 
acaso que, nela me 
puge (que me 
mortifica, me fere)". 
A câmara clara, 
2012, p.31 e p.33. 
 

Essa é uma referência 
direta do conto de 
Galeano, 
Pajaros Prohibidos, 
2012, p.104. 
 

Até esse momento da 
história, vim em um 
diálogo próximo com  
o conto.  
A partir daqui a 
escritura se soltará de 
Pájaros Prohibidos. 



 36 

           Silêncio. O mundo parou. Congelou. 
 

... 
 
            Naquele instante, as 'pupilas de nossos olhos se tocaram'. 
Pérez se demorou sobre mim, olhou-me com atenção e, com um gesto 
lento, calmamente aproximou sua mão do papel.   
 Meu coração disparava, o dele também.  
 Meu suor escorria, o dele também.   
 Até que ele sorriu. 'Ele sorriu um riso deste tamanho. Quanta 
coisa tinha naquele sorriso! Tinha jeito de criança no jeito que o 
sorriso riu, tinha força e tristeza, tinha sonho e vergonha, tinha tanta 
coisa'! Ali acontecia um encontro, uma possibilidade da vida 
renovada.  
 Mas, quando eu menos esperava, algo surpreendente 
aconteceu! Uma pena se desprendeu de mim e eu a vi volteando pelo 
ar. Subia... levinha... de um lado... para o outro...  
 Os dedos de Pérez chegaram mais perto, passaram com 
delicadeza por entre os galhos. Logo em seguida, lá do alto, olhei a 
folha do desenho de Milay caída lá no chão, com um buraco vazio no 
meio. "Socorro! O que está acontecendo?".  
 Pérez havia me tirado do papel! Como ele poderia ter feito 
isso? Eu era um pássaro desenhado!!!  
 Em segundos comecei a piar! Ouvia barulhos esquisitos dentro 
de mim. Meu peito estufava e encolhia, estufava e encolhia, o ar 
entrava TODO em mim! Fiquei em pânico e tentei começar a voar!  
 Voava me debatendo de um lado para o outro, descontrolado, 
querendo sair daquele lugar! Querendo ir... nem eu sabia ao certo para 
onde.  
 A pena ainda dançava no ar, agora, mais agitada, solta pelo 
espaço...  
 Milay e Pérez também pareciam não compreender o que se 
passava. Milay se encolhia a cada rasante que eu dava, escondia o 
rosto com as mãos, parecendo desesperada com o meu desespero! Eu 
não estava preparado para ser um pássaro da vida.  

Mikhail Bakhtin, 
Rússia. 
"Quando nos 
olhamos nos olhos, 
dois diferentes 
mundos se refletem 
na pupila dos nossos 
olhos".  
A forma espacial da 
personagem, no ECV, 
2011, p.21. 
 
Lygia Bojunga, 
Brasil. 
Fazendo Ana Paz,  
2007. 
Generosa indicação 
de leitura de Miza 
Carvalho, amiga do 
Atos. 



 37 

 Mas meu estado de total descontrole não demorou muito a 
passar, logo cansei e, de tanto voar, quase sem ar, pousei em um 
canto, assustado, encolhido no encontro de duas paredes.  
 Lentamente, depois de um último rodopio, a pena pousou 
suavemente ao meu lado. Naquele momento, só havia o barulho 
ofegante das nossas respirações. 
 Segundos depois, o senhor de roupa escura chegou e mandou 
Milay ir embora. Ela partiu e me deixou ali com Pérez. O que 
aconteceria comigo agora sem Milay? Como seria viver essa nova 
experiência? O que seria de mim preso também naquela prisão? 
           Em um pedaço de mundo chamado cela, um lugar tão pequeno, 
que não dava para voar, de paredes sem cor, sem frutos, sem flor, um 
lugar onde a loucura frequentemente visitava os homens, passamos a 
viver juntos: eu e ele. Daquele dia em diante, Pérez passou a cuidar de 
mim e eu dele. Nos tornamos grandes parceiros.  
           Ele compartilhava comigo as 'brincadeiras diárias' que fazia 
sozinho trancado na cela, antes de me encontrar, para não se deixar 
morrer naquele projeto alheio de solidão, para não se deixar 
aprisionar. Me contava diariamente histórias de como era o mundo 
para além das paredes cinzas. Falava de vales, de animais, do sol, de 
pessoas etc. Falava do vento! Relembrava suas histórias de lutas e 
resistências vividas ao longo da vida, compartilhava seus monstros e 
fantasmas, criava novas possibilidades de vida. 
 Aquele espaço sem janelas, apenas com uma pequena abertura 
no teto, por onde entrava um pouco de luz, se tornou o nosso mundo. 
Vivíamos ali dentro criando o céu, e eu voava riscando a sua 
imensidão azul, criando a campina verde por onde ele corria com 
Milay e eu andava sob a chuva, comendo minhoca, dormindo nos 
galhos das mais altas árvores. 'A cela tornou-se infinita e eu passei a 
voar em todas as direções, até o final, porque ela nunca terminava' e 
Pérez estava sempre lá comigo. 
 Acho que Pérez, com aquele desenho, compreendeu que Milay 
é uma criança que enuncia e pode criar, assim como qualquer adulto, 
o mundo 'como se'. Um mundo em que o homem não se deixa 
aprisionar pelo peso dos discursos da vida cotidiana. Milay levou para 
o seu pai a presença de um "outro" e tal encontro fez Pérez 
reencontrar sua força de vida. Ela sabia, enquanto sujeito da cultura, 
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que o desenho de um pássaro levaria a ideia de liberdade para a cela 
do pai. 
 Em um ato de transgressão, Milay enfrentou as regras que 
matam e tentam aniquilar o ser humano, fazendo o seu pai se conectar 
novamente a uma memória de passado e de futuro que o fez viver por 
alguns anos a partir do nosso encontro. 

 
... 
 

            Mas... Numa manhã fria de inverno, depois de tanta vida 
juntos, acordei piando incontrolavelmente. Pérez ainda dormia, mas 
estava diferente, pálido. Os meus pios escapuliam do meu bico sem 
que eu tivesse qualquer controle sobre eles. Acho que meu lado coruja 
estava aflorando. Sentia que uma morte chegaria.  
 Naquele dia, nós dois voamos. 
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 — Putz! Preciso de um tempo deste texto, 
acho que vou procurar outro gênero para 
enunciar, não sei... Esse está ruim. Estou aqui 
há dias na frente desse computador e pouco 
avanço. Não fica bom nunca! 
 — Espere aí! Como assim, Leticia? Apagar o 
texto agora? Agora que você me criou e que eu 
saí do papel? Você não pode fazer isso! 
 — No início parecia que daria certo criar 
a partir de elementos do relato do Galeano, 
mas... Mas, agora, não estou gostando. 
 — Leticia, essa de 'sair do papel' foi 
surpreendente! Nem eu esperava! Mas agora que 
saí, preciso de uma vida. Conheço as coisas do 
mundo através das histórias que Pérez me 
contava, nesses dias em que passamos juntos. 
Mas ele morreu e eu tomei coragem de voar e 
sair daquela cela. Quero viver outros 
encontros, ter novas experiências! Preciso 
sentir o cheiro da chuva, pousar em diferentes 
árvores, conhecer pássaros... E mais uma coisa, 
eu também gostaria de saber como um pássaro da 
arte foi parar na vida? E se um dia eu quiser 
voltar, posso? Você não sabe as dificuldades 
que eu estou encontrando na vida!!! 
 — Pássaro, primeiro, como você se diz um 
pássaro da arte? Pouco sabemos sobre isso 
ainda. Precisamos compreender melhor as 
diferenças entre 'o enunciado da arte e o da 
vida.' 2 Não é possível tirar uma conclusão 
dessas tão rápido assim! E, segundo, você não 
pode invadir minha pesquisa, não pode forçar a 
minha 'escritura'! Desde que pousou aqui do meu 
lado você fica o tempo me forçando a continuar 
esta história. Não sou boa de escrever, já te 

                                                             
2 V.Volochínov, Palavra na vida e na poesia, no livro Palavra própria e palavra 
outra na sintaxe da enunciação, 2011. 
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falei... escrevi alguns textos teóricos, mas um 
texto como este, não!  
 — E tem alguma diferença? Este aqui também 
não é um texto teórico?  
 — Sim... Esse também é teórico... Eu sei. 
Mas tem alguma diferença, eu acho. Aqui tem 
algo de novo acontecendo. Antes eu escrevia 
textos acadêmicos seguindo um planejamento, 
tentando elaborar uma ideia com início, meio e 
fim. Escrevia pensando estar colocando os meus 
pensamentos no papel. Bem, eu gostava de montar 
um roteiro e pensar que tiraria alguma 
conclusão no final, isso me dava uma certa 
segurança. Arrogância minha, né?  
     Mas aqui neste texto é diferente, porque 
'não tenho certeza de como vai terminar'! 
Percebi que o texto é um 'acontecimento'. É 
como se eu estivesse dando um pulo no vazio sem 
saber se conseguirei voar... Nunca sei como 
será a próxima página. Penso nos sentidos de 
cada enunciado, me preocupo com a forma, com o 
gênero, pesquiso como outros autores 
escreveram, que soluções encontraram... É como 
se eu estivesse aprendendo a escrever 
novamente!!!  
 — Entendo. Toda escritura é abismo, não só 
essa aqui, mas parece que você só está se dando 
conta disso agora. Não ter um roteiro é algo 
novo para você!  
 — Bem novo. É um trabalho diário com a 
linguagem, um ir e vir constante. Mas não pense 
que é uma escritura totalmente solta e 
aleatória. Não, não é assim! Tenho um estudo, 
tenho uma vida de trabalho com as crianças, e 
algumas questões precisam ser afirmadas neste 
texto. O que não tenho é uma estrutura fechada 
nesta construção, entende? 'Os fios do texto 
vão sendo puxados no fazer do texto'. De 
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repente algo acontece e me surpreende, uma 
ponta pula e muda a direção da história! É um 
constante se perder e se achar na página em 
branco. Eu penetro e me distancio, penetro e me 
distancio... O texto virou um acontecimento! 
Ele se faz fazendo e vai me mostrando coisas 
que não via antes de escrever. 
     Um lado meu tem medo de continuar sem o 
controle que eu pensava ter, mas outro pensa 
que este é um exercício mais próximo da vida, 
eu acho, porque a vida é essa abertura ao 
imponderável, é essa total falta de controle, 
né? 
 — Mais um motivo para você não desistir, 
Leticia. Este exercício de escritura vai ser 
bom! Veja: você quer falar de arte, da arte das 
crianças e agora está vivendo a arte, tentando 
se colocar como autora. Olha para você! Virou 
uma colecionadora de 'graça verbal' nesse 
processo. Talvez você sinta medo de mudar 
formas acostumadas de dizer, pode ser essa a 
sua queixa de escritora. 
 — Não sei... Eu sempre pensei e vi a arte 
como algo fora de mim, que não me pertence. 
Porém, neste trabalho, na tentativa de criar um 
plano estético dialógico, estou enfrentando as 
dores da criação. Uma coisa é escrever um 
discurso sobre arte, outra é compreender a arte 
no vivenciamento do ato artístico. E, para 
ficar ainda mais difícil todo esse processo, 
preciso 'cuidar de como reportar a minha 
palavra e a palavra alheia no texto, sem 
objetificar.' Não quero monologizar! Entende? 
Tenho visto o perigo de construir uma 'imagem 
de homem e de mundo em ausência.'3 Isso eu não 

                                                             
3 M.Bakhtin, O homem ao espelho, 2019. 
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quero fazer! Temos visto, com Bakhtin, que 
enunciar em um gênero científico buscando um 
alargamento do artístico pode ser uma 
possibilidade de reconfigurar a ciência e o 
mundo. Mas escrever um plano estético 
polifônico demora e não é tão simples assim!  
 — Você pode até não ter ainda a maturidade 
de uma escritora e não aceitar o fato de que 
criar uma história leva tempo, não se faz tudo 
de uma vez, é um processo, porém, nada disso 
pode ser um álibi para você me deixar agora! Na 
vida eu corro perigos, sinto dores, enfrento a 
morte todos os dias. O pior de tudo: 'preciso 
fazer escolhas e não posso voltar no tempo e 
refazer meus atos. Fazer escolhas é a 
verdadeira tragédia da vida.' É tudo muito 
incerto e sinto medo! Na arte não é assim, na 
'arte existe um todo acabado.'  
 — Pássaro, como você quer que eu continue 
com este texto, se nem consigo criar um nome 
para você! Sempre que tento escrever um, ele 
VOA do papel. 
     — Ah! Para falar a verdade, eu estou bem 
incomodado de não ter um nome. Queria realmente 
saber como vou me chamar!  
     — Você não vai se chamar, os outros é que 
vão te chamar.  
     — Tá, tudo bem, eu sei. Mas ter um 'nome' 
permite que os outros me chamem. Por isso mesmo 
não quero ficar por muito tempo nessa situação. 
Ser chamado de "pássaro" é uma categorização, 
abrange tipos diversos de aves, de diferentes 
cores, tamanhos e modos de viver. Não estou 
gostando de ficar assim! Mas você pode 
continuar tentando criar algo para mim. Não 
desista. Não acha que uma ideia vai cair como 
um raio na tua cabeça, acha? 
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 — Claro que não! Eu sei que a criação não 
é inspiração! Estou trabalhando e pesquisando 
nomes de pássaros. E sei que você precisa ter 
um nome, porque isso significa ter uma imagem 
para 'existir para o outro e, existindo para o 
outro, você existe para si!' Mas não é fácil 
pensar em um nome para você e resolver, ao 
mesmo tempo, tantos outros problemas. Preciso 
fazer um texto estético, me colocando em uma 
posição transgrediente, tentando não coincidir 
com o herói na arquitetônica da obra, evitando 
colocar minhas palavras diretamente na boca 
dele e, no mesmo processo, discutir as questões 
da pesquisa... É muito complexo! Escrevo e 
apago mil vezes! Ora o texto fica sério demais, 
bobo demais, simples demais...  
      Por exemplo, na cena que Milay fica 
triste com Pérez, porque ele não olha para o 
seu desenho, falta alguma coisa... Mas não sei 
bem o que é!  
"Pérez colocou o desenho de lado e tentou continuar a conversa com 
Milay. Ela fechou o sorriso, parecendo não ter gostado do comentário 
do pai e disse com um tom entristecido:  
-Pai, você sempre fala isso, mas na verdade você nem olha para os 
meus desenhos!" 
     Aqui não se trata especificamente do 
desenho de uma filha para o pai, mas eu queria 
trazer à cena todas as enunciações das crianças 
que são invisibilizadas pelos adultos no grande 
tempo da história. Isso precisava ficar mais 
evidente no texto. 
 — Mas ali, naquele momento, ela é uma 
criança falando com o pai e triste, porque ele 
nunca olha com atenção para os seus desenhos. E 
por isso Milay insiste: "olha, pai".  
 — Eu sei, você está certo, ela está 
respondendo com a vida, a partir do seu centro 
'emotivo-volitivo', como uma criança. Ali ela é 

Mikhail Bakhtin 
"Eu não posso passar 
sem o outro, não 
posso me tornar eu 
mesmo sem o outro; 
eu devo encontrar a 
mim mesmo no 
outro, encontrar o 
outro em mim (no 
reflexo recíproco, na 
percepção 
recíproca)". 
Reformulação do 
livro sobre 
Dostoiévski, no ECV, 
2011, p.342. 
 

Mikhail Bakhtin 
"O lugar que apenas 
eu ocupo e onde ajo é 
o centro, não no 
sentido abstrato, mas 
como o centro 
emotivo-volitivo 
concreto responsável 
pela multiplicidade 
concreta do mundo 
[...]".  
Para uma filosofia do 
ato responsável, 
2010, p.118. 
 



 44 

um ser único diante de outro ser único. Porém, 
fico pensando, no plano artístico, Milay é uma 
criança-personagem. E, como personagem, ela 
afigura um complexo ideológico maior. Ela é um 
'ideologema, um produto ideológico 
materializado' 4   da  criança  socialmente       
silenciada e isso precisa ficar mais 
artisticamente trabalhado no texto. Talvez o 
tom pudesse mostrar o valor forte que dou a 
isso... Como eu fiz não está bom, está muito 
suave. 
 A questão dos enunciados das crianças é 
muito importante para mim! Elas enunciam o 
tempo todo na vida e na arte. Porém, 'quando um 
só enunciado - e aqui falo de qualquer um, não 
só os das crianças - não é escutado, ele passa 
a não existir', torna-se um 'esqueleto nu de 
linhas vazias de sentido.' 
 — Estou acompanhando o que você está 
dizendo: sem a escuta do outro, na indiferença, 
um enunciado é inexistente, certo? 
 — Isso mesmo! E essa invisibilidade causa 
um 'desperdício de experiência!' 5 Todos perdem 
com isso! As crianças perdem, porque são 
submetidas a práticas empobrecedoras na vida e 
na arte, e o 'mundo perde também, porque os 
discursos não vivem a festa da renovação dos 
sentidos, alargados por elas com seus 
enunciados inéditos! Parece existir um projeto 
de apequenamento e apagamento do artístico e da 
criança, porque elas trazem a força da 
fantasia, do subversivo, da poesia.' Um sutil 

                                                             
4 P.Medviédev, O Método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma 
poética sociológica, 2012, p.65 e p.66. 
5 B.Santos, A crítica da razão indolente, 2011. 
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processo de apagamento dessas forças, na 
sociedade. 
 Por outro lado, mesmo vendo as 
dificuldades da construção deste texto, vejo 
que alguns trechos estão melhorando. Por 
exemplo, quando escrevi: "Em um pedaço de mundo 
chamado cela, um lugar tão pequeno, que quase não dava para 
pular...", ficou bom, porque o seu corpo, Pássaro, 
foi a referência do espaço. Lembra que, na 
segunda versão do texto, a referência foi o 
corpo de Pérez? "Em um pedaço de mundo chamado cela, um 
lugar tão pequeno, que quase não dava para andar...". 
 — É, e se você quiser diminuir mais ainda 
o tamanho da cela poderia colocar: "Em um pedaço 
de mundo chamado cela, um lugar tão pequeno que não dava para 
abrir as asas...". Aí sim, o lugar ficaria mais 
sufocado ainda. Mas... Leticia, voltando à sua 
tentativa de não 'colocar palavras na boca dos 
heróis,' quero dizer que temos um problema 
sério aqui e você precisa melhorar esta parte: 
"Acho que Pérez, com aquele desenho, compreendeu que Milay é uma 
criança que enuncia e pode criar, assim como qualquer adulto, o 
mundo do "como se". Um mundo em que o homem não se deixa 
aprisionar pelo peso dos discursos da vida cotidiana. Milay levou para 
o seu pai a presença de um "outro" e tal encontro fez Pérez 
reencontrar sua força de vida. Ela sabia, como um sujeito da cultura, 
que o desenho de um pássaro levaria a ideia de liberdade para a cela 
do pai".  
 Esse pedaço ficou feio demais, porque  
estas são suas questões de pesquisadora, não 
minhas, de pássaro. Está forçado! Você está 
colocando as suas palavras na minha boca, está 
usando o meu corpo para falar. Não quero! O tom 
está ruim, você agiu como um ventríloco 
colocando a sua visão de mundo em mim. 
 — Hum! Você está certo! Não funcionou. 
Falei em nome próprio. Não consegui manter o 
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distanciamento necessário e violentei você. 
Peço desculpas. 
     — Foi falso, bem falso. Além disso, tenho 
outra coisa: como você pode dizer que Milay 
sabia que levaria a ideia de liberdade para a 
cela do pai? Ela disse isso em algum momento? 
     — Não, ela não disse! Concordo, ela 
deveria ter falado algo sobre o seu desenho... 
Se alguém na cena tivesse perguntado, ela 
poderia ter enunciado. Eu também não poderia 
ter deixado isso passar! Eu sei: 'o herói 
precisa se autorrevelar no plano polifônico! É 
a forma que temos para decompor a unidade 
monológica da obra.'  
 — Então! Para falar a verdade, me 
surpreendi com essa afirmação. 
 — Mas, espera aí, pensando bem, sei que 
ela não enunciou isso diretamente com palavras 
assim, mas nós não lemos só palavras! 'Existe 
um extra verbal que faz parte da enunciação: a 
situação, o tom, o gesto etc.'6  
 — E baseado em quais elementos você 
poderia afirmar que ela sabia que pássaro 
lembra liberdade? 
 — Neste caso, se tratando de um herói, 
posso fazer tal afirmação, considerando a 
arquitetônica da história e as imagens evocadas 
durante os acontecimentos. O fato de termos a 
situação do desenho do pássaro proibido na 
prisão já é um indício forte. Não foi por acaso 
que no conto do Galeano e aqui no meu texto 
trabalhamos com a imagem do pássaro.  
     Se Milay fosse uma criança da vida, acho 
que eu poderia escutá-la tentando perceber se 
as crianças, quando desenham, acessam esses 
                                                             
6 V.Volochínov, Palavra na vida e na poesia, no Palavra própria e palavra outra na 
sintaxe da enunciação, 2011. 
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valores simbólicos, pois não sei como fazem 
isso. Mas, como autora desta escritura, posso 
dizer que Milay, herói de um plano artístico, 
dentro de um contexto literário, sabia que o 
pássaro é um símbolo de liberdade. Tentei dar 
esse tratamento aos sentidos no texto. 
 — Não sei não, ainda tenho dúvidas, não me 
convenci. Continuo pensando que você está sendo 
autoritária e impondo as suas vontades. Não se 
esqueça que 'somos todos personagens de outro 
autor!' 
 — Sim, sei que sou personagem, assim como 
você. Porém não se trata, neste caso, de 
autoritarismo, mas dos sentidos trabalhados no 
texto. E mesmo que ela tivesse falado algo 
sobre o desenho na cena, nós não teríamos como 
compreender os sentidos da criação só pelo que 
ela disse. Esse possível enunciado dela sobre o 
seu desenho seria um discurso sobre o discurso! 
Uma 'fala desse tipo, do autor-criador do 
desenho, poderia contribuir, sim, para iluminar 
sentidos da obra', mas não poderíamos nos 
basear só nesse discurso para compreendê-la! 
Não temos como precisar a quem ou a que uma 
criança responde, ou especificamente de onde 
tira os elementos da criação. Podemos levantar 
possibilidades, cotejar sentidos, ver indícios, 
apenas isso. 
 — E tenho mais um outro ponto. Além desse 
de Milay, quero dizer que Pérez viveu um 
encontro comigo, um encontro de vida, e não 
ficou pensando no mundo "como se", como você 
escreve. Ele vivia sozinho, estava quase 
enlouquecendo. Tudo bem, tinha os seus outros 
de si para dialogar, mas estava se 
enfraquecendo até a minha chegada, quando teve 
um encontro vivo comigo. Com a minha presença 
lá, no campo da vida dos heróis, ele passou a 
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narrar suas histórias e, ao narrá-las, foi 
recriando e produzindo vida. Ponto. Essa 
questão do "mundo como se" também é sua! 
   — Hum... Ok. Concordo novamente. Vocês dois 
estão, naquele plano estético, vivendo suas 
vidas de herói e compreender 'a posição 
transgrediente do autor na obra, como se fosse 
sua testemunha onipresente'7, é meu objetivo de 
pesquisadora, não de Pérez. 'Claro que vocês 
não pensaram nada disso na prisão, porque 
estavam no plano da vida objetivada', eu sei 
que não. 
    Pássaro, é que para mim é difícil não falar 
dessas relações entre a criança e a arte. Todos 
deveriam se ocupar dessas questões, entende? 
Vejo frequentemente forças tentando enfraquecer 
a potência deslocadora de sentidos da arte e 
enfraquecer as relações dialógicas das crianças 
nos encontros com a obra! Por isso escorreguei 
e coloquei esse assunto para Pérez enunciar! No 
Colégio onde trabalho, por exemplo, bem como em 
tantas outras instituições de ensino, vejo 
colegas, de diferentes setores e disciplinas, 
pensando a arte como uma atividade de livre 
expressão, uma prática para relaxar o corpo e a 
mente, ou como um dom dado a poucos. 
 Não acredito nisso! E agora, com Bakhtin, 
compreendo com mais força que a obra é um 
enunciado formado por signos ideológicos, 
construído no social, em resposta na rede 
dialógica da vida. Um enunciado elaborado por 
um sujeito falante, o autor, que cria um 
discurso deslocando sentidos amortizados e 
estereotipados, fazendo ver aquilo que olhando 
diretamente para a vida não é possível de ser 

                                                             
7 M.Bakhtin, Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, 2014, p.360. 
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visto. Isso é muito potente! É preciso que as 
pessoas vejam isso também! Temos sofrido, na 
vida, diversas tentativas de desumanização e 
fragmentação das dimensões éticas e estéticas 
do 'ser humano concreto'! Precisamos dar uma 
contrapalavra a essas concepções dentro da 
arte, que é um campo ideológico de luta e 
tensão.  
 E tem mais, não acabou, não. Existe uma 
outra questão mais ampla na escola, que 
compromete as possibilidades enunciativas das 
crianças, e ainda não falei dela com você. 
'Parece que no projeto oficial da escola a 
criança não é vista como um sujeito que 
enuncia, mas como um sujeito que deve ser 
silenciado, formatado, controlado e deve 
acumular conhecimentos para, um dia, entrar na 
vida e ser alguém. Como assim? Elas já estão na 
vida! São sujeitos na cultura.' 
 — Percebo que isso é importante para você, 
Leticia, mas não pode ser colocado assim no 
texto, como se o Pérez pensasse tudo isso! Se 
você está querendo refletir sobre as práticas 
na escola e na arte, encontre outra forma de 
trabalhar na escritura.  
 — Eu sei. Preciso arrumar uma maneira de 
trazer essas reflexões. 
 — É, e pelo que você falou, a escola 
parece ser mesmo um lugar bem ruim, né? 
 — Não, claro que não! A escola é também um 
lugar de práticas libertadoras. É um lugar do 
'mesmo e do diferente juntos, de forças 
centrípetas e centrífugas, em luta. É tensão'! 
É arena de luta de sentidos. É um lugar onde 
práticas de vida e de violência acontecem 
diariamente no mesmo lugar e no mesmo instante. 
Não fale assim da escola. Veja: eu trabalho em 
um centro de arte que existe, há 20 anos, 
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dentro da escola. Nesse espaço acontecem várias 
exposições anuais abertas aos estudantes, pais, 
funcionários e professores. Porém, um dos 
problemas que enfrentamos é que, muitas vezes, 
os professores não frequentam o espaço com os 
estudantes porque "não têm tempo", precisam 
"dar os conteúdos que cairão na prova". E, para 
alguns, a arte não é tão importante quanto a 
matemática ou a língua portuguesa. É a mesma 
escola, entende? A mesma escola, que mantém um 
centro cultural dentro do seu espaço físico, 
desqualifica a arte, mantendo uma hierarquia de 
saberes. O próprio centro de arte, como alheio, 
como um lugar para se "visitar", e não como 
espaço-tempo curricular, já mostra essa 
separação no sistema. Mas, ao mesmo tempo, ele 
está lá, existe e atua como força de 
transformação. Percebe? Na mesma escola em que 
as crianças sentam enfileiradas umas atrás das 
outras, na sala de aula, há um espaço para que 
elas leiam Manoel de Barros e 'façam poesias 
pintadas em pedras, correndo pelo jardim'. O 
que quero dizer é que existem brechas, planos 
de fuga na tensão entre o oficial e o não 
oficial. 
 — Ah, compreendi tudo! E agora você quer 
contrapor a sua palavra e criticar essas 
práticas que desvalorizam a arte. Vai fazer 
todo mundo pensar igual a você?  
 — Não, também não é isso! Pare, por favor, 
de tirar conclusões precipitadas! Sei que 
sempre teremos concepções diferentes convivendo 
umas com as outras e deve ser assim, não quero 
tudo igual. 'A linguagem é arena de lutas, 
disputa de sentidos,8' não tem estabilidade. Na 
verdade, confesso... Às vezes até me pego 

                                                             
8 V.Volochínov, Marxismo e filosofia da linguagem, 2009. 
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querendo isso sim, mas me trabalho para não 
querer! O que desejo mesmo é tensionar as 
concepções e práticas de homogeneização e 
silenciamento das vozes do sujeitos. 
 Olha, vamos pensar juntos nessa ideia de 
que 'a criança deve acumular conhecimento para 
um dia se tornar alguém.' Ela faz parecer que o 
ser humano um dia estará pronto e acabado! E a 
criança, nessa perspectiva, é sempre vista como 
um sujeito de falta, que só será um sujeito de 
verdade quando for um adulto. O que elas 
enunciam, fazem e desenham parece ter uma 
importância menor, não é escutado, porque não é 
valorado positivamente, é algo menor na escola 
e na vida'. Sim. Acredite. Acontece! Eu sei que 
existem forças vivas que constroem outros 
espaço-tempos das e com as infâncias, mas esse 
modelo oficial de escola enfraquece ações 
potentes de enunciação.  
 O pior é saber que essas lógicas 
adultocêntricas se fortalecem também embasadas 
pela psicologia e por teorias que criaram uma 
grade desenvolvimentista na qual a criança 
aparece como uma categoria universal, um ser 
abstrato que deve seguir etapas ascendentes até 
chegar a um determinado acabamento, no fim do 
ensino básico. Aquelas crianças que não seguem 
as etapas estabelecidas ou não acumulam os 
conhecimentos comuns, no tempo estipulado, são 
consideradas problemáticas. Chegam a ser 
medicalizadas por isso! E você não imagina! 
Sabe como fazem para que esse grandioso projeto 
de padronização humanitária seja atingido? Sabe 
como? Os sentidos de cada sujeito singular são 
aniquilados em um trabalho pesado de 
homogeneização e estabilização. E eu também não 
acredito nisso!  
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     Com Bakthin e com o 'grupo Atos' tenho 
compreendido que o conhecimento é complexo, não 
é linear, acontece no encontro de sujeitos, no 
confronto de sentidos, na escuta, e não pelo 
acúmulo de informações. 'As crianças estão em 
permanente estado de vir a ser, como todo ser 
humano está, na cultura, abertas e inacabadas! 
Seus enunciados respondem e provocam respostas 
no fluxo dialógico da vida.'  
 — É... Você já falou isso aqui antes: 
quando um sujeito enuncia no encontro com outro 
sujeito, os sentidos da humanidade são 
renovados.  
 — Isso! 'A luz de um sentido ilumina 
retrospectivamente e prospectivamente,'9 e todo 
o mundo se torna outro, quando estamos em um 
encontro libertário! E a escola precisa tocar 
nessa questão, 'tocar para ver'. O projeto de 
silenciamento de vozes precisa ser transformado 
em um projeto de escuta não-indiferente. 
Precisamos ver o mundo e as crianças como se 
estivéssemos vendo algo pela primeira vez! Com 
olhos de dúvida, de 'surpresa filosófica' 10  e 
en-can-ta-men-to! Percebe? Os sentidos do mundo 
não estão dados para serem reproduzidos dia-a-
dia, ano após ano. Eles são (re)criados, 
sempre. 
     Tudo bem... sei que não é simples. Ou 
talvez seja. Para esse projeto de escuta 
acontecer, precisamos dar tempo ao outro, 
escutar as 'vozes plenivalentes' na escola, sem 
hierarquias, olhar nos olhos uns dos outros. 
Precisamos tentar! Quem sabe, assim, práticas 

                                                             
9 M.Bakhtin, Metodologia das ciências humanas, no Estética da criação verbal, 
2011, p. 401. 
10M.Bakhtin, O homem ao espelho, 2019. 
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alteritárias potentes possam ser fortalecidas. 
Isso, sim, seria revolucionário! 
 — Mas... Leticia, estou aqui pensando...  
 — Não, Pássaro, por favor! Você não está 
pensando em nada! Já fez muitas perguntas. 
 — Mas não acabei. Quero falar mais! Aqui 
eu posso falar o que não posso quando sou o 
herói da história! Você não quer que eu fale 
mais nada? Acha realmente que vai ver tudo 
sozinha? Ah! Já sei, quer decidir tudo e 
colocar um ponto final nas questões. 
 — Você vai continuar me provocando?  
 — Vou, claro que vou! Preste atenção: você 
diz que muitos adultos desqualificam os 
enunciados das crianças, mas você reparou que o 
guarda da prisão não deixou o desenho da Milay 
entrar? Ele não parece ter visto o desenho como 
algo tão insignificante assim! Ele impediu que 
o desenho de um pássaro feito por uma criança 
entrasse. Ele olhou para o desenho, dialogou 
com ele e viu perigo ali. 
 — Pássaro, você está chato! Dê um tempo! 
Pare de ficar para lá e para cá passando essas 
penas na minha cara! Você poderia ficar quieto 
um pouco, por favor? Está me deixando confusa. 
Preciso pensar sobre esse plano e ficar só 
comigo por um tempo. 
 
(som de asas batendo) 
 

... 
 
 

  Esse Pássaro é insistente, me cansa. Mas 
acho que no fundo eu gosto, porque ele me ajuda 
a ver. É... O desenho de Milay foi realmente 
proibido na prisão. O guarda não viu o desenho 
como uma bobagem, algo sem importância. Ele viu 
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e teve medo. E, se existiu o medo, no mesmo 
ato, teve o reconhecimento da sua força...Pode 
ser...  
      Ele não quer que eu pare de escrever... 
Está certo! No fundo sei que é importante 
continuar com o projeto deste texto! Não posso 
desistir, porque continuar com a escritura é 
tensionar as formas impostas de dizer, na 
ciência, que levam a um fechamento. 
 Talvez seja importante compartilhar com 
ele o projeto do trabalho e dizer o que me leva 
a perseguir a questão do plano estético 
polifônico. Talvez assim ele compreenda que não 
se trata só de garantir, nesta escritura, a sua 
existência como herói na história. Mas também 
de afirmar uma posição política, que estamos 
construindo no Atos, de enfrentamento às formas 
que mortificam sentidos nas pesquisas. Vou 
colocar isso com mais firmeza para ele ver o 
projeto discursivo como um todo!  
 O Pássaro precisa saber que temos 
enfrentado as questões da ciência moderna e 
estamos buscando caminhos para pensar, com o 
círculo bakhtiniano, a construção de uma 
heterociência, uma ciência outra, realizada em 
bases mais alteritárias. Uma ciência do ato 
único e irrepetível, que não objetifique e dê 
acabamento aos sujeitos abertos da vida, em 
momentos identitários e discursos abstratos.'11  
 Temos confrontado a centralidade do eu e 
da identidade nas teorias e práticas das 
'ciências humanas', fundamentadas no paradigma 
de uma verdade universal e válida para todos. 
Em nome dessa verdade, muitos métodos foram 
desenvolvidos para estudar o humano como se ele 

                                                             
11 Atos/UFF, Constelar, 2016. 
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fosse um "objeto", que pode ser observado, 
medido, testado e quantificado, através de um 
intricado mecanismo de procedimentos que 
garantem a neutralidade e precisão dos 
resultados obtidos. E, para tal projeto, 
estabeleceram formas padronizadas de 
enunciação, baseadas no gênero dissertativo-
argumentativo, apagando diferentes formas de 
dizer. 
 Tudo bem... Sabemos que essas têm sido a 
perspectiva hegemônica, alinhada aos poderes 
oficiais e que outros modos sempre coexistiram, 
tanto no interior das próprias ciências como na 
alteridade do mundo que a ciência sacrificou. 
Mas  temos que continuar em luta, tensionando 
mudanças e combatendo as tentativas de 
fechamento de sentido, no mundo!  
 O Pássaro sem nome não tem ideia ainda do 
tamanho do desafio que enfrentamos! Porque 
temos visto, com Bakhtin, que precisamos criar 
uma contraposição, na ciência, às práticas 
positivistas, objetivistas, subjetivistas e a 
todo e qualquer 'teoricismo que tenta abstrair 
o ser humano concreto, a todas as ciências que 
explicam, concluem e dão uma palavra final ao 
homem, que é aberto em seus sentidos!'  
 Hum! Já sei... ele vai logo me perguntar: 
"Mas, Leticia, se você é contra o teoricismo, 
como vai construir uma teoria na pesquisa?". 
Tudo ele me questiona!... Vou! Vou fazer teoria 
sim! Bakhtin não era contra a teoria, ele mesmo 
era um teórico, mas era contra o teoricismo que 
não considerava a experiência singular do 
humano, o que é bem diferente.   
 Temos acompanhado, ponto a ponto, a 
contrapalavra que Bakhtin deu ao projeto 
teórico moderno. 
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 Para começar, posso dizer que ele critica 
todas as práticas de ciência que, na busca por 
uma 'verdade universal', objetificam o ser 
humano concreto! Falácia! Pura falácia! A 
verdade científica NÃO é única e válida verdade 
do mundo. É uma arrogância da ciência se 
colocar nesse lugar.  
     Para Bakhtin, não existe uma verdade 
universal que seja válida para todos em 
qualquer tempo e espaço, nem uma verdade 
individual. A verdade é sempre a verdade da 
relação, que surge no encontro de um sujeito 
singular com outro sujeito singular, no ato 
responsivo. 'Existe a verdade istina: aquela 
relacionada a momentos e conhecimentos gerais, 
que surge das sínteses e categorias da cultura; 
e a verdade pravda: a verdade do sujeito 
singular e único da vida'. A possibilidade de 
contato e penetração desses dois mundos 
(cultura e vida) e dessas duas verdades (istina 
e pravda) está na unidade do ato responsivo do 
ser humano, em que ele é o vértice e olha 
nessas duas direções simultaneamente! No ato 
responsivo cada sujeito atualiza essas verdades 
gerais e singulares e renova os sentidos do 
mundo. 
 Ok! Mas e se o Pássaro perguntar sobre a 
verdade da relação? "Teremos que ter uma 
ciência para cada ato e, assim, infinitas 
verdades?"... Vou responder a ele que sim e 
não! Porque Bakhtin fala da verdade da relação 
pelo encontro dialógico com o outro! E diz que 
a compreensão do ato na pesquisa será sempre 
particular, não se generaliza, pois o ato é 
único e irrepetível, mas os sentidos elaborados 
nesse caminho podem ampliar outros sentidos... 
Ah! 'E vou logo dizer que isso não tem nada a 
ver com relativismo, não! Bakhtin não iria 
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propor uma ciência relativista!' O relativismo, 
assim como o dogmatismo, não consideram o 
encontro dialógico, alteritário, e o confronto 
de ideias.  
 Mas, agora, pensando bem... Será que a 
verdade da relação não abalaria a unidade de 
sentido do mundo?... Não, o próprio Bakhtin 
responde que não, que 'isto não compromete a 
unidade de sentido do mundo, mas a eleva ao 
grau de unicidade própria do evento.'12  
     Sobre a pretensa tentativa de 
neutralidade, Bakhtin fala: 'todo ato, ato-
ação, ato-sentimento, até o ato-pensamento do 
mais abstrato que seja, tem um tom emotivo-
volitivo, tem valor, porque se faz na 
linguagem.' 13 Assim, não tem neutralidade na 
ciência, enquanto um campo da cultura. 'A 
consciência é forjada na linguagem e cada signo 
reflete e refrata relações ideológicas,' 14  não 
tem como escapar! Querer ser neutro já é uma 
posição ideológica do pesquisador! 
     Com relação ao objeto das ciências 
humanas, o ser humano concreto, Bakhtin, com 
todas as letras, afirma que ele não é uma 
coisa, mas um sujeito expressivo e falante, 
inesgotável de sentidos! 'Ele é inacabado e 
livre e por essa razão não apresenta nenhuma 
garantia', não pode ser interpretado, 
mensurado, testado e concluído! 'Ele é um 
outro, e como outro, deve ser provocado, mas 
não obrigado a se autorrevelar. O ser que se 
autorrevela não pode ser forçado e tolhido'.  
 Garantia! É isso que muitos pesquisadores 
querem quando "usam" o outro para a construção 

                                                             
12 M.Bakhtin, Para uma filosofia do ato responsável, 2010, p.142. 
13 M.Bakhtin, no mesmo livro, p. 86.  
14 V.Volochínov, Marxismo e filosofia da linguagem, 2009. 
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de um saber! Entram em uma sala de aula, ficam 
lá no fundo sem falar com as crianças, 
acreditando estar mantendo uma distância, sem 
interferir no objeto. Coletam dados, anotam 
tudo e vão embora. Os enunciados das crianças e 
dos professores, seus sorrisos, choros, 
alegrias e dores, são levados, ou melhor, são 
"roubados", para a tese, como dados, 
tabulações, categorias, em um discurso 
generalista em que o pesquisador 'interpreta e 
fala sobre os sujeitos dando um acabamento, em 
ausência. Aí, nesse caso, só existe um sujeito 
cognoscente e a ele se contrapõe a coisa muda'. 
O pesquisador cria uma imagem de homem fechado 
e acabado em seus sentidos. Sem falar naqueles 
pesquisadores que entram na escola, interagem, 
se fazem de amigos, mas também fecham tudo na 
voz própria, quando escrevem. Não tem volta! 
Não podemos mais sustentar relações como essas 
depois que lemos Bakhtin!  
 Hum... Sabemos que esses paradigmas da 
'racionalidade científica apresentam sinais de 
crise nas últimas décadas,' 15  mesmo com alguns 
pesquisadores ainda tentando desesperadamente 
se agarrar a esses princípios, acreditando 
existir um campo seguro de construção de 
conhecimento! Mas, não podemos recuar, 
precisamos continuar tensionando mudanças junto 
àqueles que escreveram e escrevem rompendo com 
o padrão oficial.   
 A ciência que buscamos é aquela que assume 
a alteridade e a dialogicidade da vida! Não 
queremos mais "ir a campo coletar dados", mas 
viver encontros com o outro, pela escuta. Não 
queremos tabular, medir e comparar, mas 
'compreender dialogicamente', construir 

                                                             
15 B.Santos, 2011 e 2015. 

Mikhail Bakhtin 
"As ciências exatas 
são uma forma 
monológica do saber: 
o intelecto contempla 
uma coisa e emite um 
enunciado sobre ela. 
A ele só se contrapõe 
a coisa muda". 
Metodologia das 
ciências humanas, no 
ECV, 2011, p.400. 
 
"A ciência positivista 
constrói a imagem do 
mundo em ausência 
(mortificante) e que 
fechar nessa a vida e 
o sentido em devir".  
O homem ao espelho, 
2019, p.46. 
 

Mikhail Bakhtin 
"O sujeito da 
compreensão não 
pode excluir a 
possibilidade de 
mudança e até de 
renúncia do seu 
ponto de vista e 
posições já prontos".  
Apontamentos de 
1970-71, no ECV, 
2011, p.378. 
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sentidos pelo cotejo de texto com texto. Não 
queremos explicar e dar acabamento ao outro, 
que é inacabado na vida! Tudo isso é uma 
ilusão! Queremos nos aproximar de outros 
sentidos, não para encontrar 'respostas', mas 
abrir novos sentidos, sabendo que não teremos 
garantias.  
 Já temos feito boas tentativas com 
Marisol, Miotello, Jader, Luciano e vários 
outros parceiros, principalmente com a questão 
da descrição participante e a construção do 
plano estético. 
 Para Bakhtin, 'a descrição do ato aberto 
da vida só pode ser realizada por uma descrição 
participante, interessada e com um centro 
concreto valorado.'16Isso é lindo! Não um lindo 
romântico! Um lindo arrebatador e 
transformador: 'uma ciência com beleza e 
poesia, Humanizada e humanizadora.'  
 Ah! Sim! Não posso seguir sem antes dizer 
ao Pássaro que essa reconfiguração das ciências 
traz também uma outra questão: a necessidade de 
darmos ênfase a um humanismo, que sempre 
existiu, mas sofreu diversas tentativas de 
enfraquecimento. Precisamos deslocar os 
sentidos desse Humanismo com H maiúsculo, que 
foi importante, sabemos, mas colocou um homem 
abstrato, europeu e branco, no centro e acima 
do mundo. Aniquilou e continua aniquilando, 
cotidianamente, milhares de vidas humanas. Esse 
Humanismo 'que surgiu com a promessa de dominar 
a natureza para o benefício comum da 
humanidade, mas que conduz a uma catástrofe 
ecológica. Que em nome da construção de uma 
sociedade mais justa, realiza a exploração de 

                                                             
16 M.Bakhtin, Para uma filosofia do ato responsável, 2010. 

Mikhail Bakhtin 
"A questão não está 
na teoria abstrata do 
humanismo e nem na 
pregação do amor 
pelo homem, mas nos 
meios da 
representação 
artística do homem, 
na imagem do 
homem".  
O homem ao espelho, 
2019, p.61.  

Mikhail Bakhtin 
"Pergunta e resposta 
não são relações 
(categorias) lógicas: 
não podem caber em 
uma só consciência. 
Se a resposta não 
gera uma nova 
pergunta, separa-se 
do diálogo e entra no 
conhecimento 
sistêmico, no fundo 
impessoal".  
Metodologia das 
ciências humanas, no 
ECV, 2011, p.408. 
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povos, gerando guerra e fome.' 17 O mesmo 
Humanismo que criou uma Arte, também com A 
maiúsculo, como território de poucos, apartando 
os seres humanos de suas dimensões estéticas, 
excluindo a criança do universo artístico, 
excluindo diversas manifestações e artistas em 
nome da preservação da arte erudita e da obra-
prima oficial.  
 Não viveremos mais nessas bases! 'O mundo 
deve ser reconfigurado'! Precisamos fazer ver 
essas formas sacrificadas na cultura! 
 Mas, voltando à descrição participante... 
O Pássaro precisa entender o motivo que me faz 
perseguir o plano estético polifônico. 
 Bakhtin diz que 'a vida é o lugar onde 
cada um de nós cria, conhece, vive e morre. A 
vida tem um caráter de evento aberto, é lugar 
único e insubstituível que ocupo no mundo. E, 
no instante em que ocupo um ponto de vista 
discursivo, teórico ou estético e elaboro um 
discurso sobre o ato, este pode perder, em 
determinadas situações, o seu caráter de evento 
único e irrepetível e assumir um significado 
abstrato.' 18 'Dos mundos culturais, o que mais 
se aproxima da arquitetônica da unidade real do 
existir-evento é o mundo da arte com suas 
impregnações de tons emotivo-volitivos. O mundo 
da arte se aproxima da arquitetônica da vida 
porque tem um centro de valor humano também!'19 
 Bakhtin viu isso indo à literatura, aos 
romances de Rabelais e Dostoiévski! Percebeu 
que o problema do autor deve ser o mesmo 

                                                             
17 B.Santos, A crítica da razão indolente, 2011, p.56. 
18 M.Bakhtin, Para uma filosofia do ato responsável, 2010. 
19 M.Bakhtin, no mesmo livro, p.124. 
 
 
 

Mikhail Bakhtin 
"Todavia, o ser 
estético está mais 
próximo da unidade 
real do existir-como-
vida do que está o 
mundo teórico [...]". 
Para uma filosofia do 
ato responsável, 
2010, p.66. 
 

Augusto Ponzio 
"Trata-se de trabalhar 
na construção de um 
humanismo da 
alteridade". 
A revolução 
bakhtiniana, 
2011, p.257. 
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enfrentado pelos teóricos, ao realizar uma 
descrição participante na pesquisa, e o 
problema do herói coincide com o problema da 
arquitetônica da ação responsável. 'A palavra 
do escritor é construída na sua relação 
dialógica e não-indiferente com o herói, é 
dirigida à palavra do herói como palavra 
dirigida a alguém presente.' O escritor cala e 
se coloca em escuta da palavra do herói como um 
centro de valor concretamente afirmado e não 
abstrato.  
 O filósofo afirma que, olhando para o 
cronotopo da obra, é possível ver o ser humano 
concreto que está em aberto na vida e que, na 
construção de uma arquitetônica artística, 
seria possível uma descrição participante da 
arquitetônica da vida, pois esta deixa aquilo 
que descreve inacabado! O herói, no plano 
estético, como uma reação emocional e prática à 
vida, assegura o ser humano concreto como um 
centro organizador, um centro de valor 
amorosamente afirmado. E 'o autor, em reação a 
uma reação do herói, cria a reação estética.'20 
      Porém, temos aqui uma importante questão: 
criar um plano artístico não garante que o ser 
humano não seja mortificado nessa escritura, 
porque até mesmo o discurso estético, assim 
como o científico, pode coisificar o homem... 
Complexo, né? Mas ele dá uma pista para 
continuarmos. Diz que 'a polifonia de vozes 
pode ser um método artístico capaz de não 
aniquilar os sentidos do homem no romance 
tradicional, de deixar descrever a palavra do 
outro como palavra outra, não reduzindo-a a um 
objeto'. E esse método ultrapassa o gênero do 

                                                             
20 L.Ponzio, Ícone e afiguração, 2019, p.40. 
 

Mikhail Bakhtin,  
"Há acontecimentos 
que, em essência, não 
podem desenvolver-
se no plano de uma 
só consciência, mas 
pressupões duas 
consciências 
imiscíveis [...]". 
A forma espacial da 
personagem, no ECV, 
2011, p.79. 
 

Para Bakhtin, a 
polifonia e o riso 
podem quebrar a 
unidade monológica 
do romance. 
Problema da poética 
de Dostoiévski, 
2015. 
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romance e é capaz de abarcar o pensamento 
artístico da humanidade. A polifonia pode ser a 
possibilidade de quebrar a unidade monológica, 
pouco alteritária, de uma única consciência 
soberana na obra: a do autor... Ai... Não quero 
dar acabamento e colocar o ponto final no 
outro. Definitivamente não quero! 
 Isso é muito potente! Olhar para a vida 
pelo viés da arte! Olhar como 'Perseu olhou 
pelo escudo para degolar Medusa.'21Por um olhar 
oblíquo, para encontrar o ser humano aberto da 
vida, olhem pelo cronotopo da arte, Bakhtin nos 
provoca.  
 As ciências precisam se beneficiar desse 
discurso polifônico e dialógico, se alargar com 
os gêneros artísticos!  
     Será que isso vai dar certo? Será 
realmente possível enunciar na ciência, 
alargando a dimensão 'icônica' já presente no 
discurso da ciência, com a alteridade da arte? 
Será possível alargar o gênero tese com a 
literatura? E se, no final, não virar nem tese 
e nem literatura? Pare com isso já! Agora! O 
projeto de dizer deste trabalho é o da ciência! 
Não é e nunca foi um projeto literário! Existe 
a afirmação de uma tese e uma pesquisa teórica 
e de vida profunda se desenvolvendo em uma 
metodologia, buscando a construção de um saber.  
Mas... e se me acusarem de criar uma ficção?... 
Não, você não vai fazer uma ficção! 'Ficção é 
escrever um texto pensando que tem um eu no 
comando, dando completude e acabamento ao 
outro, o sujeito da vida, que é um sujeito 
totalmente aberto e inacabado'! Isso sim é 
ficção, trapaça, é a criação de um texto 
                                                             
21 "O único herói capaz de cortar a cabeça da Medusa é Perseu, que voa com 
sandálias aladas, Perseu que não volta o olhar para a face da Górgona, mas somente 
para a imagem refletida em seu escudo de bronze". Tradução livre. 

Italo Calvino 
"L'unico eroe capace 
di tagliare la testa 
della Medusa è 
Perseo, che vola coi 
sandali alati, Perseo 
che non rivolge il suo 
sguardo sul volto 
della Gorgone ma 
solo sulla immagine 
riflessa nello scudo di 
bronzo". 
2016, p.08. 
 

Charles Pierce 
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Vou desenvolver 
melhor a ideia da 
iconicidade no 
próximo texto. 

Marisol Barenco de 
Mello 
Anotação de 
encontros com o 
Grupo Atos, 2016. 
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construído no paradigma da identidade: um "eu" 
dando um acabamento ao "outro"! Esses trabalhos 
são engavetados, arquivados e pouco alargam os 
sentidos da vida!  
     Avante! não vou desistir. Precisamos 
seguir, dentro da filosofia bakhtiniana, com o 
estudo da arte! Vivemos em um mundo repleto de 
forças desumanizadoras. O discurso moderno 
fragmentou tecnicamente o ser humano e o 
apartou das suas possibilidades estéticas. 
Restituir essas dimensões no discurso pode 
possibilitar que elas se reconstituam com mais 
força na vida também. (Para mim elas não são 
separadas no ser humano concreto, só na 
intenção de um projeto de alienação de vida). 
No fundo sei que elas não são separadas no 
humano! Claro que não! 'A luta é na linguagem! 
Precisamos transformar as palavras e os 
discursos para mudar o mundo'! Não adianta 
falar de alteridade e não viver os encontros e 
a pesquisa alteritariamente, reproduzindo 
tentativas autoritárias! 
 Ah! Esse pássaro que não me larga, só me 
provoca!... No fundo, no fundo... eu também não 
quero mais largá-lo.   
 Não vou parar de escrever! Sei que não. A 
relação que tenho com as crianças não me 
permitiria desistir! E acabar com essa história 
seria, da mesma forma, acabar com o Pássaro, 
seria a sua morte! Ele nasceu de um ato de 
'amor', de uma resposta estética e não 
indiferente. Abandonar o texto seria traí-lo, 
destruí-lo e eu morreria com ele. Seria 
terminar, concluir, matar o herói e seu mundo!  
 Tudo bem, não sei como este trabalho vai 
terminar, mas vou enfrentar essas questões. Vou 
tentar religar 'ciência, arte e vida na unidade 

Mikhail Bakhtin 
"O desamor e a 
indiferença nunca 
geram forças 
suficientes para nos 
deter e nos 
demorarmos sobre o 
objeto, de modo que 
fique fixado e 
esculpido cada 
mínimo detalhe e 
cada particularidade 
sua. Somente o amor 
pode ser 
esteticamente 
produtivo, somente 
em correlação com 
quem se ama é 
possível a plenitude 
da diversidade". 
Para uma filosofia do 
ato responsável, 
2010, p.129. 

Mikhail Bakhtin 
Arte e 
responsabilidade, no 
ECV, 2011, 
p.XXXIV. 
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dialógica do meu ato responsivo' e escrever 
este texto será minha resposta. 

 
... 

  
 
 - Não vou parar!  
 
(barulho de asas batendo) 
 
 — O que você disse? 
 — Não vou parar! Vamos ver o que vai dar! 
Vou continuar essa história e a pesquisa. 
 — Jura? YUPIIIIIII! Vou sair agora mesmo, 
imediatamente, vou voar por esse mundão e viver 
minhas histórias, viver novos encontros! Vou 
querer saber que 'coisas são as nuvens'! 
 — Veja bem, Pássaro, você pode ir comigo, 
mas não esqueça que eu tenho um projeto de 
pesquisa: vou continuar tentando compreender a 
arte e os enunciados artístico das crianças, em 
diálogo com a filosofia bakhtiniana e com as 
próprias crianças, escutando enunciados e 
cotejando sentidos.  
 — Eu sei. Já entendi. Continua, vai! 
  
 
... 
 
 
 — Ah! Só mais uma coisa: você terá um 
nome. Vai se chamar Pássaro de Fogo. 
 
  
 
 
 
 

Paolo Pier Pasolini, 
Itália. 
Cosa sono le nuvele? 
Filme, 2013. 
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    3- S/título. Maria Leticia Miranda 
                                              aquarela sobre papel, 2017. 
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 Lecce, Itália, 20 de setembro de 2016. O céu azul 

contornava a Catedral da cidade. A grande escultura de pedra 
repousava leve sobre a Piazza do Duomo. Um bom dia para um 
pássaro ser. 
 
  
 
          Quando Pérez morreu, percebi que era a hora de partir. Tive 
medo, mas decidi deixar a prisão. Não tinha ideia do que me esperava 
do lado de fora! Vivi dias muito difíceis, pois não foi fácil sair 
sozinho e enfrentar a imensidão de outros mundos.  
           Assim que saí da cela, me dei conta de que eu não sabia mais 
voar! Me deparei com um espaço infinito e perdi minhas 
referências!!! No início fiquei totalmente confuso, porque eu via 
demais, ouvia demais, cheirava demais e tudo isso me deixava 
completamente atordoado! O mundo parecia não ter fim. Não 
escutava mais os pios que saíam do meu próprio bico! Eu piava e o 
som se espalhava na imensidão do ar. Foi quase o mesmo desespero 
que senti no dia que me tornei um pássaro da vida. Não... Talvez a 
saída da prisão tenha sido pior... Não sei, porque na cela eu tinha 
Pérez e Milay, mas, sem eles por perto, eu me sentia completamente 
sozinho, sem saber o que fazer e em qual direção ir. Eu podia escolher 
ir para qualquer lado e para todas as direções!  
           Caía, batia em troncos, passava fome. Várias vezes outros 
pássaros tentaram me comer! Foi assustador!  
           Mas com o tempo fui me acostumando. Encontrei uma floresta 
e fiz amizade com alguns flamingos. Temos quase a mesma cor. Me 
identifiquei totalmente com eles e eles comigo. Os outros tipos de 
pássaros me achavam um pouco estranho, me olhavam esquisito, mas 
os flamingos não, eles gostavam de mim. Passei a gostar de sobrevoar 
cuchillas e de dormir nos eucaliptos, perto dos meus novos amigos. 
Sentia saudade de Pérez e de Milay. 
           Estava vivendo bem por ali com os amigos, até o inverno 
chegar e teimar em não ir embora. Os ventos insuflavam, 
enlouqueciam as árvores, e os alimentos foram ficando escassos.  
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           Pensei, então, em acompanhar um grupo de pássaros que partia 
em busca de um lugar um pouco mais quente para viver, para passar 
só uma temporada. Ao mesmo tempo, estava com medo de partir 
novamente, gostava do lugar e dos meus novos companheiros... Mas 
tomei coragem e parti.  
          Pegamos carona em uma corrente de vento e voamos. 
Atravessamos florestas, cachoeiras, fizemos uma longa viagem 
atravessando o mar. Nesse percurso, durante o dia, nos orientávamos 
pelo sol e, à noite, pelas estrelas. Ufa! Quanta coisa aprendi naquele 
caminho!  
           Depois de uma exaustiva viagem, fizemos mais uma parada. 
Ficamos alguns dias em uma cidade no litoral.  
 Um belo dia, eu estava pousado na janela de um bar, na frente 
do pátio de uma igreja, enquanto minhas amigas andorinhas voavam 
por perto, em círculos (elas adoravam voar em círculos enquanto 
conversavam. E como conversavam!). Eu estava ali tranquilo, vendo 
as iluminuras desenhadas por alguns outros pássaros no céu... Vendo 
um pombo sentado na solidão de um poste... quando vi os dois se 
aproximando e sentando na mesa. Pediram um pasticciotto leccese e 
um café. Hum! Eu adorava bicar restos de pasticciotto! 
          Ele estava ali, parecia disponível, com uma voz tranquila, sério, 
mas sorrindo, falando generosamente o português. Ela tentava 
compreender aquilo que parecia ser algo da ordem do 
incompreensível: a arte. 
 Ela fotografava tudo ao seu redor. Parecia querer capturar 
todos os instantes da vida. Nesse momento, me afastei um pouco, 
porque, desde o dia em que cheguei naquela cidade, fui várias vezes 
fotografado. As pessoas diziam: "Hum! Que pássaro exótico", e 
imediatamente me clicavam. Não sei bem se ser exótico é uma coisa 
boa, mas deve ser algo digno de ser fotografado, porque sempre 
andam atrás de mim. Mas, com as primeiras experiências, cheguei à 
conclusão de que realmente não gosto de ser congelado em imagem, 
me sinto preso. Além disso, nunca apareço em uma fotografia como 
acho que sou. Ora saio magro, ora saio gordo, ora vesgo. Uma coisa 
estranha acontece com esse aparato: ele me faz duvidar de quem 
realmente sou. No início eu estufava o peito, prendia a respiração, 
colocava o bico a um ângulo de 65º (acho que esse é o meu melhor 

Doce típico de Lecce, 
Itália. 
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ângulo). Mas, mesmo assim, parecia que não era eu. Não sei como as 
pessoas tiram tantas fotos!  
   
(corte do texto; gargalhadas) 
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 — Para tudooo!!! Como assim, Leticia? 
Ninguém atravessa o oceano em uma linha! Apaga 
isso agora e começa outra coisa. 
 — Não vou apagar! É Lecce! Esse encontro 
foi muito importante para mim e para a 
pesquisa! O estudo estava se delimitando com 
mais força naquele momento. Luciano Ponzio 
trouxe os princípios da semiótica do texto 
artístico, as questões da iconicidade do signo 
da arte e da afiguração. Trouxe Barthes e 
Derrida para a pesquisa. Ele me provocou a ver 
como as crianças enunciam apresentando uma 
outra perspectiva do mundo, deslocando sentidos 
e tantas outras questões! Passei três meses 
estudando com ele a filosofia da linguagem 
bakhtiniana... E esse trecho mostra também as 
dificuldades da sua saída da prisão. Gosto 
daquela parte do seu corpo sentindo outras 
vivências provocadas por outros espaços. Não 
posso apagar, tem muitas ideias boas ali.  
 — Então refaz! Você saiu escrevendo tudo 
de um fôlego só, sem parar, e não trabalhou bem 
o plano estético.  
 — Não sei... preciso pensar. Tem o início 
da problemática da linguagem fotográfica ali. 
Ela é congelamento de vida? Ou é criação de 
sentidos? Tem relação com a identidade ou com a 
alteridade? Preciso tocar nessas questões! E 
tem mais, quero compreender o enunciado na 
arte, e uma conversa entre Leticia e Luciano 
poderia ser um bom plano estético para essa 
discussão... Mas, pensando bem... concordo com 
você: tenho um problema aqui, mas não é só com 
a rápida viagem pelo oceano. Você não pode ser 
o narrador dessa parte do texto! Não vai 
funcionar. Não vai ficar bom você discutindo o 
estético, porque essa não é uma questão sua.  
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 — É! isso é verdade mesmo. Poderia ficar 
falso. Vixi! Arrumou um problemão, heim? O que 
você fará então? 
 — Estou pensando... Estou pensando aqui... 
Neste momento do estudo, preciso ir a Bakhtin e 
compreender o que ele chama de enunciado 
estético. Quais são os elementos desse 
enunciado? É possível um enunciado de auto-
objetivação ser artístico? As crianças produzem 
autorretratos artísticos? Tenho que compreender 
as possibilidades de criação do autorretrato. 
Sabe, em alguns momentos, Bakhtin parece dizer 
que criar um discurso autobiográfico estético é 
impossível, mas, em outros trechos, ele afirma 
que a 'autobiografia é a forma transgrediente 
imediata que tenho para objetivar 
artisticamente a mim mesmo e a minha vida!' 22 
Parece  que  existe  uma possibilidade, mas não 
tenho certeza ainda. 
 — Por que essa questão é um problema para 
você?  
 — Preciso enfrentar essas questões para 
compreender o enunciado dos estudantes e para 
construir a afirmação da tese! Vou falar melhor 
sobre isso com você ainda... Já sei. Você não 
pode ir para Lecce agora. 
 — Poxa vida! A passagem pelo oceano foi 
péssima no texto, mas eu estava gostando dos 
pasticciottos. 
 — Não estamos aqui para suas realizações 
gastronômicas! Você precisa ir para outro 
lugar, por favor! Pode me ajudar?  
 — Tudo bem, posso, né? Mas... Posso ter 
amigos? 
 — Está querendo demais!  

                                                             
22 M.Bakhtin, O todo semântico da personagem, no Estética da criação verbal, 
2011, p.139. 
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 — Como assim, Leticia? Sem o outro não nós 
existimos! Quero ter mais amigos, falar, 
participar de debates, discussões! Nesses 
encontros eu aprendo, me alargo.  
 — Ok. Vou tentar desenvolver um plano de 
discussão. Vamos ver se dará certo! 
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 Niterói, 10 de outubro de 2018.  Em uma árvore alta, bem 

alta, um pé de 'abakhtin', diversos pássaros se reuniam, todo fim de 
tarde, para prosear sobre os acontecimentos da vida.  
 
 
  
 Conversavam assuntos diversos: poluição do ar - fato que vem 
causando doenças respiratórias em muitas espécies; ruídos culturais- 
informações sonoras que alteram consideravelmente a paisagem 
sonora natural e o equilíbrio da fauna e da flora planetária; escassez de 
árvores; casos de amores, paixões e traições (João-de-barro, pobre 
injustiçado, sempre citado nesses momentos, acusado de deixar sua 
esposa morrer trancada dentro de casa); os exageros de minhocas e 
insetos na alimentação dos filhos; o momento certo de cada filhote ser 
jogado do ninho e lançado ao primeiro e determinante voo... Essas 
coisas que pássaros gostam de conversar quando se juntam. 
 Mas aquele dia amanheceu diferente, neste pedaço de mundo!  
 Os que caminhavam bem cedo pela rua, já podiam escutar, 
logo pela manhã, o encontro agitado dos pássaros no topo da árvore. 
Olhavam para o alto espantados com a grande BALBÚRDIA que 
acontecia. Não era comum tanto movimento e pios àquela hora, no pé 
de abakhtin.  
 Os pássaros haviam decidido antecipar a reunião e pareciam 
não se preocupar com o possível incômodo alheio, causado pela 
'confusão natural do encontro de vozes pensantes que ainda têm 
liberdade de concordar e discordar'.  
... 
 — Companheiras e companheiros, — falava inflamada e 
emplumada a Coruja-Orelhuda, a mais antiga do recinto, aos mais de 
mil pássaros que se espremiam empoleirados nos galhos da árvore — 
Obrigada por atenderem ao meu pedido e por virem tão cedo para esse 
encontro. Convoquei uma Assembleia Extraordinária para trazer um 
assunto importante, uma situação que vem afetando os ânimos e a 
saúde emocional de diversos pássaros.  
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 A passarinhada se olhava assustada. Algo muito grave estava 
acontecendo para motivar aquela convocação. Coruja-orelhuda, com 
seus hábitos noturnos, não era chegada a raios do sol. O assunto 
deveria ser realmente sério! Todos piavam preocupados. 
 — Bem, nos últimos anos, diversos pássaros têm me 
procurado para conversar e desabafar suas angústias. Tenho escutado 
de todos um problema recorrente e, através desses diálogos, percebi 
que várias espécies estão extremamente aborrecidas e infelizes. Sendo 
assim, decidi compartilhar a questão com todos vocês, pois devemos 
tirar, nesta Assembleia, um posicionamento coletivo, objetivando a 
preservação da nossa saúde física e mental. O Sr. Cacatua começará 
expondo alguns pontos. 
 — Obrigado, Sra. Coruja-orelhuda. Obrigado. Amigos, em 
meu nome e em nome de muitos outros companheiros, gostaria de 
dizer a todos vocês que, depois de muitos anos de sofrimento, 
tomamos uma importante decisão: sairemos da história da fotografia! 
Cansamos de ser o "Olha o passarinho". 
 — Sair da históriaaaaa da fotografiaaaaa? – repetiram alto os 
papagaios em coro, interrompendo abruptamente a fala do colega. Os 
OlhOs completamente esbugalhados, quase saltando do corpo, 
revelavam o tamanho do susto. 
 — É isso que vocês escutaram! — Sr. Cacatua repetiu. — 
Vamos sair dessa história o mais rápido possível! Podem escolher 
outro bicho se quiserem para ficar no nosso lugar. Podem chamar 
gatos ou coelhos, não sei. Mas já demos nossa contribuição. Estamos 
sendo esquecidos e abandonados nos últimos anos e, diante de 
tamanha desqualificação, antes que sejamos totalmente apagados das 
memórias de todos, devemos nos antecipar e dignamente sair. É isso: 
vamos sair.  
 — O Sr. está certíssimo! Nós, Calopsitas, também queremos 
sair! — gritou uma delas revoltada, deixando a doçura, característica 
marcante dessa espécie, de lado. — Há quase dois séculos, minha 
família começou a ser usada por fotógrafos para atrair a atenção das 
pessoas no momento do retrato. Meus ancestrais ficavam lá, pousados, 
ao lado da câmera fotográfica, servindo de atrativo para as famílias se 
distraírem enquanto ficavam imóveis se deixando aprisionar no papel! 
Homens, mulheres e crianças passavam minutos e minutos olhando 
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suas cores e plumagem. Mas isso, para as aves, é enlouquecedor! 
Minha avó conta que ela e meu avô escutavam a mesma frase 100 
vezes por dia! "Olha o passarinho!", "Olha o passarinho!", "Olha o 
passarinho!" Nem dormiam com essas palavras ecoando em suas 
cabeças. — compartilhou seu desespero, a coitadinha. 
 — Mas vocês, Calopsitas, nem podem reclamar tanto assim! 
Vamos combinar, né? Vocês ficavam soltinhas ao lado das máquinas! 
E nós, Maritacas? Ficávamos engaioladas para não fugirmos. 
Totalmente presas! Não importava o tempo: sol, chuva, vento, neve... 
ficávamos lá! Também cansamos. O que pensam que somos? 
Também gostaríamos de sair dessa função de entretenimento 
fotográfico. Podem chamar outros bichos para nosso lugar! 
 — Não, Sra. Maritaca, — retrucou Calopsita — não ficávamos 
tão soltinhas assim! Realmente não ficávamos em gaiolas, como 
vocês, mas éramos obrigadas a ficar ali pousadas como se fôssemos 
"papagaio de pirata". 
 Periquita não se conteve e entrou na discussão: 
 — Essas fotografias de família e de grupos, feitas nos 
primeiros estúdios fotográficos, ou até mesmo essas que começaram a 
ser feitas em escolas logo depois, davam um ar solene e importante 
aos fotografados, né? Nós sabemos que no início não era qualquer um 
que podia ser fotografado! Era um privilégio para poucos e eles 
levavam o momento muito a sério. Mas vamos combinar, cá entre nós, 
essas fotografias mostravam algo de muito forçado também! Não 
mostravam a realidade das pessoas! O fotógrafo vestia algumas... 
vestia, não, disfarçava mesmo: emprestava roupas finas, com babados 
e rendas, para a ocasião. Depois que estavam todos emplumados, 
parecendo uma dessas espécies estranhas de pássaros, ele arrumava a 
cena teatral. Hummmm!! Puro fingimento! Se olharmos para esses 
acessórios e para algumas composições criadas, como, por exemplo, 
mulheres sentadas, homens em pé, e crianças no chão, vemos algo de 
muito autoritário e hierárquico, vocês não acham? 
 — Discordo, Periquita! Discordo — colocou Viuvinha. — O 
que é verdadeiro para você? 'Onde está a nossa verdade'? E você está, 
ainda por cima, generalizando o trabalho dos fotógrafos. Conheci o 
estúdio do Assis Horta e lá as coisas não eram assim! Ele fotografou 
diversos trabalhadores e operários em uma época na qual a fotografia 
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era para os ricos. As pessoas levavam bem a sério o momento, 
concordo com você. 'Muitas vezes se vestiam com roupas melhores, 
porque não queriam aparecer com a roupa do dia-a-dia ou do trabalho, 
queriam assumir outras formas de estar na vida'. E qual é o problema 
disso? As mulheres chegavam normalmente arrumadas. Percebi, 
vendo algumas fotos, que os acessórios - brincos, chapéus e sapatos, 
se repetiam, deveriam ser do estúdio. E Horta sempre tinha umas 
peças guardadas em um guarda-roupa masculino, para os homens que 
quisessem usar - chapéu, paletó, camisa, gravata, lenço etc. Mas toda 
sessão, ele começava com a mesma pergunta: "Como o senhor e a 
senhora querem tirar o retrato?". Os fotografados decidiam com o 
fotógrafo se queriam ficar em pé, sentados ou fazendo poses. As 
pessoas escolhiam como queriam aparecer. Não se tratava de uma 
imposição, como você está colocando, havia uma cumplicidade entre 
fotógrafo e fotografado. Horta realizava suas fotografias com apenas 
um clique, porém trabalhava com muita reverência e cuidado, 
atendendo ao desejo de todos!  
 — Eu sei, Viuvinha, também conheci o 'Assis Horta' em 
Diamantina, no estúdio Foto Assis. Ele é uma grande referência no 
retrato, no Brasil! Mas continuo achando que as pessoas levavam a 
sério demais esse momento. Exageravam! Reparou que quase não 
sorriam? E você, Viuvinha, está confirmando exatamente o que falei: 
existia uma produção especial para ocasião. Não era natural. E isso 
para mim, é falso! — insistia Periquita. 
 — Não acho falso! Cada um escolhe como será ou não 
fotografado — retrucou Viuvinha, insistindo firme em seu 
posicionamento. — O fato de alguém se produzir para o retrato não 
torna a fotografia falsa ou menos natural! É uma escolha! Existe uma 
uma intenção para isso. 
 Cortando a discussão de Periquita e Viuvinha, Beija-flor não 
se conteve e mudou um pouco o foco da conversa, com uma outra 
questão que lhe causava bastante aflição: 
 — Companheiras e companheiros, não podemos deixar de 
pontuar um fato muito grave e relevante, já colocado por Calopsita, e 
que há décadas nos atormenta — falou extremamente nervoso o Beija-
flor, batendo ainda mais acelerado suas asas. — Além da nossa 
humilhante exploração na cena fotográfica, acompanhamos 
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diariamente a prática de fotografar aprisionando e imobilizando as 
pessoas em pedaços de papel! Ela paralisa vidas! Parece roubar 
almas!... É algo muito, muito, assustador! Não podemos compactuar 
mais com essa prática de morte. Amamos a liberdade e o movimento, 
não podemos participar de uma história tão tenebrosa assim! Não 
entendo como as pessoas sentem tanto prazer em se deixar aprisionar. 
Fico em pânico, só de pensar! 
 — O Sr. tem toda razão! Parece que elas sentem uma atração 
com esse congelamento. São atacadas por uma obsessão. Não sei nem 
explicar... Vocês conhecem a história de Antonino Paraggi, né? Como 
pode? Ficou enlouquecido! Todos aqui acompanharam o caso — 
narrou em lágrimas o Bem-te-vi. — Aconteceu logo no início do 
surgimento da fotografia, quando os retratos ainda precisavam ser 
revelados e as pessoas 'passavam dias esperando ansiosas para 
colocarem os olhos nas fotos e, finalmente, tomarem posse tangível 
dos momentos que viveram.'23 Antonino era um não fotógrafo, mas 
acabou se rendendo aos encantos dessa prática de tanto ser solicitado a 
fazer o clique para os seus amigos, quando estes estavam em poses 
com suas famílias. Uma vez iniciado na atividade, nunca mais parou e 
acabou seguindo o caminho da loucura! Passou a fotografar Bice, sua 
amada, desesperadamente. Ele sabia que 'havia muitas fotografias 
possíveis de Bice e muitas Bices impossíveis de fotografar, mas aquilo 
que ele buscava era a fotografia única, que contivesse tanto umas 
quanto outras.'24 Seu método de trabalho era fotografá-la todas as 
horas do dia e da noite. Até que Bice não aguentou e partiu. Antonino, 
em profunda tristeza, passou a fotografar as fotografias de Bice, 
fotografando compulsivamente a sua ausência. Que trágico fim!  
 A confusão foi geral! Pios e penas de todas as cores: amarelas, 
roxas, pretas e laranjas se espalharam e voavam pelo recinto! Uma 
agitação tomou conta de todos os pássaros presentes! Muitos eram a 
favor da saída das aves, mas outros... Nem tanto... 
 — Mas como assim sair? Não! Vocês não podem tomar essa 
decisão assim repentinamente. Sra. Coruja está certa, precisamos 
resolver coletivamente e com calma — pulou revoltado o Sabiá. —  

                                                             
23 Í.Calvino, Aventuras de um fotógrafo, Os amores difíceis, 2013, p.45. 
24 Í.Calvino, no mesmo texto, p.51. 
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Não podemos dar esse lugar a outro bicho, não! Para mim é uma 
honra participar dessa história. Sabemos que, no início, a tecnologia 
das câmeras usadas exigia demais dos retratados. Era preciso um 
grande tempo de exposição para compensar a pouca sensibilidade dos 
negativos. Nós éramos realmente muito requisitados. Todos aqui se 
lembram do jovem Kafka? Como o pequeno ficou aborrecido durante 
aquele retrato!  Uma das suas poucas fotos de criança, e ele com a 
maior cara de infeliz! Meu amigo corvo estava lá na janela! Viu tudo! 
Kafka não queria ficar quieto por nada dentro 'daquele estúdio, com 
cortinados e palmeiras, tapeçarias e cavaletes, uma mistura ambígua 
e confusa de câmera de torturas e sala de trono. O menino de cerca 
de seis anos foi fotografado numa espécie de paisagem de jardim de 
inverno, vestido com uma roupa de criança, muito apertada, quase 
humilhante, é verdade, sobrecarregada com rendas... seus olhos 
incomensuravelmente tristes dominam a cena,'25 porque ele queria sair 
e correr para brincar. Concordo com vocês que o tempo para o 
congelamento das pessoas era longo, concordo. Mas minha família 
gostava de ficar ao lado da câmera vendo as crianças de perto. Eu 
mesmo já fiquei algumas vezes... Era tão bom ver as meninas e os 
meninos rindo e conversando comigo enquanto esperavam! Eu me 
sentia tão amaaaado! — com as asas no peito, muito comovido, Sabiá 
não parou e continuou o seu lamento. — Já escutei tantas histórias! 
Histórias tristes, engraçadas, de medo... Sinto falta desses encontros.  
 — Concordo com Sabiá — disse Siriema. — Escutem aqui 
todos vocês: mesmo não precisando mais ficar ao lado das máquinas, 
é bom escutar que somos chamados nesse momento! Eu gosto! Escuto 
essa frase com muito orgulho. Mesmo as fotografias sendo realizadas 
em um piscar de olhos, me tomo de alegria quando escuto "olha o 
passarinho". Fico orgulhosa da gente. Imaginem se falassem: "Olha o 
coelhinho", "Olha o gatinho"... Esses bichos não combinam com a 
fotografia. Nós, sim, fomos os escolhidos porque temos a 'ligeireza' 
do acontecimento! — falou cheia de si a passarinha.  
 — Você é boba mesmo! Muito ingênua. Não percebe que esta 
é uma frase machista e preconceituosa? Por que nunca disseram "Olha 
a passarinha", para você? Por quê? Nunca se perguntou? — falou 
Periquita, provocando uma reflexão. 
                                                             
25 W.Benjamin, Franz Kafka, no Obras escolhidas I, 2012, p.155. 
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 — Acho que Sr. Cacatua está certo! Devemos sair — Dona 
Pomba interrompeu a discussão entre Siriema e Viuvinha. — Vocês 
nem imaginam! Agora, quando gritam alguma frase, sai de tudo. É um 
tal de "abacaxi", "abaixa aqui", "giz"... E falam outras coisas também 
que nem posso repetir! Mas a verdade é que "Olha o passarinho" tem 
sido pouco falado nas praças e jardins. Desde que começou essa tal de 
selfie... aí é que não nos chamam mesmo. É melhor sairmos logo. Foi 
bom enquanto durou — disse cabisbaixa e com um tom triste.  
 A numerosa família de Dona Pomba vivia sempre presente nos 
espaços públicos. Eles eram uma referência para o grupo de pássaros, 
quando o assunto girava em torno das últimas novidades das práticas 
fotográficas.  
 — Mas, companheira, as selfies começaram há pouco tempo, 
já na época das fotografias instantâneas, e, nela, o fotógrafo estica o 
braço e se fotografa. É óbvio que ele não vai precisar atrair a própria 
atenção para fazer o clique, né? E nem caberíamos nesse espaço curto 
entre ele e a máquina — provocou Siriema.  
 — Não! Não é só assim! — retrucou Dona Pomba. — Ela 
pode ser coletiva também. O fotógrafo pode fazer uma foto dele 
mesmo, sozinho, ou aparecendo com um grupo. Muitas vezes uma 
multidão fica atrás ou ao lado dele se apertando e esticando o pescoço 
para aparecer no retrato também! Eles chamam isso de selfie. Depois 
do  clique, compartilham tudo nas REDES sociais. 
 A pomba era marrom, mas, nesse instante, ficou branca e 
arrepiada só de pronunciar essa palavra. A passarinhada, por sua vez, 
também estremeceu! Todos engoliram seco e empaliceram. As redes 
eram as maiores causadoras de mortes e capturas das aves! Dona 
Pomba mesmo já havia ficado presa em uma dessas usadas para 
espantar os pombos, em uma igreja na 'Praça Quinze'. Essas redes não 
tinham nada de "sociais".  
 Após beber um gole de água e passado o pânico, ela recuperou 
as forças e continuou: 
 — Em uma fração de segundos, uma pessoa do outro lado do 
mundo vê a foto que foi realizada naquele instante! Não tem mais isso 
de revelar, sentar ao lado e mostrar as fotos para os amigos e para a 
família. Isso já era.... E eu, particularmente, acho que, mesmo nas 
fotos instantâneas feitas em grupo, poderíamos ser chamados para 
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todos olharem para a câmera. Por que não? Não vejo problema nisso. 
Mas eles não chamam... 
 Todos se posicionavam e davam opinião. Piavam, cantavam, 
voavam, pulavam... 
 O assunto era de extrema gravidade! A decisão dos pássaros 
colocava em jogo uma reconfiguração de suas vidas, histórias e 
alterava vários sentidos da história da fotografia. A discussão se 
prolongou por toda a manhã. Todos colocaram pontos contra e a 
favor...   
 Até que um pássaro estranho, vermelho, cor de fogo, novato na 
árvore, resolveu se pronunciar:  
 — Você estão discutindo há horas! Mesmo sendo contra a 
nossa saída, acho que precisamos votar, porque essa história precisa 
continuar! Sra. Coruja-orelhuda, vamos prosseguir — pediu o pássaro, 
se dirigindo à Coruja, com um tom um pouco abusado. 
 — Bem, Senhoras e Senhores, o Sr. Pássaro de Fogo está 
certo. Já discutimos bastante. Levantamos pontos positivos e 
negativos. Todos foram escutados, falaram e compartilharam suas 
aflições. Mas agora realmente o tempo está passando e precisamos 
decidir. Temos duas propostas até o momento: sair definitivamente da 
história da fotografia ou ficar como memória, mesmo que 
enfraquecida. Vamos votar. 
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Enquanto isso... 
  
 Embaixo de uma árvore alta, bem alta, no mesmo pé de 
abakhtin, diversos estudantes se reuniam todo fim de tarde para 
estudar e prosear sobre os acontecimentos da vida. Conversavam 
assuntos diversos: as dificuldades e as possibilidades de 
transformações na escola; a necessidade da construção relações 
humanas mais alteritárias na vida, na arte e nas ciências; a tensão entre 
o discurso oficial e o extraoficial; as condições da construção de um 
plano polifônico para enunciar na pesquisa; questões do estético; 
novas práticas de alfabetização, de teatro... Essas coisas que 
estudantes-professores gostam de conversar quando se juntam. 
 Mas aquele dia amanheceu diferente, neste pedaço de mundo!  
 Os que caminhavam bem cedo pela rua já podiam escutar, logo 
pela manhã, o encontro agitado dos estudantes à sombra da árvore. 
Olhavam para o lado espantados com a grande BALBÚRDIA que 
acontecia. Não era comum esse movimento e agitação àquela hora da 
manhã, no pé de abakhtin.  
 Os estudantes haviam decidido antecipar a reunião e pareciam 
não se preocupar com o possível incômodo alheio, causado pela 
'confusão natural do encontro de vozes pensantes que ainda têm 
liberdade de concordar e discordar'.  
... 
 
 — ... Bakhtin diz que a 'atividade estética acontece quando o 
autor vive um momento de  contemplação-ação, que se inicia com um 
ato de compenetração. O autor entra em empatia com o herói, vê 
axiologicamente o mundo de dentro dele, como ele vê, vivencia aquilo 
que o herói vivencia, coloca-se no lugar do herói, como que 
coincidindo com ele e, depois, retornando ao seu lugar fora do 
cronotopo da obra, completa o horizonte do herói com seu excedente 
de visão'26 — continuava a conversa uma das integrantes do grupo, 
Penosa, trazendo um pouco da sua compreensão sobre o enunciado 

                                                             
26 M.Bakhtin, A forma espacial da personagem, no Estética da criação verbal, 2011, 
p.23. 
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estético, segundo a filosofia da linguagem bakhtiniana. Falava tensa, 
como sempre era. — 'Entretanto... A atividade estética não termina aí, 
não! Ela começa propriamente quando o autor retorna e do seu lugar 
fora do herói, lugar único da sua existência, insubstituível e singular, 
enforma e dá acabamento estético, com valores puramente plásticos, 
ao material do vivenciamento da compenetração'27 — seguiu com a 
testa bem franzida, demonstrando a seriedade com que sempre vivia 
esses momentos. 
 — Hummm... Quá!! Quá!! — interrompe 'Polina', fazendo 
sons esquisitos com a boca, desses sons capazes de libertar qualquer 
homem da seriedade do oficial, sons que só ela faz porque nasceu para 
risos. — Gente, já lemos esse trecho várias vezes em outros 
encontros! Já vimos que 'esses dois momentos, de compenetração e 
acabamento, na atividade estética, não se sucedem cronologicamente, 
não acontecem um seguido ao outro, mas são intimamente 
entrelaçados e se fundem no vivenciamento ativo.'28  
 — Éééééé! E vou dizer mais uma coisa, galera, essa parte do 
acabamento é importantíssima para compreendermos o estético, em 
Bakhtin! Porque nós sabemos que 'a compenetração é condição do 
conhecimento ético e estético, mas a resposta de acabamento que 
damos é o que diferencia a arte de todos os outros campos 
ideológicos29'. Vejam: Bakhtin diz que na vida estamos vivendo, em 
estado de vir a ser, abertos e inacabados. Vivemos o imponderável! O 
incontrolável! 'Respondemos axiologicamente às manifestações 
particulares dos outros, de maneira dispersa, e não ao todo do homem, 
a cada encontro que temos.'30 — 'Herculinda' fala sorrindo saboreando 
e declamando cada palavra. — Nessas respostas provisórias que 
elaboramos, eu sou o centro emotivo-volitivo! Eu sou o centro 
axiológico da minha vida e parto de dentro de mim na relação com o 
outro, que se contrapõe a mim. Sempre em relação, claro! Não vamos 
esquecer. Para Bakhtin, 'a arquitetônica do mundo real e concreto do 
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ato é construída por momentos fundamentais do eu-para-mim, do eu-
para-o-outro e do outro-para-mim.'31 Não vamos pensar que existe um 
sujeito absoluto. Isso não! Mas, na arte, que é o que nos interessa 
compreender aqui hoje, essa resposta é difereeeeeente! — solta uma 
gargalhada gostosa com estrelas nos olhos. — 'O autor precisa dar 
uma resposta de acabamento ao todo do herói'32 que é o centro 
axiológico da obra. 
 — E é especificamente estética essa resposta de acabamento 
ao todo do 'herói'! Esse acabamento é o que difere a resposta estética, 
da ética e cognitiva, pois ela é elaborada a partir do excedente de visão 
que o autor tem, por sua posição extralocalizada em relação ao herói, 
que lhe permite olhar para a vida e para a arte, como um Jano 
Bifronte! — Penosa exclamou, parecendo desenhar uma compreensão. 
Um leve sorriso se formava em seu olhar. Ela sabia que somente com 
o grupo trabalhando junto seria possível enfrentar a questão do 
enunciado estético, questão importante para ela, que buscava 
compreender o autorretrato das crianças, e para os colegas também, 
uma vez que realizavam uma pesquisa científica e teriam que 
enfrentar, em algum momento, o desafio de criar um plano estético, 
para enunciar na ciência. Penosa respirou fundo e continuou: 
 — Na 'resposta estética o autor enforma e cria a vida do herói 
em categorias axiológicas diferentes das quais vivencia a própria vida 
e a vida de outras pessoas,'33 precisa ver o herói como um outro. 'Ele 
enxerga e conhece tudo do herói e mais que ele, conhece algo que, por 
princípio, é inacessível ao herói, mas que o autor pode ver, pelo seu 
distanciamento do cronotopo da obra.'34  
 — Mas... só um minuto, Penosa! —  interrompeu 'Platônico' 
com a testa franzida. — Vocês falaram várias coisas até agora, mas 
não vamos falar de amor? Não é possível não falar do amor na estética 
bakhtiniana! A questão do amor vem, desde os gregos, ganhando 
sentidos diferentes ao longo da história ocidental. Poxa! Podemos 
pensar no Banquete, de Platão, texto brilhante, mostrando o amor  
como eros, um elã, um impulso em direção a plenitude! Uma via de 
                                                             
31 M.Bakhtin, Para uma filosofia do ato responsável, 2010, p.114. 
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acesso privilegiado ao saber. Mas o amor em Bakhtin é ligado ao 
estético! Não podemos passar batido assim por ele, entendem? 
 — Hi! Você tem razão! Acho bonito quando Bakhtin enuncia 
que somente o amor desinteressado, segundo o princípio 'não amo 
porque é bonito, mas é bonito porque o amo'. Só o 'amor pode 
desenvolver uma força muito intensa para abraçar e manter a 
diversidade concreta do existir, sem empobrecê-lo e sem esquematizá-
lo.'35 — colocou 'Freireana', com sua voz tranquila, sempre fazendo 
intervenções certas nos momentos certos. 
 Naquele instante, 'Varien'ka' se aproximou de Fiamundo que 
estava ao seu lado e as duas começaram uma conversa baixinho, ao pé 
do ouvido. Aquelas duas vozes sussurrantes seguiram por um tempo 
paralelas à discussão do grupo. 
 
... 
  
 — 'Iluminura' sempre diz para gente que esse amor não é 
apenas bonito, mas é político também! Puxa, ela faz tanta falta aqui! 
— se lamentou pela ausência física de Iluminura, que estava 
estudando e vivendo grandes encontros em terras distantes.  
 — Faz mesmo! Ninguém fala de Bakhtin como ela — sorriu 
um riso pequeno e rememorou 'Fiamundo'. — Sou capaz de escutar o 
som da sua voz falando, enquanto seus dedos rodam aquela argola do 
colar: 'O amor em Bakhtin é um amor radical. Tem beleza e potência 
nesse amor! E só pelo amor o autor é capaz de antecipar e escutar o 
herói como um outro centro valorativo na arquitetônica estética, 
responder ao herói, e o mantê-lo como outro. Vocês precisam afirmar 
isso com força!'36 — Na saudade das duas reverberava a saudade que 
o grupo todo sentia também. 
... 
 — Mas não para aí não, Freireana. É preciso ir um pouco mais 
nessa ideia! 'Vamos afirmar que o amor bakhtiniano não é um 
conceito romântico, um conceito de significado psicológico passivo. 
Não! Não é! O amor, para Bakhtin, é o princípio da visão estética,'37 é 

                                                             
35 M.Bakhtin, Para uma filosofia do ato responsável, 2010, p.128. 
36 Marisol Barenco de Mello, anotações de aula, 2017. 
37 M.Bakhtin, Para uma filosofia do ato responsável, 2010, p.128. 
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essa escuta não-indiferente que o autor tem pelo herói — acrescentou 
'Moyoyá', pegando o enunciado da amiga 'pelo rabo' e alargando ainda 
mais os sentidos. 
 — O que as senhoritas aí estão cochichando? Estão de 
assuntos paralelos, é? — curiosa, sem se conter, Alice, sacudindo os 
ombros, cobrou explicações a Fiamundo e a Varien'ka, querendo saber 
sobre o que as duas conversavam. — Falem para todos nós! Mas 
falem alto, por favor, porque esses pássaros, hoje, estão piando muito 
agitados no alto desse abakhtin. 
 — É que... Estávamos justamente aqui dizendo que o amor é 
um princípio político de luta, de tensão, de resposta ra-di-cal ao outro! 
E que o amor garante a plenitude da diversidade do herói, não como 
um outro idêntico ao autor, porque isso seria uma impossibilidade no 
enunciado estético, mas como um outro amorosamente acabado e 
diferente! Bakhtin diz 'que a consciência estética, a consciência que 
ama e acredita em valor, é a consciência do eu autor da consciência 
do herói-outro.'38 'Alice', No amor estético acontece o encontro entre 
duas consciências que não se fundem — Varien'ka compartilhou com 
o grupo. 
 — Platônico, tem uma coisa que ainda precisamos voltar e 
aprofundar — interrompeu Polina. — Antes de continuar falando do 
amor, precisamos voltar um pouco ao que Penosa e Herculinda 
falaram sobre o vivenciamento na arte. Vocês estão indo rápido 
demais com os assuntos — e logo em seguida, começou a rir 
baixinho, com as bochechas rosadas, com ar de menina esperta e 
levada da breca, dessas que, como diria Manoel de Barros, rasteja 
tatu, e continuou: — Sabe, tem uma coisa que é engraçada, né? Tenho 
pensado muito nisso escrevendo minha 'tese ninho'. Vocês podem 
falar que não tem a ver o que eu vou contar agora, mas vou contar 
assim mesmo. Vocês conhecem a história da centopeia? Lembrei 
dessa história agorinha, agorinha... Vivia feliz Centopeia no jardim. 
Um dia, passeando com suas cem perninhas, toda faceira, encontrou 
sua amiga Formiga. Conversa vai, conversa vem, Formiga perguntou 
como ela fazia para andar com tantos pés? Sabem o que aconteceu? 
Não sabem? A centopeia parou de andar! Porque começou a olhar 
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para os próprios pés no momento de andar! Ou ela andava ou olhava 
para o andar. Realizar os dois atos juntos atrapalhou o próprio ato de 
andar. Loucura isso, né, gente? Essa coisa de pensar que, de dentro da 
vida, no momento do ato, não preciso de um herói, eu ajo sem me 
autorrefletir. 'Se tento tomar consciência do meu ato no momento em 
que o realizo, comprometo o ato e paraliso'! 'Meu ato expresso não 
tem a incorporação de elementos alheios a ele mesmo e nem possui 
valores transgredientes! Por isso Bakhtin fala dessa posição 
distanciada que precisamos ocupar para poder para criar o enunciado 
estético. Precisamos transferir a ação para um outro plano, diferente 
do plano aberto da nossa vida, para enformá-la artisticamente.'39 E aí 
chegamos novamente no amor, porque é preciso amar o herói para 
criá-lo. Acho que é isso. 
 Nesse momento, Fiamundo interrompeu a amiga, abriu o livro 
e leu em voz alta um trecho de Bakhtin. Adorava ler alto para o grupo 
e provocar esses momentos de construção coletiva de sentidos! Sabia 
que, quando 'lemos juntos acontece algo impossível de ser vivenciado 
na leitura individual, algo que só acontece na dramaticidade da leitura 
em voz alta'. Todos gostavam de escutar o 'grão de sua voz!'40 Serena, 
ela leu palavra por palavra:  
 — 'Daí decorre imediatamente a fórmula geral da relação 
basilar esteticamente produtiva do autor com a personagem — 
relação de uma tensa distância do autor em relação a todos os 
elementos da personagem, de uma distância do espaço, no tempo, nos 
valores e nos sentidos, que permite abarcar integralmente a 
personagem, difusa de dentro de si mesma e dispersa no mundo 
preestabelecido do conhecimento e no acontecimento aberto do ato 
ético, abarcar a ela e sua vida e completá-la [...].'41 A distância é 
fundamental para a atividade estética. 
 — Hum... Fiamundo... — começou a pensar alto Penosa, 
voltando o rosto para a colega. — Mas aqui, neste trecho que você 
leu, eu agarro, sempre fico em dúvida... Porque, ao mesmo tempo em 
que ele fala da distância entre o autor e o herói na atividade estética, 
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Bakhtin diz que é impossível uma coincidência entre os dois. Ele diz 
que, mesmo que eu escrevesse uma autobiografia ou a mais verídica 
das confissões, como seu criador, eu permaneceria fora do mundo 
representado. 'Se eu narrar (ou escrever) um fato que acaba de 
acontecer comigo, já me encontro, como narrador (ou escritor), fora 
do tempo-espaço onde o evento se realizou. É tão impossível a 
identificação absoluta do meu "eu" com o "eu" de que falo, como 
suspender a si mesmo pelos cabelos.'42 Se a não coincidência já existe 
no narrar-se, como ele diz que é preciso manter a distância?  
 Todos se olhavam e pensavam. Pareciam não compreender e 
não ter respostas. Compreender é um exercício complexo, de muitas 
idas e vindas, mergulhos e cotejos de sentidos. Até que... 
 — Gente, paraaaa tudoooo! — 'Hospitaleiro' animadíssimo 
contribui com o grupo. — Tem um detalhe sobre essa questão da não 
coincidência na arte que estamos deixando passar! Não existe 
coincidência entre o eu que viveu um acontecimento e o eu que narra 
o acontecimento, certo? Mas o 'professor Ponzio diz que, na arte, essa 
distância precisa ser trabalhada! Precisa ser método!'43 Percebem? Há 
uma especificidade na distância entre o autor e o herói no enunciado 
estético. — Mesmo um pouco afastado da roda, o amigo 
acompanhava atento a conversa, de pé, ao lado da mesa em que 
preparava um delicioso banquete para todos, com café fresco e 
biscoitinhos de Minas, levados por 'Namoradeira'. 
 — Humm! — disse Varien'ka — Acho que os textos 
trabalhados nesse distanciamento entre o autor e o herói possuem um 
alto grau de alteridade e por isso criam uma abertura de sentidos 
permitindo ao leitor entrar no diálogo com a obra criando novos 
textos! Os textos com sentidos muito diretos não possibilitam isso. 
Barthes chama esses textos abertos de 'textos de escritura, em 
oposição aos textos escritos, ou transcritos, criados presos na função 
informativa dos signos, na lógica da linguagem como registro do 
pensamento, na pretensão de paralelismo entre real e linguagem 
(pretensão essa que os homens não se conformam, por isso, existe a 
literatura, ele fala).'44 Os textos de escritura são também chamados de 
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obtusos, ou textos do terceiro sentido, pois neles a gente não encontra 
um referente imediato para os signos, sejam eles criados na linguagem 
verbal ou não-verbal.  
 — Luciano fala, com Bakhtin, desses textos como textos de 
'afiguração', os elaborados nos gêneros complexos, que não trabalham 
dentro da lógica da representação da vida, ou da identidade, e não 
estão ligados às funções de troca do cotidiano, mas criam uma 
ambivalência de sentidos. Ele diz que 'os textos de afiguração 
incorporam e reelaboram os gêneros simples, que perdem nesse 
processo seu vínculo imediato com a realidade concreta e abrem 
novos sentidos, se libertando da lógica dos discursos oficiais e 
ordinários'45 — fala Alice, trazendo contribuições para a conversa. 
 Mas, de repente... A discussão foi interrompida com o susto de 
Fiamundo:  
 — Genteeee! Quem desenhou isso no meu caderno? — falou 
bastante indignada. — Tem alguém fazendo essas coisas aqui. Poxa! 
Vocês são sem noção mesmo!  
 Imediatamente o caderno de Fiamundo passou de mão em mão 
pela roda. Todos riam e viravam o caderno de um lado para o outro 
tentando compreender do que se tratava. Davam opiniões e 
levantavam diferentes hipóteses sobre o significado da estranha figura 
desenhada. "Quem seria o autor daquilo?", todos se perguntavam. 
 Depois de algumas possibilidades levantadas, parece não ter 
restado dúvidas ao grupo: sim, eram cactos! 
 Passado o espanto inicial e olhando atentamente para o 
desenho, Fiamundo compartilhou o que pensava:  
 — Agora... Vendo esse desenho de cacto na minha frente e 
considerando o que estamos estudando sobre os signos... Estou aqui 
pensando... Podemos dizer que, no nosso contexto, o cacto é um signo 
com um sentido mais direto? Pergunto isso porque nós sabemos o que 
o cacto significa nesse caderno: uma planta. Ou não? — todos riam 
mais ainda lembrando das interpretações surgidas para o desenho. 
Mas Fiamundo não se abalou e continuou: — O cacto me lembrou 
aquilo que 'Luciano nos faz ver, com a teoria semiótica de Pierce: as 
três valências que todo signo possui, a de ser de ícone, de símbolo e 
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de índice.'46 E que, de acordo com seu percurso interpretativo, há uma 
predominância de uma valência em relação às outras. O valor icônico 
predomina no signo quando há uma relação de semelhança, mas não 
de dependência, entre o signo e o objeto. É o que acontece, por 
exemplo, nos textos de escritura, os artístico, ou de afiguração, em que 
o signo se torna autônomo em relação ao interpretante, sai da relação 
dual signo-objeto e escande seus sentidos. O valor simbólico 
predomina quando seus sentidos se baseiam em uma relação entre o 
signo e o objeto construída a partir de um pacto coletivo, uma 
convenção social. Por exemplo, a cor branca é um signo que, em 
determinadas culturas, por uma convenção social, simboliza a paz. E o 
valor indiciário predomina quando há uma relação de proximidade, 
causalidade, entre o signo e o objeto. É o que acontece quando vemos 
pegadas na areia e nos remetemos a ideia de que um homem pisou por 
ali. 
 — Fiamundo, eu queria só acrescentar um ponto ao que você 
está falando — colocou Moyoyá, arrumando com a mão seus raios de 
prata na cabeça, que balançavam com a brisa que vinha do mar. — 
Não podemos esquecer de dizer que esses valores se realizam tanto na 
criação do signo, quanto na forma como o lemos. Podemos, em nossa 
leitura, reduzir uma obra (um signo icônico) a índice ou a símbolo 
também, né?  
 — Sim, Moyoyá. Se lermos a obra buscando a identificação 
com seus elementos, ou a identificação com o herói, perdemos o seu 
valor artístico! 'Os textos pictóricos, e mais ainda os da fotografia, 
podem facilmente oscilar entre a indicialidade e a convencionalidade, 
porém, podem ser trabalhados na criação e na leitura para não 
perderem seu caráter de iconicidade.'47   
 — Tudo bem. Tudo bem... Até agora falamos sobre:  a 
atividade estética, sobre os momentos de compenetração e 
acabamento vivenciados pelo autor a partir de uma posição 
transgrediente em relação ao herói; da não coincidência entre o 
autor e o herói no cronotopo da obra; do distanciamento necessário e 
trabalhado pelo autor, na arquitetônica da obra, um distanciamento 
no tempo, no espaço, nos valores e nos sentidos; da resposta 
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esteticamente produtiva e amorosamente afirmada do autor em 
relação ao herói; sobre o texto de escritura, de afiguração e texto 
icônico, que se referem ao enunciado estético. Levantamos aqui as 
características que configuram um enunciado estético na filosofia 
bakhtinana — falou Penosa. — Mas, quando estudo isso, surge um 
grande problema para mim! Vocês acham realmente possível criar um 
texto estético quando o herói desse enunciado é também o autor da 
obra? Vou melhorar a pergunta. Se, para uma atividade estética 
acontecer, é preciso garantir a transgrediência do autor na 
arquitetônica da obra, uma não coincidência do autor com o herói, 
seria possível realizar esse distanciamento quando herói coincide com 
o autor? Seria possível uma escritura de si, seja no autorretrato ou em 
uma autobiografia? Como podemos nos distanciar de nós mesmos, 
gente? — perguntou, voltando a ficar com a testa franzida. A pobre 
coitada levava muito a sério seus não saberes! — Não sei como fazer 
isso! 
 — Mas, Penosa, não estou entendendo bem essa pergunta. 
Está confusa. Bakhtin diz que essa coincidência entre o autor e o herói 
é um 'contradictio in adjecto.'48 O autor é elemento do todo artístico e 
não pode coincidir de dentro desse todo, com a personagem. O que 
existe, segundo ele, é uma 'eventual coincidência pessoal na vida da 
pessoa de quem se fala com a pessoa que fala, mas essa coincidência 
não pode eliminar a diferença entre esses elementos no interior do 
todo artístico na autobiografia'49. Ele diz que o autor se orienta pelos 
mesmos valores com que o herói vive a sua vida, mas no cronotopo da 
obra, eles não coincidem — continuou Moyoyá. 
 — Tudo bem. Formulei mal a questão, Moyoyá. Vou repetir: 
Se, para uma atividade estética acontecer, é preciso trabalhar o 
distanciamento do autor na arquitetônica da obra, seria possível 
realizar esse distanciamento quando o herói coincide pessoalmente 
nos valores com o autor, na vida? Seria possível uma autobiografia ou 
autorretrato estético? Essa questão me interessa, porque tenho tentado 
dialogar com o autorretrato dos estudantes e fico me perguntando se 
as crianças produzem enunciados de auto-objetivação. Sem deixar de 
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falar que todos nós, aqui no grupo, precisaremos escrever um plano 
estético para enunciar na ciência. Seremos autores em nossas 
pesquisas e precisamos pensar em como reportar a palavra alheia e a 
nossa, na escritura!  
 — Não! Isso não é possível, Penosa — respondeu 
imediatamente Herculinda. — Não é possível criar um enunciado 
estético na autobiografia. Escutem o que Bakhtin diz falando sobre a 
construção da imagem externa do herói: 'É muito mais difícil produzir 
uma imagem completa da própria imagem externa na personagem 
autobiográfica de uma obra literária quando essa imagem externa,  
deve abranger o homem pleno. Desconheço tentativas bem sucedidas 
nesse tipo em uma obra de arte de peso.'50[...] 'Porque a imagem 
externa deve englobar, conter e concluir o todo da alma - o todo da 
minha diretriz volitivo-emocional e ético-cognitiva no mundo; essa 
função, a imagem externa comporta para mim apenas no outro: não 
posso perceber-me a minha imagem externa englobado e expresso por 
ela, minhas reações volitivo-emocionais estão fixadas aos objetos e 
não se comprimem numa imagem externamente concluída de mim 
mesmo. Minha imagem externa não pode vir a ser um elemento de 
minha caracterização para mim mesmo.'51  
 — Viram isso? Então não é possível uma autobiografia 
estética? Nem um autorretrato? — indagou Penosa, sempre buscando 
respostas. — É... Você está certa, Herculinda, concordo com você, 
realmente acho que não é possível. Até porque Bakhtin diz que eu, de 
dentro de mim, não tenho elementos para me dar acabamento. Se meu 
acabamento só pode ser dado pelo outro, como posso criar uma 
imagem externa de mim, se estou no autovivenciamento? Se nem meu 
corpo exterior vejo por inteiro? 'Vivencio minha imagem externa, os 
elementos expressivos do meu corpo, de dentro de mim, sob a forma 
de fragmentos dispersos,' 52  na  categoria  da  autossensação. 
Realmente... Não é possível — sacudiu a cabeça de um lado para o 
outro, um pouco inconformada com a resposta, porque via o estético, 
por intuição, em vários autorretratos fotográficos, mas ainda não tinha 
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elementos suficientes para afirmar suas características em um 
enunciado. Era o que buscava.  
 — Amiga, calma. Não surta não! Respire fundo! — chega 
Hospitaleiro novamente com um copo quentinho de café! A deliciosa 
fumaça que saía continha propriedades terapêuticas: sempre acalmava 
os ânimos e estimulava os estudos. — Vamos com calma, cotejando, 
fazendo uma penetração profunda. Bem, sabemos que Bakhtin estava 
interessado nas questões relacionadas à autobiografia, certo? Nos 
enunciados escritos e orais da vida e da literatura. Mesmo assim, ele 
fala de retrato e autorretrato em alguns momentos. Podemos olhar 
para alguns desses trechos e levantar pistas para pensar. Por exemplo, 
escutem o que ele diz sobre a possibilidade de criarmos enunciados 
estéticos para nossa vida, mesmo estando inacabados. 'Na vida estou 
em aberto, o que não está absolutamente em contradição com o fato de 
que eu mesmo e minha vida possamos nos tornar conteúdo de minha 
contemplação estética, desde que a visão estética não se transforme 
em confissão ou, se chegar a isso, deixará de ser uma visão estética.'53 
Por isso, existem obras que se situam na fronteira do estético e da 
confissão.  
 — Ai, Hospi! Jura? Onde você achou isso? — Penosa parecia 
não acreditar nas palavras que escutava. Ela se lembrava de já ter lido 
algo parecido em Bakhtin, mas naquele momento, de tanto estudar, já 
não tinha certeza se havia realmente lido ou se inventava sentidos. 
Tinha dado para isso: inventar coisas e colocar palavras na boca de 
Bakhtin!  
 — Está aqui, na página 60, do Para uma filosofia do ato 
responsável. E tem mais, não acabou não, amiga, não acabou não — 
continuou Hospitaleiro. — Precisamos ir escutando os textos, olhando 
atentamente para as palavras de Bakhtin para ir desenhando nossa 
compreensão. Tenho aqui outra pista, na página 13, do Estética, 
quando ele coloca a relação direta, sem desvios, do autor e do herói na 
autobiografia, logo no início do texto '...o autor deve colocar-se à 
margem de si, vivenciar a si mesmo não no plano em que efetivamente 
vivenciamos a nossa vida; só sob essa condição ele pode completar a 
si mesmo, até atingir o todo, com valores que a partir da própria vida 
são transgredientes a ela e lhe dão acabamento; ele deve tornar-se 
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outro em relação a si mesmo, olhar para si mesmo com os olhos do 
outro.' 54  Parece que existe, sim, possibilidade! Mas o autor, na 
autobiografia, precisa trabalhar o distanciamento para não cair em um 
discurso de autoconfissão. Ele precisa trabalhar o herói como um 
outro, porque em nome próprio o autor nada pode dizer esteticamente. 
A atividade estética pressupõe duas consciências que não coincidem. 
'Com um só e único participante não pode haver acontecimento 
estético; a consciência absoluta, que não tem nada que lhe seja 
transgrediente, nada distanciado de si mesma e que a limite de fora, 
não pode ser transformada em consciência estética[...].'55 
 — Engraçado, mas por que ele diz que não conhece obras bem 
sucedidas desse tipo? — interrogou Alice.  
 — Bem, se continuarmos a leitura, — continuou Freireana a 
discussão — olhando aqui no livro, podemos ver um outro ponto 
interessante! Ele fala, na página 139, que 'não lhe interessavam as 
autobiografias que visassem a fins práticos, ou que fossem 
comunicação de informação sobre si mesmo, mas estava interessado 
nas autobiografias que realizavam valores artístico-biográficos.'56 Ele 
não muda o nome do gênero, percebem? Chama os dois tipos de 
enunciados de autobiografia, mostrando que existe uma diferença 
entre elas. Penosa, será que, por cotejo, podemos pensar sobre 
autorretratos estéticos ou confessionais?  
 — Não sei. Será? Como ver essas características em um 
autorretrato? — Penosa continua desdobrando suas infinitas dúvidas. 
— Mas acho que podemos criar esse conceito por cotejo, sim. Bakhtin 
coloca que 'a autobiografia (descrição de uma vida), é a forma 
transgrediente imediata em que posso objetivar artisticamente a mim 
mesmo e minha vida. E que nela o eu-para-si (a relação consigo 
mesmo) não é o elemento organizador constitutivo da forma.'57 Por 
cotejo, poderíamos dizer o mesmo, que o autorretrato é a descrição de 
uma vida, realizado em uma linguagem não-verbal, e, no autorretrato 
estético o eu-para-mim não é o elemento organizador da forma. O que 
acham?  
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 — Não! Não podemos resolver isso assim tão rápido, Penosa! 
Ainda não estou segura para afirmar a possibilidade do autorretrato 
ser estético — fez uma reflexão Moyoyá. —  Escutem o que ele diz: 
'que nenhum reflexo de mim pode me concluir integralmente, porque 
minha própria palavra não pode ser a última palavra sobre mim, não 
pode ser a que me conclui. Para mim, minha palavra é ato, e este só 
vive no acontecimento singular e único da existência,'58 na página 
131, do Estética da criação verbal. 
 — Mas aí, neste trecho que você leu, Moyoyá, ele está falando 
do autoinforme-confissão! Está dizendo que no vivenciamento da 
vida, não tem como você dar acabamento a si. Isso seria a morte! No 
autoinforme-confissão lutamos pela pureza da autoconsciência, pela 
tentativa da relação axiológica solitária comigo. Não entram aí os 
elementos de transgrediência do outro. Mas para o autor sair da 
confissão e trabalhar esses elementos artisticamente na autobiografia, 
ele precisa trabalhar, ocupando 'uma posição firme fora de si mesmo 
encontrando um autor investido de autoridade e princípio, um autor-
artista como tal, que vence o artista homem.'59  Existe aí, sim, a 
possibilidade de uma auto-objetivação — colocou Varien'ka. 
 — Ok. Então vamos lá: podemos dizer, nesse estudo, que o 
autorretrato é a descrição de uma vida, em uma linguagem não verbal, 
que realiza valores artístico-biográficos, e que nele o eu-para-si não é 
o elemento organizador da forma. Que no autorretrato estético o 
artista precisa trabalhar o discurso para que ele ganhe um alto grau de 
alteridade, diferente do autorretrato confissão, em que o discurso se 
aproxima do autovivenciamento, e, por isso, tem baixo grau de 
alteridade, tendendo ao registro. Seria isso? Mas... Que valores seriam 
esses? Como vemos os valores biográficos estéticos no autorretrato? 
— pergunta Polina.   
 — Então... Não sabemos ainda! — disse Herculinda. 
 Silêncio absoluto.  
 O menor sussurro das folhagens não era escutado. Só se viam 
as páginas dos livros virando... virando... virando... Foi quando 
Varien'ka leu algumas anotações no livro: 
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 — 'De dentro do vivenciamento a vida não é trágica, nem 
cômica, nem bela, nem sublime para o indivíduo que a vivencia 
concretamente [...].'60 Ela só ganha esses valores quando é transferida 
para um plano plástico-pictural, fora do tempo fatal da própria vida. 
Só assim a vida ganha valores transgredientes.  
 — E aí? — perguntou Penosa, ansiosa por uma rápida 
explicação. 
 — E aí? ... Não sei... Calma, amiga... — respondeu Varien'ka. 
— Estamos tentando construir uma compreensão juntos, né? 
Aproximando textos e sentidos... Estou colocando mais elementos de 
Bakhtin em discussão! Esses valores podem ter relação com os 
valores biográficos que estamos buscando. Que valores biográficos 
damos a uma vida? Valores de uma vida "bela", "perfeita", valores de 
uma infância "amorosa"...  
 — Pode ser, os valores de uma vida humana, valores 
singulares e únicos — disse Penosa.  
 — Ôoo, gente! Vocês acham realmente que vamos conseguir 
ver os valores do estético só aqui, estudando a teoria? Claro que não! 
Precisamos dialogar com os enunciados concretos e ver a relação arte 
e vida. Não porque a arte representa ou adere à vida. Sabemos que não 
é por isso. Mas porque a 'afiguração de um texto se constitui na tensão 
dialógica da forma artística com os conteúdos extra-artísticos'61 —
Namoradeira bateu a mão na perna e falou com seu mineirês. 
 — Sim. Claro que não faremos isso abstratamente! Estamos 
ainda desenhando os elementos do estético para ver o que ainda não 
estamos vendo, para ver mais nos enunciados artísticos. Talvez seja 
importante criar também, com muito cuidado, uma chave de leitura 
para dialogar com os enunciados dos estudantes. Uma chave que não 
objetifique os sentidos dos enunciados! O que vocês acham? Será que 
conseguimos? Precisamos ver o distanciamento entre o autor e o 
herói, os indícios de alteridade e os valores estéticos biográficos nos 
enunciados, sem dar um fechamento aos sentidos! Entendem? Só 
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assim poderemos compreender no autorretrato as possibilidades do 
estético.  
 — É... E você vai precisar olhar, ao mesmo tempo, para os 
enunciados e estudar, estudar e olhar, Penosa... Tem que enfrentar as 
questões da linguagem fotográfica, da 'teoria da enunciação', do 
gênero... Já repararam uma coisa interessante? Atualmente não tem 
nada nos aspectos composicionais que defina um enunciado como um 
autorretrato! Os artistas têm criado retratos de si com imagens muito 
diversas e que não possuem nenhuma relação com a imagem externa, 
física, do artista-homem. Hoje a imagem de uma flor pode ser um 
autorretrato.... uma cadeira... uma maçã verde... — colocou toda 
sorridente, como sempre era, Alice, mergulhada em suas pesquisas 
sobre 'Retrato de e na escola'.  
 — Há! Há! Há! — quebra a conversa rindo Polina, fazendo 
uma careta, olhando quase vesga para a ponta do nariz. — Acho que a 
imagem de um gambá pode ser meu autorretrato! Não, não, não, 
gambá não... Até gosto da cara que ela faz quando leva um susto... 
KKKK, a bichinha fica tipo congelada, dura... se fingindo de morta! 
Mas acho que um graveto pode ser o meu! 'Um gravetinho 
pequenininho, difícil de quebrar! Um graveto mínimo, que, pra 
quebrar, só com precisão cirúrgica'. Contudo, mesmo sendo pequeno, 
INCENDEIAAAAAA! HAAAA!HAAA! — solta um som grosso e 
assustador. Um efeito sonoro desses de filmes de terror.  
 — Um rabo pode ser o meu! — pulou rindo Moyoyá. 
 — Um p... — Herculinda nem completou a frase e foi cortada 
por Penosa: 
 — Parem de rir!! O assunto é sério. Vocês não percebem? 
 Quanto mais pedia, mais os amigos riam e criavam, 
gargalhando, uma imensa lista de Escatologias para Autorretratos. 
Namoradeira, como sempre atenta e cuidadosa com todos, tentava 
conciliar a situação: 
 — Ohhh, gente! Vamos parar de implicar com ela! — falou, 
ela mesma em transbordando em lágrimas ...  
 — Tudo bem! Vamos ficar sérios, Penosa. Todos sérios! — 
ordenou alto Alice com o dedo esticado para o grupo. Estava com o 
semblante sisudo, mas se controlando para não rir.  
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 — Agora, gente, falando, sério, bem sério, — disse Polina —  
tenho estudado com Alice sobre retrato e autorretrato e ela tem razão. 
Não tem nada na composição desse tipo de enunciado que determine o 
gênero. Lemos juntas o livro Pensar em não ver, de Derrida, e ele 
chamou nossa atenção para o fato de que 'o autorretrato se faz por um 
ato discursivo, quando o autor assina ao lado da imagem: "Isto é um 
autorretrato", definindo assim o conteúdo temático do todo do 
enunciado.'  
 Todos continuavam prendendo o riso por entre os dentes, com 
livros, cadernos, cafés, bolos, folhas de anotações nas mãos e 
pensando nas escatologias criadas. Isso não invalidava o fato de que 
sabiam que a reunião era extremamente importante. Mas, de repente... 
O estudo que avançava pela manhã foi interrompido abruptamente 
com um grito!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 — Ecaaaaaa!!!! Uma coisa na minha cabeça! — gritou Penosa, 
agora enojada também, depois que um pastoso e verde excremento de 
ave, um pouco amolecido, escorria pelo seu cabelo, vindo lentamente 
em direção a testa e olhos. Todos voltaram a rir, só que ainda mais 
forte, com a 'rica oferenda enviada do céu pelos deuses!' (como se 
medir a intensidade do riso fosse possível, quando aquele grupo 
começa a rir). Riam escancaradamente e sem constrangimento, da 
amiga!  
 Penosa levantou aborrecida, procurando, desesperada, um 
papel para limpar a caca que havia caído no rosto. Quando, naquele 
instante, dois pássaros chegaram agitados, batendo asas, rodopiando, 
bem esbaforidos, soltando penas para todos os lados! Depois de vários 
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voos rasantes sobre os amigos do grupo, as aves pousaram no meio da 
roda. Uma delas estufou o peito e, sem esperar um segundo: 
 — Booooaaa tarde, Sras. e Srs.! Viemos em nome da 
passarada. Fomos escolhidos para trazer um comunicado importante 
pra vocês! KrKr! — coçou a garganta, e, empostando a fina voz, 
continuou. — Em uma Assembleia Extraordinária realizada hoje mais 
cedo, pela manhã, no alto desse pé de abakhtin, — apontou com a asa 
para o topo da árvore —  nós, pássaros, decidimos que, a partir da 
presente data, sairemos da história da fotografia! Escolham outro 
bicho, se quiserem, porque nós não ficaremos mais nessa história.  
 Todos do grupo se olharam espantados! Com os OlhOs bem 
arregalados! Sem acreditar no que estavam escutando. Pássaros 
falando? E como poderiam colocar tal questão! Todos do grupo se 
entreolharam e cochicharam, falavam uns com os outros, sem 
entender muito bem o que acontecia.  
 Os pássaros permaneciam pousados, firmes, com o peito 
estufado, olhando de rabo de olho para os integrantes do grupo, 
esperando uma reação. Até que Hospitaleiro, sempre acolhedor, 
levantou da cadeira, arrumou a blusa, foi até o centro da roda, se 
abaixou, pegou os dois pássaros delicadamente com a palma das 
mãos. Em seguida, pegou um copinho com água e ofereceu aos dois 
esbaforidos, acompanhado de uns biscoitos de nata. Depois que 
pareciam mais calmos, Hospitaleiro disse:  
 — Calma, queridos! Não estamos entendendo bem a questão. 
Estamos com uma certa dificuldade de acompanhar o que disseram. 
Estamos aqui estudando enunciados estéticos, autorretrato como 
escrituras de si, e vocês aparecem do nada e chegam falando isso! Que 
tal vocês começarem novamente, se apresentando, dizendo quem são? 
Pode ser um bom começo. — O grupo parou para escutar, 'chocando 
ovos da experiência.'  
 — Sou a Periquita. 
 — Sou o Pássaro de Fogo. 
 — Que estranho esse nome! Nunca ouvi! — cochicou 
Namoradeira ao pé do ouvido de Freireana.  
 — É uma longa história. Depois conto melhor — falou o 
Pássaro, lançando um olhar penetrante para Penosa, que fez uma cara 
de quem entendeu a situação. 
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 — Estamos aqui em nome da passarada — continuou 
Periquita. — Nos reunimos lá no alto da árvore, hoje cedo, e 
decidimos em conjunto que queremos sair de vez da história da 
fotografia! Não queremos ser mais o "Olha o passarinho". Escolham 
outro bicho para ocupar nosso lugar.  
 Herculinda olhou para todos e, sem se controlar, soltou uma 
gargalhada muuuuuito alta! Deu um pulo da cadeira e, gesticulando, 
respondeu: 
 — O que é isso? Parece maluquice! Não é tão simples assim, 
Sra. Periquita e Sr. Pássaro de Fogo! São anos de fotografia! Quase 
dois séculos! E agora vocês querem sair? O que diremos a todos? 
Vocês fazem parte da vida e da memória de milhares de pessoas. Não 
podem sair assim e sem uma explicação, sem um motivo plausível. 
 — Sim. Podem dizer isso a todos. Simples assim, Senhorita 
Herculinda. Simples assim! Há muitos anos, quando a fotografia foi 
criada, ficávamos ao lado da câmera. Ficávamos por horas, 
imobilizados, sem voar, enquanto vocês criavam essas imagens 
terríveis trancando as pessoas em pedaços de papel!! Achamos essa 
prática de imobilização assustadoraaaa! — esbravejou o Pássaro 
aborrecido. — E tem mais, atualmente a fotografia é realizada em uma 
fração de segundo e estamos sendo desprezados por todos! Ninguém 
mais nos chama! Pelos motivos aqui citados, decidimos sair! — 
Mesmo parecendo zangado, era possível perceber no fundo um tom de 
tristeza nas palavras do passarinho. 
 — Haaaa! Gente! Coitados! — exclamou Moyoyá com voz de 
compadecida. — Mas vocês gostavam dessa função? Gostavam?  
 — Claro que não, Sra.! — Periquita piou enlouquecida, 
sacudindo a cabeça de um lado para o outro. — Claro que não! Não 
nascemos para isso. Adoramos a liberdade e o voo! Na verdade, acho 
que muitos colegas gostavam — falou virando o rosto e apontando o 
bico para o Pássaro de Fogo. — Não de ficarem presos, obviamente 
que não, mas gostavam da proximidade e do contato com as pessoas. 
Alguns sentiam um certo orgulho por sermos OS escolhidos. Mas, em 
uma votação apertada, a maioria ganhou e nós decidimos, então, sair 
de uma vez por todas. Agora, com os celulares, então, poucos nos 
chamam! Nessas selfies que vocês fazem o dia inteiro, entre o braço e 
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a máquina, não tem espaço para nós. Vocês precisam encontrar outro 
bicho para colocar no nosso lugar. 
 O grupo se olhou sem saber o que dizer. Todos continuavam 
estupefatos! Era um misto de espanto, tristeza pelos pássaros e 
discordância. 
 Freireana arriscou um comentário, com seu jeito sempre 
apaziguador e tranquilo de falar: 
 — Gente, esses pássaros têm uma certa razão, né?... Hoje em 
dia ninguém mais diz "Olha o passarinho"! Eles estão ficando 
totalmente de fora. Entendo o que estão sentindo. Mas, não estou certa 
de que sair seja a melhor solução.   
 — Por isso estamos falando com vocês aqui... Com esses 
telefones com câmera e visor na tela, as pessoas conseguem se ver no 
momento de fotografar, como se estivessem em um espelho — falou 
bem aborrecida a Periquita. — Ficam horas fazendo bicos, caras e 
caretas, encolhendo a barriga e arrumando os cabelos, mas nem se 
lembram de nos chamar!  
 — Hum... É verdade! Nas selfies realmente é mais difícil para 
vocês entrarem — falou Penosa, se dirigindo ao Pássaro de Fogo. — 
Porque o espaço entre o braço e a câmera é curto... mas não só por 
isso... Acho que ela é menos alteritária também e por esse motivo não 
precisa do outro... 
 Ficou pensativa Penosa. Porém, depois de alguns breves 
segundos de silêncio percorrendo com os olhos a natureza ao seu 
redor, persistente na pesquisa que fazia, voltou-se para o grupo e 
continuou com seus pensamentos:  
 — Queridos, é isso: essa questão da selfie e do espelho está me 
fazendo pensar que o autorretrato tipo selfie, desses rápidos em que a 
pessoa aparece na foto para mostrar um cenário ao fundo, ou sozinha 
mesmo, só para compartilhar o corpo, ou momentos de êxito e 
felicidade, nas redes sociais, pode ter relação com o autorretrato 
confessional, com fins práticos! O que vocês acham? Essas fotografias 
geram uma imagem em que o herói não coincide com o sujeito da 
vida. Tudo bem, já vimos que a coincidência não existe, porém, a 
questão é que elas são imagens criadas com uma função de registro, 
no autovivenciamento da câmera! Poderíamos dizer que elas têm 
pouco grau de alteridade? A pessoa cria nessas selfies uma imagem 
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como se estivesse no espelho, tentando controlar a ilusão de que é ela 
mesma na fotografia e não se fazendo como um outro! Eu acho! — 
exclamou Penosa, falando alto e arregalando mais ainda seus grandes 
os olhos. — Tudo bem, sei que não podemos resolver isso de forma 
abstrata, estou de acordo com Moyoyá, sem olhar para imagens, para 
autorretratos em selfies! Mas acho que podemos deixar isso como 
pista! 
 — Para ser estético, o enunciado não pode ser realizado no 
autovivenciamento, já falamos isso aqui hoje. A criação da imagem no 
autorretrato estético é diferente da imagem ao espelho, porque o 'autor 
precisa encontrar uma posição firme fora da personagem, para que 
ela se torne um fenômeno esteticamente acabado, uma personagem'62 
— complementou Alice, ajeitando os óculos enquanto lia suas 
anotações. 
 — Mas, ao mesmo tempo, fico pensando, o visor da câmera, 
assim como o espelho, poderia ser um recurso, nesse momento, para 
ajudar a enformar a imagem externa do herói — voltou Penosa com 
suas questões. — Não sei... Essa linha entre a alteridade e a tentativa 
de identidade é muito tênue e complexa! Bakhtin denuncia a falsidade 
do homem diante do espelho, a falsidade de pensarmos que aquela 
imagem que vemos somos nós. Quando estou ao espelho, é apenas 
minha imagem externa refletida que vejo, eu não estou de dentro da 
imagem, continuo em mim, no meu autovivenciamento. O reflexo que 
vejo é a imagem que faço de mim possuído por um outro naquele 
instante, por isso surge um estranhamento quando nos vemos 
refletidos! Eu mesma sempre levo um susto quando me vejo! Tem 
sempre algo antinatural em mim. Faço pose, faço várias expressões 
que penso que o outro gostaria de ver em mim e que eu penso que o 
outro vê em mim, 'expressões que lutam e entram em simbiose causal 
no meu rosto refletido.'63 Não me avalio para mim mesmo, mas para 
os outros e através dos outros. No vivenciamento do espelho, ainda 
sou eu na vida, fazendo-me de dentro. Ali não tem herói! — falou 
Penosa, lembrando das palavras de Bakhtin. — Acho que o espelho 

                                                             
62 M.Bakhtin, O autor e a personagem, Estética da criação verbal, 2011, p.15. 
63 M.Bakhtin, A forma espacial da personagem, no mesmo texto, p.31. 
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até pode, sim, 'oferecer material para uma auto-objetivação'64 do autor, 
mas o trabalho de 'depuração da expressão do rosto refletido, esse 
trabalho de criação de um herói, só acontece com o artista ocupando 
uma posição firme fora de si mesmo, um autor que vence o artista-
homem'65. Isso que não tem relação com a representação direta, é bem 
mais complexo! 
 — Engraçado... Essa relação do espelho com a arte é muito 
antiga, né? Tem a ver não só com a questão do autorretrato, mas com 
a própria arte. Platão já falava da pintura como um espelho, uma 
duplicação da realidade — disse Platônico, ampliando o diálogo 
trazendo os filósofos gregos. — Como se a arte refletisse a realidade! 
Essa tensão arte/realidade perpassa séculos!  
 — Hum... Se for para pensar em uma metáfora de superfícies 
refletoras e a arte, prefiro a de Calvino, que, diferente de Platão que 
via a arte como uma atividade menor, faz uma linda analogia da arte 
com o escudo de Perseu! 'Calvino diz que a arte, assim como o 
escudo, reflete a vida, mas não diretamente, e sim obliquamente. A 
arte, para ele, é a forma que temos de olhar para a vida sem sermos 
petrificados pela Medusa, pelo rotineiro, que vem nos matando. A arte 
permite ver aquilo que olhando diretamente para a vida seria 
impossível de ser visto'66 — disse Herculinda transbordando seus 
conhecimentos mitológicos. — A arte permite ver a vida 
obliquamente, com o 'rabo do olho', e criar, no mesmo processo, 
outros mundos possíveis. Faz ver o que ainda não vemos, afigurando 
duas faces da mesma mirada para o mundo. 
 A conversa seguia sobre as questões o olhar... Por entre mitos, 
histórias e lendas... Os pássaros ali parados, escutando. Até que 
Periquita aflita não se aguentou e interrompeu o fluxo que seguia: 
 — Vocês estão me confundindo com tudo isso de espelho e de 
reflexo! Estão querendo FUGIR do assunto? — retrucou zangada a 
passarinha, confusa no meio daquela conversa toda.  

                                                             
64 M.Bakhtin, A forma espacial da personagem no Estética da criação verbal, 2011, 
p.30. 
65 M.Bakhtin, no mesmo texto, p. 31. 
66 Í.Clavino, Lezioni americane, 2016, p.60. 
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 — Num é que Periquita tem razão! Estamos partindo para 
outras questões. Vamos voltar ao problema deles — concordou 
Namoradeira, cheia de PeNa dos passarinhos.  
 — Não gente, não estamos fugindo, estamos falando sobre as 
mesmas questões — colocou Alice. 
 No mesmo instante que Periquita falou, Polina e Penosa 
imediatamente se entreolharam. "Como assim fugindo?", pensaram. 
As pupilas dos seus olhos dilataram e elas travaram um diálogo 
profundo cruzando olhares assustadores! Eram chegadas a pássaros 
aquelas duas, possuíam 'mil pássaros pelos céus' de suas cabeças. Não 
gostaram do tom de acusação da passarinha, mesmo percebendo 
aquilo que, no fundo, os pássaros realmente queriam. Todos do grupo 
eram um pouco AtrapalhAtos, eles próprios reconheciam! Mas dizer 
que estavam fugindo do assunto... Ah! Isso elas não deixariam!   
 Os encontros deles aconteciam de uma forma "um pouco 
desorganizada", diriam alguns desavisados. Quando começavam o 
estudo, normalmente partiam de uma questão, mas, logo no início, um 
deles cortava o fluxo do pensamento que seguia, com uma outra 
questão, e, depois de um tempo de diversas outras conversas se 
cruzando, aquele primeiro assunto interrompido ressurgia, mas uma 
parte dele, às vezes não. Um puxava o tema do estudo para um lado, o 
outro levava para o outro... Não seguiam uma "ordem linear", 
concluiriam os que observam de longe. Chegaram até a fazer (algumas 
poucas vezes, é verdade) uma tentativa de planejamento. Passaram 
horas desenhando um "plano de estudo" para o semestre. Fizeram 
desenhos, setas, pintaram palavras de todas as cores... Mas, na semana 
seguinte, sem nunca se afastarem dos grandes temas e debates do 
círculo bakhtiniano, estudaram, firmemente, justamente aquilo que 
não havia sido combinado de estudar!  
  Não pensem que essa dinâmica acontecia "por acaso" ou 
"aleatoriamente"! Não! Existia uma metodologia de estudo aí. Juntos a 
Iluminura (e somente com ela isso era possível) construíram um modo 
de estar juntos baseado em outra lógica, diferente da lógica do estudo 
sequencial do tempo linear! Com Iluminura, viviam o tempo 
explosão! Da explosão causada pela faísca que surge quando uma voz 
humana encontra outra voz e, juntas, elas alteram e reconfiguram 
totalmente o fluxo do acontecimento aberto e em devir! Nessa 
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dinâmica, eles seguiam lendo profundamente e, cada vez mais, 
alargando-se amorosamente, a cada encontro, como um grupo 
bakhtiniano deve viver a imponderabilidade dos eventos da vida. 
Agora, dizer que fugiam de um assunto... Ah! Isso aquele grupo não 
fazia!  
 Até então, Polina e Penosa estavam muito tocadas pelo 
acontecimento e sensibilizadas pela aflição dos bichos, mas acabaram 
não gostaram da colocação de Periquita. Polina, um pouco irritada, 
subindo os óculos amarelos que escorriam pelo rosto, feito lesma em 
parede, virou o rosto, olhou firme para os pássaros e, lançando uma 
pisca-lhama (piscada de lhama: aquela que o olho fecha e abre em um 
intervalo de 2 minutos), disse enrouquecendo a voz e apontando o 
dedo para a passarinha: 
 — Olhaaaaaa aquiiiii, Sra. Periquita. Não! Nós não fugimos de 
assuntos! Estávamos aqui estudando as questões do autorretrato 
estético quando vocês chegaram. E pensar a nossa relação com o 
espelho tem tudo a ver tanto com o retrato de si estético como com a 
fotografia, pois os dois podem ser mortificadores. Os dois podem 
tentar fixar sentidos, como no autorretrato confessional, ou na 
fotografia de registro, como podem, da mesmo forma, ser artísticos, 
criadores de novos sentidos. Nós estamos discutindo as mesmas 
questões. Mas a Sra. está nos ofendendo!  
 Periquita baixou a cabeça. Entristeceu. Tinha agido e falado 
por impulso. 
 — Desculpe, Sra. Polina. Passei do tom, né? Mas me 
descontrolei porque tudo isso está me deixando depenada! — 
respondeu Periquita, envergonhada. 
 — Entendo a Sra. Mas precisamos ter calma e pensar com 
profundidade na situação. Nós podemos ajudar vocês — disse Penosa. 
 — Não queremos ajuda! — falou zangado o Pássaro de Fogo. 
 — Acho que querem sim! Vamos aos fatos — afirmou bem 
segura Penosa, lendo o verbal e o extra-verbal das enunciações, 
percebendo o tom de tristeza recorrente nas colocações dos pássaros. 
— Vejam... estamos aqui escutando as questões de vocês e 
pensando... Se compreendemos bem... Vocês estão anunciando que 
sairão da história da fotografia. Certo? Mas acho que, se estão 
anunciando, é porque, no fundo, no fundo, não querem sair.  
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 — Concordo! Se quisessem mesmo, teriam tomado essa 
decisão e pronto. Não vinham nos avisar. Alguma coisa me diz, meu 
instinto águia, talvez, que vocês querem ficar... Alguma coisa aí não 
está bem resolvida! — disse Polina. 
 Periquita e Pássaro de Fogo não deram o braço a torcer. 
Permaneceram imóveis, escutando Polina, que continuou: 
 — Vocês disseram que sairão porque ficavam presos durante a 
fotografia. Mas, se não precisam mais ficar parados ao lado da 
câmera, esse já não é um problema para a passarada. Essa questão está 
resolvida!  
 — Tudo bem, concordamos: essa não é a pior de todas! Mas e 
as outras? — perguntou o Pássaro de Fogo, levantando as duas 
pequenas asas para frente, como se esperasse uma solução. 
 — Antes de continuarmos a falar dos outros motivos 
levantados, precisamos fazer uma pergunta que pode ajudar a resolver 
o problema. Vocês começaram a ser chamados para o retrato quando 
surgiu a fotografia, certo? Somente na fotografia. Por que no retrato 
pintado vocês não eram solicitados? Já pensaram sobre isso? — 
Penosa fez um breve provocação. 
 — É ... que... sabe... não sei! Nunca pensamos sobre isso! O 
retrato pintado existe há tanto tempo! Deve ter relação com esse 
desejo que o homem tem de ser imortal! — falou Periquita 
gaguejando. — Ele começou em Roma... Talvez... 'Ou na Grécia 
antiga, quando começaram a pintar os deuses com semblantes 
humanos', alguns dizem... Não sei bem. Ouvi dizer pelos Íbis brancos 
que lá no Egito antigo, em 'Fayum', pintavam as pessoas vivas, de 
maneira bem realística, para que estes retratos fossem colocados em 
seus caixões. Elas precisavam ser retratadas bem parecidas, para que 
fossem reconhecida depois da morte, diferenciada dos outros homens. 
Mas sinceramente não sei quando surgiu o retrato. 
 — Seria bom saber! Talvez isso ajudasse a entender como 
vocês entraram na linguagem fotográfica, antes de quererem sair dela! 
— retrucou Penosa. 
 — Se é que vão conseguir sair! — sussurrou Polina baixinho, 
por entre os dentes.  
 — Hum... Seria... pooorrrquueeee, na pintura, o pintor demora 
muitos dias fazendo um retrato? Leva semanas, às vezes, anos? Na 
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pintura o tempo é outro! É diferente do tempo da fotografia — 
levantou o Pássaro. 
 — Já escutaram o caso da moça do 'Retrato Oval'? Não? Ah!, 
coitada! Morreu! — contou comovida Periquita. — O pintor passou a 
vida toda pintando o retrato bem realista da esposa que era jovem, 
linda, cabelos radiantes, tão adorável quanto alegre. Mas, quando 
terminou a pintura, depois de ter ficado tão obcecado pela busca de 
"perfeição" do seu trabalho, olhou finalmente para ela e viu que estava 
morta! Ah! Pobrezinha. Mas realmente não sei os recursos que ele 
usou para que ela ficasse ali, tanto tempo POUSAndo pra ele  
 — Pousando ou posando? — arguiu Penosa. 
 — Pousando — respondeu a passarinha. — Não importa. Ela 
ficou lá, até morrer! Alguns pintores pintam a partir de um esboço. 
Ele deveria ter feito o mesmo! E outros, muitas vezes, nem precisam 
ter o modelo por perto na sua frente, pintam de memória mesmo — 
continuou a Periquita.  
 — É isso! Vocês chegaram no ponto que queríamos! Vejam, 
seja 'diante do modelo, ou do esboço, o pintor sempre pinta de 
memória. Ele não pode olhar para a pintura e para o modelo ao 
mesmo tempo! Ele precisa escolher ver o modelo ou ver o traço na 
tela. Mesmo que a imagem criada seja a mais realística possível, ele 
não está em relação direta com as coisas, mas trabalha preso entre 
duas prisões: a ausência da imagem que viu e não existe mais, porque 
o pintor já voltou os olhos em direção à tela, e a ausência da imagem 
que ainda não existe, que vai aparecer quando ele tatear a tela com o 
traço'. 'Sem essa ausência, segundo Derrida, não existiria nem pintura, 
nem filosofia, nem literatura'. Por isso não podemos pensar que o 
retrato pintado, feito com tinta e pincéis em uma tela, tem relação 
direta, de "representação" do modelo. Alguém aqui já viu a Monalisa, 
mulher, na vida? Não! Quem garante que ela era igual ao retrato da 
mulher pintada? Ninguém! E, mesmo que fosse parecida, porque 
existiu nesse período do Renascimento, período em que ela foi criada, 
uma intenção de semelhança física no retrato, não podemos perder de 
vista que a pintura não é cópia, é criação! É escolha. O artista 
seleciona, deixa aspectos de fora, acentua outros. O artista tateia e 
avança na invisibilidade. É sempre em ausência — continuou Penosa. 
— E o mesmo ocorre na fotografia, que é texto, é criação de um 
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discurso, não é só imobilidade. Percebem? Estamos discutindo duas 
faces da mesma questão: a fotografia pode não ser só uma prática de 
fixidez, assim como um autorretrato pode ser artístico. 
 — Não! Negativo! — gritou discordando imediatamente 
Periquita, colocando uma asa na cintura e batendo várias vezes um 
dos pezinhos no chão, demonstrando absoluta segurança no que 
falava, desafiando Penosa. — Na fotografia isso é totalmente di-fe-
ren-te! Não dá pra criar um retrato sem o retratado! O retrato na 
fotografia só é feito quando a luz toca a pessoa retratada. A pessoa 
tem que ficar fixa e depois fica congelada também no papel! Vemos 
isso diariamente! — falou nervosa. 
 — Sim. Alice, fala para ela — Penosa pediu ajuda à amiga que 
mergulhava nas questões da fotografia. 
 — O referente da fotografia precisa estar presente, 'a coisa 
necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual 
não haveria fotografia.'67 A Srta. está certa. 'A pintura combina signos 
que certamente têm referentes, mas esses referentes podem ser e na 
maior parte das vezes são "quimeras". Na fotografia jamais podemos 
negar que a coisa esteve lá.'68 Barthes diz que 'a fotografia traz 
sempre consigo seu referente, ambos atingidos pela mesma 
imobilidade amorosa ou fúnebre, no âmago do mundo em movimento: 
estão colados um ao outro, membro por membro, como o condenado 
acorrentado a um cadáver em certos suplícios; ou ainda semelhantes 
a esses pares de peixes (os tubarões, creio eu, segundo diz Michelet) 
que navegam de conversa, como que unidos por um coito eterno.'69 
'Quando vemos uma fotografia, tocamos em algo/alguém que existiu. 
A foto é literalmente uma emanação do referente. Alguém esteve ali e 
foi tocado pela luz e agora eu a toco quando vejo'! Mas mesmo assim, 
como a pintura, a fotografia é escolha, é criação. O fotógrafo sempre 
faz escolhas.. 
 — Será por isso que vocês fotografam tanto? Para garantir a 
existência das coisas e dos momentos? Como se aquilo que não fosse 
fotografado, não existisse mais para vocês? Lembrei de Antonino — 
disse Pássaro de Fogo. — Lembrei dele agora. Escutei essa história 
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hoje, pela manhã. Sem saber o que escolher, o que 'se afogaria na 
sombra incerta da lembrança,'70 fotografou Bice o tempo todo, até 
enlouquecer! Mas... estou aqui pensando, tem algo de estranho, 
porque vocês fotografam muito querendo registrar tudo, e, ao mesmo 
tempo, as fotografias parecem ser feitas para serem esquecidas! Hoje 
vocês nem fazem mais álbuns de fotografia! Fazem muitos retratos, 
sim, mas logo depois que compartilham, eles são rapidamente 
esquecidos...  
 — Sim e não, Sr. Pássaro de Fogo — respondeu Penosa. — 
Ou talvez. O surgimento da fotografia trouxe questões complexas para 
nossas vidas, devemos assumir! Mudou nossa forma de ver o mundo! 
Por exemplo, na arte, ela trouxe a 'perda da aura do objeto artístico, 
ao possibilitar a sua reprodução em larga escala! A arte sempre foi 
reprodutível, nós sabemos, mas nunca antes as obras foram 
reproduzidas em larga escala! Isso trouxe um deslocamento da obra 
do seu contexto, abalando a sua tradição, colocou o obra em lugares e 
situações inatingíveis ao próprio original.'71 Podemos pensar na Santa 
Ceia, pintada por Leonardo da Vinci, criada para ficar na parede de 
um monastério, sendo contemplada por poucos. Hoje, sua cópia foi 
espalhada por todo o planeta! Por outro lado, a fotografia 
democratizou a obtenção da imagem. Antes de surgir a câmera, só os 
pintores e desenhistas faziam retratos e era algo caro. Com a 
fotografia, qualquer pessoa pode fazer o que antes era privilégio de 
alguns. Claro que todo esse processo exerceu um fascínio! Agora 
vemos coisas antes impossíveis ao olho nu. Posso ver o cume de uma 
Catedral gótica, de dentro da minha casa. E até mesmo o bater de asas 
de um beija-flor! 
 — Em certo sentido, você tem razão, Pássaro de Fogo. A 
fotografia tem hoje um 'grande valor enquanto novidade, 
informação' 72  fresca — continuou Alice. — Depois, cai no 
esquecimento. Acho que podemos voltar a essa questão em outro 
momento, e pensar mais sobre o que nos motiva fazer tantas 
fotografias. Mas, agora, precisamos reafirmar para vocês que, mesmo 

                                                             
70 Í.Calvino, As aventuras de um fotógrafo, em Os amores difíceis, 2013, p.45. 
71 W.Benjamin, A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, 2012, 
p.31. 
72 W.Benjamin, O narrador, em Obras escolhidas, 2012, p.220. 



 111 

tendo o referente presente na fotografia não podemos esquecer que ela 
também é discurso, é texto, é criação! Sabemos que foi o seu 
surgimento muito ligado a práticas de identidade, de memória, de 
registro, tendendo à indicialidade. Mas o retrato na 'fotografia pode, 
assim como o autorretrato, se livrar do visível, do caráter indicial de 
vestígio, e trabalhar na tensão do que está sendo visto e ocultado.'73  
 — Como assim? — perguntou o Pássaro. 
 — Por ser muito próxima ao referente, muitas vezes, no seu 
percurso de compreensão, a fotografia tende à indicialidade e 
convencionalidade. As pessoas não percebem que um enunciado 
fotográfico é uma construção imagética, uma seleção, uma 
composição, e vão direto ao referente. Porém, o fotógrafo também 
seleciona, monta a cena, cria o enunciado, trabalha com signos, como 
a luz, o ângulo, os planos, com a cor, a composição etc. — prosseguiu 
Alice. — A fotografia não congela nem retrata o que está lá, mas tece 
uma trama, uma história. 'Só aparentemente há um congelamento! Ela 
sempre mostra escolhas, ocultações e revelações da vida cotidiana.'74  
 — Isso mesmo! Ela traz uma ambiguidade no seu discurso. 
'Traz a imagem viva de uma coisa morta, que já não está lá. Ao 
mesmo tempo, a coisa viva está imobilizada na imagem, como morta. 
É uma imagem que produz a morte ao querer conservar a vida'75 — 
disse Fiamundo.  
 — Pássaro, não pensem na fotografia somente como fixidez — 
falou Penosa. — Não! A fotografia também pode migrar de sentidos 
rapidamente! Num bater de asas, ela pode sair da representação e 
rigidez para a libertação do olhar, não o deixando pousar! É verdade! 
Temos que pensar que ela pode ser um discurso de afiguração! O 
fotógrafo pode ir além do registro e trabalhar pela alteridade do 
enunciado! Liberar a valência icônica da fotografia. Nesses textos 
icônicos a gente não vê só o que está visível, mas vê, da mesma 
forma, o invisível, porque eles abrem o voo para novos sentidos e 
liberam da gaiola os sentidos aprisionados do cotidiano. 

                                                             
73 L.Ponzio, Visões do texto, 2017, p.68. 
74 J.Martins, Sociologia da fotografia e da imagem, 2013, p.37.  
75 R.Barthes, Câmara clara, 2012, p.74. 
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 — Então, vocês estão dizendo que nós não estávamos sendo 
usados só para uma tentativa de imobilização da vida, só para uma 
prática de morte? Mesmo quando os fotógrafo buscavam  uma pose 
frontal, fazendo todo mundo olhar fixo para a câmera, também 
criavam discursos? — Periquita perguntou depois de voar e pousar no 
ombro de Polina. Parecia se entregar e se aproximar dos sentidos 
enunciados. 
 — Sim. E por isso vocês não gostavam duplamente dessa 
prática! Porque precisavam ficar parados e porque pensavam servir 
para a construção de um discurso de imobilidade! — colocou Alice. 
 Pássaro de Fogo também se rendeu ao que escutava, voou e 
pousou na perna de Polina. 
 — Mas se vocês gostam do contato com as pessoas, não saiam 
dessa história! Vou dizer uma coisa pra vocês: 'não podemos mudar o 
aspecto efetivamente material do passado, mas podemos atualizá-lo 
com novos sentidos.'76 Não pensem que vocês participavam de uma 
prática de morte! Pensem que vocês participam de muitos momentos 
de criação de outras vidas, outros mundos! De renovação e criação de 
sentidos — Polina tentou sensibilizar e convencer os pássaros.  
 — Não tomem essa decisão sem nos escutar! — falou bem 
animada Herculinda. — Gostaríamos que vocês ficassem. Vamos 
continuar criando movimentos e práticas para estarmos juntos na vida 
e no planeta: bicho, homem, luz, pedra, ar. Os tempos mudaram... Não 
temos como voltar os acontecimentos e o desenvolvimento da 
tecnologia, mas podemos sempre escrever a história de outras 
maneiras! Podemos escrever uma memória de futuro, para que 'as 
pedras possam voltar a conversar com os homens', mulheres, animais 
e plantas!  
 — Mas como poderíamos fazer? — perguntou Periquita. 
 Neste momento, mais dois pássaros desceram da árvore, 
Viuvinha e Cacatua, e se acomodaram nas pernas e cabeça de Polina, 
que já falava sem gesticular, quase imóvel, tomando cuidado com as 
aves.     
 — Pensei em duas propostas! — disse Polina toda animadinha.  

                                                             
76 M.Bakhtin, Metodologia das ciências humanas, no Estética da criação verbal, 
2011, p.396 e p.410. 

Walter Benjamin  
O narrador, em 
Obras escolhidas, 
2012, p.227. 
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 — Nossa! Você tá toda propositiva hoje! — riu debochando 
Hospitaleiro. 
 — Vou falar a primeira. A segunda acabei de esquecer. 
 — Como assim? Já esqueceu? — Periquita perguntou sem 
entender nada. 
 — É. Esqueci. Acabei de esquecer. Tenho memória de 
borboleta! Mas uma das propostas é a seguinte: E se vocês não 
ficarem esperando para serem chamados? Vocês podem aparecerem 
nas cenas por conta própria? — Polina sugeriu muito empolgada.  
 — Isso aí! Não fiquem só se lamentando. Invertam essa 
lógica! — incentivou Penosa. 
 Periquita e Pássaro de Fogo se olhavam com sorrisos nos 
olhos! Nesse momento, outros diferentes pássaros desceram e foram 
pousando um a um na cabeça, braços, pernas e ombros de Polina. 
Pareciam gostar do que escutavam!  
 — Hum!!! — falou Pássaro de Fogo. — Tipo: podemos voar 
ao redor dos fotógrafos? Podemos invadir em bando as fotos! Fazendo 
a maior arruaça!  
 — Ótimo! Acabem de vez com a fixidez dos que ainda pensam 
que fotografia é congelamento, é representação! Vocês podem ainda 
aparecer em um cantinho, sutilmente, desviando o olhar da rigidez da 
visão frontal... — sugeriu Penosa. 
 Polina falava, Penosa continuava, Alice complementava, 
Herculinda gesticulava ...  
 Até que... De repente, Hospitaleiro bateu uma palma bem forte 
e disse todo animado: 
 — Pausa para o caféeeeee! 
 Mas ele não imaginava que o som do toque de suas mãos 
ecoaria com tamanha altura e espantaria os pássaros que, assustados, 
voaram em revoada! Só deixaram penas ...  ca in do ...  l e n t  a   m    
e     n     t    e ...  
 
 
 
   
 
 

Marisol Barenco de 
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Penas voando: 
afiguração da 
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 Dizem que o grupo continuou estudando, perseguindo as 
questões do estético, da fotografia e estudando Bakhtin. Penosa foi 
dialogar com os autorretratos das crianças buscando ver o acabamento 
que elas criaram, os valores estéticos biográficos e os índices de 
alteridade dos enunciados.  
 Os pássaros nunca mais voltaram para uma conversa. Mas 
dizem que, a partir daquele dia, o aumento do número de pássaros 
infiltrados em momentos fotográficos, em praças, praias, ruas e 
avenidas, aumentou consideravelmente! 
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 — Caramba! Adorei! Gosto muito desses 
ambientes de diálogo! Foi boa essa discussão!  
 — Eu sabia que você ia pular rápido para o 
meu lado assim que acabasse a história. Você 
não aguentaria quieto! 
 — Uma mudança bem radical: de Lecce para 
Niterói, com o Grupo Atos... mas funcionou. 
 — Como você sabe que é o Atos? Não falei 
neles. 
 — Está na cara!  
 — Faltou uma pessoa. 
 — Faltou não, ela virá comigo no próximo 
texto! Mas preciso fazer uma pergunta 
importante: Você acha que consegui marcar bem 
as questões do estético? Desenvolvi a 
problemática do enunciado de auto-objetivação? 
 — Bem, acho que entendi. Você está dizendo 
que o enunciado estético é realizado a partir 
de uma posição transgrediente do autor em 
relação ao herói, no cronotopo da obra, e não 
pode ser um discurso direto, como o da vida, 
realizado no autovivenciamento. O autor precisa 
trabalhar a alteridade no enunciado, 
tensionando os sentidos e as vozes presentes na 
obra. Pelo que vocês falaram, parece que todo 
enunciado é alteritário, mas na arte ele tem 
que ter um grau maior.  
 — É. E o autorretrato, mesmo sendo um 
gênero pouco transgrediente, porque existe uma 
eventual coincidência nos valores da vida do 
autor e a vida do herói, pode ser estético. 
Pode ser, se não for um enunciado tendendo ao 
registro, à identidade, ou à confissão, um 
discurso ensimesmado. O autor do retrato de si 
estético precisa trabalhar os valores 
biográficos, precisa se ver com olhos de outro. 
Isso é bem diferente do que acontece no 
autorretrato confissão, em que o autor busca 
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registrar um momento e gera um discurso com 
baixo grau de alteridade! E, para Bakhtin, a 
polifonia de vozes em tensão dentro do 
enunciado, a inversão de sentidos no enunciado, 
o riso, a ironia, o grotesco etc., são 
elementos que conferem ambivalência e 
alteriadade...  
 — Mas você não falou tudo isso aqui. 
Falou? 
 — Tudo nesse último texto não, mas estou 
construindo o percurso. Falei no primeiro 
texto, que acontece no Uruguai, ao colocar as 
questões do plano estético polifônico, que, 
para Bakhtin, a polifonia, o riso e o grotesco 
quebram a unidade monológica do enunciado. E 
neste texto aqui, ao levantar os elementos do 
estético, falei do grau de alteridade e da 
ambivalência do discurso. Estou trazendo essas 
pistas e construindo a ideia do estético. Mas 
vou reafirmar outras vezes ainda, porque esses 
são elementos fundamentais no trabalho de 
compreensão das obras. 
 — Acho que você pode trabalhar melhor, 
Leticia, talvez, a questão da exotopia, falou 
rápido dela. E esse é um termo bem estranho, 
não acha? Hum... Agora, vi que faltou uma outra 
coisa muito importante no mundo dos pássaros. 
Na parte do espelho você poderia ter falado que 
muitos pássaros brigam com o espelho, porque 
acham que a imagem refletida é um outro 
pássaro, um invasor de território. Muitos não 
se reconhecem na imagem. Mas... Tudo bem... 
isso é só um detalhe da ornitologia. Os pontos 
do estético e da fotografia, que eram o seu 
objetivo do texto, foram trabalhados.  
 — Além disso, quis colocar a aproximação 
que o prof. Luciano Ponzio faz entre a teoria 
de Pierce e a de Bakhtin, entre o conceito de 
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iconicidade e afiguração, porque esse estudo do 
signo, de uma semiótica do texto pictórico, é 
importante para compreendermos a fotografia e 
para sustentarmos a recusa da noção da arte 
como representação e imitação da vida.   
 — Leticia, acho que você começa a se 
aproximar teoricamente das suas questões de 
pesquisa. 
 — Tentei, Pássaro de Fogo. Foi o que 
tentei. Mas não posso deixar de colocar que 
quis trazer para a discussão a tensão que 
existe na linguagem fotográfica, entre o 
enunciado que tende ao registro, que busca 
imobilizar sentidos, e o enunciado que liberta, 
que afigura, que tende para a iconicidade. A 
fotografia, assim como o autorretrato, podem 
libertar o discurso da representação, da 
mortificação, e podem ir na direção da abertura 
de sentidos. Essas são questões complexas que 
perpassam as práticas e leituras fotográficas. 
 — Talvez você pudesse falar mais do 
autorretrato como texto. O que acha?  
 — Sim, sei que preciso, está faltando 
aprofundar o autorretrato fotográfico como 
texto, dentro da teoria da linguagem 
bakhtiniana, passei rápido por isso! Vou trazer 
essas questões na próxima parte. Pássaro, e 
você não vai falar nem um pouco da metáfora do 
Derrida? Até agora não tocou nesse assunto! Do 
'desenho como o tatear do cego'? Gosto muito no 
desenhista como cego, como aquele que não vê o 
desenho previamente, mas só o vê no ato de 
traçar! Sensacional, isso! Toda escritura é 
assim!  
 — Eu vi, essa metáfora fala da arte, dessa 
criação que não antecipa nada! É acontecimento. 
 — Ela é uma imagem artístico-filosófica 
potente! 

Jacques Derrida 
"Em todo caso, a 
hipótese geral é a de 
que o 
enceguecimento é, 
de algum modo, a 
origem do desenho,  
experiência ou a 
apreensão do 
enceguecimento".  
Pensar em não ver, 
2012, p.174. 
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 — Bem, acho que agora você já pode ir aos 
enunciados das crianças e ver o estético neles. 
Vai logo.  
 — Não posso ainda. Eu sei que esse diálogo 
com eles já começou e precisa ser aprofundado, 
mas tenho receio de criar definições e 
fechamento de sentidos nessa leitura... Tenho 
um problema, porque não posso objetificar as 
vozes desses enunciados. Acho melhor esperar um 
pouco antes de continuar... Vou precisar 
escrever um texto imediatamente para ver, ver 
como será feita a leitura de uma obra na 
pesquisa. Talvez eu tenha que estabelecer 
alguns princípios... 'Método não, já sei que 
não'...  
 — Nossa! Não aguento outro texto agora 
não. Fico cansado só de pensar. Não foi fácil 
acompanhar essa longa discussão no abakhtin.  
 — Ué! Ela foi importante. E fiz exatamente 
o que você me pediu: muitos amigos e debates! 
Mas, entendo... É tudo bem complexo e não é 
fácil para mim também.... Mas não posso ficar 
parada, esperando você descansar, porque 
preciso continuar a escritura da tese. Você 
pode acompanhar, no próximo texto, só olhando. 
O que acha? Pode ser? Vai acompanhando quieto, 
se não se importar. 
 
 
 (som de suspiro de alívio) 
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fim das contas, 
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Mathesis singularis 
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A câmara clara, 
2012, p.17.  
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     7- Caleidoscópio, Marisol Barenco de Mello, 2019. 
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 Inhotim, manhã de sábado, mês de abril. O vento andava 

preguiçoso ao nosso lado, nos acompanhando tranquilo. Enormes 
borboletas azuis sapateavam pelos jardins. Andávamos sem pressa... 
Conversando... Rindo... Sentindo... Cheirando as cores e toqueando 
com o corpo a natureza e as obras expostas no local. 
 
 
 
 Subimos a montanha seguindo a trilha de pedras brancas 
desenhada no chão. Somos um grupo de amigos-professores viajantes, 
que caminha junto, tentando ver a vida com olhos de Bakhtin.  
 Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo, com seu 
riquíssimo acervo de arte contemporânea, parecia ter se preparado 
para a nossa visita.  
 Um pouco ofegantes com a subida, chegamos ao alto do 
morro. A paisagem se abria em um grande vale contornado por 
montanhas. Demos de cara com um imenso caleidoscópio: Viewing 
Machine, obra do dinamarquês Olafur Eliasson. 
 Chegamos perto. Todos queriam ver, tocar e movimentar a 
máquina que girava ao leve toque das mãos. Como meninas e meninos 
crianceando o desconhecido, rodamos o gigante de ferro de um lado 
para o outro e, sem demora, Pati, alegre como sempre, colocou o rosto 
na abertura menor do caleidoscópio e soltou a voz, ao ritmo de 
Gilberto Gil:  
 
 -Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô! Ah! Aaah!  
  Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô! Ah! Aaah! 
 
 A voz ecoou pelo tubo, produzindo um som abafado que 
contrastava com a abertura do seu reflexo, agora multiplicado 
infinitamente pelo jogo de espelhos.  
 Depois que todos brincaram, cantaram e se afastaram da 
obra, me aproximei para experimentar, com tranquilidade e sozinha, 
as possibilidades daquele encontro. Aproximei o rosto da abertura 
maior para ver o que encontraria ali dentro. A natureza imediatamente 
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escorreu para dentro da máquina. No movimento de girar o aparelho 
de um lado para o outro, as montanhas e o céu refletidos dentro dos 
espelhos se modificavam a cada leve balanço que eu provocava. 
Também gritei para escutar minha voz, que ecoou estranha dentro do 
tubo tão comprido e estreito.  
              Mas de repente o vento ganhou força e, naquele instante, um 
tempestuoso trovão 'rasgou de uma ponta a outra o tecido do céu'. 
Nuvens negras se aproximavam rapidamente. O mundo se preparava 
para desabar. Deu medo! Um pássaro cor de fogo chegou e pousou 
em cima do tubo e ficou me olhando. Parecia querer falar algo 
comigo. Mas não me distraí com ele, voltei e continuei no diálogo 
com a obra. Dei a volta e fui colocar a cabeça do outro lado da 
abertura. Queria repetir a mesma sensação, só que de um ponto de 
vista diferente. Porém, algo estranho aconteceu! Enquanto eu chegava 
mais perto e via infinitos reflexos do meu rosto surgindo dentro da 
máquina, escutava vozes também. Uma grande confusão de vozes 
falava no interior do tubo. Pulei para trás rapidamente bem 
desconfiada. Achei aquilo muito estranho: eu estava quieta e não tinha 
mais ninguém perto de mim. 
 Olhei ao redor... Tirando a grande movimentação que 
acontecia no céu, a paisagem vibrava em silêncio. Só o pássaro 
continuava pousado, mas sem fazer barulho. 
 Curiosa, aproximei novamente o rosto, dessa vez bem 
lentamente, até ver as múltiplas imagens do meu rosto de novo nos 
espelhos. Porém, desta vez encontrei apenas os reflexos. As vozes 
haviam se calado. "Talvez seja o cansaço, a falta de ar, ou uma 
alucinação", pensei. "Não! NÃO foi isso! Eu realmente escutei vozes. 
Foi real. Tenho certeza." 
 Passado o susto inicial, fiquei ali, quietinha, parada, a 
espreita, olhando para cada uma das imagens... Não demorou muito... 
e... Novamente aconteceu... Uma luz muito forte tomou conta do céu e 
logo em seguida um outro TROVÃO explodiu! O barulho parecia vir 
de todas as direções e prolongou-se por um bom tempo. O falatório 
recomeçou.  
 — Hum... Vocês não estão pensando que criaremos um 
método para dialogar com a obra de arte? É isso? — perguntou 
Desconfia-de-tudo.  

J. Douglas Alves, 
Diálogos 
(im)possíveis: 
Manoel de Barros e 
Kazuo Ohno. 
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 — Não! Claro que não! Isso tornaria os diálogos estéticos 
empobrecedores. Poderíamos perder o encontro aberto com a obra, o 
encontro como acontecimento. — Pensa-que-tudo-sabe se 
pronunciou, entrando na conversa e provocando as colegas com o 
desafio a ser enfrentado por todas. — Não podemos pensar em um 
método para ser aplicado, não. Mas precisamos urgente pensar em 
como continuaremos o diálogo com os enunciados das crianças, na 
pesquisa, e na resposta que daremos a eles. Sim, porque estamos no 
campo da ciência e não podemos dar somente uma resposta estética 
aos enunciados artísticos. Precisamos criar uma 'resposta cognitiva', 
também, e de acabamento na ciência, fundamentada teoricamente, e 
não apenas baseada em "achismos", porque 'o conceito de estético não 
pode ser extraído da obra de arte pela via intuitiva ou empírica,'77 
certo? 'Precisamos ver o estético no autorretrato das crianças, ver os 
valores biográficos nos enunciados, para a afirmação da tese e, em 
algum momento, precisaremos dar a ver essa processo'.  
 — Olhem, estou aqui me segurando... Mas preciso dizer algo 
— desabafou Obcecada-e-culpada. — Não estou aguentado! Vocês 
não vão gostar do que vou dizer, mas preciso dizer assim mesmo, 
porque tenho pensado muito sobre isso nos últimos dois dias. Acho 
melhoooorrrrr voltarmos para o estudooooo! Estamos perdidas aqui, 
falando, falando... sem chegar a uma conclusão. Passeando, longe dos 
livros, não vamos conseguir fazer esse exercício tão complexo. 
  — Não se sinta culpada por estar aqui, colega. 'Perder-se 
também é caminho'. Queremos dizer a você, Obcecada-e-culpada, que 
é bom ler livros, mas também precisamos sair de casa, conversar com 
colegas, ver arte, viver outras dimensões da vida! Você fica muito 
culpada se não está estudando. Não vai nos fazer bem toda essa 
tensão. Estamos aqui neste passeio desenhando e construindo 
possibilidades de leitura com a arte, em grupo. Não paramos de pensar 
no assunto nem um só minuto porque estamos ao ar livre — colocou 
Pensa-que-sabe-tudo. 
 — Ôôôô, Pensa-que-tudo-sabe, tá doida, tá, minha filha? O 
que você está falando? Fale por você, não me inclua nesse "queremos 
dizer". Eu sou TOTALMENTE contra esse passeio. Precisamos 
                                                             
77 M.Bakhtin  Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, 2014, p.16. 
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terminar a teseeee! Precisamos voltar logo aos livros, aos autores, 
olhar para os autorretratos e pensar no método para dialogar com eles. 
Não devíamos estar aqui. Vocês estão pensando que vai ser fácil criar 
uma chave de leitura nessa pesquisa? Depois não digam que eu não 
avisei! — gritou Irritada-e-negativa, vermelha de tão revoltada. 
 — Querida, calma. Tudo vai dar certo! — falou serena 
Otimista-e-centrada. — Sabemos que será um desafio criar uma 
chave em bases bakhtinianas, mas vamos conseguir. Ninguém aqui vai 
abandonar a pesquisa porque saiu de casa dois dias. E tem um outro 
ponto importante que precisa ser reafirmado aqui de uma vez por 
todas, Pensa-que-tudo-sabe já disse no início da nossa discussão: 
NÃO TEREMOS UM MÉTODO. Um método é algo que se aplica em 
qualquer contexto e em qualquer situação, sem considerar a unicidade 
do evento. Se acreditamos que 'o encontro com a obra é um encontro 
de texto com texto, signo com signo, consciência com consciência, ele 
é aberto e imponderável, não pode ser vivido engessado por um 
roteiro a ser seguido'. 
 — Calma? Calma nada, minha filha! — esbravejou mais 
ainda Irritada-e-negativa. — Sou pé no chão. Realista. O tempo está 
se esgotando. Por que não fazemos igual a um desses teóricos que 
estamos estudando? Vamos conversar com eles e fazer igual. 
 — Queridas, sem desespero, vai dar certo — disse Otimista-
e-centrada. — Precisamos, no mesmo processo de pensar a leitura, 
pensar a escritura. São processos que acontecem juntos. Precisamos 
criar essa resposta 'mantendo os sentidos das obras abertos, sem 
objetificá-los ou fechá-los em conceitos ou categorias!'78 
 — É justamente o que estamos fazendo aqui, tentando pensar 
em possibilidades mais dialógicas! Vamos juntas, sem desespero. 
Podemos ver o que outros teóricos fizeram também! O que acham? 
Isso pode nos ajudar!  
 — Sim, mas devemos ir com tranquilidade, pessoal. Antes de 
olharmos para outros teóricos, precisamos pensar, com Bakhtin, no 
autorretrato como um texto. Ainda não está muito firme para todas 
que ele é um texto e pode ser lido. O que estamos chamando de texto? 

                                                             
78 M.Bakhtin, O homem ao espelho, 2019.  
 

Mikhail Bakhtin 

 Roland Barthes 
Mathesis singularis, 
Câmara clara, 2012. 



 125 

É realmente possível ler uma fotografia? A fotografia é um enunciado 
visual? —  perguntou aquela que Tudo-quer-saber. 
 Sem deixar passar um segundo, Explicada-e-prolixa pegou a 
questão e entrou imediatamente na conversa:  
 — Bem... já conversamos sobre isso aqui antes. Bakhtin 
'entende o texto, no sentido amplo, como qualquer conjunto coerente 
de signos,'79 como um enunciado, uma 'unidade real da comunicação 
discursiva.'80 Cada 'texto possui dois polos: pressupõe um sistema 
convencional elaborado dentro de um determinado grupo (e a esse 
sistema corresponde no texto a tudo o que é repetido e reproduzido) e, 
concomitantemente, ele é singular e único.'81 Esse segundo polo só se 
revela em uma situação social e na cadeia de relações dialógicas com 
outros textos. Vou dizer melhor: 'um enunciado tem o dado e o criado, 
cria algo absolutamente novo, que não existia antes dele e que tem 
relação com valor, e, ao mesmo tempo, cria a partir de algo. Todo 
dado se transforma em criado, no texto.'82 Dentro desses conceitos, 
mesmo sabendo que Bakhtin não se ocupou diretamente dos 
enunciados 'visualmente perceptíveis', que estudava a linguagem 
verbal, penso que podemos fazer essa tradução teórica e dizer sim, 
que a fotografia é um texto, um enunciado formado por signos, dentro 
de uma linguagem, no caso a fotográfica. Podemos, fundamentados na 
teoria da linguagem bakhtiniana, pensar o autorretrato como um 
enunciado, um texto, criado com signos, com os elementos repetíveis- 
linha, luz, cor, composição, elementos, gestos, planos etc, e pelo 
criado, realizado no ato único da enunciação. 
 — Concordo! E, como enunciado real, concreto, se realiza em 
um 'gênero, dentro de um tipo relativamente estável, elaborado por 

                                                             
79 M.Bakhtin, O problema do texto na linguística, Estética da criação verbal, 2011, 
p.307. 
80 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, no mesmo livro, p.269. 
81 M.Bakhtin, O problema do texto na linguística, no mesmo livro, p.309. 
82 M.Bakhtin, no mesmo texto, p. 326. 
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um campo de utilização discursiva.'83 Ele constitui as formas de uso 
da enunciação. Por isso, 'o significado construtivo de cada elemento 
só pode ser compreendido na relação com o gênero'84 — disse Pensa-
que-tudo-sabe. — 'Cada gênero nos faz ver determinado aspecto da 
realidade, faz ver algo que sem ele, não seria possível de ser visto'. 
Assim, é importante que façamos mergulhos em gêneros diversos, 
pois isso complexifica nossa forma de estar no mundo!  
 — O autorretrato, enunciado no gênero autorretrato, cria 
sentidos que só ele pode dar a ver. Bonito isso, né? — colocou 
Otimista-e-centrada. 
 — E aí? — questionou Direta-e-objetiva, totalmente 
impaciente, querendo rápido uma resposta. — Tudo bem, vocês falam, 
vocês repetem, afirmam o autorretrato como um texto visual, mas não 
falaram ainda sobre como vamos ler a obra! 
 — Pode deixar comigo. Pode deixar que respondo essa! — 
entrou aflita  na conversa Sem-noção, doida para dar uma 
contribuição. — 'No sistema de comunicação, o emissor lança uma 
mensagem para o receptor. Este recebe a mensagem, decodifica o 
conjunto de informações recebidas e lança uma outra mensagem ao 
emissor. Precisamos, nesse momento do estudo, decodificar os 
códigos das mensagens lançadas pelas crianças e devolver uma 
resposta a elas. É assim. Simples assim! Precisamos ver o significante 
(a parte perceptível do signo) e significado (a parte inteligível),  e o 
que eles comunicam'. Concordam? 
 — Não! Não! — gritou imediatamente Direta-e-objetiva. — 
Por favor, Sem-noção, você não pode falar as coisas assim, só porque 
leu isso no livro, sem fazer uma reflexão mais profunda. Nós não 
concordamos com essa perspectiva! Existe uma concepção filosófica 
de homem e de mundo embasando essa teoria e da qual nos 
contrapomos. Nela 'o ouvinte não corresponde ao participante real, 
fica em um lugar passivo na relação da comunicação, como um mero 
receptor, e ela parte do princípio de que a enunciação é um sistema 

                                                             
83 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, Estética da criação verbal, 2011, p.271 e 
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abstrato, desconectado do social.'85 E não é nisso que acreditamos. Por 
favor! Nós pensaremos a leitura dos enunciados em bases 
bakhtinianas, porque para ele 'não existe uma relação de troca 
equânime entre significante e significado, nem simetria na relação 
comunicativa.'86 
 — É. Assim como não existe simetria nas relações humanas, 
Sem-noção — continuou Explicada-e-prolixa. — Na Teoria da 
Enunciação bakhtiniana  cada enunciado é um conjunto de sentidos, é 
uma 'unidade real da comunicação discursiva'87, certo? E é elaborado 
em resposta a outro enunciado, dentro de uma determinada 'situação 
de intercâmbio comunicativo social: situações de negócios, na rua, na 
vida, na vida íntima, na arte, nas ciências etc.'88 'A organização do 
enunciado se realiza na relação entre três: o falante (o autor), o 
ouvinte (leitor), e daquele de quem ou de que se fala (herói)', que 
participam da construção da enunciação de dentro.'89 Nessa teoria, não 
tem um falante que decide começar um diálogo mandando uma 
mensagem, independente de que escuta, porque o centro organizador 
da enunciação não está no interior do sujeito que fala, mas no exterior, 
no ambiente social que o circunda e considera o ouvinte da resposta. 
Não é assim como você está dizendo que é, Sem-noção! 'O falante 
enuncia respondendo a uma enunciação anterior, e o ouvinte, ao 
escutar, já se torna falante, porque escuta ativamente, compreendendo 
e criando sentidos. Acontece junto! Não existe um emissor que lança 
uma mensagem para o receptor que vai recebê-la e depois decodificá-
la'. Não! 'O ouvinte ocupa uma posição ativa, responsiva: escuta 
concordando ou discordando, assim que começa a escutar, às vezes, 
logo na primeira palavra. Escuta já respondendo, lê um texto já 
escrevendo novos sentidos, mesmo que o grau desse ativismo seja 

                                                             
85 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, no Estética da criação verbal, 2011, p.271 e 
p.272. 
86 A.Ponzio, Procurando uma palavra outra, 2010, p.34. 
87M.Bakhtin, O problema do texto na linguística, no Estética da criação verbal, 
2011, p.269. 
88  V.Volochínov, A construção da enunciação (1930), no A construção da 
enunciação e outros ensaios, 2013, p.159. 
89 V.Volochínov, A palavra na vida e na poesia, no Palavra própria e palavra outra 
na sintaxe da enunciação, 2011, p.164. 
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bem diverso. É o que Bakhtin chama de compreensão respondente.'90 
Não acontece uma coisa e depois outra.  
 — Essa inversão no entendimento da lógica de funcionamento 
da língua e na forma de pensar as relações humanas que Bakhtin 
provoca é a 'revolução bakhtiniana que o prof. Augusto Ponzio fala! É 
uma revolução porque inverte a lógica das concepções que 
fundamentam as relações humanas, forjadas na crença de que existe 
um eu absoluto que se constrói sozinho'91 e tem 'o poder da iniciativa 
do diálogo, lançando a primeira palavra, desconsiderando o outro'! 
Percebe a diferença? — colocou  Pensa-que-tudo-sabe.  
 — Sem-noção, — disse Direta-e-objetiva — com essa 
perspectiva filosófica, Bakhtin afirma que o ser humano se constitui 
dialogicamente, alteritariamente, com o outro. Ele chama nossa 
atenção para o fato de que, desde que nascemos, entramos em um 
mundo de palavras e valores que nos são dados pelo outro, pelo 
diálogo, na linguagem. Nos constituímos seres humanos na 
linguagem, ao mesmo tempo em que construímos uma palavra única 
que altera esse mundo. 
 — Chegaaaa! Chega, já entendi! Podem parar de falar, por 
favor! — disse aflita Sem-noção. 
 — Não vamos parar não, porque falta algo importante e 
fundamental para a construção da nossa leitura das obras e que ainda 
não foi dito — falou Explicada-e-prolixa, piscando os olhos para o 
alto. — A enunciação é um elo na cadeia da comunicação discursiva 
do tecido social. Se tentarmos compreender um enunciado 
abstratamente, como você está sugerindo, separado do contexto, da 
cultura, dos 'elos precedentes que o determinam, tanto de dentro 
quanto de fora, e que geram nele ressonâncias dialógicas,'92 perdemos 
a chave de compreensão da sua forma e de seu sentido vivo. 'O 
enunciado não acontece apartado da vida, mas nasce, vive e morre no 
processo de interação social dos participantes. Por isso, só pode ser 
compreendido nessa rede complexa de enunciados outros.' 

                                                             
90 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, no Estética da criação verbal, 2011, p.271. 
91 A.Ponzio, A revolução bakhtiniana, 2011. 
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 — Sim, acredite, por isso 'uma obra só pode ser compreendida 
na rede dialógica das enunciações, porque ela é réplica, está vinculada 
a outras obras, recupera sentidos de enunciados alheios e está disposta 
para a resposta do outro, para sua ativa compreensão responsiva'93 — 
reforçou Direta-e-objetiva. — Tudo bem, ainda não sabemos como 
fazer essa leitura/escritura dos autorretratos, mas podemos levantar 
pistas! A filosofia da linguagem e a semiótica são campos que nos 
ajudam a pensar nessas leituras dos signos.   
 — Está tudo muito confuso! Estão indo rápido demais! — 
reclamou Tudo-quer-saber. 
 — Não fique aflita. Vamos voltar um pouco ao que foi dito — 
parou e continuou calmamente Explicada-e-prolixa. — O autorretrato 
é um enunciado, um texto, um conjunto de sentidos formado por 
signos. Certo até aqui? Como enunciado, possui um 'sentido, 
relacionado com o valor - com a verdade, com a beleza etc.'94 Bakhtin 
diz que 'qualquer estudo dos signos deve começar pela compreensão, 
porque a compreensão responsiva do conjunto discursivo é sempre 
dialógica'95. Faremos esse diálogo sem tirar os enunciados do contexto 
e procurando ver a 'dialogicidade dos discursos e as relações 
dialógicas, que são bem mais amplas'. Tudo bem?  
 — Ok. Mas você ainda não disse as bases dessa compreensão, 
como ela acontece! — colocou Tudo-quer-saber. 
 — Vamos avançar. Ele coloca que um 'O texto só tem vida 
contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse contato de 
textos eclode a luz que ilumina retrospectivamente e 
prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo.'96 E, em outro 
momento, ele diz que só conseguimos 'descobrir e comentar o sentido 
(da imagem), com o auxílio de outros sentidos,'97 e que não podemos 
fazer isso reduzindo a compreensão a um processo de relações 
meramente lógicas.  

                                                             
 
93 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, no Estética da criação verbal, 2011, p.279. 
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 — Então, pelo que estamos entendendo, diante de um 
enunciado sempre nos colocamos em compreensão respondente, e só 
podemos fazer isso porque enfrentamos esse momento trazendo outros 
textos. Sem esse diálogo semiótico não construiríamos sentidos. Por 
isso, ele diz que escutamos escrevendo sentidos, cotejando textos! 
Pela compreensão respondente, lemos escrevendo e escrevemos, 
lendo.  Agora estou entendendo um pouco mais. E é isso que fazemos 
quando estamos diante das obras, certo? E é uma compreensão 
respondente que realizaremos, da mesma forma, com os enunciados 
artísticos? — perguntou aquela que Tudo-quer-saber. 
 — Sim e não. Porque tem mais algumas coisinhas que ainda 
não foram colocadas. Só para esquentar mais essa trama, quero dizer 
que existe uma diferença entre a compreensão dos enunciados da vida 
e os da arte, entre a forma como me coloco diante de um enunciado da 
vida e da arte — colocou Pensa-que-tudo-sabe. 
 — Já vem você complicando! — reclamou Pensa-que-sabe-
nada. 
 — Socorro! Alguém pare essa voz descontrolada! O que é 
isso? — implorou Sem-noção. 
 — Sabemos que não é fácil, mas precisamos enfrentar essas 
questões se quisermos pensar em leituras e escrituras em bases 
bakhtinianas. Na compreensão responsiva no diálogo com um 
enunciado, entramos lendo/escrevendo novos textos, porém, nos da 
arte, precisamos criar escrituras a partir de um outro posicionamento, 
como autores-contempladores! — continuou Pensa-que-tudo-sabe. 
 — Ui! Como assim, autores-contempladores?  
 — Tudo-quer-saber, para Bakhtin, 'a atividade estética pode 
ser vivenciada pelo autor-criador no ato da criação da obra' e também 
pode ser 'vivenciada pelo autor-contemplador, aquele que contempla a 
obra, pelo seu excedente de visão em relação à obra. O autor-
contemplador precisa ocupar uma posição exotópica, especial, nessa 
leitura e criar uma resposta pelo que vivenciou nesse encontro.'98 — 
respondeu prontamente Explicada-e-prolixa.  
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 — Só um momentinho, queridas — fez uma interrupção na 
conversa Suave-e-mansa. — Olhem ali quem levantou o dedo 
querendo participar! Medo-de-errar quer falar. Vamos escutá-la.  
 — É que... Não sei bem... Pode ser que eu não tenha entendido 
muito bem... Mas tenho uma coisa para perguntar... Pode parecer 
boba... se for... peço desculpas. 
 — Fala logo, minha filha! Pare de gaguejar. Vai falar alguma 
besteira mesmo. Só você ainda não percebeu que todo mundo fala 
uma besteira e manda mal em algum momento. Acontece com todas 
nós —  gritou Irritada-e-negativa, extremamente sem paciência. 
 — Querida, não fala assim com ela — repreendeu baixinho 
Suave-e-mansa, sussurrando para a irritada. — Ela tem medos: medos 
de infância. Diziam que ela que falava demais, que seria mais amada e 
querida, calada e obediente. Desde então, 'desenvolveu uma inclinação 
para não falar, um talento para apurar silêncios'. Por isso tem medo de 
se colocar! Prefere não ser notada. Conhece essas vozes que buscam 
controlar a criança, controlar o que é incontrolável, para a manutenção 
do poder e da ordem? Pois é, elas fizeram um bom trabalho de 
silenciamento com a coitada, um trabalho de muitos e muitos anos. — 
Em seguida, encorajando a outra voz, falou: — Medo-de-errar, pode 
falar, estamos te escutando. 
 — É... que tem uma coisa... — falou gaguejando e tremendo 
de medo. — É que estou aqui... Acompanhando a conversa... Acho 
realmente muito importante pensarmos na questão da compreensão 
respondente e na leitura/escritura, não só para nossa pesquisa com os 
autorretratos na ciência, mas para educação em um sentido amplo... 
Pensar nesses processos simultâneos e entrelaçados é muito relevante, 
para criarmos novas práticas de ensino e construir novas relações na 
escola... Estou certa? É que fico pensando... Precisamos de práticas 
menos fragmentadas e empobrecedoras de leitura/escrita... que fujam 
das armadilhas da reprodução de sentidos e da representação... Mas... 
Tem uma coisa que ainda não entendi muito bem ... O que a 'exotopia' 
tem a ver com a leitura/escritura da obra? Acho que na filosofia da 
linguagem bakhtiniana, a exotopia, essa posição extra-localizada do 
autor em relação à obra, que lhe permite ver e saber coisas, mais que o 
herói sabe de si, tem relação com o autor-criador, não? 
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 Todas ficaram caladas. Entreolhavam-se, pensavam e 
piscavam os olhos sem parar. A 'seriedade' tomou conta dos espelhos.  
 De repente, do meio do tubo, à esquerda, surge uma voz 
gargalhante, a de Doida-varrida. Ela solta uma risada daquelas que 
destronam o mundo:  
 — Há! Há! Há! Há! Boa, Medo-de-errar! Mandou bem. Não 
precisam ficar com essas caras sérias, gente!!! Não precisamos ter 
sempre respostas para todas as perguntas. Podemos não saber! Não 
saber é muito mais amplo que saber. 
 — Medo-de-errar, sua pergunta foi realmente muito 
pertinente. E é bom que a ideia de exotopia fique bem afirmada entre 
nós, porque ela é fundamental na proposta que estamos construindo — 
voltou a falar Explicada-e-prolixa. — Bem... Vamos continuar 
pensando juntas. 'O enunciado artístico, elaborado em gênero 
complexo, é um texto de afiguração, com grande potência icônica.'99 
Um texto que abre o visto, desloca os sentidos da ordem do discurso 
acostumado e estereotipado do cotidiano. Para compreender a 
arquitetônica da arte, não podemos entrar no diálogo com a obra com 
um olhar que identifica, petrifica e aprisiona sentidos, pois assim 
reduziríamos a obra a uma "coisa" a ser reconhecida e consumida. 
Não! Precisamos assumir, como leitores, uma posição outra nessa 
relação e realizar novas escrituras nesse encontro. Mas, para isso, 
temos que 'assumir um posição exotópica, extralocalizada, uma 
posição que nos permita compreender o autor da obra como um outro 
centro axiológico, a partir do lugar único e irrepetível que cada um 
ocupa no mundo, e dar uma resposta ao enunciado artístico.'100 A 
relação com a obra é da mesma ordem da relação do autor com o 
herói, ao criá-lo. 'Se diante da obra buscamos uma identificação com o 
herói, viver o que ele viveu, sentir o que ele sentiu e pronto, pensando 
estar fruindo a obra, a percepção artística é substituída pelo sonho'. 
Voltamos para a nossa rotina amortizados, sem termos acrescentado à 
obra novos sentidos e sem ter alterado nossa vida com a arte. Essa 
postura de identificação com o herói gera uma relação de idolatria: o 
sujeito se espelha no ídolo, se fecha na sua identidade, sem a 
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possibilidade de uma visão transgrediente, gera um encontro 
empobrecido, pois o novo não é percebido!  
 — É que ... Vocês estão complicando muito. Não podemos só 
fruir a arte? Seria bem mais simples! — exclamou angustiada Medo-
de-errar. 
 — Não estamos complicando, não. Bakhtin diz que "o traço 
característico da interação estética é justamente o fato de se realizar 
plenamente na criação da obra e nas suas constantes recriações 
mediante a contemplação criativa conjunta, e não necessita de 
nenhuma outra objetivação.'101 E isso não tem a ver com 'duplicação 
de emoção'. O todo artístico tem uma característica, ele não se 
convivencia, mas se cocria! No encontro com a vida da obra 
precisamos enriquecer a obra com nosso olhar transgrediente e a obra 
deve enriquecer o acontecimento da nossa vida. Essa 'compreensão 
criadora continua a criação, multiplica a riqueza artística da 
humanidade.' 102  Essa troca é o que ele chama de cronotopo 
criativo!'103 — Pensa-que-tudo-sabe tentou acalmar o medo da colega.  
 — Muitas pessoas diante da obra exclamam: "Lindo!", 
"Gostei!", "Emocionante!", 'em um discurso rápido e econômico, 
sempre inflamado e marcadamente estereotipado!' 104  Essa reação 
sensório-emocional da reação estética faz com que o texto artístico 
não seja enriquecido e a potência do enunciado da arte se esvazie! 
Claro que não podemos julgar os encontros desse tipo, com a obra, 
não temos capacidade para isso! Porém, ficar no nível de uma fruição 
superficial, imprimindo sensações ao momento, e não ir além dessas 
interjeições de gosto ou emoção, é fraco. Eu sei... esse já é um 
encontro com a obra, é uma leitura. Sim, porque todo ato responsivo é 
ativo e alteritário. Mas não é esse tipo que gostaríamos de provocar, 
porque nessa relação superficial com a obra ou na tentativa de fruição, 
o cronotopo criativo não se realiza.  
 — Hum... Nós não vamos, agora, medir a intensidade desses 
encontro? — perguntou Desconfia-de-tudo. 
                                                             
101 V.Volochínov, A palavra na vida e na poesia, no Palavra própria e palavra outra 
na sintaxe da enunciação, 2011, p.154 
102 M.Bakhtin, Apontamentos de 1970-71, Estética da criação verbal, 2011, p.378. 
103 M.Bakhtin, Questão de literatura e de estética, 2014, p.359. 
104R.Barthes, Non si riesce mai a parlare di ciò che si ama, 2017. 
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 — Não! Claro que não! Não acreditamos que existam meios 
para isso. E aqui tem um outro ponto que precisa ser colocado sobre a 
compreensão respondente. Bakhtin diz que, na maioria das vezes, no 
encontro com os gêneros complexos realizamos uma 'compreensão 
ativamente responsiva de ação retardada,' 105  o que foi ouvido e 
ativamente entendido pode ser respondido nos discursos subsequentes, 
não é imediato. Não é da ordem do estímulo-resposta. Não temos 
como ver uma resposta imediata — colocou Pensa-que-tudo-sabe. 
 — Fala sério! Vamos confessar? Às vezes até temos esse 
desejo, sim, de ver a resposta das crianças na hora do encontro com a 
arte! — entrou na conversa uma voz novata, Super-sincera, 
assumindo desejos ocultos do estudo. 
 — Na verdade... Você tem razão, Super-sincera, até 
queremos ver, sim, a resposta no momento dos encontros, mas isso é 
só um deslize nosso, porque já compreendemos que essa relação com 
a obra é da ordem do imponderável. Em algum momento essa 
'resposta virá, ou não'. Por isso não podemos dizer que um enunciado 
artístico é uma criação que acontece "do nada", como muitos insistem 
em dizer! Ela é um processo de resposta a outros enunciados e que, 
muitas vezes, não vem de imediato — concordou Pensa-que-tudo-
sabe.  
 — E tem mais uma coisa que precisamos pensar — entrou 
novamente Explicada-e-prolixa. — Bakhtin diz que 'diante de uma 
figura, para que eu tenha uma abordagem estética, devo transformá-la 
em personagem potencial, dotá-la de uma determinada diretriz 
volitivo-emocional. Porém aqui ainda estou em um simples 
vivenciamento. Depois, devo pintar um quadro ou escrever um 
poema, nem que seja na imaginação, na qual essa figura seja um herói 
de um acontecimento acabado. Mas, não conseguirei criar essa 
resposta se convivencio com a imagem.'106 Preciso, para criar esse 
acabamento, ocupar uma posição transgrediente, ocupar uma posição 
estável fora da obra. Concordam? Mas tenho pensado que essa 
resposta ainda é de natureza dispersa, pois ainda não é enformada 
materialmente. Acho que precisamos, também, provocar respostas em 
que o autor-contemplador possa criar um produto esteticamente 
                                                             
105 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, no Estética da criação verbal,  2011, p.272. 
106 M.Bakhtin, A forma espacial da personagem, no mesmo livro, p.61. 
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Visões do texto, 
2017, p.115. 
 



 135 

enformado, a partir dessa posição transgrediente, para que ele possa 
ser autor-criador no encontro com uma obra. Agora, se ficarmos em 
um nível sensório emocional, não ampliamos as leituras/escrituras  no 
encontro com a arte e nem criaremos novas respostas de acabamento 
ao todo! 
 — Hum... Eu ando desconfiada que algumas discursos 
realmente fazem com que esses encontros com a arte se enfraqueçam, 
afirmando que arte é para "fruir", "relaxar", "soltar emoção"... Estou 
de olho nesses discursos e práticas. 'Devemos ficar atentas e trabalhar 
para minimizar e combater essas forças que tentam desarticular o ato 
responsável no diálogo com a arte. Devemos tentar eliminar essas 
estratégias de fazer parecer que a passividade diante da obra, a 
fruição, é a melhor opção' 107  — compartilhou sua preocupação 
Desconfia-de-tudo. 

... 
 

 Precisei sair do tubo pra respirar. "O que está acontecendo aí? 
Tô doida?", falei alto. "Escutando essas vozes discutindo na minha 
frente?". Eu precisava realmente enfrentar essas questões, ver as 
possibilidades de 'compreensão' e leitura/escritura do autorretrato 
como um texto. Essa discussão era duplamente importante para mim: 
me ajudaria no diálogo com os enunciados das crianças e a 
compreender as possibilidades do encontro com a obra, de uma forma 
geral. E mais, uma metodologia de leitura se desenhava naquela 
discussão... O autorretrato como um enunciado, não pode ser tirado do 
contexto, da cultura, ele é um elo em uma teia discursiva de relações 
dialógicas... Vivo o diálogo com outro enunciado por uma 
compreensão respondente, ativa e dialógica... É preciso cocriar no 
diálogo com a arte. Isso é muito potente! Não tem relação com uma 
posição de "passividade", e nem coma a criação de algo "totalmente 
novo". Não, é um encontro ativo!  Isso tem que ficar marcado... O 
pássaro me olhava, era o único que parecia entender o que estava 
acontecendo. Respirei fundo três vezes e mergulhei o rosto novamente 
no buraco para não perder nenhum sentido! A conversa prosseguia... 

... 
                                                             
107 Marisol Barenco de Mello, anotações de orientação. 
 

Mikhail Bakhtin 
"A compreensão é 
uma forma de 
diálogo". 
O todo semântico da 
personagem, no ECV, 
2011, p.137.  



 136 

  
 — Tudo bem... Já sei o que vocês vão dizer! Já repetiram mil 
vezes: "precisamos criar uma forma nossa única e singular de ler a 
arte" — falou Irritada-e-negativa revirando os olhos, com uma 
vozinha fina, inundando o caleidoscópio de sarcasmo. — Balela! 
Tudo balela. Não sabemos como fazer isso. É melhor fazer aquilo que 
os outros já fizeram. Pode até parecer bonito isso de inventar a nossa 
forma, mas inventar moda na tese é arrumar problema com a banca. 

— Irritada-e-negativa, não adianta esse tom de deboche — disse 
firme Decidida-e-segura. — Já conversamos sobre isso muitas vezes. 
Com Bakhtin assumimos uma outra maneira de estar no mundo, de 
ver o ser humano concreto. Precisamos deslocar os sentidos 
estabilizados e colocados como verdades inalteradas. Sei que algumas 
de nós têm medo de tentar fazer diferente, mas é preciso criar novas 
relações com a arte e com a vida. Uma pesquisa não é feita para 
reproduzir o que já foi feito, mas para pensar e criar outras formas de 
fazer e alargar o mundo. Esse é um caminho sem volta.  
 — Genteeee, acho ÓTIMOOO que tudo saia do controle! 
Querer o controle é MUITOOOOOOO chato, na vida e nas ciências. 
Vamos combinar, né? A vida é TOTALMENTE imprevisível. Pensar 
em ter tudo sob controle é uma ilusão desse mundo louco, baseado em 
relações de identidade e homogenização de sentidos. A vida acontece 
em bases alteritárias. É surpreendente e feita de acontecimentos 
inesperados, a cada encontro com o outro. Não temos garantias de 
nada! 
 — Ah! Querida Doida-varrida, só você mesmo para falar 
isso tão animada e diretamente assim para todas nós! — exclamou 
Suave-e-Mansa, identificando-se bastante com a fala da colega. 
 — Irritada-e-negativa está certa: vamos pegar um autor que 
já tenha interpretado os signos não-verbais e vamos segui-lo. Vamos 
enfrentar logo a compreensão desses autorretratos — colocou Sem-
noção.  
 — Discordo. Discordo totalmente! — gritou na hora Direta-
e-objetiva. 
   — Hum... Não sei não... Concordo com Irritada-e-negativa, 
devemos pegar logo um autor que já fez isso antes. Pegamos um deles 
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e resolvemos o assunto — Desconfia-de-tudo marcou se 
posicionamento. 
 — Parem com isso agora! Não surtem não! Não é simples 
assim. Temos visto problemas em diversas práticas e teorias que 
tratam da leitura da obra, vocês sabem disso. Só para relembrar o que 
estudamos... Vimos que, para alguns teóricos, dialogar com a obra 
significa identificar os elementos formais que compõem o enunciado:  
linhas, cores, composição, profundidade etc., ou os elementos 
gramaticais, no caso de uma poesia. Como se, para compreender um 
enunciado, fosse necessário somente identificar os aspectos materiais 
e formais — falou Explicada-e-prolixa.  
 — É. Esse foi o trabalho dos 'formalistas russos'108, vendo a 
obra como uma totalidade fechada em si. 'Heinrich Wölfflin, por 
exemplo, quis fazer uma história da arte sem considerar os 
significados extra-artísticos das obras, olhando apenas as formas a 
partir das categorias visuais - linear e pictórico, plano e profundidade, 
forma fechada e aberta, pluralidade e unidade, clareza e 
obscuridade,'109 observando as características estilísticas na arte! — 
Pensa-que-tudo-sabe disse. 
 Super-sincera não deixou mais essa passar e entrou mais uma 
vez com um tom irônico: 
 — Fala sérioooo, gente! Todas vocês sabem muito bem que 
já trabalhamos muito nessa concepção formalista, né? Já passamos 
horas vendo com as crianças os aspectos formais das imagens! 
 — Mas, Super-sincera, não tem problema vermos os aspectos 
formais. A obra também é formada por eles. O que não dá é para 
achar que todos os sentidos do enunciado estão ali, só na forma e no 
material. Assim, cortamos os fios ideológicos que ligam a obra ao 
social, ao histórico, ao contexto, a outros enunciados — respondeu 
Pensa-que-tudo-sabe.  
 — E, por outro lado, — continuou Explicada-e-prolixa — 
tem muita gente achando que para dialogar com a obra basta entrar em 
uma relação subjetivista, imaginar o que autor quis dizer e extravasar 

                                                             
108 P.Medviédev, O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma 
poética sociológica, 2012. 
109 H.Wölffin, Conceitos fundamentais da História da Arte, 1996. 
 

Mikhail Bakhtin, 



 138 

suas emoções nesse encontro.  Cada um fala o que quer e pronto! É o 
que pretende a corrente da 'estética expressiva' na arte, que perde, 
nesse encontro, o autor como um princípio do todo da obra. Sem falar 
naqueles que acreditam que é preciso relacionar a obra com a vida do 
autor, em uma relação direta de pai e filho, como se houvesse um 
antes e um depois da obra. Não é bem assim! Sabemos que 
compreender a obra como uma escolha do autor-homem (o que está na 
vida, aberto e inacabado) é reduzi-la a um manifesto do pequeno 
tempo, a um monumento sem valor estético, porque 'o estético brilha e 
se conecta no grande tempo da humanidade!'  
 — Mas qual é o problema dessas tentativas? Cada uma delas 
é um caminho, uma possibilidade diferente. Todas têm pontos 
positivos e negativos — questionou Tudo-quer-saber. 
 — O problema é termos um cenário teórico forte, porém 
repleto de leituras subjetivistas, objetivistas e formalistas. E agora, 
vemos problemas filosóficos nelas, porque todas parecem, de certa 
forma, desconectar a obra do social, enfraquecendo seu aspecto 
ideológico! Perdendo a posição transgrediente do contemplador, elas 
empobrecem o encontro potente e alteritário com a obra — colocou 
Pensa-que-tudo-sabe. 
 — É isso o que eu digo o tempo todo para vocês. Isso é 
loucura, genteeee! Essas leituras perdem o ser humano concreto como 
centro organizador do enunciado. Precisamos ver o humano na obra. 
Todo enunciado tem voz humana e precisamos escutá-las — 
continuou eufórica Doida-varrida. 
 — Olhem para mim, todas vocês, por favor, olhem — 
Explicada-e-prolixa começou, soltou a voz desenfreada, como se nada 
a pudesse fazer parar. — Temos acompanhado que alguns teóricos 
trabalham com outras concepções de diálogo com a arte, com 
concepções mais alteritárias. Eles podem nos ajudar neste exercício de 
compreensão. Vocês sabem, temos acompanhado Jacques Derrida, 
que trabalha com os signos verbais e não verbais, e a sua ideia de 
desconstrução. Entrando na leitura/escritura de uma obra pelo 
caminho da desconstrução da hegemonia filosófica ligada a ela, ele 
busca encontrar tudo o que representa a sua força de resistência à 
autoridade filosófica: o 'logocentrismo'.  

Mikhail Bakhtin 
"O pensamento é o 
seguinte: o objeto da 
atividade estética - as 
obras de arte, os 
fenômenos da 
natureza e da vida - é 
a expressão de algum 
estado interior; sua 
apreensão estética é 
um vivenciamento 
empático desse 
estado interior". 
A forma espacial da 
personagem, no ECV, 
2011, p.56. 

Jacques Derrida 
"Então, cada vez que 
eu abordo uma obra 
literária, uma obra 
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relação à hegemonia 
filosófica. É como se 
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adiante". 
Pensar em não ver, 
2005, p.20. 
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 — Vocês viram como ele fez a leitura de Os sapatos, de Van 
Gogh? — perguntou Tudo-quer-saber. 
 — Sim. 'Derrida entra fazendo perguntas à própria obra e 
desconstruindo os discursos elaborados anteriormente por Heidegger e 
por Schapiro, que defenderam uma verdade sobre a pintura do artista. 
Segundo Derrida, Heidegger disse, em um dos seus textos, que os 
sapatos pintados eram de um camponês, mesmo sem falar a qual obra 
de Van Gogh ele se referia. Ora, Van Gogh fez várias pinturas de 
sapatos!'110 — continuou Explicada-e-prolixa. 
 — Ah! Ele falou da obra como se ela fosse uma abstração, 
como uma "coisa", e não como um enunciado único e singular.   
 — Foi isso mesmo que ele fez, Direta-e-objetiva. Heidegger 
faz um texto, mas sem dizer com que obra dialogava. Falou de 
"sapatos" abstratamente. Depois, em resposta ao texto de Heidegger, 
Schapiro disse que os sapatos pintados não eram do campo, eram de 
Van Gogh, porque o pintor morava na cidade quando fez a pintura. 
Hum... Derrida deu uma contra-palavra e mostrou o desejo que os dois 
autores tiveram de restituir, de criar uma correspondência entre a 
pintura e um portador ou portadora dos sapatos, criando uma verdade 
sobre ela. Os dois criaram um acabamento e uma identidade para os 
Sapatos. 'Derrida, por sua vez, construiu um discurso partindo da 
dúvida e perguntando: "É um par?", "Quem anda com eles?", "Com o 
quê?", "O que acontecem com os sapatos quando deixados de 
lado?"111 
 — Parece boa a ideia de olhar para o autorretrato das crianças 
desconstruindo a perspectiva adultocêntrica que insiste em afirmar 
que crianças não enunciam esteticamente! Quando escuto a tentativa 
de Derrida de não fechar definições, de não concluir, penso também 
em Barthes — provocou Pensa-que-sabe-tudo. Vamos falar dele?  
 — Sim. Vamos. Você mesma poderia falar. 
 — Ok. Falo. Vimos que Roland Barthes 112 busca 
compreender diferentes linguagens: fotografia, literatura, cinema, 
teatro, pintura etc. e não usa fórmulas para compreender as obras. No 
                                                             
110 J.Derrida, La verdad en pintura, 2017. 
111 "Teríamos que voltar à coisa em si. E ainda não sei por onde começar. Não sei se 
precisa falar ou escrever sobre isso. Ter um discurso sobre isso, ou sobre qualquer 
coisa, é talvez a primeira coisa a evitar".  Tradução livre. 
112 R.Barthes, O óbvio e o obtuso, 2015. 
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diálogo com fotografias do filme de Serguei Mikhailovitch Eisenstein, 
ele busca ver nas imagens o terceiro sentido da obra, aquele sentido 
que vem a mais, o obtuso, uma espécie de suplemento, fugidio. 
Aquele que, diferente do óbvio, abre o campo do sentido do 
enunciado. 
 — 'Win Wender, assim como Barthes, fala dessa abertura de 
sentido, no enunciado artístico. Diz que alguns filmes deixam espaço 
livre para todo o possível e o imaginário, e outros, ao contrário, 
deixam tudo tão óbvio, que não temos espaço para criar nessa 
relação!' — alargou o diálogo Direta-e-objetiva. 
 — Isso. O artístico seria o terceiro sentido... Porém, vejam, 
na leitura que Barthes desenvolve, depois da morte de sua mãe, 
buscando encontrá-la em uma fotografia, ele entra no diálogo com 
uma chave de leitura diferente — falou Pensa-que-tudo-sabe, quase 
não deixando abertura para as outras se colocarem na conversa. — Ele 
buscou perceber o 'studium: aquilo que vemos culturalmente na 
imagem, o que nos desperta o interesse pela fotografia, e o punctum: 
um elemento que vem quebrar ou escandir o studium, um suplemento 
de sentidos que não parte de nós, mas parte da cena como uma flecha 
em nossa direção, que vem como uma picada.'113 Já 'com as pinturas 
de Twombly, ele entra na conversa através dos elementos do 
vocabulário Grego: pragma, tyché, telos, apodeston e drama.' 114 
Percebam?  É outra forma de entrar na leitura. Ele não repete uma 
chave de leitura de uma obra em outra e vai sempre escrevendo novos 
textos. 
 — Mas, colegas, estou vendo que temos um problema aqui! 
Barthes e Derrida não abordam em suas leituras/escrituras a questão 
do gênero. Tudo bem, sabemos que essa não era a questão deles! Mas 
se estamos tentando algo dentro da perspectiva bakhtiniana, não 
podemos deixar de olhar para o enunciado no grande tempo, 
podemos? — perguntou Tudo-quer-saber. — Por que não seguimos 
com Luciano Ponzio? Ele é artista e pesquisador da arte, e entra nas 
leituras com a obra em bases bakhtinianas, dentro da Filosofia da 
Linguagem e da Semiótica.  

                                                             
113 R.Barthes, A câmara clara, 2012, 31. 
114 R.Barthes, O óbvio e o obtuso, 2015. 
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 — Sim. Realizaremos esse exercício com ele também. Claro 
que sim! 'Luciano Ponzio entra no texto artístico com três categorias 
bakhtinianas: exotopia, responsabilidade e inacababilidade, categorias 
já levantadas por Deborah J. Haynes, no livro Bakhtin and the Visual 
Arts, mas ampliadas por Luciano na sua monografia Icona e 
Raffigurazione.' 115  Com elas, dialogou com obras de Chagall, 
Malevich, Pier Pasolini, Carmelo Bene, Pablo Picasso etc. Vendo a 
responsabilidade do artista, ele compreende a obra como resposta no 
seu contexto, cotejando a vida do artista: família, formação, 
dificuldades, o seu contexto artístico e social, sua obra e mostrando 
que essa resposta dada na arte não é realizada pelo autor-homem, mas 
por um autor-criador. Com a inacababilidade, ele compreende a obra 
como um texto complexo que não se restringe ao olhar, mas rompe 
com a ideologia dominante, se configurando um texto aberto que 
mostra o invisível, um texto de afiguração, criado na tensão entre os 
valores artísticos e extra-artísticos. Com a exotopia, vê o 
distanciamento do autor em relação ao herói no discurso da obra, 
mostrando que o autor não fala em nome próprio, mas apresenta uma 
visão de mundo por um excedente de visão.  
 Todas se olhavam depois da longa exposição de Explicada-e-
prolixa e pensavam sobre o assunto! Era importante ver diferentes 
filósofos que se ocupavam da leitura do signo. Mas... Não demorou 
muito e Pensa-que-tudo-sabe  retornou a conversa: 
 — O importante, colegas, é não esquecermos que as leituras 
de Luciano, Barthes e Derrida nos ajudam a criar a nossa leitura. Mas 
não podemos aplicá-las, porque esses teóricos não fizeram algo para 
ser aplicado. Eles dão a ver como fizeram para que possamos criar o 
nosso percurso. 
 — Hum... Olhem aqui... Não estou entendendo uma 
coisinha... Por que ninguém falou até agora do 'cronotopo.'116 Por 
quê? Essa construção teórica não pode avançar sem ele! Bakhtin, 
assim como nós, queria um plano para compreender a arte e a vida, 
uma chave de leitura que não tirasse o homem da vida como uma 
                                                             
115 L.Ponzio, Ícona e raffigurazione, 2016. 
116 M.Bakhtin, Formas do tempo e de cronotopo no romance (ensaios sobre poética 
histórica), no Questões de literatura e estética, 2014. 
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abstração. Ele entrou na compreensão do romance pelo cronotopo, 
para compreender as obras de Rabelais e Dostoiévski — Desconfia-
de-tudo trouxe a questão causando satisfação em algumas e pânico em 
outras.  
 Uma voz, até então quieta, resolveu aparecer. Escutava todas 
as colocações com olhos arregalados, parecendo assustada com tudo 
aquilo que falavam. Mas, nesse momento, ela não se conteve e 
desabou: 
 — O quêêêê? Cronotopo??? Nãoooooo!! Já temos muitos não 
saberes abertos, não quero mais um! - começou a chorar em pânico 
Pensa-que-sabe-nada. — Não vou aguentar, não vou suportar! Não 
posso mais viver sem saber tanto assim. Vivo atormentada todos os 
dias: O que é arte? O que é autorretrato? Criança faz arte? E agora... 
cronotopo? É muita dúvida. Não podemos mudar o teórico dessa 
pesquisa? Nem imagino em como entrar no texto não-verbal pelo 
cronotopo! Bakhtin fez esse movimento na Literatura. Tá tudo muito 
difícil! Podemos mudar o filósofo? — as lágrimas pulavam da pobre 
coitada, desesperada, que parecia sonhar com o dia em que saberia 
tudo.  
 — Colega, mantenha a calma! Não fique assim em 
desespero. Tudo vai dar certo. É bom estudar, conhecer, pensar e criar 
novos caminhos. O não saber é infinito. Para cada novo saber surgem 
milhares de não saberes. É assim — disse Otimista-e-segura. — Mas 
se estivermos juntas, o desespero diminui. Você perceberá que não 
saber junto é melhor, porque o grupo dá mais força para cada uma de 
nós. O cronotopo é uma chave sim, importante, para o estudo. Mesmo 
que Bakhin tenha trabalhado com ele na literatura, devemos enfrentá- 
lo nesse estudo. 
 — Nossa pesquisa vai continuar com Bakhtin e ponto. É 
IMPOSSÍVEL voltar atrás no teórico — entrou pesado, com um tom 
firme, Direta-e-objetiva. — A filosofia bakhtiniana, dentre tantas 
coisas, nos ajuda a ver que a arte é 'imanentemente social, '117 que é 
sempre criada na cultura, em resposta a outros enunciados. A obra é 
um enunciado ideológico, não é um objeto isolado, feito de apenas 

                                                             
117 V.Volochínov, Palavra na vida e na poesia, no Palavra própria e palavra outra 
na sintaxe da enunciação, 2011, p.150. 
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linhas e cores. É um texto de afiguração, e não de representação  ou 
um duplo do mundo! Não mudaremos de filósofo!  
 Logo em seguida, falou Doida-varrida animadíssima, 
sacudindo até a alma:  
 — Não tenha medo, Pensa-que-sabe-nada, não tenha medo! 
Vamos estudar, ousar, fazer algo diferente. Precisamos provocar 
mudanças de sentidos no mundo. Gente, devemos assumir um 
posicionamento ético e estético nesse processo para resistir às forças 
que desejam o aniquilamento do humano.  
 — Ahuuum... Vocês de novo com essa ideia de que os 
sentidos sempre disputam e que tudo no homem é luta de força — 
falou Equilíbrio-e-harmonia, baixinho e quase levitando. — Por que 
vocês não dão um descanso? Não daria para todos viverem em paz? 
Em equilíbrio planetário? Por que vocês acham que tudo é disputa? 
Ahuum... Vamos pensar que existe uma harmonia entre os 
movimentos regulares dos astros do céu. Há uma simpatia entre os 
elementos planetários e universais. Vamos tentar viver com 
tranquilidade. Ahuum... 
 — Não. Não dá. É assim quando se olha a vida com Bakhtin. 
Você compreende que o homem se faz na linguagem e que cada 
palavra enunciada é ideológica e disputa sentidos e poder. São as 
forças centrípetas e centrífugas em nós e no mundo. Sem tensão não 
existe vida. O equilíbrio é a morte — cortou tal possibilidade Direta-
e-objetiva. 
 Equilíbrio-e-Harmonia abaixou o olhar. Depois da posição 
tão firme da colega, ficou pensativa, mas parecia não se convencer 
com a ideia de que a vida é feita de "forças de tensão".   
 Bem na frente, uma das primeiras vozes do tubo esperava o 
momento certo de entrar na discussão. Naquele instante percebeu que 
precisava aquecer os sentidos de luta daquele grupo que, por medo de 
errar, parecia se enfraquecer. Inflamada, Revolucionária-e-
transformadora gritou:    
 — Companheiras, precisamos nos unir e pensar práticas de 
pesquisa que considerem a escuta dos seres humanos! Não podemos 
aceitar práticas que silenciam, falam do homem em ausência. Isso é 
mortificante! Precisamos enunciar e criar uma escola da escuta, da 
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amorosidade, da alteridade. Esse é nosso ato responsivo! Vozes de 
todos os cantos, uni-vos! — urrou. 
 Todas gritaram aclamando! Foi uma gritaria geral. O espírito 
revolucionário tomou conta da maioria. Aquelas palavras, de alguma 
forma, tocavam e mobilizavam quase todas as vozes que pareciam ter 
em comum, não só o desejo de compreender o mundo, mas o de 
compreendê-lo para transformar. Foi potente sentir a vibração daquele 
evento. 
  Mesmo com a voz trêmula, Medo-de-errar era a que mais 
gritava! Ela carregava as dores de uma educação do silenciamento e 
parecia não querer desistir jamais de falar. Junto às vozes dos colegas 
do grupo, ela ganhava força e parecia não querer se tornar ausência 
novamente. Até Irritada-e-negativa foi tocada pelo objetivo de todas, 
que era, no fundo, o seu também. Por não saber como fazer, por 
insegurança, acabava ficando irritada e negativa, mas queria, no 
fundo, assim como todas as outras, criar novas relações humanas.  
 — Ohhhh, Pensa-que-tudo-sabe, você me irrita demais, 
minha filha, com esse seu ar de que tudo sabe! Mas, já que você pensa 
que tudo sabe, mas que, na minha opinião, não deve saber nada tanto 
assim, fala logo então: Como fazer essa leitura/escritura? Fala logo! 
— Irritada-e-negativa provocou, agora com um tom pouco menos 
irritado, parecendo querer saber sobre o assunto também.   
 — Eu não sei. Eu desejo saber, mas não sei. 
 SILÊNCIO 
 As vozes se calaram e todas se olharam. Pensa-que-tudo-
sabe assumia pela primeira vez que não sabia alguma coisa.  
 A ausência de som foi tão grande que eu podia ouvir a 
piscada dos olhos de cada uma. 
 — Como assim? — perguntou sem entender Irritada-e-
negativa. — Você sempre sabe de tudo.  
 — Eu não sei. No fundo eu tento saber, mas não sei. 
Precisamos construir juntas essa teoria. Sozinha, sem vocês, nada é 
possível.  
 — Não vai dar certo. Não vai dar certo — retrucou vacilante, 
um pouco tocada pelo desânimo, Otimista-e-segura, diante da 
colocação de Pensa-que-sabe-tudo. 
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 — Vai sim. Vamos continuar. Não podemos nos abater. O 
cronotopo pode ser um caminho — falou com muita firmeza Medo-
de-errar. — Já estudamos isso antes. Escutem: para Bakhtin qualquer 
signo, uma palavra que seja, contém uma expressão espaço-temporal 
e, por isso, para ele, 'só é possível a compreensão de um signo pela 
porta do cronotopo.'118 Ele é essa categoria conteudístico-formal que 
permite ver o espaço/tempo valorados como unidade, na criação da 
imagem artística. E a arte, segundo ele, está impregnada de valores 
cronotópicos de diversos graus e dimensões, não só a literatura. 
Bakhtin percebeu, em seus estudos sobre o romance, que não bastava 
olhar para a obra vendo seus aspectos formais, como tentava a 
corrente materialista na época, nem como uma expressão do autor, 
como tentava fazer o subjetivismo idealista. Era preciso 'ver o ato 
enunciativo singular de cada um em relação aos seus precedentes, na 
cadeia discursiva que cada obra reflete e refrata.' 119  Era preciso 
compreender cada obra de romance colocando-a em relação com as 
forças do gênero, para ser possível escutar, nesse movimento, 'as 
vozes do pequeno tempo (a atualidade, o passado imediato e o futuro 
previsível) e do grande tempo (o diálogo infinito e inacabável em que 
nenhum sentido morre).'120 Vendo a unidade entre o singular e o 
universal, porque uma obra remonta com suas raízes a um passado 
distante. 'As grandes obras de literatura são preparadas por séculos.'121  
 — É isso! Toda imagem artística apresenta um modelo de 
homem e de mundo que se reestrutura ao longo dos séculos. As 
representações espaço/temporais estão na base desses modelos. Se nos 
compenetrarmos nos autorretratos dos estudantes como enunciados 
únicos, pelo cronotopo será possível conhecer a imagem de homem 
construída por eles e ver os valores desses enunciados fotográficos — 
disse Pensa-que-sabe-nada, explicando a questão para as amigas. 

 — Estou aqui pensando... Mas Bakhtin também não cria o 
cronotopo como uma chave para ser aplicada, certo? Estragaríamos 
tudo se tentássemos fazer isso. Se o encontro com a obra é encontro 
                                                             
118 M.Bakhtin, Formas do tempo e de cronotopo no romance (ensaios sobre poética 
histórica), no Questões de literatura e estética, 2014, p.362. 
119 M.Bakhtin, O problema do texto na linguística, no Estética da criação verbal, 
2011, p.299. 
120 M.Bakhtin, Metodologia das ciências humanas, no mesmo livro, p.409. 
121 M.Bakhtin, Os estudos literários hoje, no mesmo livro, p.362. 

Mikhail Bakhtin 
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interpretar e 
explicar uma obra 
apenas a partir das 
condições de sua 
época, apenas das 
condições da época 
mais próxima, 
nunca penetramos 
nas profundezas de 
seus sentidos". 
 Apontamentos de 
1970-71, no ECV, 
2011, p.362. 
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semiótico, de consciência com consciência, precisa ser um encontro 
aberto. E tem mais, não conseguiremos construir essa leitura só aqui 
na nossa conversa. Precisamos dialogar com as obras. E que tal, para 
começar, levantarmos princípios? Por que princípios? Porque eles 
deixam uma abertura para o acaso surgir, não limitam as 
possibilidades da surpresa no evento — sugeriu de forma bem sucinta 
Explicada-e-prolixa.  

 — Pode ser... E se tentássemos ler, então, entrando pelo 
cronotopo e fazendo um cotejo de textos? O cotejo poderia ser nosso 
primeiro princípio. Podemos tentar colocar um texto ao lado de outro 
texto, uma fotografia ao lado da outra, vendo os sentidos que 
emergem do encontro, escutando as vozes. Vendo, não por 
comparação, mas vendo uma pela outra. Sim, já sabemos que nada 
disso acontecerá fora da escuta, que pode ser o nosso segundo 
princípio, 'escuta do herói' e das vozes e sentidos que surgem nessa 
aproximação. Escuta das múltiplas vozes que constituem um 
enunciado na cultura, que nos possibilita puxar os fios que o conecta a 
outros enunciados: do contexto da sua época e do contexto distante, 
enunciados estéticos e extra-estéticos (na vida, na propaganda, na 
televisão etc.) de diferentes linguagens na cultura, a outros enunciados 
do contexto da sua época e contexto distante a outros enunciados no 
mesmo gênero — contribuiu Irritada-e-negativa, com uma voz bem 
otimista e tranquila. 

 — Seria ótimo. Porém, para conectar a obra no pequeno e no 
grande tempo, precisaremos olhar para o gênero, compreendendo o 
enunciado na lógica do gênero, vendo o que há de permanência e 
transformação — enriqueceu Pensa-que-nada-sabe, percebendo que 
coletivamente é possível construir novos sentidos e saberes. — 
Colocando a obra em relação com as forças do gênero será possível 
compreender os sentidos.  
 — Pontuada-e-resumida, minha filha, cadê você? Acho que é 
hora de entrar em cena! — Super-sincera convocou a amiga. — Fale 
aí! 
 — Cheguei. Vamos lá! O que dissemos até agora: Vamos 
tomar a obra como texto e o autorretrato como texto artístico. Depois, 
criaremos uma chave para a leitura/escritura dos textos. Para 
compreender o autorretrato das crianças e para ver o estético nesses 

Marisol Barenco de 
Mello.  
"É preciso amar 
para escutar. Amar 
o herói como força 
humana, com um 
escuta plena - como 
quando se busca 
escutar os passos da 
pessoa amada se 
aproximando". 
Anotações de 
orientação, 2019. 
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enunciados, 'sem contorná-lo e fechar sentidos', começaremos olhando 
para o cronotopo da obra, para a relação tempo/espaço valorada, 
cotejando textos e escutando diferentes vozes nesse diálogo: vozes 
próximas e distantes, sincrônicas e diacrônicas, do pequeno e do 
grande tempo, no gênero autorretrato e em outros enunciados na 
cultura. Como faremos isso? Cotejando texto com texto, fazendo 
perguntas à obra e construindo novas leituras/escrituras nesse 
encontro. Tentaremos, nesse percurso, ver o autor como princípio do 
todo da obra e escutar, amorosamente o herói. Pegaremos um 
autorretrato e o colocaremos ao lado de outro e ao lado de outros 
textos, para ver os sentidos. E, nesse processo, tentaremos descrever 
em tese, na pesquisa, criando uma mathesis singularis, uma teoria 
única da semiótica do texto artístico, dos autorretratos das crianças. 
 Tudo estava indo bem... Até que... De repente, uma rajada de 
vento quase me levou pelos ares. Um outro raio cruzou o céu e caiu 
bem próximo de onde eu estava, no topo da montanha, gerando um 
barulho ensurdecedor, desses que calam até os grilos. O Pássaro cor 
de fogo voou...  
 Na mesma hora, um grande zumbido tomou conta do meu 
ouvido e uma enorme gota de água explodiu nas minhas costas! 
Depois, outra e outra e outra... Sem saber se eu cuidava das vozes ou 
se corria da chuva, enfiei novamente a cabeça no tubo, mas elas 
haviam sumido. Gritei, chamei, mas nenhuma delas voltou a falar ali 
dentro. Eu escutava apenas zumbido. Pensava nas vozes e na pesquisa. 
"Não posso objetificar. Preciso ver o estético. Ver o cronotopo". Os 
grossos pingos caíam sem parar.  
 — Vamos, Lê. Vamos correndo até 'Sonic Pavilion'. Vamos 
escutar os sons, urros e as vozes da terra' — a voz de Pati me puxou.  
 — Escutar o quê? — perguntei. 
 E lá... uma outra conversa se iniciou...  
 
 
 
 
 
 
 

Mikhail Bakhtin 
"[...]contornar o 
objeto, mostrá-lo 
como esgotado e, 
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ser consumido, 
isolado de sua 
incompletude, da sua 
liberdade". 
O homem ao espelho, 
2019, p.41.  
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 — E aí, Pássaro? 
 — E aí o quê? 
 — O que você achou?  
 — Ah! Adorei o lugar! Lindo! Muito lindo! 
Que vista, que ar, que frescor. Muito verde, 
muitas minhocas, insetos... aquelas obras de 
arte no meio da natur/ 
 — Não, Pássaro, não! Estou perguntando do 
texto. O que você achou do texto! Tentei 
delimitar princípios de leitura/escritura para 
entrar no diálogo com o autorretrato das 
crianças. Sei que o diálogo já começou desde o 
dia em que eles foram criados, já disse. Mas 
você acha que já posso entrar em uma 
leitura/escritura mais alargada? Cocriando com 
eles? Chega de encontros emotivos e 
exclamativos! Acho que desenhei um fundamento 
filosófico-metodológico para a leitura. Agora, 
vou viver esse acontecimento com elas. Você 
gostou? 
 — Hum... Não sei... achei confuso. Muitas 
vozes ali dentro do tubo, fiquei tonto.  
 — Ah! Pare com isso... Desenvolvi ponto a 
ponto os princípios... e em alguns momentos 
repeti, voltei ao que foi dito para deixar as 
ideias bem trabalhadas... Não deu certo? 
 — Pode ter dado... é que em vários trechos 
me distrai com a paisagem e... quando 
voltava... já estava perdido. 
 — Pássaro, eu vou fazer esse exercício de 
compreensão para ver o estético no autorretrato 
das crianças entrando pelo cronotopo, como 
Bakhtin fez. Vou partir do princípio de que o 
autorretrato é um texto visual e que para 
compreendê-lo preciso criar um percurso de 
compreensão respondente, única, minha. Para 
essa construção vou fazer assim: vou colocar um 
enunciado ao lado do outro e escutar as vozes 
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de cada um e as que surgem nesse encontro. Não 
será uma comparação! Claro que não! Comparação 
é uma categoria lógica, e não pode ser assim 
para ser dialógica. Mas vou fazer um cotejo, 
uma tentativa de ver um pelo outro e as 
relações dialógicas entre eles. Vou cotejar 
vozes e enunciados do pequeno e do grande 
tempo, no gênero autorretrato e em outros 
gêneros e linguagens, na cultura, aproximando 
sentidos e construindo um outro texto, dando a 
ver o que fiz. Vou ver os valores biográficos 
nas obras, os índices de alteridade trabalhada. 
Lembra dos elementos do estético: o alto grau 
de alteridade, a ambivalência, a polifonia e 
confronto de vozes e sentidos no enunciado? Vou 
ver os indícios desses elementos na imagem e 
ver a imagem de humano valorada, que cada autor 
criou.  
 — Mas e se você criar conceitos para eles? 
Cuidado, heim! 
 — Eu sei. Tentarei ficar atenta. E farei 
esse percurso criando uma leitura/escritura! 
Tá, eu sei que eu me coloco diante de qualquer 
enunciado escutando e respondendo, lendo e 
escrevendo, essas são faces de um mesmo 
processo, são interligados, acontecem juntos. 
Todo ouvinte já é falante, porque escuta 
respondendo, criando sentidos; e todo falante, 
é ouvinte, porque responde a outro enunciado 
que escutou. Já dissemos isso aqui! Sempre é 
uma compreensão ativa e responsiva! Mas os 
enunciados da arte possuem uma característica 
específica, pela sua abertura, pela sua 
alteridade, eles permitem que o leitor/escritor 
entre cocriando com a obra! Escrevendo textos 
mais amplos e complexos. E é isso que vou fazer 
no diálogo com os textos das crianças e, 
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depois, vou dar a ver essa metódica enformando 
uma outra escritura também.  
 — Estou achando confuso.  
 — Você vai ver. Eu vou tentar. 
 — Leticia, por acaso você conhece bem esse 
gênero?  
 — Hum... Não muito!  
 — Como fará isso então? 
 — Vou estudar e pesquisar, Pássaro de 
Fogo! Vou pesquisar!  
 — E que autorretratos são esses que você 
tanto fala? Você fala deles, mas até agora não 
me mostrou e nem me explicou de quem eles são.  
 — Não? Como assim ainda não mostrei? 
 — Não. Onde foram feitos? Por quem? 
Quando? Em que contexto? Você falando fica tudo 
muito abstrato! Precisa mostrar, dar a ver. 
 — Putz... Vou contar aqui como surgiu essa 
história... Assim como o que ela provocou na 
minha vida...  
... 
 — Que foi? Por que está quieta? 
 — Pássaro, tem uma coisa que me envergonha 
muito...  
 — Pode contar! Sou um "túmulo". Não conto 
para ninguém. 
 — Jura? É que tem coisas que não falo com 
qualquer um... Mas, para você eu vou contar... 
Pode me dar uma pena? 
 — Ficou doida? Para quê? Sou um majestoso 
pássaro, lindo, esbelto, esqueceu? Tenho canto 
de pitassilgo com sabiá. Não sou um qualquer! 
Não dou minhas penas assim, não. Elas são 
preciosas, sou um pássaro raro... E dói para 
arrancar.  
 — Arrancar não! Pode ser essa caidinha aí 
mesmo. Quero muito escrever o próximo texto com 
ela... 
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       DIÁRIO DE UMA IMPOSTORA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- As faladeiras, Maria Leticia Miranda, 2016  
oliveiras da Praça Sant`Oronzo- Lecce 

 
 



 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153 

Diário de uma impostora 
 
I 

 
 Decidi hoje que vou escrever um diário. Isso, um diário (do latim diarium- registro 
diário). Pode até parecer (Será?) que estou ficando boba, querendo conversar comigo mesma, 
me monologizando sozinha no quarto!? Não. Não é nada disso... Pode até ser. Quando 
escrevo, preciso ficar sozinha mesmo. Não assim, sozinha, sozinha, porque sei que, no fundo, 
nunca estarei... Tenho muitas vozes em mim. É que... como nunca tive um diário, quis 
experimentar. Não para ficar me ensimesmando. Isso não! Mas para tentar ver minha vida 
em outro plano. Será que consigo?  
 Já vou escrever aqui por que decidi ter um diário. Mas, antes, preciso dizer que o 
meu será escrito com um bico de pena vermelho, tipo fogo. Sempre quis escrever com essa 
ferramenta, mas não havia surgido uma ocasião especial para isso! Sempre imaginei que o 
bico de pena deveria ser usado, nos dias de hoje, somente em ocasiões especiais. E essa é uma!  
 Quando olho um bico de pena, inevitavelmente penso nos textos escritos no passado 
com penas de gansos. (Coitados dos gansos! Quanta maldade tem acumulada na história da 
humanidade contra os animais.) Penso nas histórias, aflições, pensamentos e sentimentos 
elaborados no manuseio dessa invenção. Penso nas cartas de amor trocadas por Abelardo e 
Heloisa, no quanto as mãos desses amantes ansiavam por uma pena para que pudessem 
superar a distância que lhes foi imposta e, ao menos no papel, tocar um ao outro. A mão que 
toca uma carta, naquele instante, toca o outro que a escreveu. Isso é lindo! Mas... Por que 
seria lindo? ... Lindo é apenas expressão de uma emoção pessoal, uma economia discursiva, 
um deslumbramento, diria Barthes. Nada de lindo. Tocar uma pessoa pelo toque de uma 
carta é um acontecimento explosivo. Sim, explosivo. É como um trovão que estoura, abrindo 
um clarão, alargando a dimensão do tempo/espaço, possibilitando que dois seres humanos, 
distantes no tempo fatal dos acontecimentos da vida, se encontrem naquele instante. 
Imagino Rabelais criando Pantagruel e Gargântua no deslizar de gotas de nanquim sobre o 
papel.  
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 E o trabalho dos copistas nos monastérios reescrevendo textos antigos, copiando 
Platão e Aristóteles! 
 São muitas as imagens que surgem quando olho para esse instrumento tão antigo. 
Porém, não penso só nessas pessoas que resistiram na história. Fico imaginando também 
cada ser humano anônimo, que, na intimidade das suas vidas, construiu vida no papel. 
Mesmo não sabendo seus nomes, acredito que cada ser humano que algum dia deslizou uma 
pena de ganso molhada em nanquim, sobre o papel, fez parte do grande tempo da 
humanidade. O bico de pena, hoje, com essa ponta fina e metálica, parece intensificar o meu 
presente com o passado. É como se eu me encontrasse com várias gerações precedentes.  
 Claro que várias escrituras são elaboradas com caneta BIC, máquinas de 
datilografar ou computador. Mas o bico de pena... Ah! Ele tem algo de especial: gera uma 
letra fina e grossa ao mesmo tempo. Dependendo da inclinação, uma mesma letra pode ser 
formada por diferentes espessuras. O diferente e o mesmo no mesmo lugar! Sem falar que 
esse instrumento me remete a um outro tempo de escritura, um tempo lento, de uma 
escritura pausada. Sempre quis experimentar escrever com nanquim, parar e desenhar letra 
por letra. Sei que toda escrita desenha letra por letra, não é disso que estou falando. Me 
refiro à parada que o escritor faz para mergulhar o bico na tinta e deixá-la escorrer 
novamente no papel para traçar a próxima letra. Será que essa parada muda o rumo do 
texto? O afastamento do gesto da palavra pode mudar o pensamento? Não sei...  
 Na caligrafia japonesa, na arte do Shodo ("caminho da escritura"), não basta ter 
tinta preta, pincel e papel de arroz, é fundamental considerar, da mesma forma, o tamanho 

9-	Desenho	de		

Ludovic	Debeurme,	no	

Livro	Gargântua.	
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e o equilíbrio dos traços; a pressão e a leveza do gesto sobre o papel; a rapidez e a calma; a 
escuridão da tinta e a luz do papel. Imagine só, o espaço em branco entre as letras, que, para 
muitos de nós, não é nada, para eles, é signo também. E toda a escritura acontece sem 
qualquer chance de correções posteriores. É a radicalidade do gesto único do homem, em 
poesia. Poderíamos falar em metáfora da vida? Não sei... Gosto da ideia de poder refazer, 
reelaborar o que eu disse ou escrevi. Eu ficaria sufocada - ainda mais do que já sou- se não 
pudesse refazer as bobagens que digo. Eu sei, elas já foram ditas, e isso ninguém pode 
mudar, não dá para voltar... Tudo bem, em certo sentido, um enunciado dito existe e não 
pode ser apagado, em certo sentido. Mas pode ser atualizado, né? (Vou pensar mais sobre 
isso).  
 O que vou escrever aqui é algo que só eu posso escrever do lugar insubstituível que 
ocupo no mundo. Ninguém mais, de outro lugar, pode escrever o que vou escrever aqui. Não 
será nem melhor e nem pior do que os escritos de outras pessoas: serão minhas escrituras. 
 Quis tentar. E a ocasião? Por que decidi escrever um diário? Hum... Momento 
importante esse. Para mim, sim! Não será um diário de amores, de viagem ou de pesquisa. 
Mas um diário sobre uma impostora, uma pessoa péssima: euuu mesmaaaaa! Sim: sou uma 
farsa!  

 
II 

 
 Descobri que sou uma farsa, uma fraude completa!! Isso: uma fraude. Como entrei 
nessa categoria? Tomei consciência de todas as máscaras que uso na vida: a da boazinha; a 
da educada; a da santa; a recatada; a do lar... Tudo máscara! Uso cada uma delas só para 
sobreviver. Não tenho coragem de revelar todas as que tenho, mas sobre uma, vou escrever.  
 Sou professora de Artes Visuais há 27 anos. Gosto de provocar as crianças a criarem 
enunciados artísticos. Mas eu mesma nunca enunciei enformando um enunciado na arte! 
Não tenho um caminho poético em nenhuma linguagem ou gênero artístico. Já tentei 
desenho, aquarela, violão, mas nunca fui adiante. Sou assim desde criança. Minha mãe 
sempre dizia que eu não fazia a mesma atividade por muito tempo, sempre mudava de 
curso. "- Já vem ela inventando outra moda! Essa menina não sabe o que quer!", escuto ela 
falar isso até hoje. Devo ter nascido assim mesmo, torta. Sem rumo certo. 
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 Não me acho boa em nada. No que se refere à arte então... Eu sei, eu acredito que a 
arte não tem relação com dom, que é um mergulho em um gênero... Mas não consigo ir 
muito tempo nesse mergulho. Logo quero mudar de direção e de vivência, experimentar 
outras linguagens, materiais e técnicas. Não posso mais continuar assim, preciso mergulhar 
em uma pesquisa poética, viver as tensões e as dores da criação, enfrentar as dificuldades 
que as crianças enfrentam… Como posso ajudá-las, sem viver a arte? Queria ser uma boa 
professora. Por isso decidi: vou fazer um curso de autorretrato em fotografia.  
 Tudo bem, seria bom escutar que sou uma preguiçosa e que não faço nada, tipo "a 
corpo mole". Eu sentiria orgulho de mim mesma se fosse assim! Poderia escutar a multidão 
gritando, "Chegou a preguiçosa"! Mas isso não sou. O que é uma pena. Me esforço, mas não 
consigo. Estou sempre querendo fazer coisas. Eu queria, além de ser uma professora, ser 
uma pessoa melhor também, deve ser por isso. Nunca consigo ser, certamente que não, mas 
sempre tento! Devo ter um tipo de doença, ainda sem nome, talvez. Não sei ficar parada, 
minha cabeça está sempre agitada, preciso ter sempre uma coisa para buscar. "Será que é 
uma fuga?", já me disseram. Mas de quem eu estaria fugindo? Ou do quê? De mim? Foi isso 
mesmo que disseram? Escutei. Fugindo de mim? Não vou entrar nesse assunto agora. Ele é 
muito profundo e não vem ao caso neste momento. 
 O fato é que decidi, então, entrar em um curso de autorretrato. Essa ideia não caiu 
do céu, certamente que não. Tem relação com a pesquisa que faço no doutorado e com a 
minha tentativa de compreender o autorretrato das crianças. Mônica Leme (Leme para os 
mais próximos), minha amiga no trabalho no Espaço Cultural, é professora de Música no 
Colégio, e é fotógrafa também, artista múltipla (irritante isso para alguém como eu), não 
coloca limite entre as linguagens. Ela faz autorretratos e me indicou uma professora. Leme 
sempre me incentiva a experimentar. Ela tem um trabalho incrível de fotografia de pássaros 
e também. Bateu vontade de tentar!  
 Nós duas até pensamos, um dia, em criar um grupo de fotografia com os estudantes 
lá no Espaço Cultural do Colégio. Hum! Olhem só novamente a impostora falando. "Quer 
fazer", "estuda sobre", mas não faz um trabalho próprio. Podem colocar isso pintado no chão 
da minha rua, para todo mundo ver, se quiserem: A IMPOSTORA. Eu não vou me 
importar. Eu me entrego, me denuncio.  
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 Será que tem arte em criar aula para os alunos? Essa poderia ser minha arte? Eu 
me sentiria menos mal. 
 Fiz a inscrição. O curso acontecerá por skype, com Jacqueline Hoofendy. Sei lá se 
isso dará certo. A turma tem cinco colegas. Vou arriscar. Serei capaz? Claro que vai. Não 
deve ser tão difícil. E se rirem de mim?  
 

III 
 
 Primeiro dia de aula. Estava na cara, desde o início, que um curso desses não era 
para mim. Quis fugir! No fundo já sabia que seria uma maluquice tentar. Eles são 
fotógrafos profissionais e eu sou uma professora de arte, mas que não faz arte. Socorro! O 
que devo fazer agora? A professora Jacqueline é maravilhosa. Muito experiente, estudou e 
trabalhou com Walter Firmo que, assim como ela, é um grande fotógrafo brasileiro. Ela é 
professora e artista, produz fotografia performática e é amiga de Leme. Fizeram juntas a 
exposição "Suite Autorretrato ", lá no colégio, em 2016, a mesma exposição que provocou a 
produção de autorretratos dos alunos.  
 A aula foi sobre fotografia conceitual e ela disse que "para a arte conceitual, a ideia é 
mais importante do que o próprio resultado final e esse é apenas uma consequência lógica de 
um profundo mergulho na investigação e construção do conceito". Mas, para ela, Jacqueline, 
o resultado é tão importante quanto o processo. 
 Esse é um ponto de discussão que sempre aparece na arte: o que vale mais é o 
processo de criação ou o produto final? Todos questionam isso. O que penso sobre o assunto? 
Não sei! Não vou tirar conclusões precipitadas. Na verdade, quem quer conclusões? Elas 
fecham. Mas acho que posso penetrar no tema e alargar sentidos.  
 Por exemplo, no livro "Memórias de cego: autorretrato e outras ruínas", Derrida fala 
do desenho como uma ruína, como aquilo que fica do processo de criação, que transforma e 
faz o artista, no ato de fazer a arte. Esse processo gera um produto, claro, mas o produto é o 
resultado disso que foi traçado, desenhado, o que ficou, restou. Nesse sentido, toda arte seria 
ruína, nos remete a algo que já foi, ao mesmo tempo, em que está aqui enformado.  
 Sobre o autorretrato especificamente, Jacqueline falou que "ele se caracteriza pela 
narrativa autobiográfica com forte carga dramática. É uma espécie de ESPELHO das 
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angústias do artista."  Hum... Aqui ela me inquietou. Tenho estudado essa questão em 
Bakhtin e, para ele, o autorretrato não é espelho, mas, assim como a autobiografia, é a 
forma transgrediente que temos para enunciar a nossa vida. A partir de um ponto de apoio 
forte fora do cronotopo da obra, o autor pode criar uma descrição da sua vida com valores 
artísticos biográficos, sem fins descritivos ou práticos. O autorretrato não teria relação com 
o reflexo da minha imagem, porque ao espelho estou no vivenciamento na vida, não tem 
herói. Muitos artistas e pesquisadores pensam o retrato de si como espelho, "como espelho do 
artista". De onde vem isso? Qual seria a relação entre os dois? Na verdade, essa parece ser 
uma questão que acompanha a própria filosofia da arte. A arte é espelho da realidade? 
Reproduz? Qual seria a relação entre arte e vida? 
 

IV 
 
 Andei pesquisando. Talvez essa relação seja sustentada pelo paradigma da arte como 
representação do mundo e do homem. Acho que entendi.  
 Começou lá com Platão122 que dividiu a realidade em dois mundos: o Mundo das 
Ideias - da verdadeira essência das coisas, imutáveis e não perecíveis, e o Mundo Sensível - 
das cópias, do perecível e mutável, criando, assim, uma hierarquia para o "ser" e para a 
"verdade". Dentro dessa metafísica, Platão definiu a arte como mímese, uma imitação, só 
que uma imitação menor, afastada do ser verdadeiro das coisas, do mundo das ideias. A 
arte, para ele, é um espelho que "produz as coisas em sua aparência, e não em sua verdade, 
ou essência", de acordo com Jean Lacoste123. 
 Veja só: o artesão, ao fazer uma cama, encarna a ideia de cama. Faz uma cópia da 
ideia. O artista, por sua vez, ao pintar a cama, realiza uma imitação de algo que já era uma 
imitação - a cama, e realiza um simulacro (uma cópia falsa) que só serve para confundir os 
cidadãos.  

                                                             
122 Platão desenvolve a ideia da mímese em A República, livro X, na coleção Os pensadores, 2004. 
123 J.Lacoste, Filosofia da arte, 1986, p.11 e p.17. 
 



 159 

 Platão condenou a "aparência enganadora da arte" e expulsou a poesia e a pintura 
da República. Que coisa! Só porque elas despertavam paixões e mexiam com as emoções e 
sentidos humanos. Socorro! Era um ascético.  
 Ah! Já Aristóteles124 diz que a arte é mimese sim, uma imitação, mas não é uma 
atividade ruim, pelo contrário. Ela é natural ao homem, desde a infância. Graças a ela, o 
homem aprende e conhece, sente prazer em imitar e ver a imitação. A arte "não é 
completamente real, verdadeira, nem cabal ilusão", ele diz. Ela "está a meio caminho da 
existência e da inexistência, apoiada nesse termo médio da realidade, na verossimilhança." 
Existia uma ação criadora na imitação, não era um duplo, ela não era uma simples 
reprodução (re-produzir novamente), ou cópia direta do real. 
 Por isso essa ideia de espelho vem rolando por séculos! 
 Tudo bem, a arte não reproduz o que já existe, mas tem algo nela que tem referência 
com a vida, né? Claro! Tem uma ligação. Arte e vida sempre estão em unidade. Tem algo 
nos signos da arte que faz referência a algo na vida. O signo é isso: possui um 'significado e 
remete a algo situado fora de si mesmo'.125 E toda imagem artístico-simbólica, como objeto 
físico, é signo. Sim. Tem relação, mas não direta e binária como muitas teorias defendem. 
 Estou aqui olhando para os retratos das crianças e para os que ando pesquisado 
(quero fazer uma Poética Histórica do Autorretrato) ... O retrato traz essas questões 
filosóficas da arte e do homem: O retrato copia o retratado? Mostra a pessoa como ela é? 
Mas como somos verdadeiramente? (Nem sei se existe isso de "ser verdadeiramente". Para 
quem? ). 
 Ando lendo que o "retrato se assemelha". Interessante a ideia de semelhança. Depois 
volto a isso. 
 Hum... e o que Bakhtin diz sobre isso tudo? Que a obra não "reproduz", "não 
representa" ou "copia" ou "reflete", como um duplo da "realidade". Reproduzir uma cama 
seria fazer outra cama, e não pintar uma cama, o que é totalmente diferente! Uma cama 
pintada ou fotografada é feita de signos socialmente compartilhados, signos ideológicos que 
refletem e refratam, em certa medida, uma outra realidade. Pensar em uma equivalência 

                                                             
124	Aristóteles, na coleção Os pensadores, 2004, p.40.	
125 M.Bakhtin e V.Volochínov, 2009. 
 



 160 

direta entre signo-objeto seria uma impossibilidade na arquitetônica bakhtiniana, porque, 
para ele, não existem relações equânimes e de correspondência entre os dois. Pensar assim é 
redutor e simplista.  
 A obra é uma resposta na rede dialógica das enunciações. Enquanto enunciado 
único e irrepetível, cria uma nova realidade, um mundo outro, não uma realidade menor, ou 
falsa, ou fictícia, oposta ao real. Uma arquitetônica artística é uma resposta elaborada em 
um gênero complexo (que reelabora os simples, que perdem suas funções diretas e ordinárias 
da vida), dentro das relações sociais. Por isso, não é algo apartado da vida e nem é a 
reprodução da vida! 
 Estou aqui pensando... Esse paradigma binário que pensa a linguagem como 
representação, fundamentado na lógica do espelho, gera, e ao mesmo tempo mantém, uma 
certa lógica de funcionamento das relações humanas, né? Porque pensar que um signo 
corresponde diretamente a um objeto, que um fala e o outro escuta, que a arte reflete a vida 
e outras coisas do tipo traz a ideia de que uns dominam os sentidos únicos dos signos e 
outros não; que um deve falar para o outro escutar; que a arte não está na vida... Não sei, 
mas me parece uma lógica que limita e controla, é autoritária, tenta fragmentar as 
dimensões humanas do ético e do estético. Parece temer a ambivalência dos enunciados. 
Abrir sentidos para alguns parece ser perigoso. Precisamos criar um outro paradigma para 
quebrar esse espelho. Qual?  
 

V 
 
 Jacqueline disse que “a prática de apontar um smartphone para si, clicar e 
compartilhar não poderia estar mais distante do conceito de arte" (anotações de aula). Isso 
reforça o que venho estudando na pesquisa, com Bakhtin, quando penso nas selfies como 
autorretratos confessionais, sem valores estéticos biográficos.  
 Ela passou dois exercícios para a próxima aula.  
 Disse o seguinte: Devemos nos colocar diante do mundo, das coisas e objetos 
cotidianos, a partir de um ponto de vista estético. Olhar para a vida fotograficamente, como 
se estivéssemos em uma cena. Putz! Me lembrou novamente Bakhtin quando ele fala que é 
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preciso "olhar para a vida como um romance, para escrever um romance126". De dentro do 
vivenciamento da vida ela não é trágica, nem bela e nem cômica.  A vida em si não é bela e 
nem sublime... Apenas quando ocupo um lugar de transgrediência em relação a ela, vejo de 
uma posição exotópica e crio para minha vida valores com elementos transgredientes, essa 
vida torna-se bela ou sublime ou trágica. Não tem como não pensar em Bakhtin e isso não 
deveria ser surpreendente. É mais forte que eu. Tento ver a vida com ele há alguns anos.  
 Mas... voltando ao exercício... devemos, a partir desse posicionamento, criar alguns 
autorretratos de narrativas cotidianas e alguns de intimidade O que seria isso? No de 
narrativas cotidianas, devo criar um enunciando em que meu corpo, ou parte dele, apareça 
na composição, refletido em um espelho, um vidro ou uma superfície d'água. No de 
intimidade, meu corpo não entra na composição do discurso, eu crio o texto visual com 
elementos e objetos que possuem relação com minha vida íntima.  
 Devo estar doida. Só rindo muito, dando gargalhadas. Não sei se vou conseguir. Sei 
que vai ser difícil fazer essas fotografias. Mas vou tentar. E vou escrever aqui como foi. 
"Não quero me constranger com nada na redação deste diário, nem vou criar nenhuma 
ordem ou sistema. Anotarei o que recordar." (Li isso em Dostoiévski, no Diário do Subsolo, 
p.53). Se comecei um diário, devo escrever tudo... Não, nem tudo. Sei que algumas coisas a 
gente não revela nem para os outros de si. 
 

VI 
 
 O encontro hoje foi um fracasso TOTAL para mim. Todos viram e comentaram os 
trabalhos uns dos outros. Menos o meu, claro! Por quê? Por quê? Porque simplesmente não 
mandei nada. É verdade! Coloquei a máscara da "estou tranquila e segura de mim" . Quem 
nunca usou essa? Fiquei com ela bem COLADA na cara, a aula toda! 
 Passei a semana procurando poças de chuva, sombras do sol, espelhos em loja... tudo 
para ver minha imagem refletida. Mas todas as imagens que eu via eram muito banais. 
Beiravam o ridículo! A provocação da Jacqueline foi boa, nunca parei para ficar olhando a 
imagem da minha sombra. Brinquei de fazer gestos, poses, mudei o ângulo do corpo, do pé, 
                                                             
126 M.Bakhtin, Autor e a personagem na atividade estética, no Estética da criação verbal, 2011, p. 64. 
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da cabeça... até que foi divertido. Foi bom! Será que todas as pessoas já fizeram isso? 
Deveriam. Confesso que fiquei um pouco viciada em criar minhas sombras... Às vezes, eu via 
a ideia de uma sombra na minha frente, parecia que daria certo, uma ideia dispersa ainda, 
vaga..., mas era uma ideia. Eu via a cena diante de mim, mas... ao fotografar... não 
funcionava.  
 Fui andando pela rua fotografando, olhando, testando cores, formas e composição, 
mas nenhuma me parecia interessante. Todas geravam um enunciado muito comum. Não 
consegui criar o autorretrato de narrativas cotidianas.  
 E o exercício de juntar elementos, em uma composição, que tivessem a ver comigo, 
esse eles também não comentaram. Não comentaram porque eu não consegui fazer. Todos 
ficavam óbvios e sem graça. Desespero total! Não tive exercícios para mandar. Sou novata... 
Eles podem entender que não é descaso com o curso, é mesmo uma dificuldade de criação.  
 Será que poderiam me chamar de confusa? Eu quis fazer o curso e, ao mesmo tempo, 
sofro com isso. Sim. Sou confusa também. Mas quem nunca ficou assim? Querendo fazer 
uma coisa e tendo medo ao mesmo tempo. Sinceramente, não gosto dessas pessoas que ficam 
só julgando as outras.  
 

VII 
 
 Tenho pensado nesse autorretrato de narrativas do cotidiano. Um objeto pode ser 
meu autorretrato. Meu corpo nem precisa aparecer. De novo fico pensando na "semelhança" 
no retrato. O herói não precisa parecer fisicamente com a pessoa retratada, ele pode se 
assemelhar ou não fisicamente a ela. Já entendi isso. Quando olhamos vários retratos 
pintados ao longo dos séculos, por exemplo, não sabemos se eles possuem semelhança física 
com a pessoa retratada. Eles tinham uma legenda: "Retrato de Maria Antônia", "Retrato 
de uma anciã" (coisas do tipo) para garantir a identidade da imagem. Nunca saberemos se 
havia relação direta entre o retrato e o retratado. Mas o que faz com que um determinado 
enunciado seja um autorretrato meu? Alguma relação tem que ter? Derrida diz que esse 
enunciado se faz por um ato discursivo exterior ao enunciado, quando eu assino "Esse é meu 
autorretrato". Tudo bem. Pode ser. Mas teria algo ali, no discurso do enunciado, algo 
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intrínseco, que precisa possuir uma relação com minha vida? ... Acho que isso tem relação 
com a teoria de semelhança, que li em Benjamin. 
 Benjamin127 diz que o homem tem a capacidade suprema de gerar semelhanças. 
Aliás, ele diz, não existe nenhuma função superior humana que não seja codeterminada 
pela faculdade mimética, visível desde a infância. (Olha a mímese novamente aí!). Basta 
olharmos para a brincadeira das crianças.   
 Essa capacidade, que era a força determinante de vida dos antigos, vem se 
transformando ao longo dos milênios, é verdade, mudando de campo, segundo ele. Hoje 
podemos vê-la na linguagem e na escrita, produzindo nelas o mais completo arquivo de 
"semelhanças não-sensíveis". Existe, no ato de leitura, uma força profana e mágica, uma 
espécie de clarividência que nos permite compartilhar sentidos e permite que nosso espírito 
participe "daquele segmento temporal no qual as semelhanças irrompem o fluxo das coisas". 
Isso tem relação com a semelhança icônica que Luciano Ponzio traz com a semiótica de 
Pierce, no Ícone e afiguração. O signo icônico se assemelha, mas não possui relação direta 
com o significante!  
 Acho que isso tem relação com a leitura/escritura do autorretrato, com essa 
capacidade de uma imagem fazer sentido dentro de um coletivo e de gerar essa clarividência 
que nos permite ver o passado e o futuro, no mesmo ato. 
 

VIII 
 
 Um autorretrato, finalmente.  

                                                             
127 W.Benjamin, A doutrina das semelhanças, no Obras escolhidas I, 2012, p.121. 
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10- Autorretrato, Maria Leticia Miranda, 2018. 
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 Queria criar algo com a ideia da impossibilidade de falar. Do querer e não 
conseguir. Sou do tipo Mia Couto, "nasci para silenciamentos". Agora, me escutando... Posso 
pensar: Será que isso tem relação com o desejo de escrever um diário? Pode ser mais fácil 
falar escrevendo... Não, bobagem! Não acredito nisso. Escrever não é mais fácil que falar. Os 
dois não são processos fáceis. 
 Criei uma personagem na fotografia. Coincidimos pessoalmente no valor, não no 
espaço e tempo. No valor sim. Não vou ficar aqui explicando a minha criação. Uma das 
coisas que acho mais chatas na arte é ouvir o artista explicando sua obra! Na verdade, não 
é que seja chata, mas é algo que acho ruim, porque a explicação na arte não funciona. 
Fecha totalmente os sentidos da obra. Quando o artista fala sobre a obra, cria um discurso 
sobre o discurso, mas já é um outro discurso. A obra já está dada. Esse outro discurso pode 
servir para alargar sentidos, mas não pode explicar a obra em si. (Na verdade, não existe a 
obra em si, eu sei, a obra existe no social e na relação com o autor-contemplador). Mas eu 
posso fazer um esforço aqui e falar sobre o material que usei no meu exercício: colei um 
esparadrapo na boca da boneca (ou seria da minha boca?), fiz a fotografia, imprimi em p/b, 
em um papel fotográfico com brilho, depois, e costurei linhas. No final, refotografei. Pronto, 
falar do material e do processo é o máximo que posso fazer.  
 As aulas de Semiótica do texto artístico, em Lecce, me ajudam bastante nessas horas! 
A fotografia - dizia Luciano nas aulas - "pode se orientar para o dado, reproduzir a 
identidade, assim como a pintura, mas pode, do mesmo modo, se libertar do seu caráter de 
índice e ir na direção da escritura, do icônico. Pode trabalhar para liberar o signo da 
transcrição, da função informativa". Escuto Luciano falando isso na minha frente. Mas 
como fazer isso na criação? Será que consegui? 

IX 
 
 Peguei a capa da minha bisavó. Uma capa bordada por ela, em 1890, com fios de 
seda coloridos sobre um fundo preto. Fiquei com a capa como herança de família. Ela tem 
relação com o bordado que minhas tias fazem sobre um fundo preto. Gosto de linha e 
costura... sempre gostei. Vesti a capa, coloquei o telefone sobre a mesa e me vi na cena, de 
costas para a câmera, com um braço levantado para que aparecessem todos os detalhes da 
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capa. Ali não era eu, na vida. Eu não faria aquela pose e nem usaria aquela capa. Mas não 
gostei do resultado. Qual o significado daquilo? Não sei. O autor precisa saber o significado 
de tudo o que ele faz?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11- Autorretrato com capa, Maria Leticia Miranda, 2018. 
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 Sei lá... Talvez eu tenha que colocar algo na mão. Está vazia, pedindo algum coisa. 
Mas ainda não sei o que ela me pede. Desfoquei o fundo também. Que coisa ridícula! Se 
tiver um tema de exercício "A boba da corte", mando essa. 
 
 
 
 
 
  
  
 Sergio Larrain, fotógrafo chileno, escreveu, em 1982, uma carta para seu sobrinho 
que começava a entrar nessa linguagem. Acho que ele me dá uma pista, é um fotógrafo com 
experiência! Preciso olhar mais fotografias e autorretratos! Preciso mergulhar na 
linguagem e no gênero. Bakhtin diz isso também: é preciso mergulhar em um gênero para 
empregá-lo livremente. Cada gênero tem sua capacidade específica de visão, cada texto 
acontece no gênero e pode inová-lo! 
 

X 
 
 Meus colegas no curso são muito bons: Adriano, Érica, Adilson e Fernanda possuem 
um longo e experiente caminho na fotografia. Hoje enfiei a máscara de "tô um pouco 
preocupada com minha situação no curso". Eles são muito generosos e sempre me 
incentivam a continuar. 
 

XI 
 
 Eu já fiz um curso básico de fotografia, há uns 20 anos, na Sociedade Fluminense de 
Fotografia, em Niterói. Quis aprender a fazer pin-hole para ensinar para as crianças.  
 Depois do curso, fiz câmeras com lata na escola com os estudantes do 5º ano, eles 
tinham 10 anos na época! Saíamos pela escola fotografando cenários e depois revelávamos as 
imagens no laboratório que montei no banheirinho do pátio. Uma trabalheira cobrir o 

"Comece a olhar o trabalho dos outros 
fotógrafos, procure o que é bom em livros, 
revistas etc. Vá guardando e colando na parede. 
Deixe por semanas, meses... a gente demora 
muito para enxergar, mas pouco a pouco você vai 
vendo a profundidade de cada coisa..." 

Sergio Larrain, 1982. 
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banheiro com plástico preto. Mas valeu: os sons de encantamento quando eles viam o 
processo de revelação era indescritíveeeeel! Depois de revelada, todas em preto e branco, 
passávamos a imagem do negativo para o positivo. Eles vivenciavam todas as etapas da 
escritura com luz e do processo de Re-Velação. 
 Depois do curso, nunca mais fotografei. Já disse isso aqui, estou me repetindo... Não 
sigo por muito tempo um caminho. Fui tentar curso de aquarela, de bonecos de pano, de 
Abayomi, curso de animação no Animamundi, papel reciclado, costura... Sou dessas! 
 Por que lembrei disso agora? Não sei. Talvez por ter visto as fotografias de 
Francesca Woodman, na aula. Pode ter sido. A cor me trouxe a lembrança. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12- Autorretrato aos 13 anos, Francesca Woodman, 1972. 
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 Caramba! Percebi como o trabalho da Jacqueline dialoga com os da Francesca. 
Olhando as duas, uma ao lado da outra, vi com mais força aquilo que Bakhtin diz sobre a 
dialogicidade dos enunciados humanos: enunciamos em resposta, dentro do gênero, a 
enunciados alheios. 
 É possível ver o diálogo entre as duas! Jacqueline tem vários autorretratos em p/b, 
Olho para o trabalho de Jacqueline e vejo algo de Francesca, e vice-versa. 
 Eu tenho uma certa preocupação na hora de criar a fotografia: eu tenho medo de 
ficar olhando muito para o trabalho dos outros artistas e ... sem querer, parecer que estou 
copiando. Poderiam me acusar de copista? Eu assumi que poderia ser chamada de 
preguiçosa, eu até gostaria, já confessei. Eu poderia fazer menos coisas na vida. Faço muitas 
atividades ao mesmo tempo, é algo muito desgastante! Eu poderia ser a rainha do clube do 
"Corpo mole", nos dois sentidos kkk. Mas copista? Copista, não! Não sei...mas tenho trauma 
disso. 
 Cresci escutando que copiar é algo muito ruim. Na escola, era um horror. Aquelas 
carteiras enfileiradas, uma atrás da outra, para a gente não copiar de ninguém. Eu não 
podia nem dar uma olhadinha para o lado que gritavam: "Está querendo copiar, é?". Que 
pressão!  
 Em arte, então, nem se fala. É tipo uma ofensa. Não sei o porquê disso. A arte 
sempre foi copiada! Nas oficinas, os alunos imitavam os mestres para aprender. Mas hoje 
copiar é feio, tem relação com a questão "autenticidade", originalidade, valor de mercado, 
essas coisas.  
 Mas... Agora... Pensando bem, vou parar de bobagem! Preciso tirar o valor negativo 
que essa palavra tem para mim. Um bakhtiniano não pode ter essa perspectiva negativa da 
cópia. Eu mesma já escrevi uma dissertação de mestrado dando a ver que o ato de criação 
das crianças acontece no social. Uma esticada de olho para o desenho ao lado, uma outra 
esticada de olho para o gesto do colega do outro... e o enunciado vai se construindo 
alteritariamente. Um enunciado único e singular, mas feito de traços e vozes outras. Claro 
que copiar não é ruim! Nós aprendemos assim, copiando, mas fazendo diferente. "Repetir, 
repetir - até ficar diferente! Repetir é um dom do estilo", diria Manoel128. Assim que 
nascemos, entramos em um mundo de palavras e imagens alheias. Palavras e desenhos são 
                                                             
128 M.Barros, Uma didática da invenção, no Obras completas, 2013, p.276. 
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do outro e nos constituímos na linguagem assim. Nesse sentido, todos nós copiamos. Mas 
não no sentido de duplicar o original. Não. Primeiro, nem saberíamos dizer onde estaria o 
original de uma palavra. Segundo, porque, se cada enunciado é único, duplicá-lo seria uma 
impossibilidade. E, mais que isso, precisamos compreender que cada enunciado, cada traço é 
uma escolha e que, quando crio um, sacrifico uma infinidade de outros traços, que ficam 
abandonados, mas que fazem parte ainda dessa realidade visibilizada. Encontrar as 
alteridades nos enunciados é encontrar não só o visível, o que se repete, mas possibilidades 
sacrificadas, mas ainda presentes nessas escolhas.  
 Falando em copiar ponto a ponto... Estou rindo aqui com Borges do meu lado... 
Imaginem só, no conto Pierre Menard, autor de Quixote, Borges129 parece problematizar, 
dentre tantas diversas questões, a relação autor-obra, cópia-contexto. Menard foi um 
escritor francês que não quis compor um outro Quixote, mas "O" Quixote, e produziu, para 
essa façanha, páginas que coincidissem, palavra por palavra, linha por linha, ponto por 
ponto, com as de Miguel de Cervantes. Ter um Quixote escrito linha por linha, igual ao 
texto de Cervantes, 300 anos depois, não fazia o texto de Menard uma cópia, mas um outro 
texto, porque muitos fatos separavam os dois, inclusive a própria obra, diz o crítico que 
analisava a obra, no plano estético do conto. O texto de Menard foi considerado um novo 
texto, uma nova obra, um outro Quixote, por ter sido escrito por outra pessoa, com outro 
projeto discursivo. A ironia do feito, deslocava a obra da mera reprodução. Borges me faz 
pensar que mesmo as palavras sendo idênticas, assim como as vírgulas e pontos, o projeto de 
dizer do autor e o tempo criam um outro tom e valor para a obra. Se o enunciado fosse feito 
só de matéria, de linha e forma, poderíamos até dizer se tratar de uma cópia da obra de 
literatura. Mas não é. Bakhtin diz que 'o enunciado é composto pelo dado, pelo criado130' e 
pelo extra-verbal. Assim, os sentidos mudam, quando muda o projeto discursivo do autor.  
 Podem me chamar de chata também, não ligo. Mas vou trazer Bakhtin. 'Para ele, 
todo enunciado é novo, nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já existente fora 
dele, dado e acabado. Um enunciado sempre cria algo que não existia antes dele, 
absolutamente singular e que, ainda por cima, tem relação com o valor (com a verdade, com 
a bondade, com a beleza etc). Mas alguma coisa criada é sempre criada a partir de algo 
                                                             
129 J. Borges, Pierre Menard, autor de Quixote,  Ficções, 2007, p.34. 
130 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, Estética da criação verbal, 2011, p.326. 
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dado (a linguagem, o fenômeno observado, o acabado em sua visão de mundo etc). É reflexo 
e refração no mesmo lugar. Todo o dado se transforma em criado no texto.'131  
 Vou contar aqui uma coisa: eu mesma já copiei um plano estético. Isso! Pronto. 
Falei. Copiei. Copiei criando outro. Não era cópia, cópia, no sentido de fazer igual ponto a 
ponto, uma reprodução mecânica. Era cópia no sentido de mergulhar no plano estético de 
outro autor, aprender com ele e criar uma nova visibilidade. Quando você está começando a 
escrever em um gênero, acontece isso! Quem nunca fez?  
 Acho que é isso: podem me chamar de COPISTA, se quiserem também. Vou gostar. 
Vou rir alto de mim mesma!   
 

XII 
 

 Meus amigos do curso me incentivam toda aula, são generosos. Será que todo mundo 
tem a sorte de conhecer pessoas assim? Muito generosas? Nisso sou agraciada! Encontro 
diversos generosos na minha vida. Nos estudos, no trabalho, na família, no grupo de 
amigos... Os do curso dizem para "eu não desistir", que "sou boa", pura bondade! Eles nem 
viram meus trabalhos ainda. Como dizem que sou boa? Antecipam algo que querem que eu 
seja. Mas eu mesma preciso ser realista, é uma questão de autoconsciência e autocrítica. Na 
correria do dia-a-dia, não dá para criar autorretrato estético.  
 Passei um dia inteiro experimentando, fazendo composições... procurando sombras... 
mas não consegui. Pode ser falta de prática. Sim. Leme, um dia desses, andando pela rua 
comigo, no Humaitá, disse: "Só um minuto". Parou e fotografou um carrinho de mão de um 
carregador de papelão, que estava na rua. A fotografia ficou incrível! Triste e linda ao 
mesmo tempo. Ela viu a cena. Viu, naquele momento, a vida com olhar fotográfico. Isso 
aconteceu diante dos meus olhos. Mas... ela é fotógrafa há 30 anos. Fazia fotografia para 
jornal. Tem muita prática e mergulho na linguagem. 
  
 
 
 
                                                             
131 M.Bakhtin, no mesmo texto. 
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13- Autorretrato, Jacqueline Hoofendy, 2016.  
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 Jacqueline hoje falou sobre os gêneros da fotografia: retrato, autorretrato, natureza-
morta, paisagem e nu. E falou também de alguns movimentos na arte: Impressionismo, 
Surrealismo e Abstracionismo. Mostrou obras realizadas no diálogo com esses gêneros e 
movimentos. Quando Jacqueline participou da exposição Suíte Autorretratos, lá no colégio, 
ela apresentou autorretratos como natureza-morta. 
 Para a próxima semana: devemos criar autorretratos no diálogo com o gênero 
natureza-morta ou com o movimento surrealista. 

 
XIII 

 
 Senti vergonha das minhas fotografias hoje. Sou péssima. Fiquei procurando uma 
máscara para usar, mas o desespero foi tão grande que não aparecia nenhuma. Foi horrível! 
Depois que mostrei meus exercícios, me arrependi. Era melhor não ter mostrado. Ela foi 
muito educada, mas entendi que estava uma droga. Apaguei tudo do computador, mas não 
consegui deletar da minha memória. Sabe aquelas coisas que fazemos na vida e temos 
vontade de esquecer para sempre? Tudo bem, eu disse para mim mesma que eu não teria 
medo de constrangimentos aqui nesta escritura, mas... menti. É! Menti. Não posso mostrar 
o exercício... É muito vergonhoso. 
 Estou entendendo que o autorretrato é um processo, que a gente vai fazendo, 
experimentando... É pesquisa. Mas mostrar o rascunho foi uma péssima ideia! Quando eu vi 
que eles viram, só de ver o que fiz, naquele momento, na presença deles, percebi 
imediatamente as fraquezas. Isso deve ser o que os estudantes sentem... Vejo que alguns 
ficam bem sem graça para compartilhar os trabalhos na escola. E eu sempre digo: "Mostra! 
Vamos construir juntos esse processo". Impostora! Mentirosa!  

 
XIV 

 
 Tive uma ideia: 
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14- Autorretrato saindo do banho, Maria Leticia Miranda, 2018 
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 Fotografei meu reflexo no espelho do banheiro embaçado pelo calor, depois do banho. 
 Mandei para Jacqueline. Ela disse que essa pode ser uma imagem onírica, 
surrealista, e que a composição e a ideia estavam boas. Me incentivou a continuar.  
 Hum... um elogio!  
 Comecei a fazer fotografias todos os dias ao sair do banho. 
 

XV 
 

 Hoje aprendi o que é fotografia expandida. Nunca tinha escutado falar, mas achei o 
conceito legal. É uma fotografia que sofre uma intervenção de signos, realizados com 
materiais diversos, que não pertencem diretamente à linguagem fotográfica, e depois é 
(re)fotografada. Vou melhorar: crio uma fotografia, imprimo, trabalho nela com tinta, 
água, terra, linha... e depois (re)fotografo o enunciado que criei. Vale escrever palavras 
também na fotografia! Eu faço, nesse processo, uma expansão das possibilidades 
enunciativas para além do equipamento fotográfico, com outros materiais e linguagens!  
 O meu primeiro autorretrato do curso foi de fotografia expandida, e eu nem sabia 
disso! Aquele da boneca com a boca costurada! 

 
XVI 

 
 Fiz essa série com três imagens aprofundando meu primeiro retrato saindo do 
banho: 
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15- Autorretrato- Série Alma 1, Maria Leticia Miranda, 2018 
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16- Autorretrato- Série Alma 2, Maria Leticia Miranda, 2018 
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17- Autorretrato- Série Alma 3, Maria Leticia Miranda, 2018 
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 Depois de muitas tentativas fiz esses autorretratos. Acordei várias vezes durante a 
noite só para pensar em como fazer o exercício. "Noites de tormenta". Nem acreditei que 
viveria isso algum dia, logo eu, que, quando bato na cama, já estou em sono profundo. 
Escutei Zélia Duncan na imagem e escrevi as palavras da música direto na fotografia, com 
gilete, arrancando a superfície do papel fotográfico. Tipo rasgando a pele, a carne da 
imagem. O som do atrito com o papel era daqueles que dá aflição no ouvido. 
 Mostrando as fotos na aula, coloquei a máscara de 'a humilde' e disse: "Mas não 
ficou tão bom assim". Falei isso com a voz mansa e olhos piscando para o alto. Tô aqui 
lembrando da cena. Claro que não foi verdade! Eu gostei bastante. Estava bem satisfeita 
por dentro. Gostei tanto que nem parecia ter sido feito por mim. Olhando agora para as 
fotografias, eu até duvido da autenticidade da minha autoria. Mas fui eu. EU FIZ! 
 Jacqueline sugeriu que eu aumentasse a série, pois não estava trazendo a ideia da 
música da Zélia só com as três partes. Provocada por ela, fiz mais duas e ampliei a 
sequência: 
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18- Autorretrato- Série Alma 4, Maria Leticia Miranda, 2018 
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19 Autorretrato- Série Alma 5, Maria Leticia Miranda, 2018 
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20- Autorretrato - Série alma, Maria Leticia Miranda, 2018. 
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Fotografia expandida - palavra escrita com gilete. 
 O Adilson falou hoje que tenta se representar, no autorretrato, fazer correspondência 
com suas angústias". Ao mesmo tempo, disse que "amassou a fotografia expandida e 
(re)fotografou o papel para que a imagem não parecesse tanto com ele". Existe uma tensão 
na criação, né? Parece que o artista penetra na identidade e vai para a alteridade! Busca 
relação consigo e, ao mesmo tempo, o distanciamento. Loucura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
21- Autorretrato, Adilson Cruz Andrade, 2018. 

Fotografia expandida. 
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22- Autorretrato, Adilson Cruz Andrade, 2018. 
Fotografia expandida.  
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XVII 
 
 Último dia do curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
23- Autorretrato "lemeando por aí", Maria Leticia Miranda, 2018. 

 
 



 186 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24- Autorretrato, Maria Leticia Miranda, 2018. 
Fotografia expandida- interferência com batom. 
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25- Autorretrato "Os fios do avesso", Maria Leticia Miranda, 2018, 

Fotografia expendida com interferência de linha bordada no papel e photoshop. 



 188 

 
 Doeu bastante todo esse processo!  
 Sei que depois de passar esses três meses fazendo o curso, eu devo falar algumas 
coisas. Tudo bem, vou falar... 
 Em primeiro lugar, não sei se me tornei uma impostora menor só por ter feito o 
curso. Preciso continuar fazendo e trabalhando no autorretrato. Percebi que o meu percurso 
de estudo e diálogo com a arte, durante os últimos anos, contribuiu na criação desses 
enunciados. Todo esse tempo de estudo da arte, nos últimos 20 anos, realizando 
leituras/escrituras no encontro com diferentes obras, como autora-contempladora, ajudou 
no momento em que precisei enunciar como autora-criadora, claro! A criação não acontece 
no "vazio". Eu tenho um percurso na arte! Mas sei também que esses enunciados são 
minhas primeiras tentativas, que preciso mergulhar mais no gênero, trabalhar a construção 
no gênero... Só depois de um tempo de mais exercícios e pesquisas poderei dizer se essa minha 
condição de impostora em relação aos estudantes mudou mesmo.  
 Sobre o autorretrato, entendi algo: ele não é espelho. Entendi que não. Tenho 
pensado, com José Martins132, que o retrato de si pode ser o "atravessamento do espelho". 
Somente de lá, do outro lado, podemos questionar a nossa vida, nos ver como um outro. Alice 
através do espelho. É tipo isso. A vida dentro do espelho não é reflexo, nem o contrário da 
vida que Alice vivia, mas era uma outra vida. Preciso escrever aqui como toda essa história 
começou.  
           Mas antes... Quero contar uma coisa: Esse aqui é meu autorretrato intimidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
132 J.Martins, Sociologia da fotografia e da imagem, 2013. 
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26- Autorretrato intimidades, Maria Leticia Miranda, 2018 
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 Meus livros, sem os quais não viveria. A pinha? Trouxe de Lecce! Elas estavam 
na entrada de todas as casas! Uma amiga disse que elas significam prosperidade. É uma 
marca da cidade. Trouxe uma para mim. Na verdade, não era para mim, comprei para dar 
de presente para uma pessoa especial, mas não nos encontramos no último dia, ela não foi 
ao aeroporto. Trouxe a pinha comigo. Virou recordação de um dos melhores períodos da 
minha vida! Dias de estudo, vinho, encontros, conversas... As pedras? Não posso escrever de 
onde são! Não, nem aqui posso contar. É um segredo, não tenho coragem de ver escrito na 
minha frente. Adoro pedra! Aprendi a gostar delas com Goethe. Posso apenas dizer que elas 
são da Itália... Apenas isso...  
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Sobre o autorretrato 
 

I 
 

 Tudo começou há três anos, 05 de maio de 2016 (Ou quase tudo. Algumas coisas 
começaram antes). 
 Era uma quarta-feira. 
 Fui a Realengo receber uma turma de alunos para um diálogo com as obras da 
exposição Suíte autorretratos, como sempre faço quando tem exposição organizada pelo 
Espaço Cultural. Isso é o que faço: trabalho em um colégio público, no Rio de Janeiro, em de 
um setor responsável por montar exposições de arte e provocar leituras e diálogos com as 
obras.  
 Trabalho nesse espaço com mais quatro professores, todos de Artes Visuais, 
selecionando trabalhos, organizando e montando exposições de arte (pintura, fotografia, 
gravura e outras linguagens), dentro da escola, e recebendo os alunos, da Educação Infantil 
ao Ensino Médio, servidores e a comunidade escolar para um diálogo com a arte. 
Desenvolvemos um trabalho de formação e ampliação do olhar estético, nos diálogos com a 
arte e com a materialidade do objeto artístico. No processo de seleção e curadoria, 
trabalhamos com diferentes artistas e manifestações, não só com obras já reconhecidas pelo 
sistema de arte oficial e  pelo mercado de arte. 
 Mas não é fácil, com a arte, nada é fácil. (Já quiseram até transformar o Espaço em 
depósito de obra. Ninguém acredita nisso, mas é verdade, presenciei. "Para que levar 
exposições de arte para dentro de uma escola pública de alunos das classes populares?", 
muitos devem se perguntar). Essas tentativas de enfraquecer e silenciar a arte dariam um 
outro diário. Outro diário, não, daria mesmo um livro de terror. Mas... Isso foi só um 
desabafo. Sei que nas instituições sempre haverá luta, disputa de poder, de sentidos, e o que 
importa é que o Espaço se mantém firme e desenvolvendo diversos trabalhos e muitos 
deslocamentos de sentidos, durante todos esses anos! Estamos lá como força de resistência. 
Tentando, ano após ano, provocar encontros dialógicos dos alunos com as obras, através de 
escuta atenta e amorosa, possibilitando uma construção coletiva de sentidos, através 
diferentes linguagens artísticas.  
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 Sobre a exposição... Nesse ano de 2016, montamos a exposição Suíte Autorretratos 
com trabalhos de cinco artistas contemporâneas, Mônica Leme (hoje uma das integrantes 
da esquipe do Espaço) fez a inscrição do projeto do seu grupo selecionado para compor o 
cronograma anual de exposições. 
 Os estudantes da turma 503, 5º do Ensino Fundamental I (entre 9 e 10 anos), 
foram, nesse dia, acompanhados pela professora de Artes Visuais, para conhecer a mostra. 
 Cheguei bem cedo. O céu estava infinitamente azul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27- Fotos da montagem da exposição Suíte Autorretratos, 2016. 
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 7 horas da manhã. Eles chegaram. Fui até a porta recebê-los. Olhares atentos, 
curiosos percorriam paredes, teto e chão do espaço. Sentamos em roda, antes de entrar na 
exposição, e a conversa começou, mais ou menos assim. Por que "mais ou menos assim"? 
Porque esse encontro não foi gravado. Não fui para "fazer pesquisa". Ou melhor, fui, porque 
estou sempre fazendo pesquisa. O que quero dizer é que não planejei essa atividade para a 
pesquisa. Ela aconteceu. Tenho desse acontecimento: meu caderno de anotações, dessas que 
eu faço durante e, no final das atividades, as fotografias e minhas lembranças. Sobre a 
exatidão? Podem me perguntar... Já não teria, mesmo que tivesse sido gravado. A 
rememoração é sempre criação. Mas sobre a veracidade dos fatos? Vão ter que acreditar em 
mim. 
 
 — Sou Leticia, — me apresentei pelo meu nome — professora de Artes do Colégio. 
Trabalho no Espaço Cultural. Trouxemos para vocês uma expo de fotografias, de 
autorretratos, realizados por cinco artistas: Jacqueline Hoofendy, Flavia Costa, Marta 
Azevedo, Mônica Leme e Tais Monteiro. As obras expostas são exercícios realizados durante 
o curso de fotografia que as cinco fizeram no atelier de um outro grande fotógrafo brasileiro, 
Walter Firmo. Mas antes de percorremos a mostra, queria perguntar: Vocês sabem o que é 
um autorretrato? 
 Eu sempre sinto um frio na barriga, nesse momento inicial. É aquele instante em 
que nossos olhos se cruzam e estabelecemos um tipo de relação. "O que vamos viver ali 
juntos?", sempre me pergunto. É da ordem do imponderável, o que é difícil de suportar. 
 — Autorretrato é quando o artista tira uma foto dele mesmo — falou rapidamente 
um estudante. 
 — É o mesmo que selfie — outro estudante respondeu. 
 — Pode ser — respondi. — Sabem o que significa selfie? 
 Silêncio.  
 Continuei... 
  — Selfie é uma palavra que vem do inglês, self-portrait, que significa autorretrato. 
Na pintura, no desenho, na escultura etc., em diferentes linguagens, quando um artista 
produz um enunciado, uma obra, em que ele é o tema, a gente chama de autorretrato. 
Porém, atualmente, essa palavra tem sido usada com outros sentidos também: para se 
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referir ao autorretrato ou ao retrato de um grupo, mas sempre realizado pelo fotógrafo que 
aparece na cena e compartilhado imediatamente nas redes sociais." - coloquei alguns 
sentidos, tentando alargar a conversa. — Vocês sabem o que é suíte? — continuei a 
provocação, refletindo sobre o título da exposição. 
 — Um quarto com um banheiro junto — rapidamente respondeu outro estudante.  
 Por essa eu não esperava. Não tinha parado para pensar nesse outro sentido. 
 —Sim. Também é isso — concordei — Suíte é uma palavra francesa com vários 
sentidos, um deles pode ser esse "quarto com banheiro junto". Alguém conhece outro?  
 Todos se olharam. 
 — Em arte essa palavra francesa pode designar um "conjunto de peças musicais". 
Na exposição, ela significa um "conjunto de obras". Cada artista apresenta um conjunto de 
autorretratos e, ao mesmo tempo, todas as artistas juntas formam um coletivo. 
 A conversa continuou. Eu estava ali tentando contextualizar um pouco as obras que 
eles veriam. Mas logo vi que estavam esticando o pescoço, puxando as pontas dos cadarços, se 
cutucando, dizendo com o corpo que queriam mudar o rumo da prosa. Do lugar em que 
estávamos, no chão, vi a ansiedade dos olhos deles buscando as obras. Encurtei o assunto e 
chamei a turma para percorrermos a exposição. 
 Andamos juntos, parando em todas as obras, conversando, vendo os elementos, 
cotejando uma com a outra. Eles falavam, eu também. Percorremos a exposição construindo 
sentidos juntos. Uns vendo coisas que os outros não tinham visto ainda. Observamos os 
aspectos visuais: cores, formas, planos, composições. Vimos os títulos dados para cada série, 
em que se afastavam ou se aproximavam; conversamos sobre fotografia; arte (na época, eu 
pouco sabia sobre o autorretrato como gênero).  
 — Fotografia pode ser arte? Selfie é arte? — provoquei. 
 No final do encontro, depois de conversarmos juntos por cerca de 1 hora, o tempo do 
encontro já havia se esgotado. Perguntei se eles topariam ir para casa e fazer autorretratos. 
Todos aceitaram. Combinamos de compartilhar as produções feitas por eles, na semana 
seguinte, na sala de aula de artes, através de um projetor. Todos deveriam fazer e mandar 
suas criações para nosso e-mail, meu e de Valquíria, para termos tempo de organizar e 
juntar o material para a discussão. 
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II 
 
 Assim começou nossa história, eu e os estudantes, na vida e na arte.  
 Eles saíram provocados da exposição a criar autorretratos.  
 As crianças fazem selfies com frequência. Quase todos possuem celular com câmera. 
Mas a ideia não era fazer uma fotografia comum, rápida, dessas instantâneas, mas um 
enunciado artístico (mesmo não havendo um consenso no grupo sobre o que seria o 
artístico). 
 Na semana seguinte, nos encontramos na sala e todos viram os autorretratos feitos 
pela turma. Pela turma não, pelos que quiseram fazer, claro! Três estudantes não tiveram 
vontade. Fizemos um diálogo com cada um coletivamente e fomos construindo novos sentidos 
com eles. 
 Achei as produções que eles criaram incríveis! Os estudantes tiveram ideias muito 
diferentes, mas eu não estava ainda muito mergulhada nas questões do autorretrato e da 
fotografia naquele momento. Eu queria dialogar mais profundamente com aqueles 
enunciados, mas não sabia como fazer. Perguntei se eu poderia ficar com o arquivo dos 
trabalhos e eles deixaram.  
 O problema foi que, logo depois dessa atividade, pedi licença para estudos e fui para 
Lecce, fazer a disciplina "Semiótica del testo artistico", com o prof. Luciano Ponzio. Acabei 
perdendo o contato com os estudantes. Levei todas as fotografias impressas comigo na 
viagem. Elas me chamavam, durante todo os meses em que estive por lá. No início, não 
sabia muito bem o motivo. Hoje vejo que foi um punctum, elas eram surpreendentes. A 
solução e as ideias que os estudantes tiveram para a composição do enunciado foram bem 
trabalhadas artisticamente.  
 Nas conversas com Luciano, fui provocada pelos estudos da Semiótica, por Wenders, 
Barthes, Derrida, Pasolini. Luciano falava sobre afiguração, da arte como uma escritura 
que faz ver para além do visível, uma escritura que não é representação ou cópia da 
realidade. De um texto que não pode ser consumido na lógica dos discursos funcionais, um 
ícone, como "um desenho de cego". Ele falou de um fotógrafo que andava pela rua com a 
câmera pendurada no ombro e ia fazendo disparos pelo caminho. As fotos, depois de 
reveladas, deslocavam o olhar acostumado do fluxo cotidiano, do qual estamos acostumados. 
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As crianças fazem isso o tempo todo, pensei, deslocam nosso olhar, nos jogam em uma 
perspectiva outra.  
 Eu escutava esses sentidos e olhava para os enunciados dos alunos. 
 

III 
  
 Esses dias li Arthur Danto133: "os discursos de arte tornam a arte possível". Fiquei 
pensando... é isso mesmo! Precisamos construir teorias de arte que tornem possível a criança 
como autora. Que tornem possível a arte das crianças. É isso que precisamos fazer. Criar 
essa contra-assinatura social para que elas enunciem artisticamente. No fundo, é isso que 
eu quero. Não é possível que pensem que a criança não é autora e que o que ela faz é uma 
bobagem! Esse paradigma "adultocêntrico" precisa ser descontruído, assim como o do 
espelho.  
 A criança enuncia esteticamente, sim! Mas parece que precisa ser frequentemente 
calada, invisibilizada. Hum... Tem algo na criança e na arte em comum: elas colocam na 
frente de todo mundo o incontrolável do humano! Todos os discursos de ordem têm medo das 
duas. Por isso querem as crianças quietas, em silêncio... É só olhar para a cara de desespero 
de um adulto quando ele entra em uma escola e dá de cara com as crianças correndo, 
gritando, pulando! Colocam logo as mãos nos ouvidos. É muito bom ver! KKKK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
133 A.Danto, O mundo da arte, no livro Arte e filosofia, 2015, p.26. 
 

Todo poder começa com o poder sobre as 
crianças. E não valerá a pena viver entre os 
homens, enquanto as crianças não forem 
liberadas de sua escravidão.  
Evangelhos da infância.   

Giorgio Agamben, Revista Gratuita, p.15. 
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 Essa questão do estético não é recente para mim, como pode parecer. Ela me 
acompanha desde sempre, eu acho. Há anos tento compreender os enunciados estéticos 
produzidos pelas crianças na escola. Sou professora de arte (eu sei que parece uma 
afirmação identitária, eu sei. Mas é que sou. Ou melhor, eu não sou como um sujeito 
absoluto, mas, quando estou na escola, com as crianças, elas me fazem professora, na nossa 
relação).  
 Eu já havia tentado enfrentar a pergunta "Criança faz arte?", no mestrado, me 
debruçando sobre a autoria infantil na dissertação Poéticas infantis: enunciados artísticos 
de crianças na escola, apresentada na conclusão do mestrado, em 2015. Vigotski me 
provocou na época com sua afirmação de que "a criança não produz arte, porque não tem a 
consciência de afetar o outro com o seu desenho". Fiquei agarrada nisso. Mas olhando para 
os desenhos das crianças e com Bakhtin e Marisol, elaborei uma contrapalavra afirmando 
que todo enunciado humano é de resposta ao outro e que o artista, quando cria, não se vê 
criando, não planeja suas intenções no ato da criação. Percebi, nesse trabalho, o caráter 
alterítário das enunciações e os indícios da não coincidência com o herói, critério da 
comunicação do tipo artística, segundo Bakhtin.  
 E aqui estou eu hoje, ainda mergulhada nos enunciados estéticos, com as crianças, 
na escola. Porém, agora, complexificando essa questão no gênero autorretrato, como 
escritura de si, auto-objetivação. As dúvidas sempre me atormentam. Sinto algum tipo de 
prazer nesse sofrimento. Só pode ser. 
 Jader disse, no parecer que enviou para a minha banca de qualificação no 
doutorado:  "Acho que estaremos no pós-doc de Leticia com o mesmo debate". Escuto o som 
da sua voz rindo docemente de mim e acho que ele tem razão. Eu realmente não largo essa 
questão da arte das crianças. E ele continuou: "Mas isso é muito bom, pois mostra a 
impossibilidade de esgotamento dessa interface." Estudar arte é como entrar em um buraco 
negro: quanto mais você estuda, mais precisa estudar! Muitos não saberes se desdobram... 
Alguns podem achar que é tolice estudar arte das crianças. Escuto muito isso, pelos olhares. 
Sinto vontade de dar um faniquito. Mas me controlo. Estudar arte das crianças não é uma 
coisa banal, como muitos acreditam. A questão da autoria infantil não está resolvida no 
campo da educação.  
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 Ainda é preciso uma afirmação do potencial autoral das crianças. Elas enunciam 
esteticamente, mas o mundo empobrece, quando não escuta seus dizeres. Precisamos assumir 
a arte das crianças e garantir que a escola aprenda com os discursos infantis.  
 

IV 
 
 Quando eu voltei da Itália, estava estudando um dia, na UFF, com o Atos, e uma 
provocação surgiu. Nós líamos texto O autor e o herói, A forma espacial do herói, sobre 
autobiografia e as possibilidades de uma auto-objetivação estética, em Bakhtin, e uma 
pergunta parecia se desenhar diante dessas minhas inquietações, das minhas leituras e dos 
autorretratos das crianças. 
 Poderiam me perguntar por que essas questões interessam a um grupo de pesquisa 
em educação. E eu posso seguramente responder. É claro que interessam! Em algum 
momento todos nós precisaremos escrever nossas pesquisa, viver o processo autoral. Mas não 
podemos fazer a escritura partir do paradigma da representação da linguagem, pensando 
que estamos colocando no papel, ponto a ponto, aquilo que vivemos na vida. Nem criando 
uma escritura monológica, construindo uma imagem nossa ou do outro em ausência, 
mortificando e dando um acabamento aos sentidos abertos dos participantes da pesquisa. Se 
fizermos isso, estaremos contra os princípios bakhtinianos,  trairemos o que acreditamos. 
Empobreceremos o mundo e não conseguiremos deslocar a vida com o discurso 
transgrediente e indireto, que só a escritura  estética possibilita. 
 Tudo bem, vou colocar melhor o problema. Somos um grupo de estudos bakhtinianos. 
Nós nos reunimos toda terça-feira, faça chuva ou faça sol, para estudar e discutir, 
coletivamente, questões da educação, das relações humanas, para pensar possibilidades de 
transformações éticas e estéticas na vida, na arte e na ciência, sempre a partir dos 
pressupostos filosóficos de Bakhtin e do círculo. Certo? Certo. "Mas isso todo grupo faz", 
poderiam dizer. O que é inédito em nós? Exatamente isso que coloquei anteriormente: 
tentamos reportar o mundo, na ciência, a partir da perspectiva de uma enunciação estética. 
Por que isso importa às Ciências Humanas? Porque acreditamos que, enunciando em um 
plano estético, podemos realizar uma escritura polifônica, trabalhar a palavra reportada 
com riso e dialogia, na ciência. E, nesse movimento, manter vivas as vozes plenivalentes no 
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texto. Não basta, para nós, estudar Bakhtin, mas nos importa estar no mundo com ele, em 
bases mais alteritárias. É isso! 
 A questão da palavra reportada é o ponto nodal da filosofia, para Bakhtin134, "é a 
questão da posição da consciência na criação da imagem do outro e da imagem de si 
mesmo". Sim, essa questão coincide com o problema da consciência do homem. Como 
abordaremos a questão da palavra proferida em nossa escritura? Como faremos para não 
falar "sobre o outro"? Como reportar a palavra do outro sem mortificar? E a minha, sem me 
identificar com o herói, criando um discurso monologizado e ensimesmado? Como fazer uma 
descrição participante da vida, sem perder o humano como centro de valor no texto? Só 
enfrentando esses problemas poderemos trabalhar na pesquisa com o que existe como 
"contraparte subjugada, como alternativa viva, alteridade sacrificada do mundo, que pode 
refazer o mundo e a nós mesmas", diz Marisol.  
 Seja na escola, em nossos textos de avaliação e auto-avaliação, seja na filosofia, na 
arte e em outros campos da cultura, precisamos criar novas formas de sair da tentativa de 
identidade e trabalhar na alteridade.  
 Por isso estudamos estética. E, nesses encontros, desenhei as questões da pesquisa.  
 

V 
 

 Ah! A pesquisa! Dos encontros no Atos, surgiu um grande problema para enfrentar. 
Ele era, em parte, comum ao grupo: se para uma atividade estética acontecer é preciso 
garantir uma transgrediência do autor na arquitetônica da obra, se é preciso garantir e 
trabalhar pelo distanciamento do autor e o herói no tempo, no espaço e nos sentidos do 
cronotopo artístico, seria possível realizar esse distanciamento quando o herói da obra 
coincide pessoalmente, nos valores, com o autor na vida? Se, para Bakhtin, a atividade 
estética se realiza no momento em que o autor consegue um ponto de apoio forte fora da 
obra e vivencia o herói como um outro, em uma categoria axiológica diferente da qual 
vivencia a própria vida, como conseguir esse ponto de apoio fora de si na autobiografia? Ou  
autorretrato?  
                                                             
134 M.Bakhtin, O homem ao espelho, 2019, p.53. 
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 E eu ainda me questionava: se isso é possível, os autorretratos das crianças seriam 
estéticos? As crianças produzem autorretratos artísticos?  
 Assim desenhei as duas perguntas teóricas da pesquisa de doutorado, na tensão entre 
minha vida vivida com as crianças, como professora, e as questões de estudo.  
 Voltei à escola e pedi autorização para trazer as fotografias deles para a tese. Porém, 
apenas 4 responsáveis autorizaram a publicação... Um pena. Mas tudo bem. Está ótimo 
fazer o diálogo com os quatro! 
 A partir daí, segui com os autorretratos dos estudantes, sempre ao meu lado, 
tentando compreender!  
 

 
VI 

 
 Não foi fácil. Para alguns, pode até ser! Mas para mim não. "Chego com 
dificuldades aonde os outros chegam facilmente", li em Antoni Tàpies uma vez. Me 
identifico total com ele. Precisei tatear, desenhar. Foram muitas idas e vindas, textos e 
textos escritos e apagados, muitas ruínas! Estava realmente cega. Essa foi a parte boa da 
história. Me ver cega. Desenhar na escuridão! Derrida 135  fala isso: o desenho, ou o 
desenhista, é cego. O cego é aquele que tateia o mundo, 'precipita-se, e seu gesto oscila entre a 
preensão, a apreensão e a prece, a imploração'. E o traço é aquilo que procede na noite. 
Mesmo aquele desenho que busca ser "figurativo", "realístico", que tenta uma relação bem 
direta com o que é visto, mesmo que o modelo esteja diante do artista, ele se faz presente 
entre duas ausências: a que o artista viu e a que ainda vai surgir. O desenhista não pode 
olhar para o modelo e para o objeto enquanto desenha. Assim é a escritura. O autor avança 
sem ver...  
 Sim. Essa é minha tese. Criança é autora, cria autorretratos estéticos em resposta à 
vida. É por elas que estudo. Tudo bem... sobre isso... Eu acho que talvez não seja "só" por 
elas. Acho que tem alguma coisa nelas de mim. 

                                                             
135 J.Derrida, Memórias de Cego: o autorretrato e outras ruínas, 2012, p.13. 
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 Tive um outros problemas pelo caminho. Vou escrever logo sobre isso. Primeiro: no 
meio desse movimento, tentando não objetificar e não falar em ausência, percebi que eu 
estava sendo péssima, muito impostora novamente. Eu estava escrevendo sobre o 
autorretrato dos estudantes sem conversar com eles, sem mostrar o que eu estava fazendo. 
Me senti horrível. Dois anos depois do nosso encontro e eles nem sabiam o que aconteciam 
aos seus heróis! Decidi ir ao colégio, marcar um encontro com eles e mostrar como andava a 
pesquisa. Marquei e fui.  
 

VII 
 

 Eles estavam enormes. e lindos. Foram muito atenciosos e me receberam com carinho 
e paciência. Compartilhei as questões da pesquisa, contei o que me movia e falei que eu 
queria assumir uma teoria  da arte infantil . 
 Mostrei a leitura/escritura que estava tentando fazer a partir do diálogo com a 
fotografia de Vanderson (uma tentativa bem inicial ainda). Eu sei, sou impostora em 
muitos assuntos, mas não queria ser com eles. Não queria escrever sem que soubessem o que 
escrevo. Não queria falar deles pelas costas. Pedi ajuda a eles para continuar. Foi uma 
ótima conversa! Foi bom escutá-los novamente.  
 Vanderson, falando sobre sua fotografia, disse que não quis aparecer na fotografia, 
que teve vergonha. Com a máscara se sentiu melhor. Júlia disse que havia colocado tudo de 
si ali. Foi a chance de mostrar para todo mundo quem ela era. Em uma selfie comum ela 
não conseguiria. Nina contou que, na hora, ela só queria registrar o momento de uma 
viagem que estava fazendo com a mãe, mas, quando viu a luz na fotografia, se surpreendeu, 
viu que tinha surgido uma "composição artística".  
 Combinamos de continuar nos falando. Eles querem acompanhar o texto e a defesa. 
Fiquei melhor com nosso vínculo. O segundo ponto que ainda não revelei. Nesse meio tempo, 
um acontecimento chegou e me surpreendeu. Eu sei, todo acontecimento, para ser 
acontecimento mesmo, tem que surpreender, concordo com Derrida. "Acontecimento que 
surpreendeu" foi uma redundância aqui minha mesmo. Vi que, para escrever sobre o 
autorretrato estético dos estudantes, me faltava viver o momento da criação, as dificuldades 
desse momento. Foi aí que surgiu a ideia do curso e que o diário começou!  
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 E assim eu sigo, enfrentando a tentativa de criar uma resposta não objetificada, 
criando um plano estético polifônico, mantendo as vozes presentes no texto, a minha e as das 
crianças, como vozes outras. 
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 — Ué! Não vai continuar? Por que parou? 
 — Diário é assim mesmo, Pássaro: um gênero 
intimista e que não tem um fim. Ele 
simplesmente termina. Ou melhor, nunca termina. 
 — Agora sim, estou entendendo melhor essa 
história toda de autorretrato. Tudo está 
fazendo mais sentido! Agora conheci Júlia, 
Vanderson, Ninna e Anna Clara. E gostei da sua 
atitude de ter ido buscar o curso e ter 
experimentado criar os seus. No primeiro texto 
deste trabalho você disse que "nunca tinha 
criado", que  não havia "enfrentado as dores da 
criação"... mentiu, né? Porque você já tinha 
sofrido com os autorretratos. 
 — Menti... só um pouquinho... na verdade, 
não menti não, porque ali eu estava me 
referindo à criação com a palavra, que é 
diferente! Mas, nos dois tipos, o processo de 
criação é difícil. 
 — Não tem mais como escapar: você precisa 
dialogar agora com os autorretratos.  
... 
 
 — Vamos lá! Por que você parou, Leticia? 
De novo? Enfrenta logo isso!   
 — Pássaro, vou enfrentar, mas lembrei que 
preciso compartilhar com você uma coisa 
importante que fiz! 
 — Fala logo! Tô doido para ver essa 
leitura/escritura com os enunciados! 
 — Eu sei... eu também quero fazer! Mas, 
antes, preciso dizer que fiz o estudo sobre o 
gênero autorretrato! Lembra? Eu disse que ia 
fazer. Segui as pistas da Poética Histórica do 
Romance, de Bakhtin, e comecei!  
 Para compreender as obras de Dostoiévski, 
Rabelais e Goethe, Bakhtin percebeu que não 
bastava olhar para os aspectos formais dos 
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enunciados, como tentava a corrente 
materialista na época, e nem como uma expressão 
do autor, como tentava o subjetivismo 
idealista. Era preciso ver o enunciado singular 
de cada autor na relação com o pequeno tempo e 
com o grande tempo. E, compreendendo que não 
poderia tirar uma obra da cultura, para 
compreendê-la, ele fez um estudo do romance 
para ver o gênero em sua formação, para ver o 
singular e o universal, o sincrônico e o 
diacrônico em unidade, no mesmo ato 
enunciativo. Nesse processo, Bakhtin procurou 
encontrar, em diferentes períodos, uma 
'relativa estabilidade tipológica dos 
cronotopos (a interligação fundamental das 
relações temporais e espaciais, artisticamente 
assimiladas em literatura).'273  
 Depois de ter realizado toda a sua 
pesquisa, Bakhtin publicou uma Poética 
Histórica, em 1938, dando a ver seu trabalho. 
Eu tentei, seguindo as pistas dele, olhando 
para o que ele fez, construir uma Poética 
História do Autorretrato. Só assim eu poderia 
colocar o enunciado das crianças como um 
enunciado único e singular, no gênero, e puxar 
os fios que os conectam ao pequeno e ao grande 
tempo.   
 — Mas nunca ninguém fez isso antes com 
esse gênero?  
 — Penso que não, pelo menos não dentro da 
filosofia bakhtiniana. Eu encontro algumas 
'pesquisas históricas do autorretrato, mas com 
uma organização linear e cronológica, apenas. E 
não foi isso que Bakhtin fez! Ele colocou os 
enunciados em confronto, vendo os tipos 

                                                             
273 M.Bakhtin, Questões de literatura e estética: a teoria do romance, 2014, p.211. 
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estáveis e a imagem de homem que as obras 
refletiam e refratavam, mostrando como eles 
revelam as forças sociais da época e mostram as 
forças artísticas das grandes transformações do 
homem, no mundo ocidental. Percebe a diferença? 
Ele não colocou essas obras em uma linha 
sucessiva, mas viu uma em tensão com a outra, 
viu como uma época entra em choque com outra, 
'mandando pelos ares o continuum da 
história.'274  
 — Entendi. E você conseguiu fazer essa 
pesquisa? 
 — Ainda estou construindo, porém não está 
fácil. Muitas obras em pintura e escultura da 
Antiguidade e da Idade Média se perderam ao 
longo dos séculos e é difícil encontrar livros 
sobre o tema no Brasil. Tenho encontrado alguns 
na França, na Inglaterra e na Itália. 
 Outro problema que enfrento é que, do 
Renascimento até os dias de hoje, ao contrário, 
encontro uma grande profusão de autorretratos 
pintados e, desde o surgimento da fotografia, 
muitos em fotografia. É complicado escolher 
algumas, dentre tantas obras. E, para 
dificultar, as obras recentes ainda não são de 
domínio público e não tenho autorização para 
publicá-las na pesquisa. 
 Entretanto, mesmo com todos esses limites, 
fiz assim: pesquisei e selecionei algumas obras 
de referência no campo das narrativas da 
História da Arte; escolhi outros 
contemporâneos; os das crianças, e alguns 
feitos por mim, no meu curso de fotografia. 'O 
critério foi escolher as que me despertam algum 
desejo, ou que me animam.'  

                                                             
274 W.Benjamin, Sobre o conceito de história, Obras escolhidas I,  2012, p.250. 

Roland Barthes 
"Nesse deserto 
lúgubre, me surge, 
de repente, tal foto; 
ela me anima e eu a 
animo. Portanto, é 
assim que devo 
nomear a atração 
que a faz existir: 
uma animação".  
A câmara clara, 
2012, p.27. 

Walter Benjamin 
"A história universal 
não tem qualquer 
armação teórica. 
Seu procedimento é 
aditivo: ela utiliza a 
massa dos fatos, 
para com eles 
preencher o tempo 
homogêneo e 
vazio". 
Sobre o conceito de 
história, Obras 
escolhidas, 2012, 
p.251. 
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 A poética ainda não está pronta, ainda 
quero trazer mais obras de artistas brasileiros 
e artistas da América Latina. Entretanto, com o 
material que tenho reunido, já posso entrar no 
diálogo com as crianças. Já consegui ter acesso 
a mais de 600 autorretratos. 
 — Mas, espera aí, com quais teóricos você 
anda dialogando nesse estudo? 
 — Até agora enfrentei esse processo com 
Bakhtin (é com ele que eu começo); com 
E.H.Gombrich, que é uma referência na história 
da arte; Jean Luc-Nancy, um filósofo francês 
que estuda o retrato e o autorretrato; James 
Hall, um conceituado historiador inglês que 
desenvolveu uma forte pesquisa sobre esse 
gênero; com Jurij Lotman, um filósofo russo que 
leio pelo italiano; Graça Proença, uma 
historiadora de arte brasileira, Julian Bell e 
outros. Tenho percorrido, além disso, sites de 
referência, como o do Museu do Louvre, na 
França, o do Metropolitan, em Nova Iorque etc.  
 — Você disse que já conseguiu mais de 600 
autorretratos, é isso? Não sei como eu faria 
para organizar todo esse material, Leticia! 
 — Sim. Eu já tive acesso, em livros e 
sites, a muitas imagens. A editora Phaidon 
lançou uma publicação com 500 imagens de 
autorretratos, de 500 artistas diferentes e 
muitos que enunciam na linguagem fotográfica. 
Foi um bom material visual para a pesquisa! 
Selecionei, para a construção da poética, por 
enquanto, 80 deles. Trouxe para o meu estudo as 
obras nas quais encontrei uma referência mais 
ou menos segura de autoria (mesmo sabendo que 
nada é tão seguro assim), de ser um 
autorretrato e as que eu consegui a história do 
contexto próximo do autor. Escolhi obras desde 
o Egito Antigo até a contemporaneidade. Sei que 
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Bakhtin não fez sua pesquisa no Egito antigo, 
porém, como houve um diálogo muito próximo 
entre as pinturas e esculturas dessas regiões, 
selecionei imagens de artistas egípcios também. 
 Primeiro, deixei todas as selecionadas na 
minha frente por um tempo, fiquei olhando... 
olhando. Depois, avizinhei umas com as outras e 
fui vendo os tipos relativamente estáveis, no 
gênero autorretrato, que surgiam. Fui vendo a 
forma, a composição, o contexto e o tema do 
todo acabado. 
 Percebi que alguns são retratos de si em 
que o autor penetra em uma obra de um outro 
conteúdo temático. Por exemplo, o Frei 
Rufillus, que fez uma afiguração de si, no séc. 
XII, na iluminura de um manuscrito que narrava 
a vida dos santos. Chamei esse tipo de 
enunciado de "Autorretrato de penetração na 
arte sacra". Vi que, na época do Renascimento, 
surgiu o autorretrato como tema da pintura, e 
chamei esse tipo de "Autorretrato como tema do 
todo acabado". Em outras pinturas encontradas, 
o artista se retrata na cena, mas se coloca 
olhando para o observador, em um canto ou em um 
detalhe pintado, como se estivesse à espreita. 
Esse é o caso da pintora Clara Peeters (1607-
1621), na Antuérpia, que pinta uma Natureza-
morta com queijos, amendôas, e pretzels, 
(1615), e se retrata no reflexo do bule. Chamei 
esses enunciados de "Autorretrato como 
testemunha onipresente", pois o artista penetra 
na obra, que tem outro tema, não mais temas 
religiosos, e aparece à espreita, afigurando a 
própria posição do autor na criação da obra: 
ele olha para a vida e para a arte ao mesmo 
tempo. Vi alguns tipos em que o artista faz um 
retrato de si como artista, com seus 
instrumentos de trabalho. Chamei esses de 
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"Autorretrato como artista". Em outros, o 
artista cria uma série, uma sequência de 
imagens para enunciar. Esses são os 
"Autorretrato de narrativas". Mais recentemente 
encontrei o que chamei de "Autorretrato 
conceitual de intimidades", uma variante do 
autorretrato conceitual, em que o corpo do 
artista não aparece afigurado, mas a imagem de 
um objeto é assinado como autorretrato. Por 
enquanto, encontrei esses seis tipos. 
 Nesse estudo, vi que alguns pesquisadores 
chamam de autorretrato alguns enunciados 
realizados em pinturas e/ou esculturas 
realizadas na Idade Média, como é o caso de 
James Hall. Outros, como E.H.Gombrich, afirmam 
que esse gênero surgiu no Renascimento, pois, 
até então, eles eram feitos com objetivos 
práticos, religiosos, com outros fins, para 
além do estético. Para outros teóricos, o 
conceito de autorretrato está relacionado à 
forma visual: ser ou não naturalista, 
semelhante ao retratado. Mas eu, com Bakhtin, 
usei como critério o conteúdo temático do todo 
da obra, para definir o gênero.  
 — Acho que você vai ter que publicar logo 
esse estudo! Vai ser importante para colocar a 
obra no gênero. Será que já fizeram uma Poética 
Histórica do Retrato? E da paisagem? 
 — Não sei se já fizeram, mas alguém 
poderia fazer, porque, mesmo o retrato e o 
autorretrato sendo gêneros próximos, eles 
possuem diferenças, claro. Eu percebi, por esse 
princípio teórico que estabeleci que a história 
do retrato e a do autorretrato não são 
simultâneas, como pensei que fosse. O retrato, 
como gênero, parece surgir antes. Bem, mas isso 
ainda é uma hipótese, preciso de mais tempo 
para afirmar essas ideias com segurança. O fato 
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é que o estudo que tenho até agora é suficiente 
para alargar os sentidos com o autorretrato dos 
estudantes!   
 — Então mostra logo! Onde vou ficar nessa 
história? Você ainda não disse!  
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                               NO TAPETE 
 
 
 
 
 

     

 
 

    
 

                    28- O tapete, Manuela Sawabini, 2019. 
  lápis aquarela sobre papel 
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                                            29- Autorretrato, Vanderson, 2016. 
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                                                   30- Autorretrato, Anna Clara, 2016. 
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    31- Autorretrato, Júlia, 2016. 
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                                              32- Autorretrato, Nina, 2016. 
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                                            33- Autorretrato, Albrecht Dürer, 1500. 
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                                                34- Autorretrato com cabelo cortado,  
                                                                                Frida Kahlo, 1940. 
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No tapete da sala, fim de tarde de domingo. Casa vazia. Um bom 

momento para o diálogo com os autorretratos das crianças. Mas a 
calmaria daquela tarde foi abalada por um grande acontecimento. 
  
 
 
 Dava para sentir que elas estavam à espreita, aflitas para sair, 
olhando pela fresta aberta.  
 Depois que o último saiu e bateu a porta, elas surgiram na 
minha frente, como um 'bando de crianças ruidosas e barulhentas'. 
Suspenderam, novamente, todos os meus sentidos.  
 Mesmo já tendo ocorrido antes, me espantei.  
 Da primeira vez, foi assim:  
 
 
 Sentei no 'tapete' da sala. O envelope estava no chão.  
 Abri e coloquei algumas fotografias espalhadas ao meu redor. 
Tirei uma por uma: Vanderson, Dürer, Júlia, Frida, Anna Clara e 
Nina.  
 Eu olhava para cada uma.  
 Eu havia selecionado algumas imagens para começar o diálogo 
com os enunciados das crianças, uma seleção sem critérios rígidos, eu 
sei. 'Aceitei tomar-me por referência e escolhi fotografias que me 
despertavam uma atração, que me animavam'275. 
 Com o autorretrato do Vanderson nas mãos, tentei um diálogo: 
"Ele se fez mascarado. Um bonito autorretrato!! Ficou divertido e 
engraçado!... Não, não está bom. Pare com isso agora!", pensava 
comigo. "Não é assim que se faz uma leitura/escritura de uma obra. 
Está horrível! Está tendo uma reação sensório-emocional com a 
fotografia! Pense e tente novamente." E continuei: "Ele se fez com um 
caderno na frente do rosto.  Talvez não quisesse aparecer. Pode ter 
ficado com vergonha.... Não... Não posso dizer isso também. 
Primeiro, porque ele "não se fez", fez um herói. Vanderson, o menino 
                                                             
275 R.Barthes, A câmara clara, 2015, p.27. 
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da vida, está aberto e inacabado agora. Segundo, porque você está 
imaginando, fantasiando coisas, não tem elementos concretos para 
dizer que ele teve vergonha. Isso não está aí. Está projetando ideias. 
Volte para a obra e tente novamente". Respirei fundo e voltei para o 
diálogo. "O herói está no centro da fotografia, em primeiro plano, de 
busto. Há um predomínio do branco, o fundo é um espaço 
indefinido... Não. Muito formalista. Vamos lá, você ainda está só nos 
aspectos formais. Lembra os princípios que você criou para dialogar 
com a obra: Precisa entrar pelo cronotopo, ver os índices de 
tempo/espaço valorado na unidade artística, ver a imagem de ser 
humano criada no todo da obra; cotejar texto com texto, escutando as 
vozes do pequeno e o grande tempo, do contexto imediato e distante, 
para ver os valores do estético nas fotografias'. A quem Vanderson 
responde? Pergunta à obra! Coteja! Escuta amorosamente o herói! 
Assim não está dando certo. Muda então de autorretrato. Tenta com 
Júlia". Bebi uma água, peguei outra fotografia e prossegui. "Júlia se 
fez deitada no chão sobre um pano vermelho. Colocou objetos ao seu 
redor: uma lata de Nescau com caneca, uma flauta, sapatilhas de balé, 
livros, lápis de cor. O que é aquele boneco preto? Hum! Que livro é 
esse? Esses elementos devem ter relação com a vida dela!... Mas ainda 
não está bom. Estou fazendo uma descrição. Existe uma leitura dos 
elementos observáveis, tudo bem, que é importante, precisa ser feita. 
Claro! Mas você tem que mergulhar e abrir esses sentidos. Olhar e 
falar que o autorretrato de Ana Clara é 'belo'276, divertido, que foi 
criativo ela ter deitado no chão e transformado seus cabelos em 
corações, é uma fala descritiva e emocional e patética! Não está 
comunicando nada. Péssimo" — pensei bem desanimada. — "Nina 
fez seu herói misterioso! De óculos escuros. Enigmático. E um raio de 
luz entrou na fotografia... Chega. Assim não vai dar. Você está 
falando sobre eles. Está fazendo uma leitura formal com toques de 
exclamações! Encontre o autor na obra, como princípio criador do 
todo da criação. E cadê a sua posição de autor-contemplador na 
leitura? Como aquele que cocria e 'escreve novos textos no encontro 
com a obra'. Não dá para continuar assim. Está muito ruim".   

                                                             
276 "Stendhal tem à disposição apenas uma palavra vazia: 'bela', 'belo'. Tradução 
livre. 
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 Levantei para respirar. Arrumei o quadro de vidro que fica 
pendurado na parede da sala com um desenho de Manu: um Pássaro 
cor de fogo! Ela fez quando tinha 8 anos e sempre gosto de olhar para 
ele. Fui até a cozinha e preparei um café. Repetia como um mantra: 
"não posso objetificar...  não posso objetificar... Entra pelo cronotopo, 
é a chave de entrada. Pergunta à obra. Puxa os fios das vozes da 
cultura. Olha para o valores estéticos biográficos nos enunciados".  
 Voltei para a sala. Mas, enquanto caminhava, focada nos meus 
pensamentos, dei com a cabeça na luminária pendurada no meio da 
sala. Que dor! Foi uma batida forte que fez a cúpula de vidro se soltar 
e cair. Continuei até o tapete, massageando a cabeça e, ainda em pé, 
olhando do alto para as fotografias espalhadas no chão, vi algo 
estranho acontecer: todos os retratados me olhavam. Seus olhos 
estavam virados na minha direção!  
 Pisquei com força e abri os olhos novamente... Mas... eles 
ainda me olhavam. Fui andando bem lentamente para a outra ponta do 
tapete... passo por passo... e eles lentamente me seguiam. Parei. Eles 
pararam. Recuei para trás rápido... Eles recuaram também. Fui para a 
esquerda... E eles sempre olhando na minha direção! Como assim?  
 Sentei para ver de perto o que estava acontecendo. Porém, 
nesse movimento, sem querer, chutei uma das fotografias que deslizou 
pelo chão.  
 — Ai!!!! — alguém gritou. 
 — O quê? — perguntei. 
 — Você quase pisou na minha mão! — falou com voz de 
choro. 
 Uma voz de criança, sentida, brigava comigo. Olhei para as 
fotografias. "Quem falou?" Foi quando... de repente, o retratado que 
chutei para o chão começou a falar de novo comigo:  
 — Você quase pisou na minha mão e me machucou — 
reclamou o herói do autorretrato de Júlia.  
 Arregalei os olhos! 'Ela falava comigo'. Seu rosto estava triste, 
não sorria mais, e ela falava comigo acariciando as próprias mãos, que 
antes estavam abertas! Estiquei meu corpo, peguei a foto e virei para 
ver o verso. Não tinha nenhum truque ali. Continuava sendo uma 
folha plana, branca, de papel, porém, do outro lado, ela parecia viva. 

Tento retomar nesse 
trecho os princípios 
da minha 
leitura/escritura do 
autorretrato das 
crianças 
apresentados no 
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animaram, na 
responsividade da 
minha compreensão.  
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Mesmo sem entender o que acontecia naquele momento, me senti 
convocada a responder diante de tal reclamação:  
 — Desculpe, escorreguei e quase caí. Foi sem querer. Não foi 
por mal.  
 — Eu sei, eu vi, mas quase me rasgou — ela continuou. 
 — Prometo que não faço novamente, Júlia — tentei me 
desculpar. 
 "Sua louca. Falando com fotografias". Mal acabei de pensar, 
outra foto se mexeu no meio das outras que estavam paradas. O que 
estava acontecendo?  Se mexeu e foi se arrastando, se sacudindo de 
um lado para o outro até chegar ao lado do autorretrato do Vanderson.  
 — Há, há, há! Ela está muito perdida mesmo! Não sabe o que 
faz com a gente. — O autorretato de Anna falou com o colega, 
gargalhando de mim. Os dois riram e ela me deu a maior língua no 
final. "Que folgada!", fiquei indignada. Não acreditei! Aquilo não 
poderia ser real! Mesmo assim, respondi mais uma vez, porque era de 
mim que os dois falavam e riam.  
 — Sei sim, sei muito bem o que quero fazer. Mas ainda estou 
tentando, tateando — respondi um pouco aborrecida. — Quero ver os 
valores artístico-biográficos nos autorretratos dos estudantes e a 
alteridade trabalhada nas fotografias. Preciso ver os indícios do 
artístico na auto-objetivação que eles criaram. Por isso estou aqui 
hoje! Mas não posso fazer essa leitura intuitivamente, nem 
objetificando e fechando os sentidos da obra. Estabeleci princípios de 
diálogo e estou aqui tentando construir uma leitura/escritura.  
 Tantos dias e horas ali, olhando para as fotografias... tentando 
escutá-las... Claro que sabia o que queria! Tudo bem, estava 
experimentando COMO fazer. Talvez precisasse de ajuda, sim. Estava 
difícil, hoje reconheço, mas eu sabia bem o que queria.  
 — Esse diálogo está muito ruim. Não aguentamos mais escutar 
você falar da forma, da composição.... ou "Que é lindo! Que lindo! 
Que lindo!" — falou o herói do autorretrato de Vanderson, com um 
certo ar de deboche. 
 — Mas isso é importante também. A composição é um dos 
elementos do gênero — expliquei. — 'O enunciado é formado pelo 
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conteúdo temático, pelo estilo e pela composição, elementos 
indissoluvelmente ligados no todo do enunciado.'277 
 — Tudo bem! Tudo bem falar da composição, mas precisa ir 
além. Você já falou isso aqui hoje: "Precisa escutar as vozes do 
gênero, as vozes do pequeno e o grande tempo do enunciado, do 
contexto imediato e distante". Mas também tem que escutar a gente. 
Você não escuta! Não deveria ficar só descrevendo os aspectos 
visíveis. Está só identificando os elementos — continuou Vanderson. 
 — E tem outra coisa: por que você me chama de Júlia? Não 
sou a Júlia, sou um herói criado por ela. A Júlia-menina está na vida.  
 — Eu sei — concordei. — Você é um autorretrato, um texto 
feito de signos, não é a Julia-menina, eu sei que não. Essa tendência a 
ir direto ao referente acontece, algumas vezes na arte, e, 
principalmente, no diálogo com a fotografia: o leitor vai direto ao 
referente e não vê a obra como um texto. Isso não é um bom encontro 
com a obra, porque a gente acaba perdendo o autor, nesse diálogo, 
como 'a energia ativa e formadora do todo do enunciado'278 e não 
acrescenta nada de novo à obra. Eu não deveria fazer isso. Sei que 
não. Vou ficar mais atenta para não repetir. Preciso ocupar uma 
'posição transgrediente nesse diálogo e cocriar no encontro com os 
enunciados artísticos.'279  
 Eu realmente estava bem desanimada com as minhas fracas 
tentativas, mas não ia desistir. Claro que não! "Tudo bem, ela está 
certa. Ela não é a Júlia. Mas como vou me dirigir a eles, então?", 
pensei rapidamente. Eu não poderia criar um nome para os heróis. 
Acho que não. Ao mesmo tempo, eles são heróis de autorretratos... 
Peguei o livro de Bakhtin, que estava no sofá e li uma anotação sobre 
a questão da biografia e a autobiografia:  
 
"A coincidência pessoal "na vida" da pessoa de quem se fala com 
a pessoa que fala, não elimina a diferença entre esses elementos 
no interior do todo artístico."280 

                                                             
277 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, Estética da criação verbal, 2011, p.262. 
278 M.Bakhtin, O autor e a personagm, no mesmo livro, p.10. 
279 M.Bakhtin, O todo semântico da personagem, no mesmo livro, p.137. 
280 M.Bakhtin , no mesmo texto, p.139. 
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"Assim, na biografia o autor não só combina com o personagem 
na fé, nas convicções e no amor, mas também em sua criação 
artística, tomando como guia os mesmos valores que a 
personagem toma em sua vida estética."281 
 
 E continuei: 
 — Olha, estou aqui pensando... Júlia-autora assinou você 
como seu autorretrato, certo? E, se ela fez isso, você é um herói que 
coincide nos valores com ela. Assim, mesmo sabendo que vocês 
ocupam lugares/tempos diferentes no interior da obra, acho que eu 
poderia te chamar Júlia também. O que acha?  
 — Se estiver claro para você que eu não sou a mesma que 
ela... tudo bem, não me importo — deu uma rodopiada de bailarina, e 
voltou a deitar com os braços abertos sobre o fundo vermelho. 
 — Eu sei que a fotografia é um plano enunciativo — continuei 
pensando alto com eles — Júlia, Vanderson, Nina e Anna, crianças, 
estão abertos. Elas não coincidem com vocês, seus heróis, no 
cronotopo artístico e nem no 'tempo fatal' dos acontecimentos em que 
vivem as suas vidas. Sei que essa não coincidência já seria um 
elemento do estético. Os autores da vida criaram enunciados, 
escrituras, em que puderam se ver e fazer ver. Porém, preciso de mais 
indícios para ver o estético. Preciso, nesse mesmo preocesso, olhar 
para o gênero. Que memória do gênero Nina acessou ao criar seu 
herói? Hum... Mas, vejam, não quero criar, nesse processo, 
acabamentos e definições para vocês. Não! Quero me aproximar e 
abrir sentidos, entendem?  
 — Não sei nada sobre essa memória aí. Não lembro... — 
Vanderson-herói respondeu, com a testa franzida, fazendo um esforço 
de pensamento. 
 — Não lembra? A memória do gênero está aí com vocês. 
'Todo enunciado traz a memória do gênero, na linguagem'282.... O que 
sabem sobre vocês? — Perguntei. 

                                                             
281 M.Bakhtin, O todo semântico da personagem, Estética da criação verbal, 2011, 
p.150. 
282 M.Bakhtin, Apontamentos de 1970-71, no mesmo texto, p.380. 
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 — 'Sabemos apenas o que falam com a gente desde o dia em 
que fomos criados. Escuto daqui de dentro o que você fala, o que 
Vanderson-autor falou depois de me criar e algumas outras vozes. 
Tudo o que conhecemos de nós, vocês é que falam' — ele continuou.  
 — Com todo mundo é assim, Vanderson. Mesmo a arte e a 
vida não sendo o mesmo tipo de enunciado, o meu acabamento 
também é dado pelo outro, pelo lugar extralocalizado que o outro 
ocupa em relação a mim. Só ele tem um excedente de visão, vê coisas 
de mim e do meu corpo, meu horizonte de fundo, que eu não posso 
ver de dentro de mim mesma, no meu estado de 'autossensações', 
estando voltada para o mundo à minha frente. — Parei por alguns 
segundos. Os heróis estavam falando comigo, e, de certa forma, me 
dando um acabamento, rindo da minha dificuldade de leitura. E eu 
precisei, neste momento, concordar com eles. — Escutem... Eu não 
sei bem o que está acontecendo aqui. Tenho retratos conversando 
comigo na minha frente! Mas devo confessar e concordar com vocês: 
preciso de ajuda para compreendê-los. Sozinha não vou conseguir. Eu 
queria conhecer vocês um pouco mais. Conversar. Escutá-los. 
Poderiam me ajudar?  
 — Podemos. Claro! Mas vou repetir, sabemos pouco de nós. 
Por exemplo, eu sei que tenho uma boca cheia de dentes porque vocês 
falam isso o tempo todo para mim. Eu mesmo não vejo. Escuto 
falarem pouco dos meus olhos e gostaria de saber mais como eles são! 
Também não sei o que tem atrás de mim, não posso olhar para trás —
continuou Vanderson.  
 — Ah! Falam que tenho corações na cabeça, mas fico doida 
para saber mais sobre eles! — disse Anna Clara, curiosa para saber 
mais detalhes dos seus cabelos. — Poderiam me contar como são? 
Tenho muitos? De que tamanho? — implorava o herói. 
 Nesse momento, Nina, que estava quietinha, olhando e 
escutando a conversa de rabo de olho, veio deslizando de mansinho, 
parou ao meu lado e disse: 
 — Eu também queria saber um pouco mais de mim, tipo... 
sobre essa luz que entra aqui.  
 — Tudo bem. Tudo bem. Acho que estou entendendo vocês 
e... estou tendo uma ideia! Vocês gostariam de escutar mais como são. 
Certo? Eu poderia ir dizendo o que só eu vejo de vocês, do meu lugar  
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distanciado no tempo, no espaço e nos valores, em relação a cada um, 
e vocês poderiam enunciar, se quiserem conversar, claro, não vou 
obrigá-los, dizendo o que só vocês podem dizer de dentro da obra, 
como heróis. Poderíamos fazer essa construção juntos. Que tal?  
 Os quatro heróis se entreolharam por breves segundos e logo 
concordaram, gritando todos ao mesmo tempo! Falavam, 
gesticulavam e riam: 
 — Gostei da ideia. Podemos tentar! — falou Vanderson 
arreganhando mais ainda aquela boca sorridente. 
 — Eu topo! Eu topo! — Júlia se sacudiu balançando suas 
orelhas de cachorro, tocando música na flauta. 
 — Eu também! — disse Anna, dando várias vezes a língua.  
 — Beleza — aceitou Nina, um pouco mais contida, mas 
parecendo gostar da proposta, assim como os outros. 
 De repente, no meio daquela euforia, uma nova voz surgiu na 
conversa. Era uma voz masculina, suave, que falou educadamente: 
 — (Kinder,	falem	mais	baixo,	por	favor.	Estão	gritando). 
 Todos nós paramos, arregalamos os olhos e ficamos 
espantados! Não sabíamos que, além das crianças, outros autorretratos 
falavam também. E aquela voz falava em alemão! Demorei a perceber 
que se tratava do autorretrato do Dürer, demonstrando seu incômodo 
com a euforia das crianças.  
 Porém, sem nem termos tempo para demonstrar qualquer 
reação, uma outra voz, grossa, firme e com um tom bem impaciente, 
entrou:  
 — (¡Son	 niños!	 São	 crianças.	 Deixe	 que	 riam!	 Nunca	 foi	
criança,	Senhor?). 
 Era Frida, que se levantou da cadeira irritada e, de pé, falou 
enquanto gesticulava com aquela tesoura na mão, cobrando 
satisfações do alemão! 
 Eu não estava acreditando no que vivia! Os outros falavam 
também! "Seria incrível poder ter a ajuda das crianças, de Frida e 
Dürer no trabalho" — pensei. — "Não, não, não são eles. Você está 
indo novamente para o referente. Eles são os heróis criados pelos 
autores". O que não deixava de ser uma maravilha, assim mesmo, 
contar com a ajuda de todos na construção do diálogo! Passada a 
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empolgação inicial, perguntei se os outros dois também poderiam me 
ajudar! Disseram que sim.  
 Rapidamente, muito animado, Vanderson se mexeu e disse 
para todos: 
 — Podemos fazer essa sua leitura/escritura através de um 
jogo! O que acham? Um faz uma pergunta e quem souber responde. 
Em seguida, outro faz uma pergunta.  
  — Boa! — concordou docemente Nina. — Poderíamos 
começar perguntando sobre a vida dos nossos autores. Que tal? Quem 
são eles? O que fazem? O que gostam de ler? Fazer? Sabemos 
algumas coisas deles, isso pode ajudar a entender as obras. 
 — Hum... Pode ser, Nina. Pode ser. Podemos conhecer o autor 
como uma pessoa que tem uma vida, tem seus afazeres... Mas não 
podemos esquecer que 'na obra ele está como participante do todo', 
como um princípio criador do todo acabado. A vida biográfica do 
autor pode ajudar, mas não podemos encontrar unicamente nela os 
sentidos da obra. Entende? Precisamos conhecer o contexto do autor, 
da época em que a obra foi feita, para compreender os elementos da 
resposta dele ao seu tempo, e também o contexto distante, no gênero, 
para ver os elementos da resposta no grande tempo para, dessa forma, 
não reduzirmos a obra ao pequeno tempo.  
 Li um trecho de Bakhtin: 
 
"Habitualmente procuramos explicar um escritor e suas obras 
pela sua atualidade e pelo passado imediato (habitualmente no 
âmbito de uma época como a entendemos [...]. Quando tentamos 
interpretar e explicar uma obra apenas a partir das condições 
de sua época mais próxima, nunca penetramos nas profundezas 
dos seus sentidos."283 
 
 Se fizermos, isso matamos a força que conecta o enunciado ao 
grande tempo da humanidade. O que seria lamentável, porque 'tudo o 
que pertence apenas ao presente morre juntamente com ele', diz 
Bakhtin! — falei.  
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 — Bem... mas já dissemos que não temos lembranças 
distantes! Agora... Tem algo que eu seiiii! E possoooo te contaaaaaar! 
— cantarolou Anna, como quem vai contar um grande segredo, 
dirigindo-se a  mim. — Eu sei como fui criadaaaa! Juro! Disseram que 
nasci autorretrato. Você e a nossa professora de artes do colégio, antes 
mesmo da minha criação, provocaram Anna-menina a fazer um retrato 
de si, logo depois que ela e os colegas visitaram a exposição na escola. 
Anna Clara criou váriooooosss. Não parou de criar. Eu sou um deles, 
feito na semana seguinte a esse encontro. 
 — É verdade, Anna Clara, nós provocamos os estudantes a 
responderem artisticamente no gênero, à exposição da escola, e 
contra-assinamos a obra deles como um autorretrato, antes mesmo da 
criação do todo acabado — eu disse.   
 — Acho que isso aconteceu comigo, com Júlia e Nina também 
— falou Vanderson. 
 — Hum... Vocês percebem uma coisa interessante no que 
Anna Clara acaba de contar? A iniciativa de fazer uma obra não é só 
do autor. ´Uma obra é uma resposta e ela começa com uma contra-
assinatura, com a pessoa que vai receber a obra. Sua origem está no 
destinatário, onde a assinatura da obra começa'284 — compartilhei com 
eles uma reflexão que fazia com Derrida e que se aproximavam da 
filosofia bakhtiniana. 
 — Como assim? Não entendi bem. No nosso caso, os autores 
quiseram fazer os autorretratos e combinaram de compartilhar suas 
produções com a turma, na aula seguinte — colocou Nina.  
 — Sim. Eles foram provocados a responder ao vivenciamento 
na exposição, às professoras e aos colegas da escola, os ouvintes da 
enunciação. A criação de uma 'obra é uma relação entre três: o autor, o 
herói e o ouvinte, que modifica a inter-relação entre os dois primeiros' 
— eu disse. — E uma obra, antes mesmo de ser feita, precisa de uma 
'contra-assinatura, seja dada por um grupo social, seja dada por 
convenções, ou por instituições, ou pelos processos de legitimação da 
arte, sem a qual ela não seria uma obra. 'O fazer da obra é produzido 
pelo futuro perfeito da contra-assinatura.' 285  Dürer-autor, quando 
criou suas pinturas, tinha uma contra-assinatura social afirmando que 
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o que ele faria seria arte. 'É preciso haver uma 'comunidade' social 
que diga que essa coisa foi feita - não sabemos nem mesmo por quem, 
não sabemos o que significa -  no entanto, vamos pô-la em um museu 
ou em um arquivo; vamos considerá-la uma obra de arte.'286  
 — Hum.. Sei... Acho que sei — disse Anna Clara, pensativa. 
 — E, ao assinarem vocês como autorretrato, com esse ato 
discursivo, os quatro autores afirmaram o conteúdo temático do 
enunciado. Atualmente tenho visto que não há nada no aspecto 
composicional ou no estilo que configure um enunciado como sendo 
um autorretrato. O ato discursivo de afirmação de autorreferência é o 
elemento predominante desse gênero — falei. 
 — (Mas essa característica da assinatura para definir o gênero 
é algo recente, ao que me parece) — retrucou Dürer-herói. — (Porque, 
na época em que Dürer-autor fez suas pinturas, os artistas seguiam um 
tipo composicional na criação do autorretrato. Frequentemente o herói 
era pintado de busto frontal, em primeiro plano, com um fundo 
monocromático ou com uma paisagem, sem demonstrar emoções. 'A 
frontalidade foi muito usada nas imagens cristãs na Idade Média, com 
o intuito de despertar nos observadores uma atitude de respeito e 
veneração aos ícones religiosos'287). 
 — Sim e não, Sr. Dürer. Os pintores realizavam o que hoje 
convencionalmente chamam de 'retrato autônomo, em que o herói não 
executa nenhuma ação e nem demonstra qualquer tipo de emoção'288. 
Está certo. Porém, mesmo seguindo um aspecto composicional, os 
pintores, no Renascimento, assinavam a obra como retrato ou 
autorretrato. 'As pinturas sempre vinham acompanhadas de uma 
inscrição: "Retrato de uma anciã", "Retrato de uma jovem", o que 
conferia ao quadro atributos e sentidos externos à própria pintura'289. 
Olhando só pela composição desses quadros, não saberíamos se uma 
determinada pintura era um autorretrato ou um retrato, diferente do 
que ocorre quando vemos uma paisagem, por exemplo. Mas o Sr. tem 
razão de que naquela época existia um tipo composicional, que hoje já 
foi complexificado. 
                                                             
286 J.Derrida, Pensar em não ver,2012, p.35. 
287 G.Proença, História da Arte, 2011, p.54. 
288 J.Luc-Nancy, La mirada del retrato, 2006, p.14 
289 J.Luc-Nancy, no mesmo livro, p.24. 
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 — ('Em	 cada época, Sr. Dürer, em cada campo da cultura, o 
gênero é alargado, porque está em constante criação. Mas veja bem, 
ele não se torna um outro gênero pela reformulação livre e 
criadora.'290 Não! É o mesmo gênero, só que transformado. 'Na época 
de Frida-autora, no Modernismo, séc. XX, os artistas colocavam 
vários elementos pessoais na cena pintada, alguns criavam seus 
retratos em posições bem diferentes e até de corpo inteiro, como é o 
meu caso'. Olhem para mim, olhem todos para mim). — mandou 
Frida, batendo os pés firmes no chão enquanto falava. — (Apareço 
inteira, porém, essa não era uma composição muito comum na época 
do Sr. Dürer, sei que não). 
 — E hoje qualquer imagem pode ser assinada como um 
autorretrato, até mesmo a de um graveto — respondi, adorando a 
discussão que seguia. Sem perder o fio da conversa, rapidamente 
continuei: — O problema para mim é que assumir que os enunciados 
foram criados a partir de uma contra-assinatura do artístico e que 
vocês são heróis desse gênero são pontos importantes, mas só eles não 
bastam para dizer que vocês são enunciados estéticos. Preciso ir além! 
Ver os elementos do estético em vocês. 
 — Beleza. Então vamos começar logo o jogo! Vamos 
começar, pessoal! — Júlia cortou a conversa que seguia. — Vocês 
estão falando, falando e não começam com a pergunta. Quero 
começar. Vou começar com a primeira pergunta! Todos preparados? 
Eu quero fazer uma pergunta, mas não é diretamente sobre um de nós. 
Vou fazer primeiro uma pergunta mais geral, porque estou bem 
curiosa...  
 — Fala, logo, Júlia. Está enrolando! — cortou Vanderson, 
aflito com a demora de Júlia. 
 — Vou falar, Vanderson. Não me apressa. Vamos lá: Se 
precisamos acessar a memória do gênero nessa leitura/escritura, 
alguém poderia dizer quando surgiu o gênero autorretrato? Qual foi o 
primeiro a ser criado? 
 Todos se entreolhavam. 
 Depois de alguns minutos de silêncio: 
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 — Poxa, Júlia! Essa a gente não vai saber responder — 
reclamou Vanderson. — Mas... eu tenho outra pergunta.... 
 — Não. Não é assim que se brinca! Você não pode fazer uma 
pergunta nova, sem responder a anterior — Júlia brigou com ele. 
 O herói de Dürer tentou apaziguar: 
 — (Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, Srta. Júlia. 
O autorretrato não surgiu em um determinado dia, com um 
determinado autor. Pelo que sei, foi um processo. Não saberemos 
dizer qual foi o primeiro. Entretanto, eu 'posso falar um pouco sobre o 
que sei da época em que Dürer-pintor viveu'. Já escutei bastante sobre 
o assunto!)  
 — Diga lá então, Sr. Dürer. O que o Sr. sabe sobre isso? — 
perguntou Nina.  
 Todos se acomodaram no tapete e se colocaram em escuta. 
 — (Sei que, a partir da época em que Albrecht Dürer 
(1471/1528) viveu, o 'retrato e o autorretrato passaram a ser 
produzidos em maior quantidade, principalmente no centro da Itália, 
Mântua e Nuremberg.'291 O próprio Dürer fez vários, provocado pelas 
inquietações do seu tempo e pela viagem que fez, ainda jovem, até a 
Itália, um grande centro de mudanças culturais na época. No séc. XV, 
o homem, em diversas regiões na Europa, realizava grandes rupturas e 
transformações econômicas, políticas, científicas e culturais, 
provocadas pelo crescimento da burguesia e do sistema capitalista, 
que se desenvolviam com o comércio. As instituições e as concepções 
do mundo medieval, a hierarquia Céu/Terra, estavam sendo 
fortemente questionadas! Instaurou-se um movimento de valorização 
da arte, das ciências e do estudo da natureza, e os valores estéticos da 
cultura greco-romana foram revalorizados, depois de séculos de 
controle pela Igreja, que temia os deuses pagãos! Na arte, o desenho 
da perspectiva científica, desenvolvida a partir do estudo da 
geometria, permitiu a construção do desenho da tridimensionalidade 
do espaço, na pintura, que é bidimensional; os estudos de anatomia 
avançaram, e os pintores tinham acesso ao funcionamento interno do 
corpo humano. 'Leonardo da Vinci foi um grande estudioso do corpo 
humano!'292 A tinta a óleo foi inventada, possibilitando o surgimento 
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de novas cores, do sombreado e que a pintura passasse a ser realizada 
em telas, não só nos afrescos e livros. Todas essas transformações 
refletiram e refrataram o mundo e o ser humano que se configurava 
naquela época) — narrou Dürer.  
 — Mas o que o autorretrato tem a ver com isso? Ainda não 
entendi! — cortou Anna com uma pergunta. 
 — (Ora, Srta. Anna, na arte, apareceram diversas novas 
temáticas. Surgiram as pinturas e esculturas mitológicas! E isso foi 
uma revolução! Imaginem! Na praça da Igreja, em Florença, passaram 
a coexistir o sagrado e o profano! O pátio da Igreja abrigava as 
esculturas da mitologia grega-romana. Aconteceu ali um encontro 
cultural explosivo, percebem? Assim como os temas mitológicos, 
começaram a ser feitos, com frequência, retratos de homens 
importantes: ricos, nobres e influentes na igreja, e autorretratos. Os 
artistas buscavam uma valorização e um reconhecimento intelectual 
pelo seu trabalho, pela sua autoria. Por que não poderiam entrar na 
temática da pintura também?) — respondeu o herói. 
 As crianças escutavam atentamente o alemão. Nem piscavam, 
gostando de ouvir sua história. Eu não me contive e peguei o fio da 
conversa: 
 — Sr. Dürer, os pintores e os escultores eram considerados 
artesãos, até então, não é verdade? ´Uma classe inferior na sociedade, 
porque trabalhavam com as mãos, desenvolviam um trabalho menor. 
Existia uma tensão entre as Artes Liberais, como a poesia, e as Artes 
Manuais, como a pintura'293, pelo que sei. Albrecht Dürer foi um dos 
artistas que conseguiu um reconhecimento em vida pelo seu trabalho! 
Sua carreira como ilustrador e suas xilogravuras o tornaram conhecido 
por toda a Europa. Certo?  
 — (Sim. Está correto).  
 — Eu pude visitar recentemente a casa dele, em Nuremberg. 
Uma casa grande, no centro da cidade — continuei — Hum! Com 
tantas janelas! Só alguém com uma boa condição financeira poderia 
ter tantas janelas e manter a casa aquecida no inverno! Agora, eu 
também concordo com o Sr. que foi no Renascimento que se 
concretizou a prática do autorretrato. Pelo que tenho pesquisado, 
afirmo que ele se definiu como gênero, nessa época, porque se definiu 
                                                             
293 E.H. Gombrich, no mesmo livro, p.296. 



 239 

como conteúdo temático da obra. Vou explicar melhor! 'Sabemos que 
ideia do homem como um sujeito individual, privado, com vida 
interior, começa a apresentar seus primeiros sinais na antiguidade, 
mas se consolida a partir da Idade Média.'294 O retrato e o autorretrato 
como gêneros possibilitaram a afiguração de um indivíduo fechado, 
que possui uma consciência solitária. Eram elaborados para espaços 
íntimos, da vida burguesa privada, afigurando um rosto com 
características individuais, o que não acontecia até então, quando 'o  
artista pintava um rosto qualquer e colocava elementos de distinção na 
pintura'!  
 — Hiiii, o Sr. Dürer é importante, hein? Aí, Sr. Dürer! O Sr. 
faz parte da história da arte! O Sr. fica orgulhoso? Eu ficaria! — falou 
Anna Clara.  
 Todos riram. Até o Sr. Dürer não resistiu e deu um leve sorriso 
com a brincadeira de Anna Clara.  
 — Gente, o nosso autorretrato vai entrar na história da arte 
também? — perguntou Júlia. 
 — Deveria! Por que os desenhos e pinturas das crianças não 
são considerados? Por que ela é só uma história dos adultos? — 
colocou Anna. 
 — Vocês estão certos! Deveriam entrar. A ausência das 
crianças mostra que vivemos em um mundo fundamentado pela lógica 
adultocêntrica! — eu disse. — Só o que o adulto faz tem valor, 
percebem? É contra isso que temos que nos colocar!  Porém, Anna, a 
decisão de entrar ou não para essa história, não é do artista. As 
gerações e séculos futuros é que continuarão a escrever essa história. 
'O autor é prisioneiro de sua época, de sua atualidade. Os tempos 
posteriores o libertam de sua prisão.'295 Os nossos estudos podem 
liberá-lo, criando novos sentidos e valores — respondi, totalmente de 
acordo. 
 — (Me comove que os pobres do planeta nunca sejam 
retratados, a não ser nos registros policiais) — provocou Frida. 
 Todos se olharam. 
 Anna Clara chamava atenção para a importância que Dürer 
teve, pelo seu trabalho, na época. Não deve ter sido fácil confrontar e 
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transformar as ideias vigentes! Ele e os outros artistas do 
Renascimento tensionaram 'padrões impostos pela igreja, que 
orientaram, por muitos anos, o trabalho dos artistas medievais'296, 'se 
contrapondo a uma 'tipologia convencional' 297 . Mas a questão 
colocada por Frida, da mesma forma, ressaltava algo importante: as 
condições materiais que envolvem a pintura, o trabalho do pintor e 
seus materiais. Até hoje, mesmo com o surgimento da fotografia e a 
democratização dos processos de retrato, os pobres, no Brasil, não 
possuem acervos retratísticos revelados! O retrato continua sendo um 
gênero da burguesia.  
 — Bem... eu queria, antes de prosseguir, colocar mais alguns 
pontos que me fazem afirmar o autorretrato como um gênero do 
Renascimento. 'Nas pesquisas que fiz' — continuei — encontrei, antes 
desse período, alguns tipos de autorretratos. Chamo de tipo, porque o 
artista ainda não era o tema do todo do enunciado. Como é o caso do 
escultor egípcio, 'Ni-Ankhn-Path, que, em 2.500 a.C., fez um 
monumento para o faraó e colocou um herói de si, na cena, 
desfrutando de uma bebida em um barco'298! Tem também o caso, na 
Grécia, no ano 500 a.C., de Fídias, conhecem? 'Li, em uma biografia 
que Plutarco escreveu narrando a vida de Péricles, que Fídias fez algo 
parecido: se afigurou como um velho careca, que segurava uma pedra 
grande com as duas mãos, no escudo da deusa Atenas! Foi acusado 
por inimigos de Péricles de ter ficado com uma parte do ouro 
destinado à escultura da deusa Atena e por ter incluído seu retrato no 
escudo.'299 E foi condenado por tal ousadia! 
 — Coitado! Ele morreu por isso? — perguntou Júlia. 
 — Não temos certeza! Não há um consenso entre os 
historiadores. Ainda estou procurando mais informações. Plutarco 
conta que ele foi preso e morreu na prisão... Mas é importante 
pensarmos que sua ousadia tensionava os limites entre o sagrado e o 
profano na Antiguidade. Homens e deuses juntos, no mesmo 
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cronotopo artístico, era impensável! Isso mostra as mudanças que 
estavam ocorrendo, claro! Novas relações sociais surgiam, na Grécia, 
alterando a arte e a arte alterava a vida — falei.  
 — (Corajosos os dois artistas, né? Na antiguidade a arte era 
muito voltada para os deuses) — colocou Frida.  
 — Existiam, Sra. Frida, retratos de homens e mulheres 
comuns, em lugares específicos, na Antiguidade. Encontrei, por 
exemplo, o retrato de um casal de comerciantes pintado na parede de 
uma casa, em Pompéia, cidade de veraneio de famílias abastadas, no 
séc. I. Mas acho que não era algo frequente... Na verdade, não temos 
certeza, porque muitas obras desse período não foram preservadas em 
outros lugares. Temos acesso à pintura de Pompéia, porque elas 
ficaram intactas durante todos esses anos, preservados pelas cinzas do 
Vesúvio, que explodiu em 79 d.C. Agora, se afigurar na obra dos 
deuses... foi realmente bem ousado! 'Mais que ousado, porque eles se 
inscreveram no movimento que dá lugar ao humanismo antigo, uma 
forma de rebaixamento dos deuses e elevação do humano. Movimento 
popular, mas que infiltrado no campo do sagrado oficial, causa o 
crime'. Alguns outros artistas penetraram em obras com temas 
religiosos, na Idade Média, e criaram pinturas que afiguravam um 
valor cristão, ligado à salvação pessoal. Podemos ver isso em 
autorretratos como os do Frei Rufillus de Weissenau, que criou sua 
Hagiografia (livro que retrata a vida dos santos) chamada Passionale. 
Na seção sobre São Martin, ele incluiu um retrato de si como parte de 
uma letra ‘R’, no séc. XII. Percebem? Os artistas penetram em obras 
de outros temas. O autorretrato como tema do todo da obra mais 
antigo que encontrei foi pintado em iluminura, é de uma artista 
romana, ‘Márcia', no ano de 1404. Surpreendente, não acham?  
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                  35- Autorretrato, Márcia, 1404, Roma. 

 
 
 
 

 — (Por que ser uma mulher pintora te surpreende? 'Algumas 
realizavam iluminuras nos monastérios'300) — colocou Dürer. 
 — (E a sociedade era patriarcal, sabemos, as mulheres eram 
silenciadas e controladas, muitas vezes, mas eram fortes) — falou 
Frida. — (Seus discursos sofriam tentativas de apagamento, mas isso 
não quer dizer que elas não eram ativas e que não poderiam ser 
artistas! Muitas se destacaram em posições de governo e de combate, 
na Idade Média e no Renascimento, não se esqueça! E a Itália era um 
grande centro artístico! Márcia, sendo de Roma, vivia nesse meio 
cultural. Isso não deveria te surpreender... Será que Frida-autora 
conheceu essa artista?) — perguntou o herói. 
                                                             
300 J.Hall, The self-portrait, 2014, p.32. 
 



 243 

 — Fiquei surpresa, Sra. Frida e Sr. Dürer, pela minha falta de 
contato com pinturas realizadas por mulheres, nesse período. Encontro 
poucas referências e não sabia que elas faziam iluminuras também, Sr. 
Dürer! Sabia, sim, que a maioria das mulheres trabalhava no campo e 
nos afazeres domésticos... Mas... pela roupa pintada por Márcia... 
Podemos ver um indício de um herói com uma boa condição 
financeira, um valor de nobreza. E, como Frida colocou, a pintura 
exige recursos por ser um material custoso... O que me leva a pensar 
que a autora, Márcia, deveria ser uma cortesã.  
 — (Ora, não podemos dizer que só porque temos poucos 
registros de pintoras, elas não faziam pinturas! Claro que não! O 
problema é que só aquilo que o masculino fazia ficou na história, 
história essa contada pelos homens, não se esqueça!) — insistia Frida 
irritada. 
 — Concordo, Sra. Frida. Mas, repito, fiquei surpresa pelo fato 
de ter encontrado a pintura. No fundo, acho que não foi bem surpresa, 
foi encantamento! Gostei de ter encontrado um autorretrato feminino, 
justamente por saber que muitas obras se perderam na construção do 
mundo ocidental, formado pela predominância dos valores 
masculinos, do homem branco e europeu! — eu disse.  
 — (Agora... Curioso... Olhando para a pintura junto com 
vocês, vejo um detalhe interessante: a pintura traz uma mudança 
temática, mas sua criação se desenvolve com os aspectos formais da 
pintura medieval. Vejo isso pelo uso reduzido da cor e pela 
perspectiva do espaço, ainda intuitiva.... ela ainda não realizava as 
mudanças formais na composição da pintura renascentista, 
provavelmente não conhecia os afrescos de Giotto (1267-1337), em 
Pádua, ou não era engajada com a vanguarda da época e criou o 
retrato com as referências que tinha da Idade Média) — Dürer 
contribuiu alargando sentidos.  
 — E mais, reparem que a pintora pinta se olhando no espelho 
— Anna retomou o assunto.  
 — (Srta. Anna, mesmo existindo há milênios, 'foi nessa época 
que o espelho foi aperfeiçoado, em Veneza, por volta de 1460, e 
passou a ser feito com vidro e uma camada fina de mercúrio'. A 
superfície refletora tornou, sim, o reflexo das imagens mais nítido. 
Porém, não sei se essa melhoria técnica tem relação direta com a 

Para James Hall, o 
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formação do autorretrato, como muitos apontam, porque eles eram 
muito caros. Os artistas usavam, sim, um 'um tipo de espelho de vidro 
pequeno, com um metal que remonta à antiguidade e se desenvolveu 
na Idade Média.'301) 
 — Sr. Dürer, concordo. E o mais importante é pensarmos que 
essa 'superfície refletora ajudava na criação da imagem externa de um 
herói', mas não podemos pensar no retrato de si como representação 
direta e como espelho do artista. Claro que não! Não podemos cair no 
discurso de achar que o artista se fazia como no espelho — coloquei 
tentando afirmar, mais uma vez, o princípio ético e estético de que a 
arte não é representação, mas afiguração da alteridade, com sua a 
ambivalência. 
 Anna Clara estava do meu lado esquerdo e parecia doida para 
falar. Foi se esfregando até o autorretrato de Frida e assim que surgiu 
uma brecha no diálogo, ela entrou:  
 — Estou escutando tudo isso que vocês estão contando, e 
queria fazer uma outra perguntinha! Pode ser a minha vez agora? 
Estou aqui pensando: Por que Sr. Dürer e Márcia estão aqui com a 
gente? Eles já foram criados há tanto tempo! E nem sabemos se Anna 
Clara-autora conhecia e dialogou com o Sr. Dürer. Será que os outros 
estudantes conheciam ele? Sei lá! Sei que eles foram à exposição na 
escola e viram autorretratos de artistas, mas não sei se conheciam 
todas essas obras e essa "história" — falou Anna Clara-herói.  
 — Anna Clara, posso levantar vários motivos para fazer essa 
leitura/escritura com todos vocês. Primeiro: mesmo que os seus 
autores não tenham conhecido esses enunciados, 'ao enunciar em um 
gênero, eles acessam, na linguagem, a memória do gênero, que 
penetra em seus discursos.' 302  Essa é a força da linguagem, o 
sincrônico e o diacrônico estão juntos. Vocês são autorretratos e, 
como enunciados do mesmo gênero, possuem e compartilham uma 
força enunciativa comum. Por isso podemos fazer essa 'aproximação 
entre enunciados distantes sem a indicação dos elos intermediários.'303 
Os discursos da história separaram e fragmentaram os enunciados no 
grande tempo, mas, na linguagem, todos se encontram. Segundo, eles 
                                                             
301 J.Hall, The self-portrait, 2014, p.32. 
302 M.Bakhtin, Apontamentos de 1970-71, Estética da criação verbal, 2011, p.380. 
303 M.Bakhtin, no mesmo livro, p.392. 
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poderiam ou não conhecer esses autorretratos, isso não é um 
problema, porque a lógica do gênero pode ser compreendida a partir 
do diálogo com poucos enunciados do gênero, porque ele 'possui sua 
lógica orgânica, que em certo sentido pode ser entendida e 
criativamente dominada a partir de poucos protótipos ou até 
fragmentos do gênero.' 304  Não ter o conhecimento de muitos 
enunciados do gênero ou da história não impede o ato enunciativo, 
compreende? E nem nossa compreensão do enunciado. Aqui temos 
uma boa fundamentação para irmos contra 'às teorias da criação que 
trabalham com a ideia de acúmulo de repertório', mas esse é um outro 
assunto, não vamos entrar nisso agora. 'Um texto como uma mônada 
original, reflete todos os textos (no limite) de um dado campo de 
sentido.'305 E o terceiro ponto: dois enunciados pertencentes a épocas 
e lugares distantes podem se encontrar na unidade da nossa 
responsabilidade, se vejo entre eles um aspecto comum de relações 
dialógicas. Podemos fazer essa aproximação de sentidos, criar 
vizinhanças, identificar os indícios e os elementos da cultura com os 
quais os autores compõem seus enunciados. Nós podemos fazer esse 
diálogo, sim. 
 Li alto para todos um outro trecho de Bakhtin. 
 
"Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto 
no espaço, que nada sabem um do outro, no confronto dos 
sentidos, revelam relações dialógicas se entre eles há ao menos 
alguma convergência de sentidos (ainda que seja uma 
identidade particular do tema, do ponto de vista, etc)."306 
 
"Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e 
toquem levemente o mesmo tema (ideia), entram 
inevitavelmente em relações dialógicas entre si."307  
  
 — Hum... Acho que entendi — continuou. — Nós faremos 
aqui a conversa entre os dois, certo? 

                                                             
304 M.Bakhtin, Problemas da poética de Dostoiévski, 2015, p.181. 
305 M.Bakhtin, O problema da linguística, Estética da criação verbal, 2011, p.309. 
306 M.Bakhtin, O problema do texto na linguística, no mesmo livro, 2011, p.331. 
307 M.Bakhtin, no mesmo texto, p.320. 

 
Combati o 
argumento da 
necessidade de um 
acúmulo de 
repertório para a 
criação na minha 
dissertação de 
mestrado. 
ano, 2015. 
 



 246 

 — Sim. Na nossa leitura/escritura para uma compreensão, nós 
colocaremos um texto ao lado do outro, 'cotejaremos sentidos, 
escutaremos as relações dialógicas de concordância e de discordância', 
escutando o que se repete e o que se transforma na linguagem — 
respondi.  
 — (Parece interessante. Quem poderia dizer um ponto de 
proximidade entre todos nós?) — provocou uma pergunta Frida. 
 — Hum... Eu sei! — gritou Anna — Somos feitos em 
linguagem fotográfica. Somos enunciados escritos com luz e signos: 
planos, foco, ângulos, iluminação, sombra, cor, corpo, gestos e 
objetos, todos como elementos visuais — parecia satisfeita com a 
relação feita. — Mesmo Sr. Dürer e Sra. Frida sendo fotografias de 
pinturas e nós, de crianças da vida, aqui, somos todos fotografias.  
 — Mas não podemos jamais esquecer que Dürer e Frida são 
fotografias de pinturas! Pois tivemos acesso à obra deles, aos 
autorretratos pintados pelos autores, pela fotografia! Não podemos 
deixar de considerar que eles têm como 'referente' uma pintura. E 
outra questão: Anna, você viu um ponto de diálogo pela linguagem, 
tudo bem, mas precisamos ver o que essas aproximações trazem de 
valores e sentidos, certo? 
 Mas	 não	 passou	 um	 segundo	 e	 ela	 imediatamente	
arregalou	surpresa	os	olhos	e	disse	novamente:	
 — Ih! Olhem para Vanderson e Sr. Dürer. Vi uma coisa em 
comum. Sr. Dürer-autorretrato, o Sr. poderia ficar paradinho aí para 
olharmos melhor? Isso!... Muito bem... Volta a mão para a posição 
inicial... Assim mesmo... Olhem todos para os dois. 
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	 E	seguiu:	
 — Vocês dois se aproximam na composição. Olhando Dürer, 
vejo Vanderson também da cintura para cima, no meio da 
composição. O autor criou um espaço neutro no fundo, escuro, com 
pouca profundidade. A gente nem vê o que tem ali atrás. Entra uma 
luz na pintura pela direita do Sr. Dürer e ilumina só o rosto e o corpo. 
E esse casaco de pele, hein, Sr. Dürer? Poderoso, né? Deve ser um 
casaco caro... Coisa de quem mora no frio.  
 — O casaco, Anna, traz para a cena um signo de um ambiente 
invernal e é um indício da condição econômica de Dürer. Lembrei do 
famoso 'retrato do Sr. Tonci, pintado por Derzavin, com um casaco de 
pele, sentado em um monte de neve' — coloquei. — Por outro lado, 
no autorretrato Vanderson, o herói está de camiseta de malha, um 
indício do clima quente... A luz também é diferente. Está tudo bem 

29- Autorretrato, Vanderson, 2016. 
33- Autorretrato, Albrecht Dürer, 1500. 
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iluminado com uma luz que vem de cima. No fundo tem uma 
passagem à direita. O que tem lá, Vanderson?  
 — Não sei, não posso ir até lá olhar — falou um pouco triste 
com esse limite de mobilidade. 
 — Vemos algo à sua direita, Vanderson, uma saída lateral para 
um corredor com uma porta ao fundo, mas não vemos aonde leva — 
disse Nina sobre o que via do seu ponto de vista. 
 — E tem outro ponto que vejo agora — disse Júlia. — 
Olhando para a cor da roupa de Dürer, que é marrom, vejo a de 
Vanderson branca; pelo fundo de Dürer, escuro, vejo o de Vanderson, 
claro. Pela mão de Dürer, vejo a mão de Vanderson, que é negra. Mas 
'ambos têm o rosto branco!'  
 Todos se olharam. Alguns minutos de silêncio... 
 — Olhem bem, tem algo escrito no fundo da parede do Sr. 
Dürer. O que está escrito aí do seu lado? — Nina perguntou, esticando 
o pescoço, fazendo um esforço para ler as letras.  
 — (ALBERTUS DURERUS NORICUS| IPSUM ME 
PROPRIJS SIC EFFIN | GEBAM COLORIBUS AETATIS|| ANO 
XXVIII. Está escrito em latim e significa: "Eu Albrecht Dürer de 
Nuremberg/ fiz a mim mesmo em imagem/ com cores na idade/ de 28 
anos." Na época as pessoas letradas liam e escreviam em latim). — 
respondeu Dürer-herói.  
 — A frase e a posição do herói na composição do Sr. Dürer 
são 'indícios'308 da imagem de humano que o autor cria — falei 
pegando dentro do envelope uma fotografia de uma imagem de Cristo 
feita em mosaico bizantino, na Basílica de Santo Apolinário, em 
Ravenna, Itália, na Idade Média, colocando-a ao lado do autorretrato 
de Dürer. 
 
 
 
 

                                                             
308 Paradigma indiciário do Grinzburg, como leitura científica, 1987. 
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E continuei: 
 — Vejo pelos cabelos longos, barba e pela posição frontal de 
Dürer, a mesma pose frontal do Cristo. O livro de Gênesis diz que 
"Deus fez o homem à Sua imagem e semelhança" e Dürer escreve, na 
pintura, que ele, um pintor, se fez em imagem. Acho que ele provoca 
os dogmas da igreja, muito contestados na época, principalmente na 
Alemanha, que já desenhava os movimentos da Reforma Protestante. 
Ele assume que o homem também pode ser um criador, assim como 
Deus! Na iconografia da Idade Média, nas imagens pintadas de Cristo 
Pantocrator (Todo poderoso) a 'mão direita era afigurada virada para 
fora, como o ato de falar'309 e abençoar. Tinha três dedos esticados em 
                                                             
309 E.H.Gombrich, História da arte, 1999, p.180. 

33- Autorretrato, Albrecht Dürer, 1500.                                   
36 - Cristo, mosaico bizantino, Idade Média, Ravena, 
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uma referência às três pessoas Divinas (Pai, Filho, Espírito Santo). O 
que mostra que o discurso iconográfico era também filosófico. Mas, 
diferente das pinturas do Cristo, Dürer-autor fez um herói virando a 
mão direita para si mesmo. Estaria se auto-abençoando? Penso que ele 
traz uma palavra indireta no seu enunciado, 'faz uma paródia da 
imagem de Cristo'310, esse duplo que enfrenta o monologismo do 
Cristo como imagem suprema. Podemos considerar isso um índice de 
alteridade do pintor em relação ao herói. Ele se faz como um outro — 
eu disse. — Por esses elementos levantados, penso que o autor criou 
uma imagem de homem, afigurada no centro da contrarreforma, que 
abala a estrutura hierárquica da igreja e humaniza a criação, cria no 
movimento de um novo renascentismo humanista, em que o valor 
humano está no centro. Um humano que resiste e cria uma re-
existência, uma existência em outro lugar, em outro mundo, em que o 
centro sai do céu e vem para a terra.  
 — É verdade, não tinha visto as mãos antes. Os dois estão na 
mesma posição e olham para frente, para o observador, possuem o 
mesmo cabelo, mas viram as mãos em direções diferentes — falou 
Nina. 
 — Se olharmos pelo autorretrato de Dürer, o de Júlia, Anna e 
Nina vemos que o ser humano como centro no retrato perdurou, 
porque elas também seguiram essa criação da imagem do ser humano 
concreto no centro, na composição do herói de busto — comentou 
Vanderson. — Mas com algumas diferenças. Olhem: 
  
 

 
 
 
 
 

                                                             
310 J.Bell, 2000, p.18. 
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 E ele continuou: 
 — O autorretrato de Júlia e Anna não têm profundidade. As 
duas autoras criaram seus enunciados deitadas no chão — falou 
Vanderson, olhando para as fotografias. — Por elas, vejo que a 

31- Autorretrato, Júlia, 2016. 
30- Autorretrato, Anna Clara, 2016. 

32- Autorretrato de Nina, 2016. 
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composição de Nina tem profundidade, e a mão está em primeiro 
plano, assim como a de Dürer, virada para dentro. Só que a dela faz 
um V com os dedos. A Nina autora disse que esse gesto mostra algo 
como "está tudo bem”. 
 — A questão da forma composicional do busto ainda me 
remete ao valor do alto corporal: cabeça, olhos, coração, em 
contraposição e apagamento do baixo: os pés, pernas e genitálias. O 
busto não é só uma forma, não se esqueçam, precisamos ver o valor 
que ele traz também! — falei, pensando nos estudos de Bakhtin. 
 — (Júlia e Ana fizeram a cena deitadas no chão criando uma 
composição quase plana, bidimensional. E elas precisaram de ajuda, 
não poderiam se ver assim! As duas dirigiram uma cena e precisaram 
de um outro para enformá-las) —  falou Frida-herói.  
 — (Anna-autora não fez isso sozinha nos seus próprios 
cabelos. Ela não poderia ter feito isso em si mesma. Teve ajuda) — 
colocou Dürer. 
 — Sim, ela pediu ajuda a algumas amigas — disse Nina. 
 — Humm... Aqui podemos ter uma boa pista da alteridade 
trabalhada na obra de Anna! Existe uma impossibilidade de que as 
autoras tenham construído essa imagem sozinha. O que mostra que 
Anna dirigiu uma cena enquanto contava com a ajuda de amigos para 
compor seus cabelos! Aqui está um dos elementos sine qua non da 
obra estética, que é a alteridade. Ela não quis criar um duplo, mas se 
fez como outra. A composição foi dirigida, elas foram diretoras de 
arte do seu retrato. O herói, “feito” pelas duas autoras, não podia ter 
feito isso a si mesmo, portanto, mostra a existência de uma outra voz 
externa a ele, no momento da criação — coloquei, desenhando e 
afirmando com eles os indícios de alteridade.  

— E Júlia precisou de ajuda para fazer o clique também! 
Estava com as mãos abertas — falou Anna Clara. — Será que isso 
pode ser autorretrato?  Porque não foi ela que fez o clique. 

— Anna, assim que surgiu a fotografia, a Condessa Virgínia 
Oldoini di Castiglione (1837-1899), Italiana, aos 17 anos, já possuía 
uma máquina fotográfica à sua disposição e realizou, ao longo de sua 
vida, mais de 400 autorretratos! Ela trabalhava em parceria com o 
amigo francês, Pierrre-Louis Pierson. Ela criava a cena e ele fazia o 
clique — disse mostrando a fotografia. 

O sentido do gesto 
em V foi 
compartilhado por 
Nina no encontro 
que tivemos, em 
2018. 
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31- Autorretrato, Júlia, 2016. 
37- Autorretrato, Condessa de Castiglione, 1861-65. 



 254 

 
E continuei: 
— Não foi a Júlia quem fez o clique da fotografia, mas ela 

dirigiu a cena e alguém apertou o disparador. Ela foi a criadora. E com 
esses elementos ao seu redor, tensionando a força da gravidade, Júlia 
me faz ver um comercial, que passava na televisão. — Tirei do 
envelope outra fotografia e segui: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

31- Autorretrato, Júlia, 2016 
38- Imagens do comercial exibido no ano de 2013. 
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 — A mulher, na cena do comercial, não está voando solta no 
espaço, está deitada no chão, mas o autor cria um efeito diferente com 
a câmera posicionada no alto, criando a ilusão da falta de perspectiva.  
 Olhando firme para o fundo do autorretrato de Anna Clara, 
Frida perguntou, franzindo a testa: 
 — (Será que estou vendo bem? Ela fez seu herói com a roupa 
da escola? Deitada mesmo no chão?)  
 — Sim. Ela fez essa fotografia na escola mesmo! No chão da 
sala de aula — contou Júlia. 
 — (Impetuosa essa menina Anna Clara. As escolas 
normalmente possuem muitas regras... Isso me irrita! Gosto da 
liberdade. Uma menina deitada no chão da sala de aula? Deitar, para 
mim, é algo totalmente irritante e aflitivo! Depois do acidente no 
bonde, Frida-autora passou meses em uma cama, sem se mexer, 
sofrendo e sentindo dores terríveis! Desejava desesperadamente sair 
dali! Desejava até morrer! Foi nessa fase que ela começou a pintar... 
Mas... deitar também pode ser para dormir, para descansar o corpo, ou 
para se entregar... pode ser um gesto sensual! É, realmente, não 
poderia ser aceito na escola que só trabalha com as relações e 
movimentos da frontalidade militar. Essa menina é das minhas! 
Procura as brechas, não aceita padrões.) — Frida falou com um ar de 
satisfação.  
 — Deitar no chão da escola não pode não, Sra. Frida! Ela foi 
ousada mesmo. Quase nenhuma escola deixa a criança deitar no chão. 
Ainda mais de uniforme, uniforme branco. Mas foi o que ela fez! — 
respondeu Nina. 
 — (E ela criou um grande contraste entre a cor do cabelo 
escuro, com a cor clara do chão) — colocou Dürer. 
 — Hiiii! Sr. Dürer, por falar em contraste... Olhem a boca de 
Anna Clara! Ela está se esgoelando e dando língua e, com isso, criou, 
na imagem, dois movimentos contrários: a língua vai como uma seta 
para baixo e o cabelo vai como setas para cima — falou Vanderson.  
 — Sim! Boa! Não tinha visto isso antes — eu disse. —  Ela 
cria outros vetores de forças antagônicas também, Vanderson, veja: 
além do cabelo e do chão (claro/escuro), língua e cabelo (levando o 
olhar para baixo e para cima), ela cria com o uniforme — que é 
padrão do oficial, da norma, da padronização da vida escolar, o alto 
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hierárquico, em contraste com o chão, onde pisamos, o baixo. E outra 
inversão: o chão virou fundo, virou cenário de um plano frontal, 
criando uma outra angulação para a nossa visão, deslocando a posição 
do autor-contemplador, colocando-o como se estivesse a ver a cena do 
teto.  
 — E vejo outro vetor de forças no enunciado de Anna Clara: 
um olho aberto e outro fechado, o que vê e não vê — falou Nina. 
 — (Quando falaremos da cabeleira?) — perguntou Frida. — 
(A Srta. Anna Clara que saber sobre seus cabelos. Precisamos olhar 
para o cabelo dela como signo, que tem um sentido muito profundo 
para a humanidade. O cabelo está simbolicamente ligado à relva, à 
cabeleira da terra e à vegetação. Para as mulheres, é símbolo do 
sensual, do feminino. Diego, marido de Frida-autora, amava seus 
cabelos!)  
 — (É verdade, Sra. Frida. As mulheres, durante muito tempo, 
precisavam 'cobrir os cabelos com um lenço para entrar na igreja.'311 
Dependendo do corte e da disposição dos cabelos, vemos algo da 
personalidade da pessoa, sua função social, ou espiritual. O cabelo 
marca o poder ou submissão dos seres humanos, em diferentes 
culturas) — Dürer compartilhou seus conhecimentos.  
 — Sra. Frida, em algumas escolas, aqui no Brasil, as meninas 
tinham que ir sempre com os cabelos presos e penteados. As meninas 
negras, principalmente, precisavam abaixar e controlar os seus 
cabelos. Mas, na escola em que nossos autores da fotografia estudam, 
já não é assim! Agora, cada um pode assumir o seu cabelo e fazer o 
penteado que quer: solto, armado, para o alto, com dread, black power 
— continuou animada Júlia. — Chega desse padrão único de beleza 
europeia, do cabelo domesticado, liso e esticado. Cabelo desvairado 
na escola é subversão!  
 — (Cabelo é signo, Srta. Júlia. Signo de revolta também! É 
texto no corpo. Desenha e revela sentidos. Mira mi pelo! Olhem meu 
cabelo! Curto, e com as mechas espalhadas pelo chão. Foi isso que 
Frida-autora fez ao se separar de Diego. E ainda escreveu no quadro 
um trecho de uma canção mexicana, em resposta ao marido: "Olha, se 
te quis, foi pelo cabelo; agora que está  careca, eu não te quero” . 
                                                             
311 R.Barthes, O óbvio e o obtuso, 2015, p.112. 
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 E prosseguiu: 

— (Frida-mulher tinha longos cabelos que viviam trançados e 
com muitas flores coloridas e alegres). 
 — Sra. Frida, não se ofenda, por favor, não quero magoá-la, 
mas seus cabelos são assustadores! Essas mechas espalhadas... 
parecem vivas — disse Anna Clara-herói com os olhos bem 
arregalados. 

30- Autorretrato, Anna Clara, 2016. 
34- Autorretrato,  Frida Kahlo, 1940. 

 



 258 

 — Sinceramente acho esse monte de cabelo jogado pela sala 
um nojo! Para mim, cabelos e pelos jogados são sujeira! Quando acho 
um na comida, então! Que nojo! — disse Júlia-herói franzindo a testa.  
 — E no sabonete?! Que horror! — exclamou alto Anna Clara. 
 — Concordo com você, Anna! Eles dão um efeito bem 
aterrorizante! — colocou Nina fazendo a maior careta. 
 — Podemos pensar juntos sobre esses cabelos? — tentei 
chamá-los para olhar. — Os cabelos assim espalhados dizem algo, na 
pintura. Os cabelos não estão repousados e estáticos no chão, nem 
próximos e amontoados. Tem muito cabelo jogado pelo chão, por toda 
parte, e até mechas penduradas na cadeira... Fico pensando... Assim 
que Frida se separou, pintou os cabelos jogados pelo chão! O cabelo 
no corpo é sensualidade, mas, quando saem do corpo, viram elemento 
de sujeira, de repugnância. Ninguém suporta cabelos e pelos fora do 
corpo! O cabelo precisa ser controlado, para remeter ao controle da 
sensualidade, sem falar que ele tem também um valor moralizante 
para os brancos higienistas, de um corpo limpo. Cabelo é aquilo que 
cresce do nosso corpo sem controle e precisa ser contido, alisado, 
raspado. Sei que parece um absurdo, mas acho que, por tudo isso, era 
proibido ao homem e à mulher negros andar com seus cabelos soltos, 
porque o cabelo do negro se expande, é muito visível, e, para muitos, 
deve ser uma afronta dar de cara com a sensualidade do negro pela 
rua. Forçá-los a prender o cabelo pode ser uma forma de dominação e 
de apagamento.  
 — Mas reparem: os cabelos da pintura estão em mechas! — 
disse Anna. 
 — Os fios, quando caem espontaneamente, caem soltos. 
Minha casa é cheia de fios espalhados pelo chão! — coloquei. — Já 
com as mechas acontece diferente, porque elas são fios cortados 
juntos, intencionalmente. Minha família tinha o costume de cortar e 
guardar mechas dos cabelos dos bebês, no primeiro corte, como uma 
lembrança de um tempo que não volta, porque o cabelo é aquilo que 
do corpo humano não se desfaz... Que se mantém duradouro, quase 
perpétuo, mesmo quando o corpo perece. Será para sempre vivo? — 
fiz aproximações com algumas lembranças. 
 — Dizem que eles continuam crescendo mesmo depois que a 
gente morre — falou Vanderson.  
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 — Quem disse isso? — perguntou Anna assustada. 
 — Escutei dizer. Sabedoria popular! — ele respondeu. 
 — Será que os cabelos sentem? Ou sofrem ao serem cortados? 
— perguntou Nina, com seus cabelos bem presos.  
 — Cabelo/ Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada/ Cabelo, 
cabeleira, cabeluda, descabelada/ — Vanderson cantarolou fazendo 
um som, batendo os dedos no caderno! Logo em seguida, Júlia entrou 
e repetiu o refrão: 
 — Cabelo/ Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada/ Cabelo, 
cabeleira, cabeluda, descabelada. 
 Não demorou, todos nós cantávamos... 
 — ´Cabelo/ Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada/ Cabelo, 
cabeleira, cabeluda, descabelada/ Quem disse que cabelo não sente/ 
Quem disse que cabelo não gosta de pente/ Cabelo quando cresce é 
tempo/ Cabelo embaraçado é vento/ Cabelo vem lá de dentro/ Cabelo 
é como pensamento/ Quem pensa que cabelo é mato/ Quem pensa que 
cabelo é pasto/ Cabelo com orgulho é crina/ Cilindros de espessura 
fina/ Cabelo quer ficar pra cima/ Laquê, fixador, gomalina/ Cabelo, 
cabeleira, cabeluda, descabelada/ Cabelo, cabeleira, cabeluda, 
descabelada/ Quem quer a força de Sansão/ Quem quer a juba de leão/ 
Cabelo pode ser cortado/ Cabelo pode ser comprido/ Cabelo pode ser 
trançado/ Cabelo pode ser tingido/Aparado ou escovado/ Descolorido, 
descabelado/ Cabelo pode ser bonito/ Cruzado, seco ou molhado.´ 
 Frida não conhecia a música, mas ficou cantando com o corpo. 
Já o Sr. Dürer, não se mexeu muito... No fundo acho que queria, mas 
não dançou. Apenas piscava os olhos, no ritmo da música, 
demonstrando seus desejos íntimos.  
 — (Anna Clara, vou dizer o que vejo dos seus cabelos) — 
Frida levantou-se repentinamente da cadeira e continuou a falar, de pé. 
— (Sua cabeleira não esconde seu rosto e nem partes do seu corpo. 
Sua cabeleira se APRESENTA! Radiante, no alto, contornando a sua 
cabeça, como uma auréola solar capilar. Suas mechas foram 
cuidadosamente penteadas, tecidas, fio a fio, em seis corações negros.) 
 — Gente, vocês não vão acreditar no que estou vendo! — Júlia 
chamou a atenção de todos. O enunciado de Anna parece citar a 
fotografia de Kendall Jenner!  
 

Música de Arnaldo 
Antunes e Jorge 
Benjor. 
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 — Essa é uma imagem muito conhecida, que circulou muito 
no Instagran! Teve mais de 3 milhões de curtidas! — falei. — Mas, 
percebam, Anna, ao 'citar essa fotografia, cria, ao mesmo tempo, um 
discurso único e irrepetível', concordam? Queria que vocês todos 
escutassem isso: 

Borges 
Pierre Menard,  
o autor do 
Quixote, 
Ficções, 2007. 

30- Autorretrato, Anna Clara, 2016. 
39- Fotografia de Kendall Jenner, 2015. 
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'Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as 
obras criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário 
de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 
aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros 
trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 
assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos."312 
 
 Li um trecho de Bakhtin e continuei: 
 — Nossos discursos trazem sempre enunciados alheios. Foi o 
que Anna fez. Mas com a careta, a autora refez todo o conjunto 
semântico de Kendall — coloquei, porque era importante que eles 
vissem que não foi reprodução, mas uso livre no gênero. 
 — Deve ter sido bom ficar deitada enquanto os outros mexiam 
no cabelo dela... tipo um cafuné — falou Júlia se deliciando com tal 
possibilidade.  
	 —	(No Renascimento era comum as pessoas ficarem deitadas 
para que outros pudessem catar seus piolhos.) 
 — Eca! Que nojo, Sr. Dürer! Imagino o Sr. com esses cabelos 
compridos, com piolhos! — falou Nina, fazendo cara feia.  
 — Não foi só carinho o que aconteceu ali, queridos, foi uma 
escritura mesmo. Houve um trabalho de construção de signo, de texto, 
de sentidos — falei. 
 — Mas esse cabelo... Não sei não... — disse Vanderson sério. 
— Tem algo que me lembra a fotografia que está lá dentro do 
envelope! É aquela da Medusa!  
 — Essa? — fui pegar a fotografia dentro do envelope, mas ele 
gritou antes que eu a tirasse de lá.  
 — Tira ela não! Tira não! É assustadora! Ela estava perto de 
mim e, quando estamos sozinhos, aquelas cobras ficam se mexendo e 
fazendo barulhos. Não gosto — estremeu Vanderson. 
 Mas insisti e tentei acalmá-lo. 
 — Vanderson, vou pegá-la só para olharmos. A Medusa 
Murtola afigurada na fotografia é, de certa forma, apavorante mesmo, 
mas agora é você que está indo ao referente e perdendo o autor da 
obra. Veja como Caravaggio a pintou.  Ela tem esse nome porque a 

                                                             
312 M.Bakhtin, Os gêneros do discurso, no Estética da criação verbal, 2011, p.295. 
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pintura inspirou a criação de versos, pelo poeta italiano Gaspare 
Murtola (1624-1625). 
 Peguei o envelope. Ele fechou os olhos. Tirei o retrato da 
Medusa e o coloquei ao lado da fotografia de Anna Clara.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 — A pintura é apavorante e linda ao mesmo tempo. Olhem 
que trabalho com a tinta Michelangelo Caravaggio (1571-1610) 
realizou sobre madeira! Um jogo de luz e sombra, muito usado no 
Barroco, ocultando partes da cena. É uma pintura muito 'realista'. Ele 
conseguiu esse resultado com estudo das técnicas, do sombreado e 

E.H. Gombrich  
"Ele fez todo o 
possível para que 
as figuras dos 
textos antigos 
parecessem muito 
reais e tangíveis". 
História da arte,  
1999, p.393. 

30- Autorretrato, Anna Clara, 2016. 
 40- Medusa Murtola, Michelangelo Caravaggio, 1587. 

 

E.H Gombrich 
A história da 
arte,1999. 
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melhorias das tintas na época. Conseguiu um efeito no olhar e na pele, 
muito realístico!  
 — ('Segundo uma das versões da mitologia greco-romana, 
Medusa era uma linda mulher, de cabelo invejável. Porém, ousada e 
impetuosa. Um dia, competiu e enfrentou Minerva, a deusa romana 
das artes e da sabedoria, e foi amaldiçoada pela própria deusa. 
Totalmente privada de sua beleza, a bela mulher foi transformada em 
um monstro horrível e cruel. Seus cabelos viraram serpentes e seus 
olhos petrificavam quem a olhasse diretamente. Os deuses não 
perdoam quem tenta superá-los!'313) — contou Dürer-herói.  
 — Mas não tem pânico no olhar de Anna — disse Júlia.  
 — Vejam! — Nina chamou a atenção de todos. — A cabeça 
da Medusa está cortada, sangrando, e a de Anna está bem presa, presa 
mesmo, ao uniforme.  
 — É! E os cabelos de Anna são amorosos, olhando pelos 
cabelos assustadores de serpente, da medusa — contribuiu Júlia 
novamente. 
 Assim que todos olharam para a pintura de Caravaggio, voltei 
com a fotografia para o envelope dos retratos. Vanderson ainda estava 
muito incomodado. 
 — O olhar ... Esse olhar apavorante da Medusa me faz 
pensar... o olhar tem muita força, né? Não são só os olhos de Górgona 
que petrificam! Tem muita gente que mata com o olhar também. Tem 
olhares que arrepiam e mortificam. Tem gente que tem mau-olhado, 
mata bicho e planta. Cruz credo! — falou Nina. 
 — Alguns olhares matam quando olhamos diretamente nos 
olhos, como os da medusa... Outros matam quando são curiosos, como 
o de Sodoma e o de Orfeu, que se voltam para trás. Ou os de 'Aruanã' 
e o de Pandora, que olham para dentro algo guardado — compartilhei. 
 — (O que nos é permitido ver?) — indagou Frida. 
 — Mas tem também o olhar que ama, que toca o corpo do 
outro, mesmo que distante, mesmo quando a mão não pode alcançar! 
Tem o olhar de cumplicidade... Tem olhar que reflete outro olhar... 
Daria para criar uma história do olhar! — falei.  

                                                             
313 T.Bulfinch, O livro de ouro da mitologia, 2000. 
 

A lenda do Dia e 
da Noite,  
de Rui de Oliveira, 
uma lenda dos 
índios Karajás. 
Aruanã partiu em 
busca da noite, 
pois naquele 
tempo só havia o 
dia. Porém, ao 
violar as 
recomendações da 
Boiuna, a grande 
serpente, abriu 
sozinho o coco de 
de tucumã, que só 
poderia ser aberto 
na companhia da 
sua esposa, e 
libertou os 
habitantes das 
trevas. 
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— Vocês podem falar agora, finalmente, dos meus olhos? — 
pediu Vanderson impaciente. 
 — Para mim seus olhos... Hum... Eles têm algo dos olhos do 
Cristo Acheiropoieta — falei e tirei outra imagem do envelope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 — O que é isso de "Acheiropoieta"? — quis saber Vanderson 
curioso. 

29- Autorretrato, Vanderson Freitas, fotografia, 2016. 
41- Acheiropoieta, Moscou, séc.XII. 
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 — (Pelo que sei, o Cristo Acheiropoieta , "feito sem as mãos", 
é um ícone religioso, um tipo particular de ícone que acreditam ter 
sido criado de forma milagrosa, não pelas mãos humanas) — falou 
Dürer. 
 — A discussão do ícone é boa, Sr. Dürer, porque 'o ícone traz 
o valor do artístico para a obra, se opondo ao ídolo, como algo que se 
entrega ao olhar, está dado, se apresenta como imagem, sem a 
possibilidade de uma visão transgrediente. O ícone, ao contrário, nos 
remete a algo fora dele, não deixa o olhar fixar sentidos, afiguram 
uma alteridade irredutível, porque o rosto de Cristo não poderia ser 
cópia de nada.'314 Ele é o invisível que se faz visível. 
 — (Cristo sentado à direita do Pai, olha também para a sua 
direita. E os de Vanderson?) — provocou Dürer. — (Os seus olhos, 
Vanderson, são bem grandes, e olham obliquamente para algo que não 
está sendo mostrado, mas está em presença na imagem. Não olham 
diretamente para o observador, como os da Srta. Júlia, mas para algo 
que está ao lado. Para quem?)  
 — Os olhos do Cristo olham para o valor supremo, fora da 
obra, escandido, nos fazem querer ver. Esse é o valor icônico do 
Cristo Archeiropoieta, desloca o olhar, 'move o observador rumo ao 
afigurado' — falei, pensando nas leituras que fazia. — E o olhar de 
Júlia? Ela olha direto para o observador e a autora nos coloca, dessa 
forma, no lugar do espelho. Com os braços abertos, Júlia-herói 
entrega-se ao nosso olhar!   
 — Ufa... Ainda bem que não tem pânico nem medo do olhar 
de Anna! Fico pensando... Ainda bem que Anna Clara-autora não foi 
punida por deitar no chão! Ninguém lançou "sua ira amaldiçoada" 
sobre ela. Não... não havia medo em seu olhar... No fundo ela fez isso 
porque sabia que não fariam isso ali, com ela, naquele momento — 
suspirou aliviado o herói. — Ela se deitou segura e confiante! 

— Sim. Ela teve o tempo que quis para tecer um discurso e 
criar você! Como uma aranha que tece a teia, fio a fio... Conhecem a 
jovem aranhiça? — perguntei. — Era uma vez... 'A aranha, aquela 
aranha, era tão única: não parava de fazer teias! Fazia teias de todos os 
tamanhos, porém com um senão: só sabia fazer teias sem utilidade, 
que só ganhavam senso no rebrilho das manhãs, sem nunca fazer 
                                                             
314L.Ponzio, Ícone e afiguração, 2019, p. 70 e p.71. 

Mia Couto 
A infinita fiandeira 
2009, p.73. 

Luciano Ponzio 
"A não 
correspondência 
do olhar de Cristo 
em relação a quem 
olha permite que 
esteja fora da 
simetria, da 
equivalência, da 
troca igual que é a 
troca avara".  
Ícone e 
afiguração, 
2019, p.77. 
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morada, lençol de núpcias, armadilha de caçador, como todo bom 
aracnídeo. A pequena recusava sua vocação utilitária. Levada por sua 
família ao Deus dos bichos, por ter mania de gente, foi transfigurada 
para humana e, ao chegar ao mundo dos humanos, logo lhe 
perguntaram quem era e o que fazia. " Faço arte", ela respondeu. 
"Arte?", os humanos não sabiam em que consistia. Até que um deles, 
mais-velho, se lembrou que, há muito tempo, alguns humanos se 
ocupavam desses improdutivos afazeres. Mas, felizmente, isso já não 
existia e os que teimavam continuar com essa atividade de criar 
produtos poucos rentáveis, chamados de arte, tinham sido 
transformados em bicho, aranha, talvez'.  

— (Anna Clara-autora tem mesmo muita relação com essa 
aranhiça. Criou um texto como um tecido. Mas não um tecido que 
cobre, um tecido véu, que ´mantém oculto um sentido ou uma 
verdade, o tecido de Anna é um texto que se faz, se trabalha através de 
um entrelaçamento perpétuo´) —  disse Frida. 

— Anna Clara, sua autora criou um discurso ambivalente, que 
abre sentidos, faz ver para além do visto, com elementos de um 
cronotopo de infância, de escola. Foi ousada e criou uma imagem de 
homem com valores de alegria, de uma infância brincalhona, que cria 
e se diverte com a sua criação. Anna, eu gostaria dar língua agora para 
todos que dizem que criança não faz arte e não é autora — falei 
indignada, pois, cada vez mais, via que aqueles autorretratos tinham 
os elementos do estéticos. 

— (Poderíamos brevemente transfigurá-los. O que acham?) — 
sugeriu Frida. — (O que seriam?) 

Novamente a gritaria foi geral. Todos riam. Até que 
Vanderson, um pouco triste, falou:   
 — Eu também queria dar língua para essas pessoas, mas não 
posso. A minha língua fica pra fora!  
 — Você pode rir, Vanderson, pode rir na cara delas e mostrar 
todos os dentes da sua máscara-caderno — falou Júlia, incentivando 
amigo. 

Neste momento, abri um outro envelope, peguei uma máscara 
do anfiteatro romano de Lecce e coloquei uma ao lado da outra. 

 
 

Roland Barthes, 
"Perdida nesse 
tecido - nessa 
textura - o sujeito 
se desfaz nele, 
qual uma aranha 
que se dissolve ela 
mesma nas 
secreções 
construtivas da sua 
teia". 
O prazer do texto,  
2015, p.75. 
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 Imediatamente, Nina começou a falar: 
 — A máscara de Vanderson tem dentes! A outra máscara, não. 
Ele tem olho também, tem pupila, e vejo que a outra máscara é cega.  
 — Verdade. Vanderson-autor criou um personagem com uma 
máscara, mas não fez uma máscara qualquer, usou um caderno! O 
caderno é um índice de um tempo de escola, de estudo, assim como o 
uniforme de Anna Clara. Com o caderno-máscara no rosto, o autor 
tensionou o discurso criado: trouxe o tempo da escola e, ao mesmo 

29- Autorretrato, Vanderson, 2016. 
42- Máscara em pedra, Anfiteatro de Lecce, séc.I. 
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tempo, trouxe o tempo dos primórdios da humanidade. Vemos o 
caderno e vemos a máscara, e vemos um autorretrato dele, vemos 
Vanderson. Ele mantém e combina os dois signos criando uma 
metáfora, uma coisa e outra ao mesmo tempo, criando um índice de 
iconicidade, da alteridade trabalhada na obra também! Vemos as 
linhas do caderno e vemos o que ele desenhou por cima, com caneta, 
na sua superfície: os olhos e a boca de um rosto. Esse é mais um 
índice de alteridade. 
 — (Vocês estão falando das máscaras de uma forma geral, mas 
não é bem assim! Elas sempre foram usadas por diferentes povos e de 
formas variadas. Por exemplo, nas festas dionisíacas, nas festas do 
vinho e nos rituais de fertilidade, eram usadas para evocar os deuses! 
No teatro grego, caracterizavam as personagens. Por isso tinham 
buracos nos olhos e na boca, para que os atores pudessem ver e falar. 
No Renascimento eram usadas no carnaval, na festa do riso, que 
libertava as pessoas dos domínios do oficial) —  contou Dürer. 
 — (No México, eram muito usadas antes de os espanhóis 
chegarem destruindo povos! Hum... Os espanhóis...) — rememorou 
Frida. — (Porém, a máscara é usada até hoje e penso que ela traz algo 
da força e da natureza popular do homem, cria uma atmosfera especial 
que desloca os sentidos do cotidiano.)  
 — A máscara de Vanderson, com essa enorme boca sorridente 
e cheia de dentes, arreganhada, parece uma imagem do 'realismo 
grotesco', em que a boca era aberta para o mundo — falei, lembrando 
dos estudos de Bakhtin sobre a cultura popular no Renascimento e 
sobre a obra de Rabelais.  
 — Oiiiii! Corpo grotesco? Como assim? Vocês falam umas 
coisas tão estranhas! — falou Vanderson sem entender. 
 — A palavra grotesco vem do latim grotto e tem relação com 
"gruta", ou "pequena caverna", com as entranhas da terra, por isso é 
usada por Bakhitn para os elementos que invertem a lógica de 
fechamento do mundo. E sua 'boca escancarada, Vanderson, está 
relacionada ao que Bakhtin chama de corpo grotesco, ligado ao baixo 
corporal, ela é a porta aberta do corpo que conduz ao baixo, aos 
infernos corporais, imagem da absorção e da deglutição, imagem 
muito antiga da morte e da destruição. O seu corpo não está fechado e 

Mikhail Bakhtin 
"No entanto, para 
o grotesco, a boca 
é a parte mais 
marcante do rosto. 
A boca domina. O 
rosto grotesco se 
resume afinal em 
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todo o resto só 
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boca, esse abismo 
coprporal [...]". 
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nem isolado do mundo. Pela boca, o interior e o exterior se 
conectam!'315  
 — Então podemos dizer que as orelhas de cachorro de Júlia 
podem ser um elemento do grotesco também? — perguntou 
Vanderson.  
 — Sim. Essa simbiose entre corpo e natureza é um elemento 
do grotesco, que vem de épocas muito antigas, assim como as 
máscaras. 'Esse método de criar  imagens grotescas está presente na 
mitologia e na arte arcaica de todos os povos, inclusive na arte pré-
clássica dos gregos e romanos.'316     
 — (Mas conhecemos outros artistas modernos que fizeram 
seus autorretratos com máscara no rosto) — disse Frida. — (Vejam, 
René Magritte (1898-1967), em 1964, pintou  um retrato de si, O filho 
do homem. Em uma resposta ao Neoclassicismo e a todos os discursos 
que tensionavam a relação arte/realismo, no início do séc.XX, ele e os 
artistas do movimento do Surrealismo se ocuparam de provocar 
ambiguidades, armadilhas para o olhar, invertendo as lógicas e 
evidências, desarticulando os padrões impostos pela arte e 
estabilizados na sociedade industrial e moderna que se configurava. 
Muitos dizem que as pinturas de Frida dialogavam com do 
Surrealismo.) 
 — Sra. Frida, realmente René Magritte problematiza e alarga o 
gênero autorretrato ao colocar uma maçã no rosto. A maçã cobre o 
rosto, mas um dos olhos fica à espreita. O filho do homem também 
pode ser uma alusão à gênese, o que não é mais filho de Deus, mas o 
filho da maçã - Adão. Assim como a maçã é índice do pecado, o 
caderno é índice de trabalho escolar, uma certa crítica, cotejado com 
Magritte, uma inversão — coloquei. 
 — (O que a maçã esconde? O que oculta? O que revela em seu 
texto?) — perguntou Dürer. 

                                                             
315 M.Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 
François Rabelais, 2013, p.27.  
316 M.Bakhtin, no mesmo texto, p.27.  
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 — 'Vanderson-autor teve vergonha de se mostrar, por isso 
usou o caderno. Sabia que a fotografia seria mostrada para todos na 
sala!' — contou Vanderson-herói. 

— Nina coloca os óculos escuros. Eles seriam também um tipo 
de máscara, para não deixar o olhar ser visto. O que procura o olhar de 
Nina? — perguntou Anna Clara. 
— Já falamos da máscara grega, da italiana, de outros tipos, mas não 
falamos ainda das máscaras africanas. Elas influenciaram bastante os 
artistas no Modernismo e Vanderson é um menino negro. — Por que 
será que ele fez uma máscara branca, sendo negro? — questionou 
Júlia.  
 Peguei uma fotografia de uma das máscaras que pesquisei, 
pensando em realizar um diálogo entre a máscara de Vanderson e as 
manifestações africanas:  
 — Júlia, estou pesquisando máscaras africanas e encontrei 
uma, do séc. XVI, Nigéria, feita em marfim, ou seja, uma máscara 
branca também. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanderson contou 
sobre a vergonha 
que sentiu no dia 
de fazer o 
autorretrato, em 
um dos nossos 
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 E segui: 
 — 'Essa máscara foi feita para o rei Oba- Egie, do Benin, para 
homenagear sua mãe, Idia. Ela pode ter sido usada em ritos e 
cerimônias. O branco do marfim está ligado, nessa cultura, à pureza e 
aos rituais ligados a Olokum, deus do mar'317. Acho que a cor na 
máscara africana tem um valor diferente do valor da cor da máscara de 
Vanderson, Júlia. O que quero dizer é que não podemos acessar os 
motivos da criação do Vanderson-autor e nem pensar na arte como 
representação. Não é da ordem do estímulo/resposta. Ele não 
                                                             
317 Metropolitan Museum, 2019. 

29- Autorretrato, Vanderson, 2016. 
43- Máscara de pingente, séc. XII, Nigéria. 
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precisaria criar uma correspondência entre a cor da pele e a cor da 
máscara. Entretanto, podemos levantar algumas questões para alargar 
nossa compreensão! Podemos pensar que vivemos um em um país 
formado por um regime de exploração de um povo pelo outro; que 
diversos homens e mulheres, negros, africanos, foram escravizados e 
trazidos para essas terras sem condição de viverem humanamente; que 
existiu, por muitos anos, e ainda existe, uma dominação dos padrões 
do homem, branco e europeu, e uma ideologia de superioridade do 
branco em relação ao negro, dentro do Brasil. O negro, com sua 
cultura, foi aquele não humano, quase animal, que impunha uma 
presença desconfortante aos padrões brancos, eruditos, católicos. 
Nesse sentido, o branco da máscara de Vanderson, um menino negro, 
poderia remeter a um valor do oprimido ou pode ser também uma 
resposta irônica — falei. 
 — E outra coisa que vocês não estão dizendo: só muito 
recentemente temos imagens positivas de negros e negras nas mídias. 
Há uma forte imposição de referências brancas. Isso já está mudando, 
eu sei, mas ainda é forte — falou Vanderson-herói.  
 — Na história da arte brasileira então... são poucos. — 
concordei. 
 — (Essa tal de História da arte excluiu as mulheres, as 
crianças e os negros) — esbravejou Frida.  
 — É verdade, eu encontrei poucos autorretratos pintados por 
negros na pesquisa que fiz — falei. 
 Mostrei a pintura de Artur Timóteo. 
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	 —	Artur Timóteo (1882-1922) foi um dos primeiros pintores 
negros no Brasil — continuei. — Estudou na Escola Nacional de 
Belas Artes, um lugar de homens brancos, e tornou-se reconhecido 
pelas suas pinturas de paisagem, nus e retratos. Sua participação na 
Academia representou uma grande quebra dos padrões na época. 
Porém, vemos os índices, pela roupa, em seu autorretrato, dos valores 
do homem branco e europeu. Era frequente, e ainda é, um sentimento 

29- Autorretrato , Vanderson, 2016. 
44- Autorretrato, Artur Timóteo, 1908. 
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de identificação, pela imposição e apagamento cultural, dos negros 
com os valores brancos e dos brancos colonizados com os valores 
europeus. 'No Brasil, por exemplo, até hoje, usamos o terno em 
determinadas profissões, mesmo todos tendo que suportar uma 
temperatura que chega a 40º'. 
 — Ah!!! Vocês estão de brincadeira! Né? Vão ficar falando de 
máscara e não vão falar das brasileiras? — perguntou alto Anna, 
provocando os outros. — Sra. Frida e Sr. Dürer, quero saber se vocês 
conseguem responder essa pergunta:  o nome de uma grande festa de 
mascarados que acontece no Brasil, em Pirenópolis? 
 Dürer-herói e Frida-herói se olharam, calados. Não possuíam 
referencial para responder à pergunta. 
 — Vamos! Respondam! Essa é boa. Tem relação também com 
a máscara de Vanderson — instigava eufórica Anna. — Não sabem? 
Tudo bem: essa eu mesma pergunto e eu respondo. São as 
Cavalhadas, que acontecem na Festa do Divino Espírito Santo, em 
Pirenópolis, no Estado de Goiás, e já acontecem há 200 anos. A festa 
dura 12 dias e é uma festa popular que revive as lutas entre os mouros 
e os cristãos. Todos colocam máscaras, muitas feitas em papel, e 
andam pela cidade brincando de assustar os moradores. São máscaras 
de papel, assim como a do Vanderson, só que feitas com papel 
molhado com cola, modeladas e depois pintadas. Tem máscara de boi, 
onça, cavalo etc. 
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 — No caso da máscara de Pirenópolis, vejam, a pele é branca. 
Ela tem o olho bem redondo e arregalado, como o do Vanderson. Tem 
também tem cílios grandes! Bem grandes! — disse Anna. 
 — (A máscara sempre presente nas manifestações populares, 
nos disfarces, na inversão e tensão entre o oficial e o extraoficial! 
Uma máscara do diabo presente na Festa do Divino, vejam só) — 
observou Dürer. 
 — (O sorriso das duas é diferente também. Acho que a boca 
sorridente do herói de Vanderson traz um tom de alegria e, sobre a 
cor, penso que a não correspondência entre a cor do herói e a cor de 
Vanderson, pode ser um dos indícios de alteridade no enunciado!) — 
disse Frida. 

29- Vandersom, Autorretrato, 2016. 
45- Máscara de Pirenópolis. 



 276 

 — Pode ser. Para mim, Sra. Frida, Vanderson-herói criou um 
ideologema, uma imagem do homem que ri e parece dizer: "Esse que 
sou, vocês nunca verão". Criou uma imagem a partir de uma relação 
de alteridade com o herói, produzindo um discurso ambivalente, 
acentuando a polifonia do enunciado, a paródia da vida, o corpo 
grotesco. Seu discurso está repleto de valores estéticos, valores que 
não correspondem aos valores da vida funcional, ordinária e prática. 
Ele cria um enunciado trabalhando a alteridade, compondo um herói 
que toma forma e não coincide com ele na vida — eu disse. — Agora, 
sobre isso que vocês disseram dos elementos de outras culturas no 
enunciado artístico, acho que Júlia também traz elementos que 
mostram uma pluralidade de vozes: o balé, originário na França; o 
boneco, que é uma influência do cinema americano; o cupcake e o 
livro Annie, também americanos... Na escolha de alguns elementos, 
outros são excluídos e sacrificados. Júlia me faz ver o valor axiológico 
dos referenciais dos nossos colonizadores, europeus e americanos, do 
passado e do presente. Fico pensando... Parece que alguns discursos 
impedem que elementos e manifestações de determinados grupos 
sejam valorados positivamente. 
 Sr. Dürer acompanhava a conversa atentamente e não tirava os 
olhos do autorretrato de Júlia. De repente, ele falou: 
 — (Os elementos do enunciado de Júlia estão organizados 
segundo uma disposição geométrica, criando ângulos agudos e 
obtusos.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Autorretrato, Júlia, 2016. 



 277 

 — É! E mesmo parada e com os objetos repousados ao seu 
redor, nossos olhos se movem por toda a cena. Vão da sapatilha para o 
Nescau, do livro para uma flauta, da ferramenta de cupcake para o 
fone de ouvido, e de volta para o livro indo para o boneco do Darth 
Vader etc. Nosso olho não para de dançar, não para! Os ângulos 
dirigem-se ora para o herói, ora para fora do enquadrado — observou 
Vanderson. 
 Nesse momento, Nina foi se chegando... se chegando e parou 
ao lado de Júlia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

— (Nina-autora, diferente de todos os outros, criou uma 
composição a partir de um ângulo inferior oblíquo, colocou a câmera 
de baixo para cima. No autorretrato, os dois raios entram na cena, de 
cima para baixo, e criam um vetor de força com a mão e com o 
dentro/fora) — disse Dürer. 

— E ela fez a fotografia de baixo para cima. A mão ficou em 
primeiro plano! — observou Vanderson. 

Pela fala de Vanderson vi algo em um autorretrato que não 
tinha visto antes! Peguei imediatamente uma fotografia que encontrei 
nas minhas pesquisas.  

32- Autorretrato, Nina, 2016. 
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— Essa fotografia foi feita por Joseph Byron, em 1909, na 
Inglaterra. Foi a fotografia mais antiga que encontrei de um 
autorretrato realizado na fotografia pelo próprio autor. Também 
aparece nela esse efeito distorcido da mão. Essa tomada oblíqua de 
Nina é signo, não podemos deixar de lembrar! Por ter feito a 
fotografia de baixo, os dedos aparecem em primeiro plano, não o 
rosto, que fica em segundo plano.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
— A posição da câmera em relação ao corpo criou um aspecto 

grotesco também, a mão ficou maior que o rosto! — disse Anna Clara.  

32- Autorretrato, Nina, 2016. 
46- Autorretrato, de Joseph Byron, 1909. 
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— (Uma parte da cena é muito iluminada na fotografia de 
Nina: a superior-direita. A outra fica na penumbra. O raio de sol traz 
uma relação astronômica com o sol) — colocou Dürer. 

— Engraçado... Nina-herói não sorri — Vanderson observou, 
com tom de estranhamento. 

— O que tem de engraçado nisso, Vanderson? Sr. Dürer 
também não sorri. Nem Frida — respondeu Anna Clara-herói. 

— Sei lá... Ela criou um herói sério, tem um tom de mistério.  
Deve ter relação com essa luz que entra de cima — ele respondeu. 

— (Gostaria de voltar à questão da simetria, se me permitem. 
Percebo que a composição que Júlia-autora criou não é simétrica, 
possui mais elementos repousados do lado esquerdo. A flauta, 
superior, faz a divisão da cena: do lado esquerdo dela, elementos 
ligados ao eletrônico, lado direito, objetos da vida cotidiana) — 
observou Sr. Dürer, acostumados com as simetrias. 
 — Mas Mônica Leme também fez isso trabalhando com os 
elementos em seu autorretrato da exposição — disse Anna-herói. 
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— Mônica trouxe elementos do budismo, da oferenda, 

elementos que possuem relação com a vida dela. Assim como os de 
Júlia, no autorretrato, desdobram a Júlia da vida. Nesta imagem, o eu 
se desdobra fora de si em coisas, objetos, que possuem relação com 
sua vida, mas estão colocados em outro plano. Com esses elementos, 
condensados em um mesmo cronotopo, ela traz a vida cotidiana. Traz 
outros signos que escandem novos sentidos! — coloquei. —  Esses 
objetos estão na cena, não com valores práticos, mas com valores 
estéticos, estão em um outro plano plástico-pictural, infuncionais, 
trazem os valores biográficos da vida de Júlia. Acho que eles, no todo 
do enunciado, são índices de alteridade. Júlia não se relaciona com 
eles assim na vida, assim todos juntos e avizinhados não, por isso é 
um cronotopo de vizinhança, cujo valor se obtém por esse ato de 

31- Autorretrato, Júlia, 2016. 
47- Autorretrato, Mônica Leme, 2016. 
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interromper a narrativa do uso ordinário cotidiano e juntar tudo, num 
único quadro. 
 — (Pero, mira! Tem um fator interessante nesse autorretrato 
de Júlia. Repararam que tem muito vermelho na composição? O 
vermelho do fundo, vermelho escuro, é noturno, secreto, centrípeto, 
traz uma ambivalência simbólica para o enunciado, em contraste com 
o vermelho do youtube, vermelho claro e brilhante, centrífugo, é 
diurno, como o sol, lança seu brilho) — disse Frida, que conhecia e 
admirava os contrastes entre as cores.  
 — E o vermelho claro da capa do livro "Annie" — observou 
Anna. 
 — (Annie? Como assim? Quem é Annie?) — perguntou Frida.  
 — 'Annie é a personagem do livro que está aberto, o livro que 
fez pela primeira vez a menina Júlia-menina chorar em uma leitura' — 
disse Júlia-herói. 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 

Júlia contou sobre 
sua relação com o 
livro aberto no 
autorretrato, no 
encontro que 
tivemos em 2018. 

31- Autorretrato, Júlia, 2016. 
48- Capa do livro de Thomas Meehan. 
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 — Júlia mandou benzão trazendo para o seu retrato esse 
boneco do Darth Vader! — Muito bom! Ela adora a série de filmes!!! 
— disse Anna Clara.  
 — Mas... como assim? Ele é o lado sombrio da força! — 
moralizei. — Oprime, mata... Vocês não podem gostar deles! — falei 
indignada. 
 — O que tem nisso? Ele é o herói de uma história. Todos são 
incríveis! Júlia-autora é apaixonada por ele e pela série. Adora! — 
falou Júlia-herói animadíssima.  
 — Vocês não sabem? Não sei se sabem... Mas vivemos 
tempos sombrios e tenebrosos! Tempos de opressão da arte, das ideias 
libertárias, da educação... Não fico à vontade com essa história. Ele é 
opressor — falei expondo meus medos e preocupações. — Estou 
fazendo um trabalho para potencializar escutas, enunciações, 
pensando em relações mais alteritárias... Não posso concordar com 
isso!  
 — (Que homem de preto é esse? Ele é de outro planeta?)  
 — Sim, Sr. Dürer. É o Darth Vader, aquele boneco ali, no 
autorretrato de Júlia. Ele faz parte do filme Star Wars, do cinema 
americano, de Hollywood. Um filme com muitos efeitos especiais e 
ação, nós gostamos. O Vader é um símbolo das forças contraditórias, 
o bem e o mal, que vivem dentro de nós — falou Júlia.   
 — É o lado sombrio da força, como diz o diretor de cinema, 
George Lucas,  ou o lado identitário da força — acrescentei. 
 — Sr. Dürer, ele usa essa roupa diferente porque é um 
personagem que vive em outra galáxia — colocou Anna. 
 — (Mas a roupa é preta! Por que será que o mal é significado 
com a cor preta?) — perguntou o alemão. 
 Todos se olharam. Não tinham resposta. A cor preta traz 
significados, negativa o negro, como o racismo faz... Mas a arte pode 
deslocar esses sentidos estabelecidos. 
 Depois de alguns segundos calados, Nina cortou o silêncio e 
continuou: 
 — De certa forma, não é isso que estamos fazendo aqui 
também? Vendo as forças contraditórias nos enunciados? 
 — Você não acha que só porque temos um boneco das forças 
do mal, vamos fazer o mal? Acha? — me perguntou Vanderson. 
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 — Hum... Essa é uma questão complexa e antiga na arte! Vem 
desde Platão e Aristóteles. A arte (tragédia) incita emoções ou 
apazigua? Viver o mal na arte me faz querer vivê-lo na vida? Ou viver 
o mal na arte me possibilita uma catarse, tirando minha vontade de 
fazer o mal na vida?  
 Nesse momento, a conversa foi cortada. A porta da sala 
começou a ser esmurrada. Batidas fortes tremiam as paredes e o chão 
da casa. Os quadros na parede balançavam. Preocupada, guardei 
correndo as fotografias dentro do envelope, porque não sabia o que 
estava acontecendo e não queria que ninguém as visse. Foi o tempo de 
guardar tudo e a porta se abriu! 
 Homens de branco entraram, rígidos, com capacetes brancos, 
batendo com força os pés simultaneamente no chão, marchando pelo 
tapete. Dobrei as pernas apavorada e me espremi encolhida no chão, 
entre o sofá e o canto da parede... Eles entravam e marchavam... Eram 
centenas... Marchavam pisoteando meus livros, folhas de estudo, 
caderno. Do chão, eu olhava para o alto e via aqueles pés enormes, 
com gigantescas botas, que poderiam me esmagar como um inseto a 
qualquer segundo. Eu me encolhia cada vez mais, e mais... Sem se 
preocuparem com o que estava em seu caminho, marcharam. 
Entravam pela porta da sala e saíam pela da varanda... Passando por 
cima de tudo o que encontravam pelo caminho.  
 Mesmo encolhida e apavorada, dava para sentir que elas 
estavam à espreita, aflitas para sair, olhando pela fresta aberta.  
 
... 
 
 Depois que o último bateu a porta, elas surgiram na minha 
frente, como um 'bando de crianças ruidosas e barulhentas'. 
Suspenderam, novamente, todos os meus sentidos. Mal abri o 
envelope, elas se esparramaram pelo tapete, pulando e gritando:  
 — Que incrível! Eles passaram por aqui! — disse Vanderson. 
 — Não estou acreditando! — Júlia batia palma. 
 — O que eles vieram fazer aqui? O que buscavam? — 
questionou Nina. 
 — Socorro! — falei. — Fiquei apavorada com esses homens! 
Eles eram enormes, frios, insensíveis, me ignoraram, quase me 
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esmagaram. Vocês viram? Eu quase morri do coração! Não acreditei 
que o exército da tropa estelar passou por aqui! No meio da minha 
sala. O que queriam? O que procuravam? Mas... É isso que estou 
dizendo para vocês... Precisamos ficar atentos a essas forças impostas, 
que chegam de cima, forças desumanas e cruéis, como as do 
autoritarismo, as da representação, da identidade, as do fechamento de 
sentidos, silenciamentos... Elas matam sentidos, vidas, calam. Não se 
preocupam com o outro... É contra elas que me coloco! Mas concordo 
que, para enfrentá-las, é melhor assumi-las. Quando elas têm rosto e 
nome é melhor. Vocês não acham? — perguntei, pois precisava 
dividir com eles a aflição que vivi. 
 Eles riam! Pareciam nem me escutar! Divertiam-se com a 
passagem do exército. 
 Levantei, aborrecida. 
 Foi quando escutei o forte barulho da luminária que se 
espatifou no chão.  
 

... 
 

 Eu estava de pé ainda, passando a mão na cabeça que doía com 
a batida. Olhando do alto para as fotografias espalhadas no chão, olhei 
para cada uma delas. Olhei bem. Elas não me olharam. Sentei 
novamente e chamei cada uma pelo nome:  
 — Júlia? Nina? Anna Clara?   
 Silêncio. Arrisquei: 
  — Vanderson!  
 Dei mais uns segundos e tentei novamente. Por que não 
querem mais falar? Por que se calaram? O que eu fiz?  
 Fiquei sozinha, esperando. Esperando. Olhando para eles e 
pensando... Logo senti que eles não voltariam. 
  Depois de um tempo, segui tentando o diálogo com os 
autorretratos... Depois de tomar o café, continuei buscando encontrar 
o autor nas obras, não como pessoa, mas nos elementos do enunciado 
como um todo, vendo, na materialidade de cada fotografia, o estético, 
a alteridade e os valores biográficos, cotejando texto e sentidos, 
escutando as vozes e as relações dialógicas entre eles. 
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 Todos são enunciados em fotografia, uma linguagem moderna, 
de um tempo recente, quase 200 anos, apenas. Foram realizados em 
uma resposta a uma provocação, a um encontro vivenciado na escola. 
Os professores e colegas eram o auditório presumido, participaram da 
obra de dentro... Sim. Eles são enunciados na cultura e acessam 
diferentes vozes, na linguagem. Posso escutar a voz de Dürer, no 
enunciado de Vanderson; a voz de Frida, no de Anna Clara; o de Júlia 
e de Anna Clara, no de Nina; as vozes do cinema, no de Júlia... Mas 
ver que eles dialogam e respondem a outros enunciados não é o 
suficiente para dizer que são estéticos.  
 E os indícios de alteridade?... Vanderson criou um autorretrato 
com a máscara branca, com caderno. Ela é um indício de alteridade, 
porque ele não tentou se duplicar, se representar, se fazer como em 
um espelho, mas afigurou um outro de si. A organização dos cabelos 
de Anna Clara e a composição criada com os elementos que Júlia traz 
para o acontecimento da fotografia também mostram que elas 
anteciparam, de certa forma, a criação do todo. Cada elemento 
colocado na imagem de Júlia-autora foi uma resposta de Júlia a seu 
herói, uma reação ao herói. A luz do autorretrato de Nina mostra que 
sua fotografia não se trata de autovivenciamento, porque ela não teria 
como ver aquela luz de dentro do vivenciamento da vida.  
 Os quatro tiveram um excedente de visão e viram coisas em 
seus heróis que, na vida vivida, eles não veriam. Mas não se trata só 
dos aspectos formais. Sei que não. Cada um criou um herói como um 
centro de valor humano. Vi os aspectos espaciais, temporais, de 
sentido e valor na imagem de homem que cada um criou. Eles 
transferiram a vida vivida para um outro plano, plástico-pictural, e 
trabalharam na construção dos enunciados, criaram um discurso de 
não coincidência, com vários elementos que conferiram ao discurso 
um alto valor alteritário.  
 Cada um deles objetivou a própria vida, sim, artisticamente. 
Vanderson e Anna Clara trabalharam os valores do riso. Nina criou 
um herói com o valor do mistério. Júlia criou um herói com valores do 
cotidiano, da sua vida pessoal. Palavra única e nova, na linguagem 
que é velha - enunciado na arte.  
 Os quatro não fizeram um enunciado de representação ou 
descrição. Não se fizeram diante do espelho, buscando uma 
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correspondência ponto a ponto com sua imagem. Não foi! Os autores, 
Vanderson, Júlia, Nina e Anna, liberaram a fotografia da sua função 
transcritiva, identitária, de registro e de memória. Criaram uma 
escritura, um texto de afiguração, através de várias ambivalências 
discursivas e tensionaram os sentidos do que está sendo mostrado e do 
que está sendo oculto. Com isso, não criaram uma imagem de sentido 
fechado, dado. Romperam o paradigma da representação, que permeia 
a história da arte e o autorretrato. Eles não se fizeram diante do 
"espelho", porque, na relação com o espelho, falta a visão indireta! No 
espelho o sujeito espelha-se no vivenciamento na vida, sem a 
possibilidade de se retratar, de se retirar. Luciano diz: 
 
"Como no espelho, no ídolo o sujeito se espelha sem possibilidade 
de retratar-se, de retirar-se, sem possibilidade de uma visão 
transgrediente, excedente. Ao invés, no autorretrato que não é 
representação, no qual a visão ultrapassa o olhar e assume o 
movimento da afiguração, o artista retrata-se retratando-se, 
retirando-se, tomando distância em uma relação de exotopia, de 
excedência, que põe a própria arquitetônica como outra, 
neutralizando os valores do eu e estabelecendo uma relação de 
outro a outro."318  
 
 Sim. As crianças enunciaram esteticamente, na cultura. 
Enunciaram no autorretrato fotográfico, criando discursos 
transgredientes à própria vida. Isso precisa ser afirmado.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
318 L.Ponzio, Visões do texto, 2017, p.83. 
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 — Vi tudo, Leticia. 
 — Viu? Então me diga. Tentei, neste texto, 
construir o diálogo com o autorretrato de cada 
criança partindo dos princípios de leitura que 
estabeleci.  
 — Sei lá... Não está confuso? Muita coisa, 
não?  
 — Não, Pássaro. Veja. Vou desenhar para 
você ver. 
 
 

                                                        
 
                                                      49- Desenho do meu exercício de leitura/escritura. 
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 Tentei garantir, com cada autorretrato, o 
cotejo com outro texto no gênero; com outro 
texto em outro gênero; com textos do contexto 
próximo e com outros do contexto distante; com 
textos de uma outra linguagem- mitos, 
histórias, cinema... Levantei os indícios dos 
elementos composicionais e formais, vendo os 
elementos e os índices de tempo e espaço 
valorados; trouxe a questão da linguagem 
fotográfica; do gênero e do material; e tentei 
ver, em cada um, a imagem de homem, o herói 
como centro de valor!  
 
"De tudo o que foi dito deve ficar claro que o objeto estético não é 
uma coisa, pois a sua forma (mais precisamente, a forma do 
conteúdo, já que o objeto estético é conteúdo  dotado de forma), 
na qual eu me sinto como um sujeito ativo, na qual penetro como 
seu elemento constitutivo indispensável, naturalmente não pode 
ser a forma de uma coisa, de um objeto. A forma artisticamente 
criativa dá forma antes de tudo ao homem, depois ao mundo do 
homem, mas mundo somente enquanto mundo do homem."319 
 

 Essa é grande concepção que Bakhtin nos 
apresenta na leitura/escritura: nós não nos 
relacionamos com cor, formas, palavras como 
coisas abstratas. Nós nos relacionamos com 
valor! Tudo tem valor humano e é ele que 
devemos buscar! 
 — Você criou um grande emaranhado! Muitos 
outros assuntos foram surgindo: questões do 
machismo, do racismo, das relações hierárquicas 
na escola, da máscara, o cabelo como signo no 
corpo etc. 
 — Sim, eles foram acontecendo à medida em 
que lia/escrevia. São possibilidades de 
ampliação de sentidos, de cotejo de textos, mas 
tentei sempre ver o valor, pois 'é com os 

                                                             
319 M. Bakhtin, Questões de literatura e estética, 2014, p.69. 
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valores que nos relacionamos! 320  Ah!  E tem 
mais! Cotejei um autorretrato de cada criança 
com o das outras, também. Procurei puxar um fio 
de cada um deles, deixando os sentidos abertos, 
sem fechar, concluir ou dar acabamentos. E acho 
que consegui ver os elementos do estético e os 
valores de vida de cada um! As crianças 
enunciam esteticamente!  
 — Eu vi com você!!!! Só teve um 
probleminha: você poderia ter cotejado outros 
enunciados dos mesmos autores. Isso seria bom! 
 — Concordo, Pássaro. Pode ter faltado 
isso, mas, como já disse, é difícil porque não 
tenho autorização para trabalhar com outras 
imagens dos estudantes nesta pesquisa.  

— E tem outra coisinha que estou bem 
curioso para saber: as crianças falaram tudo 
isso que está escrito, para você? Esse encontro 
no tapete aconteceu? 
 — Pássaro de Fogo, aconteceu sim, no plano 
da arte. Eu criei um plano estético para fazer 
a leitura/escritura dos autorretratos. Fiz com 
que cada herói conversasse comigo para me 
ajudar na construção do texto mais polifônico. 
Ali, eles são heróis que eu criei, como autora. 
Quando as informações colocadas foram 
autorreveladas pelas próprias crianças, 
coloquei a referência ao lado, como fiz com os 
filósofos e com meus estudos.  
 — Ah! Entendi. Elas não falaram assim, 
diretamente para você. Você construiu cada 
herói e a situação como um todo para realizar 
sua leitura/escritura... Entendi. Bem... então 
agora, com este último texto, penso que você 
está terminando a tese. Sobre o plano estético 
do trabalho como um todo. Acha que conseguiu? 

                                                             
320 M.Bakhtin, Questões de literatura e estética, 2012, p.50. 
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Conseguiu uma escritura polifônica, que era o 
seu desejo desde o início? 
 — Pássaro, esse não foi um trabalho de 
construção de conhecimento totalmente 
planejado, foi um processo que 'avançou na 
noite'.  
 Escrevi o texto do Voo e o conto do 
Galeano, para colocar as questões da pesquisa, 
a invisibilidade dos enunciados das crianças e 
apresentar as questões filosóficas. Já disse 
isso. Depois, para aprofundar os estudos no 
enunciado estético e ver as possibilidades de o 
autorretrato ser estético, escrevi o encontro 
dos pássaros e do grupo de estudos, no pé de 
abakhtin. Pode parecer ridículo, eu sei, porque 
a arte é justamente aquilo que não se deixa 
aprisionar em sentidos e definições. Mas eu fiz 
isso, para buscar elementos e afirmar o que era 
o estético para mim, com Bakhtin.  
 Para pensar em como ler os enunciados das 
crianças e em como apresentá-los na ciência, 
escrevi a conversa no caleidoscópio. Eu queria 
compreender o estético nos enunciados deles 
mais profundamente, sem transformar as 
fotografias em coisa. Assim, fui ver como 
alguns autores e teorias fizeram isso. Humm... 
Eu sei, eu sei. Esse é um problema grande e 
vasto demais, que não terminará com este 
trabalho, com certeza! Ele se desdobrará em 
outros estudos. Mas olhei para Barthes, Derrida 
e Luciano Ponzio, porque vi que eles dialogavam 
em bases mais alteritárias com as obras de arte 
sem objetivar. 
 — Mas não foi tudo assim planejado como 
você está colocando aqui, né?  

Jacques Derrida 
  



 291 

 — Não! Você sabe que não! Foi caótico! Foi 
um ir e vir constante nestes texto! Você viu 
que eu só consegui ir para o texto do Tapete, 
criando o do Diário. Eu só consegui ver e 
escrever sobre o estético olhando para os 
enunciados das crianças, vendo, junto, os 
textos teóricos e os textos visuais. Quando eu 
lia os textos dos filósofos, via mais nos 
autorretratos, e, quando via os autorretratos, 
compreendia e via algo de novo nos textos que 
escrevia e lia. Foi difícil, porque foi 
simultâneo. No fundo, todos eles foram se 
construindo juntos e eu fui me construindo 
nesse processo, como uma trama, uma teia. Um 
organismo vivo! Talvez. 
 Agora, Pássaro, depois de tudo isso... 
olhando todos juntos, de longe, fora do tempo 
de quem escreveu a história, me pergunto: 
escrever planos estéticos para criar o 
acabamento na ciência... Será que tudo isso deu 
certo? Ou foi firula? Enfeite?  
 — Obviamente que não! Você me convenceu. 
Criar um plano estético foi um ato político, 
ATO POLÍTICO. Uma tentativa de não mortificar a 
palavra do outro e a sua.  
 — Será que consegui? Não sei...  
 — Isso já é outra história. Mas tentou. 
 — Pássaro, e se não concordarem? Enunciar 
na ciência junto com passarinhos? Parece 
loucura. Tudo bem. Vou parar com isso. Vou sim! 
Vou enunciar com passarinhos, com as crianças, 
com meus amigos do Atos, com os autores e com 
quem mais entrar na conversa. Platão fez um 
banquete para enunciar o amor, por que eu não 
poderia fazer um encontro com pássaros para 
enunciar filosoficamente? Pretensiosa? Talvez.  
 — Isso mesmo. Agora você está mais firme! 
No primeiro texto estava com muito medo.   
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 — Pássaro de Fogo, vamos escutar os outros 
professores, vamos ver o que dirão. Acho que 
esse processo foi um penetrar e sair constante. 
Não acho que tenha ficado totalmente 
polifônico. Sei que não. Ora monologizo, ora me 
distancio e consigo trabalhar mais a alteridade 
dos enunciados. Ora não consigo e escorrego...  
 — E esse espaço lateral que você deixou? 
Ajudou? 
 — Sim! Ele foi bom para trazer referências 
e para cotejar outras ideias e enunciados. 
Trabalhar literariamente, na ciência, nos traz 
um desafio: tem princípios que precisam ser 
afirmados, mas sem esticar demais a história, 
entende? O texto lateral foi importante, 
porque, às vezes, a teoria vinha na fala do 
herói como discurso direto ou indireto, às 
vezes, como discurso indireto livre. Quando não 
cabia mais no texto, eu trazia a palavra do 
filósofo na lateral. E quando não dava mesmo, 
nem no texto interno e nem no lateral, nós dois 
resolvíamos aqui, na frente do computador. 
Pássaro, não teve um recurso único na 
construção do trabalho, foram muitas 
possibilidades experimentadas.  
 A ideia de escrever esses cronotopos que 
geraram histórias diferentes, dentro da mesma 
história, foi boa também. Deu fôlego para a 
escritura do texto. Foi tudo uma loucura, né?  
 — E as perguntas de pesquisa que você 
tinha? Aquelas suas inquietações? Resolveu? 
 — Essas não são questões para serem 
resolvidas. São questões para serem penetradas 
abrindo novos sentidos. Olha, desde o mestrado 
venho afirmando os enunciados artísticos das 
crianças, dizendo isso: que elas enunciam 
esteticamente. Acho que agora, com este 
trabalho, consegui ver e fundamentar 
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teoricamente e com mais força o processo de 
criação das crianças como autoras. É assim que 
sinto. 
 Com os princípios bakhtinianos, pelos 
elementos que levantei: de alteridade, 
ambivalência, resposta alteritária no pequeno e 
no grande tempo, do grotesco e outros, posso 
afirmar que esses autorretratos são estéticos, 
não são enunciados de reprodução. As crianças 
enunciaram no gênero, assim como os artistas 
mais experientes. Cada enunciado delas foi 
único e criador e elas são autoras e participam 
do mesmo processo autoral que outros artistas. 
 Tudo bem, Bakhtin diz que é preciso 
mergulho no gênero, enunciar, enunciar, até 
tensionar e enfrentar o gênero de frente. E, 
nesse ponto, cada um tem um percurso único 
também. A criação não está relacionada com 
acúmulo de repertório. Por isso, na escola, 
precisamos provocar as crianças cada vez mais, 
oferecer possibilidades de criação, de diálogos 
em linguagens e gêneros variados,  
 Agora, tem uma outra coisa que preciso 
falar: eu complexifiquei a questão dos 
enunciados estéticos nesta pesquisa trazendo a 
problemática do retrato de si como um enunciado 
de auto-objetivação e estético. Penso que, 
olhando para o trabalho como um todo, a 
pesquisa foi para além dos enunciados 
artísticos das crianças. Percebo que criei uma 
metódica para compreender os enunciados 
artísticos como texto, para ver o estético nos 
autorretratos, uma mathesis singularis, como 
diria Barthes, com a qual posso afirmar que as 
crianças enunciam esteticamente. 
 E tem mais, sei que essa discussão que fiz 
sobre a arte, no campo da educação, pode ajudar 
a pensar novas práticas de ensino da arte, 
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práticas de encontros com as obras, de 
leitura/escrituras alteritárias e potentes, em 
que o contemplador se assuma diante de obra 
como autor-criador.  
 Essa teoria apresenta uma perspectiva da 
arte e da leitura/escritura da obra em bases 
bakhtinianas. Isso é muito potente! Porque é 
uma possibilidade de dialogar com o enunciado 
estético vendo o ser humano concreto com centro 
de valor! Nós não nos relacionamos com formas, 
linhas e cores, como categorias abstratas. Não! 
Nos relacionamos com valores! É isso que o 
círculo bakhtiniano nos provoca. 
 — Foi importante para mim ver, com seu 
estudo, que a arte tem o valor do humano e  que 
o enunciado da arte e o a vida acontecem na 
relação e na tensão de um com o outro. A arte 
complexifica a vida! Não são duas coisas 
separadas: vida de um lado e arte do outro. 
 — Sim. Todo o estudo estético que Bakhtin 
desenvolve é para olhar para a vida, para criar 
uma filosofia da moral, do ato responsivo, para 
ver o ser humano concreto. Ele olha para a arte 
para ver aquilo que olhando diretamente para a 
vida não seria possível, pois ela é aberta e 
inacabada. Por isso vemos, com a filosofia 
bakhtiniana, que o estético e o ético são 
inseparáveis.  
 — Mas tenho agora uma pergunta. E a partir 
daqui? O que você vai fazer? 
 — Ora, vou atrás de todas as questões que 
surgiram e que não tive tempo de enfrentar! Vou 
terminar a Poética Histórica do Autorretrato e 
publicá-la; vou mergulhar nas teorias de 
leitura de arte que embasam as práticas na 
escola e dialogar com elas; pensar em práticas 
mais alteritárias para estar com as crianças 
diante das obras; afirmar a arte das crianças, 
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desse lugar único e insubstituível que ocupo. 
Tem muito a ser feito.  
 
 
(SILÊNCIO) 
 
 
 — Que cara é essa, Leticia? 
 — Não sei... É que está batendo uma coisa 
estranha... Acho que já vou terminar o texto... 
Quis tanto acabar... Mas parece que quando 
colocar o último ponto nesta página, eu vou 
morrer. 
 — Que bobagem. Pare de falar bobagem. 
 — É o que estou sentido...  
 — Quando você fechar a página do livro, 
vai acabar esta história, não poderemos mais 
alterar o plano estético e nossas vidas nele. 
Mas acho que não morreremos. Ou morreremos? 
Como terminaremos? 
 — Acho que nós não morreremos, Pássaro. 
Não, continuaremos vivos nesta história, como 
heróis. Podemos escrever: "e foram felizes para 
sempre".  
 — Nada a ver isso aqui nesse texto! Que 
bobagem! Mas nossa história precisa ter um fim. 
Como você vai terminar tudo isso? Vou voltar 
para o desenho?  
 — Não sei... Tá batendo tristeza... Diz 
você: como quer terminar? 
 — Pensa bem, Leticia. Você vai precisar 
escrever isso... Queria apenas dizer, antes, 
que sentirei sua falta. Nós dois sabíamos que 
este dia ia chegar, sabíamos...  
 — Eu sei. Também sentirei falta. 
 — Aiiiii... Mas saiii desse baixo astral! 
Cria algo legal, que faça rir! Posso sair por 
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aí, cantando, sei lá! Com papéis coloridos 
soltos pelo ar? Que tal? Um carnaval! 
 — Não........... Hum! Já sei!  
 — Agora sim, senti firmeza, sua voz mais 
animadinha. 
 — Você sairá 'riscando a noite na 
escuridão', Pássaro! Como um traço que faz ver 
o que ainda não é visto quando corre o papel, 
que faz existir outras realidades e outros 
mundos possíveis. Como um cego que tateia o 
mundo e mostra para todos a impossibilidade de 
ver tudo sempre desde o início!  
 — Não terá fogos? Banda? 
 — Não!  
 
... 
 
 Vai, Pássaro de Fogo, voa livre, risca o 
céu, as folhas em branco, as fotografias, enche 
de tinta a vida dos seres humanos. Esse mundo 
está precisando de arte, de voz de criança, de 
arte de criança, de arte de todo mundo. Vai 
para que a vida seja transformada, humanizada, 
garantindo às crianças a certeza dos seus 
enunciados estéticos. Vai, Pássaro de Fogo. 
Vai. Voa...  
 — Mas e você? 
 — Vamos estar sempre juntos. Estarei onde 
você estiver. 
 . 
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