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No Rio de Janeiro, viu as senhoras brasileiras colocarem nos cabelos pequenas 
bolas de gaze contendo cada uma delas um vaga-lume, o que lhes fazia uma coifa de 
estrelas. Destruiu no Uruguai os formigueiros, e no Paraguai um certo bichinho, 
que ocupa com as patas um diâmetro de um terço de vara, e ataca o homem por 
meio dos próprios pelos, que lhe atira em cima, e que se cravam na carne, 
produzindo pústulas. No rio Arinos, afluente do Tocantins, nas matas virgens do 
norte de Diamantina, verificou a existência do terrível povo-morcego, os 
murcilagos, homens que nascem com os cabelos brancos e os olhos vermelhos, 
habitam os bosques sombrios, dormem de dia, acordam de noite e pescam e caçam 
nas trevas, vendo melhor do que quando há lua.1

3

1 HUGO, Victor. Os trabalhadores do mar. São Paulo: Abril Cultural, 1982. Texto da 2a. edição traduzida por 
Machado de Assis, publicada em três volumes pela Tipografia Perseverança, Rio de Janeiro, 1886. p.77.



Resumo 

A partir de considerações sobre as relações entre corpo e paisagem e sua mediação através da 

arte, este trabalho busca estabelecer um percurso crítico, baseado na análise instrumentada de 

obras e artistas de diversas épocas e períodos, ativando sequências de conexões formais, 

estruturais, visuais e de conteúdo entre elas. A pesquisa propõe a discussão crítica de poéticas 

visuais de artistas modernos e contemporâneos escolhidos que trataram, direta ou 

tangencialmente, do corpo e da paisagem em seu trabalho, trazendo à discussão contribuições 

relevantes através de ações pessoais do próprio autor na paisagem, desenvolvidas ao longo do 

período de pesquisa, e articuladas tematicamente aos artistas e obras mencionados ao longo 

do estudo.

Palavras-Chave paisagem; arte; corpo; urbanismo; crítica; contemporâneo.

Abstract 

Considering the relationship between body and landscape and its mediation by art, this work 

aims stablishing a critical pathway, based on sustained analysis of art works and artists from 

various periods and tendencies, activating sequences of formal, structural, visual and 

meaningful connections between them. The research proposes a critical discussion over 

contemporary and modern visual artists’ poetics which have dealt, direct or tangentially, with 

body and landscape on their work, bringing to discussion relevant contributions through 

personal actions from the author himself over landscape, developed along the research, 

thematically articulated to those artists and artworks mentioned across the study.  

Keywords landscape; art; body; urbanism; critics; contemporary.
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Introdução: Entre corpo e paisagem

Assim começo esse resumo de intenções a respeito dos temas do corpo, da paisagem e 

da arte: com um trecho de romance que, à sua (e à minha) maneira, conecta as pontas de 

alguns pensamentos e busca aproximar, de forma sutil e pessoal, conceitos por vezes 

apartados. A observação do viajante, descrita no trecho de Victor Hugo, vai, a bom tempo, 

somar-se a outras observacões de corpos e paisagens descritas ao longo desse texto. Com 

essas citacões, inicio uma postura: tenho a pretensão de deixar as ideias soltas o suficiente 

para que brilhem se sua vocação for essa: prendendo-as, como vaga-lumes, no máximo a 

bolas de gaze, também diáfanas e leves, para que não se percam. Sirvo-me da analogia dos 

vaga-lumes, descrita no trecho, que encontra eco em Pier Paolo Pasolini (1922-1975):

A amizade é uma coisa belíssima. Na noite da qual te falo, jantamos em Paderno e, 
em seguida, na escuridão sem lua, subimos até Pievo dei Pino, vimos uma 
quantidade imensa de vaga-lumes, que formavam pequenos bosques de fogo nos 
bosques de arbustos, e nós os invejávamos porque eles se amavam, porque se 
procuravam em seus voos amorosos e suas luzes, enquanto nós estávamos secos e 
éramos apenas machos numa vagabundagem artificial. Pensei então no quanto é bela 
a amizade, e as reuniões dos rapazes de vinte anos, que riem com suas másculas 
vozes inocentes e não se preocupam com o mundo a sua volta, continuam vivendo, 
preenchendo a noite com seus gritos. Sua virilidade é potencial. Tudo neles se 
transforma em risos, em gargalhadas. Sua impetuosidade viril nunca fica mais 
evidente e inquietante do que quando eles parecem ter voltado a ser crianças 
inocentes, porque em seus corpos permanece sempre presente sua juventude total, 
alegre.2

Ainda que se proponha uma descrição do real dentro do ficcional, aponta a 

possibilidade de adesão a uma sutileza que não tem nada de concreto: uma celebração ao 

frágil, ao efêmero, ao que se sustenta por um sopro, ao que quase não dura. A descrição 

concreta da transformação da paisagem brasileira feita na ficção memorial de Guimarães Rosa 

(no conto As margens da alegria)3 termina em errática luz de vagalume, e diz mais sobre a 

construção de Brasília do que muitos documentários. Cito trecho da análise de Silviano 

Santiago (1936), que articula Pasolini e Georges Didi-Huberman (1956):

O menino voa a Brasília para visitar os tios. Está em construção a capital do País. 
Ainda no carro, ele se assusta com o cenário oferecido. Máquinas derrubam árvores, 
dizimam a vida animal selvagem e erguem belos edifícios modernos. Já em casa dos 
tios, alegra-se frente ao espetáculo da plenitude: no terreiro, entre a casa e as árvores 
da mata, evolui um peru. Sua cabeça "possui laivos de um azul-claro, raro, de céu e 
sanhaços". Ele é "completo, torneado, redondoso, todo em esferas e planos - o peru 
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para sempre. Belo, Belo!". A ave doméstica é o banquete no dia seguinte. O menino 
se embrenha nas trapaças da gula e no horror da degola. Quer desbravá-los. Volta ao 
terreiro. Nele, cisca outro e semelhante peru. Constata: "Oh, não. Não é o mesmo. 
Menor, menos muito". A cópia não é bela e é cruel. Pega de bicar a cabeça degolada, 
atirada no lixo pela cozinheira. Trevas arrebatam menino e mundo. Leve e 
misteriosa luminosidade flutua nas profundezas da noite: "Voava a luzinha verde, 
vindo mesmo da mata, o primeiro vaga-lume. Sim, o vaga-lume, sim, era lindo! Tão 
pequenino, no ar, um instante só, alto, distante, indo-se. Era, outra vez em quando, a 
alegria".4 

Não creio em uma arte feita de certezas e blocos de conhecimento: confio em folhas 

transparentes e conteúdos sobrepostos e translúcidos. Apesar da formação como arquiteto e a 

conexão com as artes visuais, a descrição literária sempre me impressionou tanto quanto (ou 

até mais do que) a representação visual. A intenção de sugerir possibilidades me parece mais 

corajosa e honesta do que oferecer formas prontas e processadas. Expressar-me através do 

traço sempre foi um conforto, ainda que seja um desafio, apesar de, pedagogicamente, sermos 

genericamente desestimulados a continuar a expressão gráfica assim que tomamos posse da 

linguagem escrita e lida. Afastando-me das palavras em um processo de fluxo e refluxo em 

direção a linguagens mais ou menos materiais como o desenho, a gravura, a coleção de 

objetos, a escultura, e, por fim, a performance, nunca, nesse processo, afastei-me do encanto 

proporcionado por elas.

 Desejo, então, tratar desta maneira, articulando textos e imagens, uma relação cuja 

origem se confunde com a origem de nós mesmos, enquanto espécie e sociedade, e também 

enquanto indivíduos: a relação entre o corpo e a paisagem. Este embate se inicia no 

nascimento, quando realizamos a transição de um espaço fechado e seguro, finito, para um 

ambiente aberto e desconhecido, infinito. Somos completamente indefesos, sob múltiplos 

aspectos, até muitos anos depois do nascimento. Após o parto, um potro demora uma hora 

para se equilibrar nas próprias patas, enquanto nós demoramos em torno de um ano. Ele ainda 

vai depender da mãe para seu alimento por algum tempo, como todos os mamíferos, nós, 

inclusive, mas ele já pode caminhar, independente e livre, assim que nasce. Um filhote de 

tartaruga-marinha rompe a casca do ovo, vence a areia, e no mesmo instante já consegue se 

arrastar da praia para o mar, pronto para se alimentar sozinho. Pode terminar no bico de uma 

gaivota, ou nas pinças de um caranguejo, mas se arrastou sem ajuda da mãe, que nem está 

mais naquela praia, e ele nunca chegará a vê-la. Essa transição se nos dá sem escolha: não se 
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pode nascer, vir-a-ser, devir, tornar-se si mesmo sem ocupar esse novo espaço. Somos então 

um corpo, saído de outro corpo, compulsoriamente situado na superfície de um outro corpo, 

celeste, cuja dimensão nos escapa; mesmo que haja cuidados humanos e urbanos ao nosso 

redor, há um abandono. Há uma potência instaurada, e a resistência é algo intrínseco a essa 

potência. Do mais prosaico resistir momentâneo, entre um respiro e outro, até o trabalho de 

toda uma vida, o resistir sobre a paisagem é o fundamento. Para resistir ao que é mais potente, 

é preciso lançar mão não somente de vagalumes, mas também de holofotes. Lembra ainda 

Silviano Santiago sobre o quanto de potencia é necessário para resistir ao arbítrio:

A desvalorização do vagalume proposta pelo Pasolini adulto, ao apequenar a antiga 
metáfora para a resistência ao fascismo de Mussolini e Hitler, mortifica a visão 
política, ideológica e estética do artista Pasolini. No passado, fora possível resistir ao 
fascismo histórico com a luzinha verde do vagalume. Mas o novo fascismo, afirma o 
italiano, é terrível: “combate os valores, as almas, as linguagens, os gestos e os 
corpos do povo”. Analisa Didi-Huberman: “nos últimos anos de vida, Pasolini se vê 
constrangido a abjurar o saber-vagalume, que tinha sido o alicerce de toda sua 
energia poética, cinematográfica e política”.5 

Assumirei desde o início que a paisagem é algo que não pode existir sem a presença 

de alguém. Partindo da consideração de que a paisagem se dá através de uma relação entre o 

observador e o território, relação entre quem vê e aquilo que é visto, podemos assumir que a 

paisagem sem espectador não existe. A presença do corpo, como veículo daquele que vê, 

portanto, é condição necessária para a existência da paisagem. Antes de Petrarca subir ao 

Mont Ventoux, a paisagem estava latente: o que havia era a natureza, sem definição ou 

qualificação. A paisagem ainda não “era”. Este relato de Petrarca é apontado por Jean Marc 

Besse, em seu livro Ver a Terra, portanto, como a inauguração do conceito de paisagem no 

Ocidente:

A questão colocada no livro de Jean-Marc Besse, e que nos abre a possibilidade de 
pensar a paisagem para além da história do conceito, é a emergência da experiência, 
da consciência e do sentimento de paisagem na modernidade. Fundamentalmente é 
esse processo que nos propõem de imediato e com relevo os ensaios de Besse, 
reunidos nesse livro, processo no qual se torna possível não apenas pensarmos em 
termos de paisagem o mundo e a nós mesmos, mas de existirmos como "sujeitos de 
paisagem'. Por isso é um processo violento, segundo o filósofo, ainda que silencioso 
e lento.6
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6 PEREIRA, Edir Augusto Dias. Resenha sobre Ver a Terra: Seis ensaios sobre a paisagem e a geografia, de 
Jean Marc Besse, in revista GEOgrafia – ano VIII – N.15 - 2006, p.143.



A paisagem é ainda uma construção cultural, segundo Alain Roger, e resulta de um 

entendimento entre homem e natureza, e de uma aceitação gradual da natureza como o lugar 

onde o homem está no mundo:

(...) a paisagem jamais é uma realidade natural, mas sempre uma criação cultural, e 
que ela nasce nas artes antes de fecundar nossos olhares. Até o começo do século 
XVIII, a montanha é apenas um ‘país pavoroso’. Esta expressão é recorrente nos 
relatos dos viajantes, obrigados a atravessar os Alpes. O exemplo mais 
surpreendente, e o mais engraçado, é o de um certo Le Pays (um nome predestinado) 
que, numa carta de 16 de maio de 1669, endereçada de Chamonix à sua cruel amada, 
não hesita em compará-la a este ‘país pavoroso’, ‘cinco montanhas, senhora, que 
parecem convosco, como se vós mesma fôsseis cinco montanhas de gelo puro, da 
cabeça aos pés; mas de um gelo que se pode chamar de eterno’. E concluindo: ‘No 
entanto, se for para morrer de frio, é melhor que minha morte seja causada pelo gelo 
do vosso coração do que por aquele das montanhas. De modo que, senhora, estou 
resolvido a deixar, o mais breve possível, este país pavoroso, para morrer a vossos 
pés’. Prodigiosa retórica, onde a montanha não faz sentido aos olhos do amante 
‘enregelado’ a não ser como metáfora da mulher ‘de gelo’ que se espera, ao menos, 
não ser ‘eterno’...7  

Para além do primeiro aspecto que reputo importante aqui, e que será retomado, da 

comparacão entre a mulher e a paisagem, em exercício de antropomorfização da segunda e de 

paisagização da primeira, como se pode avaliar pelo relato citado, a ideia de entendimento 

entre homem e o ambiente que o cerca é uma tarefa árdua e negociada, além de construção 

gradativa e temporal, e deverá convergir nas memórias de Petrarca no Monte Ventoux. Relata 

o poeta a Dionigi da Borgo San Sepolcro, em 1336:

 Há um pico, o mais alto de todos, que os montanheses chamam “L’ Enfant”; não 
saberia te dizer a razão, a não ser por antífrase, como às vezes se faz: pois ele parece 
o pai de todos os montes ao redor. Bem no alto há um pequeno platô e foi ali que, 
fatigados, nós repousamos. E já que ouviste os penosos pensamentos que vieram ao 
meu coração à medida em que eu subia, ouve também o resto, meu pai, e dedica, te 
peço, uma só das tuas horas para ler o que me aconteceu em um dia. De início, 
surpreendido pelo ar estranhamente leve e pelo espetáculo grandioso, fiquei como 
que tomado de estupefação. Olhei atrás de mim: as nuvens estavam sob meus pés, e 
eu comecei a acreditar na realidade do Athos e do Olimpo vendo com meus olhos, 
em um monte menos famoso, tudo o que li e ouvi a este respeito. Dirigi meu olhar 
para as regiões italianas, para onde me leva particularmente meu coração; e eis os 
Alpes imóveis e coroados de neve: o bárbaro inimigo de Roma atravessou-os 
molhando as pedras com vinagre; embora distantes, elas parecem bem próximas. 
Confesso-te: chorei o céu da Itália que minha alma via e meus olhos procuravam, e 
ardeu em mim um desejo violento de rever meu amigo e minha pátria, o que não se 
deu sem um pouco de vergonha por este duplo desejo que ainda não era forte.8
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7 ROGER, Alain. Nascimento da paisagem no Ocidente. Conferência realizada no 1º Colóquio Internacional de 
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8 PETRARCA, Francesco. A subida ao Monte Ventoux. In Paisagem Textos 1. Tradução, apresentação e 
organização de Vladimir Bartalini.  São Paulo: FAU-USP, 2013, p.70.



Não é o caso de afirmarmos que o território, enquanto ente físico, não existisse, antes 

de sua observação e descrição; os troncos nos bosques caem sobre o solo da floresta, 

apodrecem e se consomem mesmo quando não há observadores. Os processos inevitáveis de 

início, fim e recomeço se sucedem. Mas a clareira vazia de pessoas no seio da floresta não é 

paisagem, como sabemos. Pode ser um bioma, uma unidade de conservação ambiental, um 

destino turístico, um finis terræ, mas não uma paisagem. Se existe uma câmera que registra, 

remotamente, o degelo das águas de uma cachoeira, temos aí um esboço de relação de 

construção da paisagem. Um esboço apenas, porque se delineiam ali as condições para que 

essa relação se estabeleça, mas, novamente, se ninguém observa as imagens geradas ou seu 

registro, não há o advento da paisagem. Neste caso, haveria o espectador, mas não a presença 

dele; assim, a paisagem prescinde da presença, mas não da visão. Assim, a representação da 

paisagem através da arte pode ser considerada a construção de uma paisagem reincidente: o 

artista, que olha a Natureza e dela faz um recorte eletivo através de sua visão e percepção, 

propõe-se a traduzir esse recorte lançando mão de cânones, técnicas, materiais e simulacros, 

arranjando novamente (de acordo com algumas inevitáveis arbitrariedades e idiossincrasias) 

esse universo de elementos para fruição alheia, futura e deslocada. 

Essa fruição do observador, portanto, constituiria a observação desse construto, ou 

segundo recorte, produzindo um terceiro, reduzido em termos de campo, abreviado em termos 

de informação e deslocado em termos materiais, pois o que o observador da obra experimenta 

é o registro de uma ausência: ele vê o que não está ali; o que está diante dele são pigmentos, 

algodão, madeira, técnica e labor gastos na representação de algo que está em outro tempo e 

espaço. Assim, quanto mais realista a obra, no sentido de verossimilhança, mais se evidencia 

essa ausência. Quanto mais real, portanto, menos presente é a paisagem. 

A paisagem urbana, considerada como o recorte de uma natureza processada e 

antropizada, em um julgamento apressado, a princípio pouco teria de paisagem, dado que o 

processo de construção e afirmação da cidade contemporânea presume, de forma simultânea, 

a desconstrução e negação progressiva da natureza. Entretanto, considerando o léxico, e sendo 

o país o grau zero da paisagem9, e a cidade o locus edificado que habitamos no país (e apesar 

de sua desconstrução, no pays, portanto, na paisagem), a cidade ainda deve ser considerada 
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como tal, e seria antes uma neopaisagem do que uma não-paisagem, mesmo que se 

considerasse como paisagem ideal uma paisagem passada, a ser resgatada, que jaz abaixo da 

camada do construto da cidade, resvalando a superfície de tempos em tempos e de espaços em 

espaços. Essa substituição de uma paisagem por outra (ou outras) em sucessão, não é razão 

para se eleger esta ou aquela camada como superior a outra, apenas pelo critério saudosista da 

paisagem antiga como mais virtuosa e “natural”. Sobre estas transformações na paisagem, 

escreve ainda Roger:

Está na moda hoje, na Europa ocidental, denunciar e anunciar a morte da paisagem. 
Não acredito nisto. Longe de se empobrecer, nossa visão paisagística não cessa de se 
enriquecer, a ponto desta exuberância – cada década tem liberado seu quinhão de 
novas paisagens, onde a arte e a técnica se prestam um mútuo apoio – ameaça 
entupir nossos olhos e provocar, pela saciedade, a nostalgia de um tempo em que o 
campo bucólico, caro a certos ecologistas, tinha privilégio exclusivo em nosso olhar 
estético. A invasão dos meios audiovisuais, a aceleração das velocidades, as 
conquistas espaciais e abissais nos ensinaram e obrigaram a viver em novas 
paisagens, subterrâneas, submarinas, aéreas, planetárias... Paisagens sonoras (as 
soundscapes de Murray Schafer), olfativas (as smellscapes de Nathalie Poiret), 
cinestésicas, coenestésicas, para não evocar as paisagens virtuais... É por isso que 
me insurjo contra os que, na França, em nome de uma concepção conservadora, 
patrimonial, e mesmo reacionária da paisagem, incriminam o progresso e se 
lamentam pela desaparição de nossas boas e velhas paisagens e, em particular, a da 
aldeia de outros tempos, com sua pequena igreja e seu pequeno campanário, que – e 
disso freqüentemente se esquece – não esperaram a era dos automóveis para 
desaparecer da nossa paisagem, ou só subsistiram como relíquias.10 

Ao tomar-se a paisagem como expressão morfológica das ações criativas (mas 

também destrutivas) do ser humano, como uma de suas marcas mais incisivas e 

transformadoras sobre o território e não apenas mera materialização de um sistema de 

relações de produção, consumo e serviços, pode-se considerar estas ações como cicatrizes 

deixadas pela passagem das pessoas: seria este conjunto multiforme a imagem persistente de 

suas ações sobre a paisagem, configurando o tecido da cidade, e mesmo a estrutura que 

permeia todo o território já conhecido e percorrido, considerada a presença e o olhar humanos 

já como ações transformadoras per se. 

Da mesma forma que a paisagem somente se concretiza e finaliza através da relação 

espetáculo/espectador, pela presença do olho que vê, a construção da cidade se dá pela 

presença do corpo que é; uma cidade sem corpos é um diorama, ou uma ruína em decaimento. 

Sendo o território onde se dá a existência, e a realização dos eventos sucessivos ou 

simultâneos das atividades do homem sobre a Terra, a paisagem é a própria passagem do 
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homem pela Terra, e mais que isso, sua percepção e as possibilidades de sua existência futura, 

constituindo uma paisagem/passagem: 

Para Dardel a geografia como ciência, antes de ser uma representação científica é 
um ato, prolongamento de uma outra geografia que originalmente se desenvolve e se 
descobre na existência. (…) Como fica a paisagem nessa visão fenomenológica da 
geografia de Dardel? Se a existência humana é por natureza geográfica, a paisagem, 
como "a face local da Terra em suas distâncias e direções", ilustra esse encontro da 
existência humana com a Terra. Na concepção de paisagem de Dardel: não há 
paisagem de sobrevoo, nem sem profundidade. A profundidade da paisagem é a da 
existência humana, é a expressão da existência. Portanto, é essencialmente o mundo 
enquanto cultura. Já que não há Terra sem homens que a habitem e lhe dêem sentido 
de Terra, assim como não há homens sem a Terra, pois o humano se realiza na 
relação com a Terra, essa relação é que faz ser e ver a paisagem. Pensar junto o 
homem e a Terra implica numa dupla recusa: do homem enquanto ser "enraizado" 
num lugar e como sujeito abstrato e separado de toda condição. A geografia cabe, 
portanto, restituir à Terra o sentido de abertura e arco do possível. Assim, na raiz da 
paisagem encontra-se o movimento.11
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1. Corpo d(n)a paisagem

1.1 Da paisagem

1.1.1 Paisagens desgastadas

Cidades, sendo paisagem, precisam de olho que as veja, mas também do corpo que as 

habite. Cidades desaparecidas, portanto, deixando de ser cidades, ainda que materialmente 

persistentes ao olho do caminhante, constituiriam uma transição de retorno a tal estado ideal 

de paisagem, segundo certa percepção de que o homem interfere na natureza como elemento 

estranho, forasteiro não-autorizado. Cidades como Bodie City, nos EUA, ou Epecuén, na 

Argentina, são vestígios de paisagens processadas de acordo com a necessidade humana em 

um determinado momento, abandonadas devido a razões diversas, ou a morfologia não mais 

era adequada ao meio ou a atividade que demandou sua existência não existe mais: de 

qualquer modo as condições desse arranjo entre o homem e a paisagem cessaram de existir 

(Imagens 1 a 2a). Essa percepção de inadequação do elemento humano na paisagem se amplia 

no imaginário ocidental notadamente a partir da segunda metade do século XX, presente já 

como desconforto pela assimetria da relação dos seres humanos com as demais espécies do 

planeta, em especial aquelas de algum modo envolvidas em seus processos extrativos 

intensificados, a partir da Revolução Industrial. 

Uma série de imagens de cidades dentre os mais antigos sítios da civilização humana 

na Terra me chegou às mãos durante a pesquisa. Entregues em uma calçada movimentada da 

cidade de São Paulo, exploram, sob a forma emulada de postais turísticos, a provável empatia 

do transeunte em relação à destruição contemporânea de outras cidades. Fotos de áreas 

históricas da Síria apelam, com imagens impactantes, pela minha participação em eventos que 

acontecem em outros pontos (longínquos) do planeta (Imagens 3 a 3b). O texto impresso no 

verso de cada postal provoca: 

Síria. Você não vai, mas pode ajudar quem vai. Colabore com quem vai para a Síria 
auxiliar as vítimas da guerra. Acesse topdestino.com.br/siria e saiba como doar. 
Juntos podemos ajudar a Síria a ser de novo um dos destinos mais visitados do 
mundo. #topdestinos @topdestinos 

A campanha de arrecadação de fundos de socorro ao pais atingido por guerra civil (o 

que compreende bombardeios feitos por uma dezena de países como EUA, Rússia, Reino 
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Unido e França durante quase uma década) oferece o conforto da colaboração à distância, 

longe das atrocidades da guerra. Aciona, com certo sucesso, camadas emocionais do passante, 

envolvido com seu cotidiano, chamando-o a raciocinar por segundos sobre a destruição de 

uma cidade. Em meio a um cotidiano vivo em que a ação acontece, são apresentadas imagens 

de um cotidiano inexistente, estagnado: restos de edifícios históricos, sozinhos na paisagem, 

resistem, delineando percursos, ruas que já não são ruas, espaços e edifícios dos quais não se 

pode identificar a função a não ser pela legenda. Aqui um arco de pedra, lá uma agulha de 

torre, aqui duas cúpulas. Seriam paisagens? A imagem de rosto da página da campanha alterna 

a imagem de um dos postais, a Mesquita Omíada de Alepo, antes e depois da destruição. 

Alepo ainda está ali nas imagens vazias? Há um genius loci vivo, habitando o sítio?12 A visão 

distante de algum recorte destruído de edifício, rua ou cidade, transformação humana da 

natureza, constitui evento fenomenológico? 

Tomando-se a guerra (aqui representada como a destruição trazida por artefatos 

humanos, mísseis, sobre outros artefatos humanos, edificações e sobre a natureza) como uma 

ação de transformação, conclui-se que sim. Talvez Alepo não seja mais uma cidade, e talvez 

possa voltar a ser. Cidades são agrupamentos de pessoas; não há pessoas nas fotos. Pode não 

haver nem mesmo um fotógrafo, dado que não há créditos nas fotos, nem autoria, nem 

agências internacionais, nem cessão de direitos. Se um drone faz uma foto, existe um 

fotógrafo? Muitos fotógrafos e correspondentes de guerra historicamente perderam a vida em 

conflitos, e ainda perdem. Alguns deles feridos acidentalmente, outros tomados como reféns, 

como o estadunidense James Foley, da agência France-Presse, decapitado em 2014 na Síria 

pelo ISIS diante da câmera, em operação midiática transmitida internacionalmente. O olho 

remoto presente no artefato evita o dano eventualmente ainda vigente, evita minas e 
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MASIERO SILVA, Luciana Carla. Genius Loci. Artigo apresentado no 3o. Colóquio Iberoamericano - Paisagem 
cultural, patrimônio e projeto, em Belo Horizonte, em setembro de 2014.
Disponível em: <http://www.forumpatrimonio.com.br/paisagem2014/trabalho/401/genius-loci>



emboscadas, substitui a presença humana, o corpo que registra, o olho que vê; mas a presença 

do drone não substitui a subjetividade do fotógrafo: o olho/corpo não está lá. O drone e o 

espírito pairam sobre as ruínas e suas imagens. 

Outro aspecto significativo dos postais repousa num dos motes da campanha: “Juntos 

podemos ajudar a Síria a ser de novo um dos destinos mais visitados do mundo.” A ação, 

patrocinada pela editora de uma revista de turismo, cujo sítio web abriga digitalmente a 

campanha, utiliza a linguagem que domina, dentro de sua área de atuação. Exagerando a 

crítica, pode-se dizer que a mensagem deixa transparecer, mais do que a preocupação 

humanitária, a preocupação com o patrimônio turístico da Síria. É claro que não se pode 

resumir a questão dessa forma; certamente a solução encontrada foi não usar imagens com 

corpos mortos, mutilados, feridos, refugiados, prisioneiros e outros personagens do cenário da 

guerra e do fotojornalismo tradicional, apostando em uma mensagem suave e branda, 

evidenciando o vazio de corpos na paisagem deixado pela guerra; mas esse escorregão 

subliminar não deixa de ser curioso. 

A ausência de corpos sobre a paisagem é um desejo recorrente. Uma série de 

programas televisivos produzidos já no século XXI pela rede estadunidense History Channel, 

conhecida por suas produções sensacionalistas (e certamente pouco científicas, ainda que se 

divulgue o oposto como atrativo ao espectador médio) chamada “Life After People” e 

traduzida para o português como “O mundo sem ninguém”), investe exatamente na culpa 

ambiental razoavelmente difundida de que a passagem humana pela Terra seria o evento 

histórico responsável por toda sorte de desequilíbrios, e a hipótese da extinção da espécie 

seria uma oportunidade redentora para que a paisagem destruída e transformada pelo homem 

pudesse recompor-se sem o empecilho da presença humana. Sobram na série imagens de 

vegetação luxuriante invadindo cidades históricas, equipamentos e estruturas entrando em 

colapso pela ausência de manutenção e bandos de animais retomando o éden um dia 

maculado pela espécie humana. Uma das peças gráficas da série mostra uma vista da foz do 

Rio Hudson, com óbvias incorreções, da Ilha de Manhattan, edifícios cobertos por vegetação, 

e a Estátua da Liberdade, na mesma situação, ao fundo. O estuário retoma percursos d’água 

perdidos, e o olho que observa está no topo de um edifício, ou em vol-d'oiseaux. 

Paradoxalmente, a chamada da série diz “Bem-vindo à Terra: População zero” (Imagem 4). 

Mais duas imperfeições aqui, uma grosseira e outra sutil: primeiro, em termos ambientais, 
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“população” é substantivo que se refere não apenas à espécie humana, mas a qualquer 

espécie. Fica patente, assim, a visão ainda antropocentrista travestida de ecologista caricata. E 

em segundo lugar, se não há mais população humana, não haveria olho que vê a paisagem, ou 

câmera que filma, e a imagem não faz sentido. A paisagem retratada, então, não existe 

duplamente. Claro que esse é um exagero, preciosismo que a ficção audiovisual ignora 

sistematicamente, ou o cinema não existiria senão como documentário. 

Apesar de frágil o argumento, não é razoável, no entanto, desconsiderar o impacto que 

a presença humana exerce sobre outras espécies e sobre a morfologia do planeta, ainda que 

depois de cinco ciclos naturais de extinção em massa de espécies na Terra, nenhum deles 

tenha sido responsabilidade humana. O último ciclo, ocorrido há 65 milhões de anos, 

preservou os pequenos mamíferos que evolutivamente nos deram origem. A lista de espécies 

desaparecidas desde o Antropoceno (o período da história terrestre com predomínio do Homo 

sapiens sapiens) começa há apenas 10.000 anos e se intensifica nos últimos 500 anos, mas 

alimenta uma culpa concreta que cada vez mais pauta nosso relacionamento com o planeta. 

Eventualmente essa culpa cria conhecimento científico real, e não apenas programas 

de baixa qualidade em um canal de pseudociência. O Projeto Welikia articula dados 

geográficos, conhecimentos científicos e parâmetros ambientais certificados com uma 

eficiente integração tecnológica entre georreferenciamento contemporâneo e dados históricos. 

Desenvolvido pela iniciativa do ambientalista Eric Sanderson, produziu uma base de dados 

interligada que gera, além de imagens em alta resolução reconstitundo a configuração do sítio 

da cidade de Nova Iorque no século XVII, um mapa interativo online que relaciona o traçado 

atual da cidade com a paisagem original da ilha Mannahatta.13 O projeto, articulando dados de 

mais de 80 ecossistemas distintos existentes à época da colonização, identifica espécies 

associadas a cada microtrecho de território, ilustra as informações com conteúdos associados 

e oferece uma visão digital do ambiente à época. Em oposição à visão espetacular e pouco 

séria da série de TV, o projeto se propõe a ser uma aproximação com características perdidas 

da paisagem que possam fornecer dados para a qualidade da vida contemporânea na cidade e 

para o fortalecimento da identidade do cidadão com sua paisagem urbana:

Um visitante de Times Square, parado ao lado do Caubói Nu na ilha de tráfego da 
Rua 45 com Broadway, pode ser levado a ver uma convergência, sobre a qual está 
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agora o Marriott Marquis, de dois riachos de água fresca, um correndo de um 
pântano sob a sede do New York Post, e o outro sob o Jacqueline Kennedy Onassis 
High School. Havia represas de castores nos riachos criando um pântano de bordos-
vermelhos, frequentado por patos e alces. A ideia disso tudo, claro, é nos permitir 
apreciar os remanescentes do mundo natural, mesmo nesse local degradado, e 
trabalhar mais para preservá-los, aqui e em todo lugar. Assim, ainda que Sanderson 
possa não admitir, tais visões também são um modo de ajudar-nos a experimentar 
nossa gama particular de degradações. Nós estragamos tudo.14

É possível (e sempre mais prudente) tratar da questão em bases de conhecimento mais 

sólidas: um artigo publicado pela revista Science em edição de 201415, dedicada ao tema das 

espécies extintas no planeta, aponta que 322 espécies de vertebrados terrestres foram extintas 

desde 1500, e que as populações remanescentes decresceram segundo taxas de 25% para 

vertebrados e 45% para invertebrados. Ao mesmo tempo, a população humana na Terra 

passou de estimados 500 milhões de pessoas em 1500 para 7 bilhões e meio nos dias atuais. 

São transformações significativas, que reforçam a sensação de que nossa relação com a 

paisagem usualmente não se dá em bases igualitárias e equilibradas, daí o retorno recorrente 

ao conceito de natureza como local virtuoso, de refúgio e proteção. Fonte igualmente sólida, o 

artigo de Abílio Guerra sobre o território da morte nos cemitérios católicos (que será acionado 

como contribuição para outro tema mais adiante) nos lembra das representações da ruína das 

obras edificadas pelo homem, sempre em litígio com a natureza que tenta recuperar, lenta mas 

inexoravelmente, seu domínio original:

Tempus edax rerum, nos alerta Ovídio no ano 8 d.C. ‘O tempo devorador das 
coisas’, adágio que se tornou potente alegoria com Hermannus Posthumus, que em 
1538 coloca em sua pintura um amontoado de peças quebradas de arquitetura e de 
esculturas; uma delas traz esculpida na face o verso ovidiano. A ruína de Posthumus 
começa a ser assolada pela vegetação, que se enraíza nas frestas das pedras outrora 
lavradas por mãos humanas, anunciando a vitória da natureza, que – com o tempo a 
seu favor – reconquistará inevitavelmente o que lhe é de direito.Em outra ocasião, 
comentei a formação da tradição ocidental que se apoia no antagonismo entre as 
associações morte/ruína e natureza/eternidade, redescoberta pelo renascimento, 
desenvolvida pelo barroco, enaltecida pelo romantismo (o jardim inglês é um dos 
seus expoentes). ‘As mais variadas formas artísticas da estética romântica – 
analisadas, dentre outros, por Sigmund Freud em seus escritos sobre a melancolia – 
nas apresenta constantemente a imagem da ruína como metáfora da morte. No conto 
A queda da casa de Usher, de Edgar Allan Poe, tempestade, morte e loucura 
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expandem o significado alegórico das ruínas, reunindo fragmentos trágicos das 
histórias do homem e da natureza’16

O mito da natureza intocada como locus virtuoso se estabelece e confirma também 

através de representações da paisagem, como se pode verificar em exemplos que se sucederão 

neste ensaio, e constitui matéria de discussão em campos diversos, da arte à ecologia. Antonio 

Carlos Diegues trata da formação desse mito e sua relação com as disciplinas e escolas de 

preservação do meio-ambiente ao longo do século XX, até seus impactos nas populações 

tradicionais. Diegues aponta, a despeito de suscetibilidades de movimentos e regionalismos 

diversos (principalmente entre correntes europeias e americanas), duas principais correntes 

preservacionistas:

Em primeiro lugar, para um certo número de autores, distinguem-se basicamente 
dois grandes enfoques na análise da relação homem/natureza. A primeira, chamada 
de ‘biocêntrica’ ou ‘ecocêntrica’, pretende ver o mundo natural em sua totalidade, na 
qual o homem está inserido como qualquer ser vivo. Além disso, o mundo natural 
tem um valor em si mesmo, independente da utilidade que possa ter para os 
humanos. A outra corrente é a chamada ‘antropocêntrica’ (sobretudo pelos 
primeiros) porque opera na dicotomia entre homem e natureza, e para a qual o 
primeiro tem direitos de controle e posse sobre a segunda, sobretudo por meio da 
ciência moderna e da tecnologia. A natureza não tem valor em si, mas se constitui 
numa reserva de ‘recursos naturais’ a serem explorados pelo homem. (...) Essa 
dicotomia homem-natureza e o enfoque antropocêntrico ter-se-iam agravado com o 
surgimento da ciência moderna, em que o mundo natural se torna objeto do 
conhecimento empírico-racional. (…) A partir do século XIX, essa atitude começou 
a mudar, com o avanço da História Natural, com a valorização do mundo selvagem 
em relação à natureza domesticada.17 

Em substituição a essa visão da natureza como fonte de insumos às atividades 

humanas, emerge, a partir da segunda metade do século XX, uma idealização da natureza, 

eventualmente propondo uma sumária exclusão do corpo humano da paisagem, considerado 

este um corpo estranho, desequilibrador de uma ordem natural perfeita, e, dessa forma, 

interdito nos limites do que ainda remanesce de perfeição e natureza intocada. Surgindo como 

contraponto à industrialização maciça do hemisfério norte na década de 1960, o modelo 

preservacionista (baseado principalmente no modelo de parques naturais estadunidenses) é 

disseminado ao longo do planeta sem a devida compreensão de condicionantes locais. Assim, 

com o desconhecimento das dinâmicas de relação dos povos tradicionais com a natureza e 

sem a percepção da interdependência entre essas comunidades e elementos de suas culturas 
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16 GUERRA, Abilio. Morte e vida em cemitérios católicos - Sobre o recanto de reflexão à disposição de todos. 
Artigo. Portal Vitruvius, seção Arquiteturismo, publicado em outubro de 2016. Disponível em <http://
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17 DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Editora Hucitec, 2001. pp. 
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diretamente ligados ao “estar” no território, estabelece-se a fragilização dessas comunidades, 

prejudicadas em suas atividades sociais, místicas, criativas e produtivas, e, eventualmente, 

interditadas em sua própria paisagem de origem. Dessa forma, estariam restritas, de forma 

igualmente idealizada, às cidades, vistas como habitat obrigatório do gênero humano. Esta 

visão (da qual compartilha a mencionada série televisiva) é uma distorção tão grande quanto 

considerar-se a natureza como fonte de insumos submissa aos usos humanos, ainda que as 

cidades possam ser compreendidas como agrupamentos especializados de transformação da 

natureza para adequação às atividades humanas, sejam essas mais ou menos complexas. Sobre 

a formação específica das cidades espanholas na América, por exemplo, descreve Sérgio 

Buarque de Holanda a lógica de escolha do sítio geográfico:

Na procura do lugar que se fosse povoar cumpria, antes de tudo, verificar com 
cuidado as regiões mais saudáveis, pela abundância de homens velhos e moços, de 
boa compleição, disposição e cor, e sem enfermidades; de animais sãos e de 
competente tamanho, frutos e mantimentos sadios; onde não houvesse coisas 
peçonhentas e nocivas; de boa e feliz constelação; o céu claro e benigno, o ar puro e 
suave. Se fosse na marinha, era preciso ter em consideração o abrigo, a 
profundidade, e a capacidade de defesa do porto e, quando possível, que o mar não 
batesse da parte do sul ou do poente. Para as povoações de terra dentro, não se 
escolhessem lugares demasiado altos, expostos aos ventos e de acesso difícil; nem 
muito baixos, que costumam ser enfermiços, mas sim os que se achassem a altura 
mediana, descobertos para os ventos de norte e sul. Se houvesse serras, que fosse 
pela banda do levante e poente. Caso recaísse a escolha sobre localidade à beira de 
um rio, ficasse ela de modo que, ao sair o sol, desse primeiro na povoação e só 
depois nas águas.18

Apesar da compreensão da paisagem como condicionante para o estabelecimento da 

colonização espanhola, o que as torna muito atraentes aos olhos dos urbanistas, pode parecer, 

contemporaneamente, que esta instaurava de forma excessiva uma lógica e uma prática de 

negação da paisagem para a ocupação do território, impondo traçados e sistemas que se 

sobrepunham de forma padronizada às topografias naturais, muitas vezes desconsiderando 

potencialidades de desenho cuja prática era interdita às posturas da colonização espanhola. 

Para Buarque de Holanda, a colonização portuguesa na América praticaria o oposto dessa 

visão, resultando em cidades que consistiam em pálidas transformações da paisagem, quase 

mero arranjo provisório para garantia da sobrevivência humana, o que caracterizaria mais uma 

feitoria do que uma cidade: 

A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não 
chega a contradizer o quadro da natureza e sua silhueta se enlaça na linha da 
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paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma providência, sempre esse 
significativo abandono que exprime a palavra ‘desleixo’ 19

À época, o texto de Buarque de Holanda (fundamental para a compreensão da 

formação da paisagem brasileira e da própria conceituação de Brasil), que desmerece 

inequivocamente a forma portuguesa de ocupação do território, era imune a qualquer 

consideração posterior. A abordagem da paisagem adotada pela colonização portuguesa, antes 

de desleixo, contemporaneamente pode ser vista com menor rigor e julgamento, 

reconhecendo-se o devido mérito ao estabelecer uma relação mais igualitária entre natureza e 

paisagem, realizando a transformação do território necessária à ocupação humana através de 

práticas de desenho mais suaves e orgânicas, bom legado das disciplinas suscitadas pela 

ecologia. Vale ressaltar no trecho citado a importância da relação do sítio escolhido para 

assentamento de uma cidade com as águas que a cercam, sejam elas marinhas ou fluviais. 

Murilo Marx, em seu singelo e certeiro Cidade no Brasil: terra de quem?, menciona a relação 

entre a paisagem e o traçado da cidade do Rio de Janeiro a partir de um olhar mais generoso, a 

quem não escapa a poesia de se compreender as peculiaridades do terreno e ainda assim 

implantar um reticulado lógico e regular no espraiamento da cidade a partir da colina original: 

Nossa segunda capital, também nascida cidade, o Rio de Janeiro, já perdeu seu 
marco zero com o desmonte do morro do Castelo, porém - e como esse nome é 
sugestivo...- sabidamente ocupado de forma bastante irregular. Geometrizada, no 
entanto, é a expressão seis e setecentista que se segue na baixada, que há muito e 
ainda hoje constitui o centro carioca: geometrizada a ponto de lembrar uma rua em 
grelha que, entretanto, não é, como se pode constatar em mapas antigos ou mesmo 
num agitado passeio a pé nos dias de hoje. Na verdade, essa malha regularizante, em 
que já na várzea e à beira-mar se desenvolveu o Rio, constitui uma série de ruas, 
com determinada largura, que correm paralelas à antiga praia, cortada por outra série 
de vias com outra largura, que são travessas ou vias secundárias. Nessa malha, que 
se desenvolve a partir do adro de um convento, o do Carmo, para os lados e para os 
fundos, pululam pequenos largos e um ou dois terreiros maiores; e dançaram por 
eles, ao longo de espaçado tempo, as principais construções civis oficiais, quando e 
se é que mereceram abrigos condizentes com sua importância.20

O desmonte do Morro do Castelo, citado no trecho de Murilo Marx, será abordado 

ainda neste capítulo, por seu potencial exemplar na história da transformação da paisagem nas 

Américas. De seu desmonte físico resultou uma desarticulação cultural, um afastamento dos 

indivíduos (vivos e mortos) que originalmente ocupavam o sítio e na remontagem de novas 

paisagens, como se o território fosse feito de peças que podem ser rearranjadas a partir de um 

desenho ou plano, em resposta material a um desejo imaterial. E, nesse caso, efetivamente o 
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foram, redesenhando de forma definitiva e perene a paisagem, dentro e fora do sítio e do 

tempo em que a princípio se localiza o evento. 

1.1.2 Paisagens percebidas

A análise da evolução da mancha urbana inicial do Rio de Janeiro feita por Marx é 

também fundamental na compreensão da lógica de uma das cidades de traçado colonial 

português preservado no Brasil, a cidade de Paraty. Freqüentemente identificada como sendo 

exemplo anômalo ao padrão de ocupação colonial portuguesa, por seu traçado regular, em vez 

disso pode ser usada como confirmação dessa abordagem suave e compassiva da paisagem. A 

drenagem proporcionada pela configuração em leque de suas ruas revela uma perfeita 

compreensão das necessidades do locus, e o fato de ser um segundo estabelecimento do 

assentamento original (primeiramente localizado no Morro do Forte Defensor Perpétuo) 

permite identificar o caráter de escolha consciente, técnica e plástica da decisão urbanística 

tomada pelos engenheiros coloniais portugueses nesse caso. As necessidades peculiares de 

drenagem e do regime de marés do sítio escolhido pelos portugueses exigiram o desenho 

delicado e minucioso da paisagem natural para abrigar a ocupação humana, sem abrir mão das 

dinâmicas naturais: a água que, na época de inverno e em maré de sizígia cotidianamente 

invade o traçado original da cidade até hoje atesta essa relação. Sobre a cidade de Paraty, 

escreveu Lúcio Costa:

Porque Parati é a cidade onde os caminhos do mar e os caminhos da terra se 
encontram, melhor, se entrosam. As águas não são barradas, mas avançam cidade a 
dentro levadas pela lua, e o reticulado de ruas, balizado pelas igrejas – Nossa 
Senhora dos Remédios, e as capelas das Dôres, Rosário e Santa Rita –, converge 
para o mar.21

Paraty oferece ainda terreno (compreendido aqui até mesmo como a matéria orgânica 

que dá substrato à paisagem e ao tema) para compreensão do embate/enlace entre corpo/

paisagem, sendo decisivo também para a sustentação do corpo de ações efetivas na paisagem. 

Sua dinâmica sedimentar peculiar gera uma relação íntima entre tempo e espaço: faz dela uma 

ampulheta geológica, onde a passagem do tempo é responsável pela criação de espaço. O 

lento processo de erosão das montanhas, carreadas ao mar pela força das bacias dos rios 

Matheus Nunes e Perequê-Açu, que abraçam o traçado urbano da cidade, é responsável pelo 

acúmulo de sedimentos na baía de Paraty, processo natural intensificado pela ocupação 
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humana, causando o acréscimo contínuo de terras ao território da frente da cidade, território 

este já conhecido como “Terra Nova”. O tempo, em Paraty, parece produzir espaço. E este 

espaço será um dos lugares a ser ocupado pelas ações artísticas planejadas sobre o território. 

Esses pontos, (lugares) – por intermédio de suas interações ou não-interações e de 
seus desenvolvimentos variáveis, em uma rede espacial de pontos especializados, 
hierárquicos e multiestratificados – contribuem para a regionalização do território e 
da sociedade. (...) Consoante essa perspectiva, os lugares poderiam ser considerados 
uma manifestação espacial da apropriação do espaço e da natureza pelo homem, que 
é inseparável da transformação da sociedade no tempo e no espaço; poderiam, 
enfim, ser entendidos como pontos de concentração de condições gerais.22 

Paraty, dentro deste âmbito, pode também ser tomada como lugar simbólico 

pretendido por esse diálogo entre corpo e paisagem, e entre a transformação funcional da 

paisagem para a ocupação humana e a transformação não-funcional da paisagem para a 

expressão artística. Considerá-la, por essas peculiaridades, como uma das primeiras ações 

artísticas na paisagem à beira-mar do Brasil, e talvez das Américas, seria exagero. Tomá-la 

como emblema dessa relação, por outro lado, não causa nenhum mal ao argumento geral, e é 

o que proponho aqui. Assim, seu desenho pode ser assumido, além de traçado urbanístico, 

também como ação artística de compreensão e de respeito à paisagem. Deve-se, no entanto, 

relativizar a comparação, principalmente porque creditaria ao colonizador a primazia da 

transformação do território, tese já contemporaneamente substituída pela compreensão de que 

transformações na paisagem de impacto muito mais significativo e duradouro foram 

produzidas pelos povos originais do continente, tema ao qual me dedicarei ainda neste estudo.  

Essa singularidade da paisagem de Paraty, dados os motivos até aqui, é relevante a ponto de 

representar, para este estudo, um recorte geográfico desejável para a representação de uma das 

relações entre corpo e paisagem, a partir da compreensão dos ritmos e fluxos da cidade e suas 

águas e a relação íntima da ocupação humana com o território que habita. 

Assim, foi trabalhando no locus de Paraty, como coordenador do Museu do Território, 

que percebi que as ações na paisagem seriam movimento fundamental de aproximação entre 

teoria e práxis. Esta reflexão terminou por delinear um ciclo de representação da relação entre 

corpo e paisagem em três distintos momentos dessa relação: a presença do corpo na paisagem, 

representada pelo nascimento; a presença da paisagem no corpo, representada pelas 

transformações e experiências do corpo em contato com a paisagem; e a separação entre 

22

22 ARANTES, Antonio A. A Guerra dos Lugares – Sobre fronteiras simbólicas e liminaridades no espaço 
urbano. in Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: Iphan, 1944.



corpo e paisagem, representada pela metáfora da morte. Busquei, dessa forma, habitar o 

território, transformando eu mesmo a paisagem, de forma assertiva, com ações de poética 

pessoal gestadas durante o processo de pesquisa e de elaboração da dissertação. Uma relação 

plena de habitar o território, como em Heiddeger:

Construir significa originariamente habitar. Quando a palavra bauen, construir, ainda 
fala de maneira originária diz, ao mesmo tempo, que amplitude alcança o vigor 
essencial do habitar. Bauen, buan, bhu, beo é, na verdade, a mesma palavra alemã 
"bin", eu sou nas conjugações ich bin, du bist, eu sou, tu és, nas formas imperativas 
bis, sei, sê, sede. O que diz então: eu sou? A antiga palavra bauen (construir) a que 
pertence "bin", "sou", responde: "ich bin", "du bist" (eu sou, tu és) significa: eu 
habito, tu habitas. A maneira como tu és e eu sou, o modo segundo o qual somos 
homens sobre essa terra é o Buan, o habitar. Ser homem diz: ser como um mortal 
sobre essa terra. Diz: habitar. A antiga palavra bauen (construir) diz que o homem é 
à medida que habita.23

O protagonismo da paisagem de Paraty, se forneceu as primeiras questões que 

motivaram a estruturação das ações, não prevaleceu até o fim do percurso da pesquisa e da 

criação com a mesma potência: foi aos poucos cedendo espaço a outros loci tão relevantes 

quanto este, principalmente a partir de considerações pertinentes realizadas por ocasião da 

banca de qualificação, suscitando reflexões que permitiram ampliar os horizontes físicos das 

ações ao mesmo tempo em que se abria espaço para a percepção de novos tempos e práticas. 

Ficou desta primeira estruturação de pensamento o estrato simbólico das relações entre corpo 

e paisagem e o extrato final das ações suscitadas por elas. Longe de causar embaraço ao corpo 

da pesquisa, tal percepção foi tratada como um sintoma de maturação do tema e da 

necessidade de adoção de um caráter de autonomia e liberdade a eventuais rumos não 

planejados da pesquisa, como menciono a seguir.

As ações foram fundamentadas em momentos de relação entre corpo e paisagem: a 

primeira delas, homobilia, trata da presença do corpo na paisagem. Valendo-se de fotografia 

in situ, impressão fotográfica sobre tecido e instalação na paisagem, é um processo de longa 

duração, tendo como loci dois lugares da cidade de São Paulo, teve início em outubro de 

2018, e será descrito em seu momento específico, em um dos três capítulos finais desta 

dissertação.

Outra das ações sequenciais trata da transformação da paisagem edo corpo: ele me 

daria, ele de maria, ele mediria, ele me diria consistiu de uma intervenção de meu próprio 
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corpo na paisagem urbana (mas, de certa forma, um recorte de paisagem abandonada e 

renaturada, dentro de um antigo edifício escolar) da cidade de São Paulo, a Vila Maria Zélia, 

em dezembro de 2017. Realizou-se no âmbito de uma ação performática coletiva, denominada 

Ele quer um nome, composta de ações individuais interagindo entre si e com o público em um 

mesmo locus. Será descrita também em seu capítulo específico.

Como última ação (conceitualmente, mas não no tempo cronológico efetivo de 

realização das ações), temos Ader y va, que trata da separação entre corpo e paisagem, 

através da metáfora da morte e suas possíveis correlações, como o desaparecimento, a queda, 

a perda e o esquecimento. Constituiu-se de uma intervenção direta de meu corpo na paisagem 

e foi executada em julho de 2016 no leito do Canal do Jabaquara, na cidade de Paraty, no Rio 

de Janeiro, igualmente tendo sua descrição no capítulo correspondente.

Apesar da sucessão cronológica destes eventos do corpo em relação à paisagem, para a 

execução esta ordem foi alterada, por razões pessoais (de poética) e estruturais (de viabilidade 

e cronograma). Optei por executar primeiro a ação 3, Ader y va; em seguida, a ação 2, ele me 

daria, ele de maria, ele me diria, ele mediria, realizada em 2017 em São Paulo. A ação 1, 

homobilia, envolvendo um edifício urbano e um trecho de mata, requeria certa logística de 

produção, envolvendo em torno de 30 pessoas, além de permissão de órgãos ambientais ou o 

ato de ignorá-los em sua introdução na paisagem. Iniciada em outubro de 2018, lança etapas 

para 2019 e talvez além. 

Um breve intervalo suscitado pelo caráter sedimentar do território mencionado de 

Paraty: essa sedimentação, enquanto acúmulo de partículas depositadas ao longo do tempo em 

um determinado campo, conforma também a metodologia de estudo: a mesma estrutura 

sedimentar talvez seja boa metáfora para se descrever a estruturação deste trabalho, por 

questões de metodologia de coleta de dados e de idiossincrasias pessoais. Da mesma forma 

que as ações na paisagem não pretendem estabelecer uma hierarquia, as referências 

iconográficas, teóricas e literárias não guardam entre si relação hierárquica, sendo tomadas ao 

texto à medida em que se demonstram úteis, articulando dados coletados, referências e 

vivências pessoais, obras fruídas na totalidade ou pesquisadas de modo sistemático, com 

cuidado na montagem das estruturas que se formam a partir daí, mais do que no caráter 

científico que as una. Nesse sentido, aproximam-se de uma organização em nebulosa das 
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informações, fatos históricos, obras artísticas e literárias em diversos campos, além de ações 

nas múltiplas paisagens das quais procurarei tratar. 

A busca por uma cronologia não-linear, articulada através de ramificações de sentido, 

reverberações e tensões, mais do que no alinhamento seguro de dados, datas e obras, ordena o 

pensamento resultante, ou, na pior das hipóteses, almeja tal sorte. A articulação de diversos 

campos disciplinares, portanto, na instrumentação de argumentos que não se situam 

exatamente no campo da crítica nem no campo da história é um risco calculado, mas também 

uma obrigação que vejo como inevitável para a empreitada proposta. O caráter do texto 

resultante, uma narrativa mais próxima da crônica do que de estudo científico, é uma decisão 

consciente. Relacionar coincidências, perceber tensões e permitir diálogos são parte dessa 

intenção, através da contribuição de diversas redes – intelectuais, acadêmicas, científicas, 

jornalísticas e artísticas – cada qual com sua potência e morfologia. Para desenvolvimento 

desse conceito (que já considero uma linha de pensamento próxima mesmo desde a graduação 

e que me serve, de formas diversas, também como cronista e redator fora desse universo da 

pesquisa), a percepção de que esta era uma possibilidade de procedimento científico e criativo 

adotada por outros pesquisadores, instituições e grupos de estudo contemporâneos foi fator 

decisivo. 

No simpósio internacional realizado na Pinacoteca do Estado em maio de 2016, 

simultâneo à exposição “Paisagem nas Américas: Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico”, a 

apresentação de Valéria Piccoli (curadora da exposição, juntamente com Georgiana Uhlyarik e 

Peter John Browlee) demonstrou que o processo de curadoria compartilhada, envolvendo a 

análise, discussão, crítica e escolha das obras componentes da exposição itinerante foi 

resultado de um processo de discussão de eixos temáticos e do estabelecimento de relações 

transversais (ainda que respeitado o percurso cronológico) entre as 105 obras, relações nem 

sempre as mais recorrentes (o que orientaria reuni-las por critérios estilísticos, geográficos ou 

morfológicos), optando por evidenciar tensões, ressonâncias e diálogos por vezes insuspeitos 

entre obras.  Exemplos como o conjunto complexo de dados do acervo digital do Museu do 

Futebol, em São Paulo, que trabalha de forma horizontal, com modelagem de banco de dados 

sem hierarquia (articulando células de informação consistindo de objetos, dados, publicações, 

personalidades e outros conteúdos transversalmente conectados) são representativos do 

método. Por último, a pesquisa desenvolvida pela parceria entre UFBA e UFRJ, que tem 
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como resultado a plataforma colaborativa Cronologia do Pensamento Urbanístico foi 

relevante estímulo para que eu passasse a aplicar sem receio esse modo de olhar e relacionar 

eventos, imagens e relatos.24

A colagem é outra técnica que serve como exemplo, considerando a frase de 

Lautréamont que fundamentou o surrealismo: “belo como... o encontro fortuito de um 

máquina de costura e um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecação” e que também foi 

tomada por Max Ernst para conceituar a colagem como “encontro fortuito de duas realidades 

distantes em um plano não pertinente”25. Ao manejar células de conteúdo, estejam elas 

relacionadas de forma empírica, ou mesmo que aparentemente afastadas, justapondo-as de 

forma aberta e experimental, é possível permitir que reajam entre si e revelem conexões que 

possam valer a pena serem seguidas como linhas de pensamento. Eventos isolados passam a 

existir de forma afetiva e afetada, interconectados por sentido e sentimento, gerando 

significados insuspeitos. Esse processo, feito previamente à redação, de forma premeditada e 

estruturante, por vezes se prolonga durante a escrita, de forma mais orgânica e imprevisível, 

reorientando o processo e introduzindo estruturas novas de raciocínio. O mesmo processo foi 

adotado para definir as obras comentadas na segunda parte do trabalho, onde estão 

relacionados artistas, obras e dados com ações na paisagem efetuadas por mim no âmbito da 

pesquisa. 

A estrutura adotada para o texto da dissertação pretende permitir um diálogo entre 

texto e ações na paisagem, fazendo a sustentação das ações a partir do desenvolvimento do 

pensamento que deu origem a cada uma delas, e relacionando cada ação a um capítulo 

específico, e a artistas e obras que se interrelacionam. 
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Para estabelecer a conexão entre as partes do texto, procura-se partir da análise das 

obras e dessas relações naturais entre elas (considerado o método já exposto) a partir da 

análise e contextualização da obra de artistas visuais de diversos períodos, cuja obra, temática 

e reflexões possam ser consideradas relevantes para lançar luz sobre as relações entre corpo e 

paisagem (foco do que se pretende discutir ao longo da dissertação, fundamentando e 

justificando, ao mesmo tempo, as ações artísticas propostas) e só então tangenciar aspectos de 

conceituação de corpo e paisagem, os dois entes sobre os quais se estrutura o pensamento, 

através da identificação de aspectos especulares, que ao mesmo tempo os aproximam e 

diferenciam, buscando, a partir daí, uma definição clara da relação entre ambos, ou sua 

representação visual. 

Tratando de estabelecer uma correlação entre a estrutura do texto e a própria estrutura 

do tema adotado, pode-se assumir que a parte teórica, o texto, ocuparia o lugar da paisagem, e 

a parte prática, a ação, ocuparia o lugar do corpo. A ação é o corpo que se apresenta e assume 

as dificuldades de ocupação da paisagem, o espaço proporcionado pelo pensamento e pelo 

texto que o exprime. Como consequência, tornando-se outra vez a Besse, pode-se dizer que, 

da mesma forma que sem a presença do corpo não existe a paisagem, sem a existência da ação 

paralela, o texto seria menos efetivo. 

A despeito da dissertação ser um conjunto lógico e único, pretende-se que além da 

coerência intercapitular haja certa independência de cada capítulo como ensaio sobre cada 

tema proposto. Da mesma forma, dada a interdependência entre texto e ação já mencionada, 

pode-se inferir que as ações na paisagem têm sua validade autônoma, sobrevivendo, dada a 

sua materialidade, como entes artísticos válidos mesmo que fruídos ou observados por quem 

desconheça o arcabouço discursivo que os originou ou catalisou, embora se beneficiem do 

conhecimento de sua conceituação, projeto e de seus fundamentos teóricos.
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1.2 Do corpo 

1.2.1 Limites do corpo

No âmbito da fenomenologia, estar e ser sobre a Terra pressupõe a existência e a 

presença de um corpo físico, um corpo-máquina, materialidade instrumental que me permite 

interagir com o todo do qual sou parte, e que também é o veículo de meu corpo imaterial, que 

se pensa e se processa, e que não apenas se distingue da paisagem mas que também se 

percebe como distinto. 

A distinção entre estas duas manifestações sutis do corpo, segundo Merleau-Ponty, se 

dá através de uma reconexão com o "solo do mundo sensível", não através do corpo-máquina, 

possível, conectado aos eventos, mas com nosso corpo-sensível, individual, sentinela das 

nossas palavras e atos, recuperando uma historicidade primordial, permitindo à ciência 

ponderar sobre as coisas e sobre si. A arte se nutre dessa proximidade com as coisas 

primordiais, dessa inocência, e dentre elas à pintura se concede o direito de olhar as coisas 

sem "dever de apreciação". Ao pintor se garante o benefício de não tomar posição, e de ser 

soberano em suas escolhas do que representar, e como representar, em busca dessa ciência 

pessoal. O pintor usa o corpo no ato da pintura, representando as coisas através da pintura. 

Basta ver para unir-se às coisas, e para ver é necessário o movimento de olhar e o alcance do 

olhar. Assim, a visão não é um ato mental, criando uma representação ideal do mundo, mas 

um ato físico, uma sensibilidade transformada em relação.

Aquele que vê não se apropria do que vê, mas se aproxima pelo olhar. O movimento 

do olhar não é uma decisão do espírito, é uma evolução da visão; é possível através da 

dinâmica de movimento e funcionamento dos olhos, que são faculdades físicas. Como o corpo 

é vidente e visível, pode ver e ver também a si mesmo, reconhecendo-se entre as coisas, e 

percebendo que não é paisagem, embora eventualmente ocupe lugar nela. Como é visível e 

móvel, o corpo move-se entre as coisas do mundo, mas está no centro delas quando observa, e 

estas são uma extensão do corpo: 

A animação do corpo não é a junção de suas partes umas às outras - nem, aliás, a 
descida do autômato de um espírito vindo de alhures, o que suporia ainda que o 
próprio corpo é sem interior e sem ‘si’. Um corpo humano está aí quando, entre 
vidente e visível, entre tocante e tocado, entre um olho e o outro, entre a mão e a 
mão se produz uma espécie de recruzamento, quando se acende a faísca do 
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senciente-sensível, quando se inflama o que não cessará de queimar, até que um 
acidente do corpo desfaça o que nenhum acidente teria bastado para fazer...26

Para Gilles Deleuze, o movimento assume caráter central na definição da 

individualidade do corpo: não basta estar sobre a Terra para constituir um corpo, mas é 

preciso que esse corpo se mova de forma dinâmica: 

Deleuze identifica em seu texto sobre a filosofia prática duas definições simultâneas 
do corpo na Ética: uma cinética e outra dinâmica. A proposição cinética é esta que 
"define um corpo por relações de movimento e repouso". O conceito espinosano de 
corpo não se define, portanto, pela forma ou pela função, por exemplo, pela forma e 
função orgânicas. Ao contrário, as funções que são definidas em termos do 
movimento e do repouso, ou seja, pela propriedade cinética.27 

Em Espinosa esse conceito se amplia e renova em relação aos aspectos de afeto, ou 

seja, a capacidade de afetar ou ser afetado28 por outro indivíduo ou pelo mundo, ignorando as 

estruturas tradicionais de domínio da mente sobre o corpo, como mostra ainda Deleuze: 

Espinosa propõe aos filósofos um novo modelo: o corpo. Propõe instituir o corpo 
como modelo: 'Não sabemos o que pode o corpo...'. Esta declaração de ignorância é 
uma provocação: falamos da consciência e de seus decretos, da vontade e de seus 
efeitos, dos mil meios de mover o corpo, de dominar o corpo e as paixões.29 

Os atributos da substância que forma os corpos, segundo Deleuze, seriam o 

pensamento e a extensão, e sua diferenciação e singularidade se daria pelos atributos de 

movimento e velocidade. As próprias definições diversas em latim para movimento e 

mobilidade e outros termos de mesma raiz estruturam-se a partir do caráter de autonomia da 

ação: a diferença entre mobilia e moventia se dá pela oposição entre ação proporcionada por 

força ou agente externo, mobilia, e ação animada pelo próprio corpo, moventia. Móvel é 

aquilo que pode ser movido; movente é aquilo que se move. Os pronomes demonstrativos 

aquele e aquilo, em oposição, em português, fariam essa diferenciação ao associar a ideia de 

ser ou animal (aquele que tem alma, anima) ao primeiro, e de objeto ou coisa (inanimada) ao 

segundo. O corpo morto, livre de alma, inanimado, seria então também defunto (desfuncional, 

de-functo, sem função), considerando-se o pensamento como a gênese do movimento 

autônomo do corpo.
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26 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo, Cosac & Naify, 2004, pp.17/18

27 RAMACCIOTTI, Bárbara Lucchesi. Psicanálise & Barroco em revista v.10, n.2: 112-126, dez.2012 116

28 (...) ”um corpo afeta outros corpos, ou é afetado por outros corpos: é este poder de afetar e de ser afetado que 
define um corpo na sua individualidade". DELEUZE, G. Espinosa e a Filosofia Prática. Tradução de Daniel 
Lins e Fabien Pascal Lins. São Paulo: Escuta, 2002a, p.23

29 Idem.



A Parte II da Ética demonstra que entre os infinitos atributos infinitos da substância 
única conhecemos apenas dois: o pensamento (EII, P1) e a extensão (EII, P2). Mas o 
que é e o que pode o corpo? O corpo é um modo finito do atributo extensão (def.1), 
é uma coisa singular (dem. lema 3, EII P13), composta por vários indivíduos, que 
também são compostos por outros indivíduos (lemas 4,5,6,7, PII,13). Isto significa 
que os corpos não se distinguem entre si pela substância, mas pela união dos corpos 
ou indivíduos que o compõe (EII, P13, def. axm.2, lema 3). O que caracteriza a 
união constitutiva de um corpo é a proporção definida "pelo movimento, pelo 
repouso, pela velocidade e pela lentidão" desses indivíduos que o compõem "e não 
pela substância" (lema 1, PII,13).30

O conceito de “corpo sem órgãos”31, autônomo e livre, de exercício da 

individualidade, do qual não se pode exigir uma função predeterminada, e que seria a 

condição para uma existência criativa, criadora, militante e política, definido por Antonin 

Artaud e expandido por Deleuze, será o paralelo à paisagem fenomenológica que me servirá 

conceitualmente para as comparações entre imagens, textos e percepções de ambos, corpo e 

paisagem, ao longo deste argumento e narrativa. Ainda que estes conceitos possam parecer 

oponentes, a existência de ambos, corpo e paisagem, de forma perceptível sobre a Terra, dá-se 

pela ativação desse princípio autônomo e inteligente: não somos pedra porque somos 

moventes, não móveis, ou seja, movemo-nos de forma autônoma (e não como as sailing 

stones do Vale da Morte, na Califórnia, nos EUA, que deslizam continuamente sem desejá-lo 

e sem saber que se movem) e nos sabemos moventes, e percebemos a paisagem como o 

recorte da natureza que está ao alcance do nosso corpo que se move, que sobe o monte e se 

desloca transportando à distância nosso olho que delimita, classifica e recorta aquilo que na 

paisagem não somos nós. (Imagens 5 e 5a)
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31 ”De todo modo você tem um (ou vários), não porque ele pré-exista ou seja dado inteiramente feito - se bem 
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aterrorizante, conduzi-lo à morte. Ele é não-desejo, mas também desejo. Não é uma noção, um conceito, mas 
antes uma prática, um conjunto de práticas. Ao Corpo sem Órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se 
acaba de chegar a ele, é um limite. Diz-se: que é isto - o CsO - mas já se está sobre ele - arrastando-se como um 
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nossas felicidades inauditas e nossas quedas fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos. No dia 
28 de novembro de 1947, Artaud declara guerra aos órgãos: Para acabar com o juízo de Deus, "porque atem-me 
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biológica, política, atraindo sobre si censura e repressão. Corpus e Socius, política e experimentação. Não 
deixarão você experimentar em seu canto.” 
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1.2.2 Composição da paisagem; decomposição do corpo

Considerando a relação do corpo humano com a paisagem, existem conflitos 

conceituais e espaciais decorrentes deste embate. Quando se estabelece a percepção de 

alteridade entre o homem e a natureza, as sensações paradoxais e sucessivas de inadequação e 

pertencimento são frequentes: como na Promenade de Schiller, o homem às vezes encontra 

amparo e equilíbrio na relação com a natureza, às vezes se sente um intruso, e se mostra 

esmagado pela sua responsabilidade na modificação do meio natural:

(…) Mas onde estou? O caminho desaparece. Abismos verticais

Detêm meus passos à frente e atrás com sua profundeza escancarada.

Atrás de mim ficaram os jardins, as sebes, companheiros familiares.

Atrás de mim ficou todo traço de mãos humanas.

Não vejo mais que o amontoado de matéria de onde nasce a vida;

A rocha bruta aguarda a mão que a talhará.

Bramindo e borbulhando, a torrente se lança pela fenda do rochedo,

Suas águas furiosas abrem caminho pelas raízes da árvore.

Tudo aqui é selvagem, sinistro e deserto. No espaço solitário do céu

A águia paira solitária; seu vôo religa o mundo às nuvens.

Nenhuma brisa traz às Alturas em que me encontro

O eco perdido da dor e do prazer dos homens.

Estou de fato sozinho? Estou de novo nos teus braços 

E junto ao teu coração, Natureza. Ah! Foi somente um sonho mau

Que me invadiu e impressionou ao me mostrar a espantosa imagem da vida!32 

O prazer e o conforto no encontro do corpo com a Natureza encontrou expressão nas 

primeiras manifestações da fotografia de paisagem, imediatamente decorrentes das discussões 

formais da pintura inglesa pré-rafaelita. A descrição detalhada da paisagem iniciada pelo 

pintor William Hunt encontrava na nascente tecnologia da fotografia o meio adequado para a 

descrição detalhada da paisagem, de uma forma que a pintura tinha que se esforçar muito para 

contemplar.

“O Velho Mundo estava quase esgotado” escreveu um pintor em 1857, “com suas 
cansativas mães e suas crianças, intituladas Madonnas… Um mundo exaurido e 
desbotado… Quando subitamente um pequeno ponto de luz irrompe no oeste 
distante e vagarosamente um novo mundo revela-se perante nossos olhos – um novo 
céu, uma nova terra, novas flores, um verdadeiro paraíso comparado ao que existia.” 
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Mantendo os Pré-Rafaelitas em mente, nós nos desculpamos por assumir a hipótese 
de que Joseph Durham está referindo-se ao bravo amanhecer de 1848. Na verdade, o 
que ele está saudando é a invenção da fotografia.33

A fotografia, tendo sido saudada como o mais adequado e emergente meio para a 

descrição da paisagem, realiza também tecnicamente o recorte da natureza assumido como 

necessário para a existência da paisagem, conforme descreve Jean Marc Besse em Ver a 

Terra. Não há fotografia sem recorte, sem eleição dos elementos físicos a serem retratados na 

natureza. A fotografia não descreve a paisagem: ela constroi a paisagem no instante em que a 

emoldura, individualiza e qualifica. A construção da paisagem a partir da composição de 

elementos naturais é uma questão de arranjo e leitura, mas também de arte e técnica: por 

questões primordialmente tecnológicas, relativas ao tempo de exposição continuo necessário 

para que se impressionasse o negativo, no princípio da fotografia, a paisagem natural 

mostrava maior aptidão para o registro, pela relativa imobilidade: águas, nuvens, folhas, 

galhos e animais se movem, mas contornos, montanhas, construções, horizontes e terreno são 

imóveis, propiciando um registro mais fácil:

Os contornos formados pelos ramos nus contra o céu intrigavam tanto os pintores de 
paisagem quanto os fotógrafos Pré-Rafaelitas. Havia uma compulsão por parte dos 
fotógrafos em seu interesse pelo tema: o longo tempo de exposição transformava o 
movimento intrincado das folhas em uma mancha confusa.34 

A obra de Lady Clementina Hawarden é significativa do período, podendo ser 

considerada pré-rafaelita em sua fotografia de paisagem. Imersa em um universo familiar e 

feminino, frequentemente retratava suas filhas e demais familiares, em situações evocativas 

de tempos cronologicamente indefinidos, cercados de um bucolismo arcadiano e por vezes 

sáfico e sensual. Nas fotografias externas a escala da paisagem predomina, e o corpo é quase 

apenas referencial para a paisagem. (Imagem 6) Em seus ensaios de estúdio e de cenas 

domésticas o corpo predomina sobre o espaço construído, antecipando a fotografia de moda, 

em composições minuciosas e com produção dos ambientes e modelos. 

Na fotografia da paisagem, inserir um homem ou um animal na seleção de elementos 

que se quer retratar demanda outro planejamento técnico, outro tempo e outra disposição. 

Corpos são moventia, e isso constitui embaraço à técnica fotográfica dos primeiros tempos. 

Em reproduções de paisagens urbanas é recorrente a presença de vultos cujo tempo real não 
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pôde ser capturado pelo tempo tecnicamente ideal do equipamento. Nesses casos, a paisagem 

está lá, alguns corpos estão lá porque abdicaram de seu caráter de moventia e assumiram 

pacientemente um lugar de mobilia. Tornaram-se paisagem. A presença e a representação do 

corpo na paisagem, portanto, obedece a critérios que vão além da sua simples presença no 

locus e no contato físico com a paisagem. O fator tempo envolve-se na equação e determina a 

existência ou não de um corpo na paisagem. A velocidade e a duração do movimento fazem 

com que a extensão do corpo possa não ser percebida. Desde o início, então, corpo e paisagem 

podem ir (e vão, eventualmente) se apartando. O corpo, à mercê do tempo, tende a 

desaparecer não apenas fisicamente, mas também na representação da paisagem. 

Se a falência dos órgãos determina o fim de um corpo, então pode-se presumir que um 

corpo sem órgãos seja eterno. Essa sugestão, simbólica apenas, dado que tem-se ciência de 

que não há corpo que não pereça e seja um prenúncio da ruína, parece permear a obra de 

alguns artstas em diversas linguagens: cria-se para não morrer. Escreve-se para não ser 

apagado. Mesmo quando se propõe deliberadamente ao desaparecimento ou à reclusão, em 

suas várias formas, o artista almeja permanecer. 
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1.3 Da transformação da paisagem pelo corpo

1.3.1 Sementes e ladrilhos 

As cidades também se desenham, ou são desenhadas pelos corpos que nelas vivem, 

com o intuito de permanecer, existir no território e sobre ele edificar sua superfície. Mesmo se 

considerando entre as cidades “semeadas” pelos portugueses (em oposição às “ladrilhadas” 

pelos espanhóis), existem cidades em que as feições naturais do território impõem-se mais do 

que em outras: Em uma comparação entre Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, pode-se 

perceber de forma muito mais visível e sensorial a matriz natural que suporta a camada 

construída da cidade do Rio de Janeiro. Praias, bosques e formações rochosas se destacam. A 

natureza está presente, ainda que atenuada, desenhada, e por vezes, reconstituída ou 

renaturada. A paisagem do Rio sobrevive, idílica e idealizada, a despeito de todas as 

agressões, resistindo a conflitos sociais, questões ambientais e territórios de conflito. Sobre a 

paisagem do Rio, relata o espanhol Juan Francisco de Aguirre, em 1782:

A natureza dotou o porto do Rio de Janeiro de marcas bastante salientes. Quem vem 
de Cabo Frio distingue, ao longo da costa, diferentes montanhas. Mais para dentro 
da terra, há uma serra muito alta, chamada serra dos Órgãos. Exatamente na entrada 
do porto, no lado oeste da barra, acha-se uma imponente montanha conhecida como 
Pão de Açúcar. Quem vem do sul, distingue duas montanhas, uma chamada 
Corcovado, e a outra, Gávea. Depois, já muito próximo da embocadura, avista-se 
uma ilha denominada Redonda. O Pão de Açúcar, um belo marco para a entrada do 
porto, é todo de pedra, e representa exatamente o objeto que lhe dá nome.  (...) 
Quando da fundação do Rio de Janeiro, optou-se por construir a catedral no Morro 
do Castelo, situado na extremidade sul da cidade. Contudo, como a urbe cresceu 
pela planície, a freqüentação dessa igreja tornou-se difícil. O rei ordenou, então, que 
se erguesse uma outra catedral na parte oeste. Esse novo templo promete ser uma 
obra de grande envergadura, isso se for concluído, já que os trabalhos estão parados 
há muitos anos. Atualmente, serve de sé a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
igreja modesta e freqüentada por negros; indigna, pois, de tamanha distinção.35

Além das diversas camadas possíveis de compreensão do trecho, que evidencia 

problemas de administração e zeladoria pública (que ainda caracterizam a cidade e o país) e 

do racismo (cuja sombra histórica igualmente perdura, desenhando a paisagem, como 

veremos, e criando zonas de exclusão na cidade), é possível avaliar a preponderância do 

elemento natural na percepção da cidade do Rio de Janeiro, a despeito das radicais mudanças 

a que seu território foi submetido através da história. Nem a presença da Catedral, retratada 

íntegra por Augusto Malta em fotografia na década de 1910 (Imagem 7), nem da Fortaleza de 
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São Sebastião, nem o fato de ser a colina o locus de fixacão original da cidade, foi suficiente 

para impedir que o Morro do Castelo, retratado inúmeras vezes por diversos artistas e 

mencionado no relato de Aguirre (um jovem navegador espanhol de família nobre em visita 

ao Brasil em embarcação portuguesa), fosse objeto da talvez maior transformação pontual da 

paisagem urbana em uma cidade americana no século XX (descontadas as obras de 

infraestrutura de geração de energia e transportes em áreas não-urbanas, como a abertura do 

Canal do Panamá, em 1914). A propagação da idéia de obsolescência da ocupação da colina 

original da cidade (já identificada no relato de Aguirre) destinava-se, desde o início do século 

XIX (e ganhando ímpeto no XX), a mostrar o sítio como uma situação indesejável para a 

cidade que se preparava para o redesenho segundo o molde das cidades européias: 

Em 1816, o bispo Azeredo Coutinho elaborou o primeiro estudo para seu 
arrasamento. Em 1838, Pedro Belegarde e Conrado Niemeyer, importantes 
engenheiros do governo imperial, solicitaram um pedido de concessão para arrasar o 
morro. Como sócios do IHGB, eles se enquadravam na opinião do Instituto que 
apoiava o desmonte, sendo o historiador Francisco Varnhagen, a única voz 
dissonante dentro do IHGB. Varnhagen defendia a permanência do morro, cuja 
demolição ele considerava uma obra ‘gigantesca e dispendiosa’, para conter o calor 
proveniente do mar. Sua idéia consistia em plantar árvores nas encostas do Castelo e 
transformá-lo em um passeio público, em vez da alameda que seria formada com 
oespaço plano conquistado com o desmonte. Ainda assim, em 1890 a Empresa 
Melhoramentos obteve a concessão para derrubar o morro, porém alegando 
dificuldades financeiras, não conseguiu que o projeto seguisse em frente.36

Em 1904, nas remodelações da gestão do prefeito Pereira Passos, o Morro do Castelo 

perdeu parte de sua borda para acomodar o traçado da Avenida Central (hoje a Avenida Rio 

Branco), parte do processo de “embelezamento” urbano e de saneamento social que eliminaria 

gradualmente da paisagem do Rio de Janeiro a colina original da cidade (para a construção do 

traçado e edifícios da Exposição Internacional da Comemoração do Centenário do Brasil, em 

1922) até seu desaparecimento completo em 1928. (Imagem 8) 

As obras iniciadas em 1921 realizaram uma transformação da paisagem em escala 

monumental, utilizando água do mar bombeada por longas mangueiras instaladas na hoje 

extinta Praia de Santa Luzia, que através de longo processo de erosão e da força de trabalho 

de muitos corpos, certamente sub-remunerados ou em troca de comida e abrigo, dado que 

poucas décadas separavam a República do Império e a escravidão do trabalho livre. (Imagem 

9) Aos poucos, o Morro do Castelo cedia espaço à Esplanada do Castelo. Assim como as 

35

36 PAIXÃO, Claudia Mirian Quelhas. O Rio de Janeiro e o Morro do Castelo: populares, estratégias de vida e 
hierarquias sociais (1904/1922). Dissertação.  Niterói: Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - Universidade 
Federal Fluminense, 2008. p.18



imagens fotográficas dos trabalhos realizados, disponíveis em acervos organizados de 

fotógrafos como o já citado Augusto Malta (responsável pela documentação oficial dos 

trabalhos de desmonte), Marc Ferrez e Guilherme Santos ilustram de forma patente o absurdo 

da empreitada através de imagens fortes e melancólicas, as narrativas literárias e jornalísticas 

que mencionam o Morro do Castelo complementam o quadro, fornecendo um contraponto 

narrativo à crueza descritiva das imagens, através de registros de percepção do cotidiano e da 

memória da paisagem brutalmente destituída de seu lugar. (Imagem 10) 

O início do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis, publicado em 1904, descreve 

uma paisagem isolada do Rio de Janeiro, suspensa no tempo, apesar de situada ao centro de 

tudo e a despeito de ter sido o sítio inicial da cidade:

Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram de subir pelo 
lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi, muita 
haverá morrido, muita mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem 
dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho inglês, que aliás andara terras e 
terras, confiava-me há muitos anos em Londres que de Londres só conhecia bem o 
seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole e do mundo. Natividade e Perpétua 
conheciam outras partes, além de Botafogo, mas o Morro do Castelo, por mais que 
ouvissem falar dele e da cabocla que lá reinava em 1871, era-lhes tão estranho e 
remoto como o clube. O íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam 
os pés às duas pobres donas. Não obstante, continuavam a subir, como se fosse 
penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. A manhã trazia certo 
movimento; mulheres, homens, crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e 
soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados 
para elas, que aliás vestiam com grande simplicidade; mas há um donaire que se não 
perde, e não era vulgar naquelas alturas.37

O estranhamento vivenciado pelas personagens do romance é maior do que a distância 

social que separa a riqueza de Botafogo da pobreza do Morro do Castelo. A própria viagem se 

reveste de um caráter de expedição, deambulação forçada a uma paisagem primordial, onde 

consultarão o oráculo da cabocla. Estão não apenas apartadas de seu ambiente físico habitual, 

mas da segurança de sua situação religiosa e de seu lugar social, vestindo roupas 

ostensivamente simples que não usariam em seu cotidiano, mas sendo mesmo assim, 

identificadas como alheias ao lugar: corpos deslocados em situação incomum.

Expressa-se de maneira clara a exclusão que se reflete até hoje na relação entre “morro 

e asfalto” no Rio de Janeiro, ainda que neste caso a ocupação do morro seja cronologicamente 

anterior à ocupação da planície costeira da cidade: sua relação de enclave excluído propõe o 

mesmo isolamento das favelas contemporâneas, pois do tecido original da cidade que havia 
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no Castelo (por ocasião da grande ação de desconstrução da paisagem) sobravam com o 

mesmo padrão social de uso apenas alguns edifícios institucionais e religiosos, tendo a 

população do antigo sítio original (composta, nos tempos coloniais, por instituições e 

funcionários da Coroa) há muito tendo sido gradualmente substituída pela população mais 

pobre, empurrada ao tecido residual que à cidade nova já não mais interessava. Desinteresse 

que, décadas mais tarde, poria finalmente abaixo a monumental formação sedimentar com a 

desfaçatez com que se poda um arbusto. 

Iniciada na administração Pereira Passos mas somente concluída na administração 

Carlos Sampaio, essa transformação da paisagem se juntaria a uma série de alterações da 

conformação topográfica da cidade, sob a forma de aterros, cortes de morros, retificação de 

canais e drenagem de pântanos e lagoas. 

Durante o governo de Carlos Sampaio travou-se uma discussão na imprensa acerca 
da derrubada do morro. Lima Barreto, que então escrevia para a revista Careta, 
insistia regularmente na questão das habitações e dos moradores do morro. Em um 
texto intitulado ‘Megalomania’, Lima Barreto chamava atenção para a’lógica 
administrativa’ adotada pela prefeitura que, segundo ele, investia em ‘arremedos 
parisienses, fachadas e ilusões’ e esquecia de ‘obras de utilidade geral e social’. 
Deviso à carência habitacional sofrida na cidade desde a administração de Passos, 
aponta apara a ausência de casas populares na cidade, agravada por conta de projetos 
como o de ‘arrazar o morro do Castelo, tirando habitação de alguns milhares de 
pessoas’. Criticando ainda mais profundamente o projeto de arrasamento do morro, 
afirma que o Rio sem morros ‘não será mais o Rio de Janeiro: será toda outra 
qualquer cidade que não ele’.38 

À transformação da paisagem corresponde de forma inevitável uma transformação de 

corpos, um deslocamento no território: todo um cotidiano social e cultural se desestrutura a 

partir de tal decisão do poder público, levantando uma questão que prevalece igualmente 

ainda hoje nas desocupações de áreas habitacionais não regulares, favelas, edifícios ocupados 

e outros loci de resistência: para onde vão os desocupados? Como as demais comunidades de 

morros do Rio, a comunidade do Morro do Castelo, estabelecida em mais de 500 edifícios 

registrados às vésperas de sua demolição, fazia-se presente na vida e nas manifestações 

socioculturais do Rio de Janeiro, tendo até mesmo bloco carnavalesco próprio, o Castelo de 

Ouro.39 A última missa dos capuchinhos trouxe ao Castelo mais de 10.000 pessoas, que 

acompanharam o traslado do marco da cidade e os restos mortais de Estácio de Sá para a nova 
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Igreja de São Sebastião na Tijuca. Estava oficialmente decretada a extinção da paisagem do 

Morro do Castelo. 

Sobre a primazia de organização do território exercida pelas relíquias (de santos, e, 

excepcionalmente, de civis, no caso de Estácio de Sá) na história luso-brasileira, relata Renato 

Cymbalista:

O território da cristandade não se constituiu simplesmente da justaposição de focos 
locais de fé. Cada comunidade cristã, reunida em torno de seus locais sagrados de 
culto na periferia das cidades, era ao mesmo tempo constituinte e reflexo de uma 
esfera maior: a grande comunidade que era o conjunto da cristandade, com sua 
próprias centralidades, projeção espacial de sua história sagrada. Os pequenos 
percursos espirituais que ligavam as cidades e os túmulos sagrados de seus mártires, 
no exterior dos muros, rebatiam-se em rotas maiores de peregrinações que 
conectavam todas as partes da cristandade, tendo Roma e Jerusalém como seus 
centros principais. Essa nova geografia sagrada era composta pela projeção terrestre 
dos eventos bíblicos, agregada dos pontps consagrados pelo sangue dos mártires.40

Ainda sobre os restos mortais do capitão-mor Estácio de Sá saindo em procissão pelas 

ruas da cidade, é interessante relacionar, dado o caráter deste estudo, com o ato de relacionar-

se a afirmação de uma nova centralidade à presença das relíquias. O corpo do capitão-mor, 

como memória histórica e simbólica da cidade do Rio de Janeiro (e, por extensão, do Brasil 

todo), assume, nesse aspecto, maior importância do que o território real, histórico e físico da 

cidade. A preservação das relíquias emula a preservação da história e alivia o caráter 

destruidor da iniciativa: preservados os restos mortais do responsável pela defesa da cidade do 

Rio de Janeiro dos conquistadores, o desmonte do Morro do Castelo recebia aval de 

normalidade, chancelado pelo poder da Igreja Católica. Relatos de propriedades milagrosas 

associadas às relíquias eram parte da mística de adoração, aglutinação social e de fé daquela 

sociedade naquele recorte de espaço e tempo: 

Os corpos dos franciscanos também constituíam relíquias. Os restos de Frei 
Palácios, morto em Vila Velha em 1570, foram trasladados para o Convento 
Franciscano de Vitória em 1609, a contragosto do povo de Vila Velha, e durante o 
traslado se curaram vários doentes. No século XVIII, temos notícia de que se 
conservavam ‘em honorífico lugar as que escaparam de piedosos roubos’. Os padres 
José de Santa Maria e Martinho da Conceiçnao foram cruelmente martirizados pelos 
índios em 1701, ‘cujos veneráveis cadáveres, depois de passados seis meses, estando 
expostos ao rigor das feras, se acharam tão incorruptos, e de bom semblante, que 
causavam gozo, e consolação nos que os viam. Excepcionalmente, os corpos de não 
religiosos podiam ter atributos de relíquias. Estácio de Sá, o capitão-mor da armada 
que reconquistou o Rio de Janeiro dos franceses, foi ferido em combate e morreu 
logo depois,’com sinais de virtude’. Foi considerado um máritr, ‘por cujo sangue [a 
cidade] goza a liberdade em que hoje [século XVII] se vê’. Testemunhas relataram 
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que, quando os ossos foram trasladados, ‘saía deles um cheiro suave, como sinal que 
gozava sua alma da felicidade da glória’.41

Graças também ao Morro do Castelo e sua privilegiada posição de visada sobre a 

cidade, a paisagem brasileira começou a ser conhecida em detalhes novamente na Europa, 

através da exposição de panoramas, vistas completas da paisagem a partir de um ponto 

central, geralmente elevado. O Morro do Castelo, possuindo em seu topo as condições ideais 

de visibilidade do entorno, serviu de base para alguns panoramas. O primeiro a ser exibido em 

uma rotunda, em Paris, foi o panorama de Ronmy, feito a partir de aquarelas de Felix Émile 

Taunay (Imagens 11 e 11a):

A primeira rotunda construída em Paris foi a do bulevar Montmartre, com duas salas 
de exposição medindo 17 metros de diâmetro por 7 de altura, cada uma. Mesmo com 
dimensões consideradas modestas, imediatamente conquistou o grande público, 
atraído pela nova moda de entretenimento. Em atividade desde 1793, uma vista do 
Rio de Janeiro foi uma das grandes atrações de 1824. O Panorama do Rio de Janeiro, 
tomado do morro do Castelo, foi a primeira pintura em formato panorâmico a ser 
apresentada em uma rotunda na Europa. Obra de Guillaume Frédéric Ronmy, a 
partir de aquarelas de Félix Émile Taunay, mostra a cidade e seu entorno, destacando 
nessa representação os detalhes minuciosos das principais edificações. Ao longe, em 
cores tênues, a silhueta das montanhas define a linha do horizonte e abraça o espelho 
da baía da Guanabara, repleto de embarcações. No morro do Castelo, no primeiro 
plano, uma comitiva acompanha d. Pedro I e a imperatriz Leopoldina, que são 
aclamados pelas pessoas pegas de surpresa. A extensão do traçado urbano, a 
considerável movimentação do porto e a presença do jovem imperador imprimem à 
cena o vigor que se pretende ao país de recente independência política, no momento 
em que se buscava o reconhecimento das nações amigas.42

Outro panorama foi feito pelo botânico William Burchell (membro da comitiva 

britânica que veio ao Rio tratar do reconhecimento da recente independência do Brasil, em 

1825) fez com que a paisagem brasileira fosse retratada em Londres em um panorama 

pictórico inédito, exposto em uma rotunda em Leicester Square, em Londres. (Imagem 12) 

O folheto aqui exposto foi disponibilizado aos visitantes do panorama Rio de 
Janeiro, exibido em 1828 na rotunda localizada na Leicester Square, em Londres. É 
o único registro conhecido da exibição de um panorama do Brasil na Inglaterra nesse 
período. Com informações sobre a história do Brasil, peculiaridades e dados 
estatísticos sobre a cidade do Rio de Janeiro, destaca os pontos de interesse, os 
acidentes geográficos e os navios fundeados, todos enumerados sobre a gravura que 
reproduz o panorama. Do ponto da baía da Guanabara em que a vista foi tomada, a 
cidade e o perfil das montanhas aparecem ao longe, envolvendo a composição, que 
privilegia, em plano mais próximo, uma profusão de embarcações ancoradas. A 
legenda identifica inúmeros navios, a maioria deles de bandeira britânica, como o 
Doris, o Spartiate e o Blanche. Está retratado também o Pedro I, a nau capitânia da 
recém-formada marinha imperial. Em um pequeno barco, está presente o lorde 
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Cochrane, herói britânico que se destacou em batalhas contra as frotas napoleônicas 
e foi o primeiro comandante da frota naval brasileira, a convite do imperador.43

O panorama circular desenhado por Burchell a partir do alto do Morro do Castelo 

constitui talvez a mais detalhada das representações da paisagem carioca feitas antes do 

advento da fotografia. Como cientista naturalista, tratava o desenho com exatidão e rigor 

científico. Retratou sistematicamente os lugares por onde passou em expedição científica por 

meio de múltiplas linguagens, incluindo relatos, desenhos e coleções de objetos e amostras, 

tendo dedicado seu tempo, já de volta à Inglaterra, na organização e catalogação desse acervo 

pessoal e acadêmico ao redor do planeta, como menciona Maria Cristina Wolff de Carvalho:

No Brasil, seus registros e coleções foram produzidos inicialmente no Rio de Janeiro 
e em incursão à serra da Estrela até Paraíba do Sul; na exploração da costa sudeste 
entre Rio de Janeiro e Santos, e ao atravessar o país de São Paulo a Belém do Pará, 
passando pela árida savana do planalto central. As imagens e anotações de Burchell 
parecem ainda mais surpreendentes quando as associamos a seus escritos e coleções. 
São registros precisos da topografia, da flora e fauna; dos assentamentos e figuras 
humanas - suas vestes, adornos e ferramentas; das formas e materiais da arquitetura 
vernácula, revelando as maneiras peculiares com que a vida diária de uma dada 
comunidade se torna inextricavelmente ligada com o ambiente.￼      seus registros e 
coleções foram produzidos inicialmente no Rio de Janeiro e em incursão à serra da 
Estrela até Paraíba do Sul; na exploração da costa sudeste entre Rio de Janeiro e 
Santos, e ao atravessar o país de São Paulo a Belém do Pará, passando pela árida 
savana do planalto central. As imagens e anotações de Burchell parecem ainda mais 
surpreendentes quando as associamos a seus escritos e coleções. São registros 
precisos da topografia, da flora e fauna; dos assentamentos e figuras humanas - suas 
vestes, adornos e ferramentas; das formas e materiais da arquitetura vernácula, 
revelando as maneiras peculiares com que a vida diária de uma dada comunidade se 
torna inextricavelmente ligada com o ambiente.44      

De forma peculiar, mas não exclusiva de sua representação pictórica, Burchell 

eventualmente reafirmava sua presença na paisagem através da inserção de sua própria 

imagem na paisagem retratada, como se pode ver no registro da África do Sul, de 1810. A 

imersão do artista/naturalista na paisagem constitui parte da própria essência do trabalho, e é 

utilizada de forma afirmativa, como chancela de veracidade do registro, mas também como 

expressão de uma poética própria, que indissocia o “estar na paisagem” com o “fazer parte da 

paisagem”. (Imagens 13 e 13a)

As narrativas decorrentes da iniciativa de arrasamento do Morro do Castelo povoam as 

discussões do momento. Um dos mais ativos cronistas do cotidiano do Rio de Janeiro e das 
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transformações da paisagem da cidade, Lima Barreto debruça-se especialmente sobre o tema 

do desmonte do Morro do Castelo em uma série de textos da época, publicados no jornal 

Correio da Manhã entre. A mítica criada em torno dos prováveis tesouros presentes nas 

entranhas do morro, que teriam ficado imersos na paisagem subterrânea após a partida forçada 

dos jesuítas, ainda subsistia no imaginário popular, mesmo que de forma abrandada, 

amaciados pelo tempo. A ocasião do desmonte do morro, no entanto, serviu como novo fôlego 

para que voltassem a emergir boatos a respeito do tesouro, principalmente após a 

surpreendente (mas não inesperada) descoberta de galerias subterrâneas durante as obras. 

Posto que inevitável, a destruição do Morro do Castelo ao menos serviria, nesse caso, de 

ampliação da paisagem criativa do imaginário fantástico fluminense, trazendo de volta a 

descrição das riquezas incalculáveis, dos arranjos ocultos e das venalidades dos religiosos. 

A elaborada prosa de Lima Barreto (ainda que rigorosamente técnica e informativa) 

acrescenta sabor à descrição recheada de informações históricas, criando uma expectativa de 

caçada de tesouros e permitindo ao leitor uma sensação de participação real no fato histórico e 

nos trabalhos de prospecção. Através da entrada do cronista nas galerias descobertas, o leitor 

tem acesso garantido nos túneis de alvenaria intertditos ao público em geral, e faz sua própria 

imersão na paisagem, ciceroneado por Lima Barreto:

A atenção pública acha-se agora, mais que nunca, presa à descoberta das galerias do 
morro do Castelo; as explorações criteriosamente iniciadas e levadas a efeito pelo 
Dr. Pedro Dutra de Carvalho têm dado os melhores resultados e já se vai afirmando 
no espírito dos mais cépticos a crença de que no bojo da imensa mole de argila 
alguma coisa existe de precioso, senão os tão falados apóstolos de ouro, pelo menos 
armas do tempo, objetos de culto, móveis, instrumentos de suplício, todo um 
belchior secular, que poderá fornecer ótimos instrumentos para a reconstituição de 
uma época histórica. (…) A galeria principal estende-se em linha reta num percurso 
de sessenta metros; aí desvia-se para a direita, estando, porém, esta derivação 
obstruída. No ponto justo em que termina a parte reta da galeria, existe uma grande 
pedra que se supõe ser uma porta disfarçada; esta pedra ia ser hoje removida. Os 
trabalhos têm sido executados com alguma morosidade; a atmosfera subterrânea é 
abafada, quentíssima. Dificilmente pode um homem trabalhar, pela exigüidade do 
espaço. O terreno aí é pegajoso, denotando a presença de hidrato de alumínio. Têm 
sido encontrados diversos objetos curiosos nas escavações, entre os quais salienta-se 
um grande candelabro de ferro, que alumiava a pequena sala a que nos referimos 
acima. É também interessante uma grande botija azul, em que se vê gravado, como 
breveté, um sino. Além desses objetos encontraram-se ossos humanos, balas 
esféricas, um cano de garrucha, um grosso tubo de ferro, uma chave, etc., objetos 
estes que se acham expostos em nossa redação.45 

A descrição minuciosa deixa entrever o descuido com o patrimônio histórico nos 

vestígios arqueológicos encontrados. Ao correr das crônicas, Lima Barreto ressalta a 
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promiscuidade das obras, e permite perceber o pouco cuidado com a memória que desaparece 

com a demolição. Um crucifixo de ouro e um candelabro de ferro, encontrados em datas 

diversas, são diretamente confiscados nas obras, respectivamente por Rodrigues Alves, então 

presidente da República, e por Paulo de Frontin, engenheiro de obras. A menção dos objetos 

expostos na redação do Correio da Manhã, portanto, parece ser uma tentativa de salvaguardar 

em local neutro os vestígios achados. Lima Barreto discorre sobre a necessidade de todos os 

objetos serem propriedade da nação, devendo ficar sob a guarda do Museu Nacional. A 

procura pelo tesouro é cogitada como um dos objetivos principais do desmonte, e a 

reurbanização posterior, apenas uma consequência inevitável. A promessa de tesouros se 

baseava em descrição dos próprios jesuítas, sob forma de inventário, citado também por 

Barreto em uma das crônicas do período: 

AD PERPETUAM MEMORIAM 

Aos 23 dias do mês de novembro de 1710, reinando El Rei D. João V, sendo capitão-
general desta capitania Francisco de Castro Moraes e superior deste Colégio o Padre 
Martins Gonçalves, por ordem do nosso Rev.mo Geral foram postos à boa guarda, 
nos subterrâneos que se fabricaram sob este Colégio, no monte do Castelo, as 
preciosidades e tesouros da ordem nesta província, para ficarem a coberto de uma 
nova invasão que possa haver. Consiste este tesouro de:—Uma imagem de Santo 
Inácio de Loiola, de ouro maciço pesando 180 marcos; uma imagem de S. Sebastião 
e outra de S. José, ambas de ouro maciço pesando cada uma 240 marcos, uma 
imagem da Santa Virgem, de ouro maciço pesando 290 marcos; a coroa da Santa 
Virgem, de ouro maciço e pedrarias, pesando, só o ouro, 120 marcos; 1400 barras de 
ouro de quatro marcos cada uma; dois mil marcos de ouro em pó; dez milhões de 
cruzados, em moeda velha e três milhões de cruzados em moeda nova, tudo em 
ouro; onze milhões de cruzados em diamantes e outras pedras preciosas, além de um 
diamante de 11 oitavas, 9 quilates e 8 grãos, que não está avaliado. Além destes 
tesouros foi também guardada uma banqueta do altar-mor da Igreja, seis castiçais 
grandes e um crucifixo, tudo em ouro, pesando 664 marcos. O que tudo foi 
arrecadado em presença dos nossos padres, lavrando-se duas atas do mesmo teor, 
das quais uma fica neste colégio e outra segue para Roma a ser entregue ao nosso 
Rev.mo Geral, dando-se uma cópia autêntica a cada um dos nossos padres. Feita 
nesta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, aos 24 dias do mês de novembro do 
ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1710 (Assinados) Martins Gonçalves, superior.  
—Padre Manuel Soares, visitador. —Frei Juan de Diaz, prior.46 

As imagens de desolação das grandes estruturas coloniais destruídas, como grandes 

animais abatidos, impactam a visão do espectador através das fotos, o que permite imaginar a 

intensidade potencialmente maior da percepção do observador amplificada in loco. A escala 

da transformação em curso era algo inédito na cidade, mesmo considerando-se que o Rio seja 

uma cidade habituada a mudanças morfológicas sucessivas.
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1.3.2 Outras paisagens

Outro europeu no Brasil, o pintor francês Nicolas-Antoine Taunay representa a si 

mesmo na paisagem; finalmente, sua associação a um dado elemento da paisagem natural do 

Rio de Janeiro se dá em caráter definitivo, perdurando até os dias de hoje sob a forma de 

topônimo. Apesar de sua curta permanência no território, entre 1816 e 1821, como integrante 

da Missão Artística Francesa de Joachim Lebreton, sua produção de temas nacionais foi 

significativa, sobretudo na pintura de paisagem, tendo sido membro da Escola Real de 

Ciências, Artes e Ofícios (posteriormente denominada Academia Imperial de Belas Artes), 

como titular da cadeira de pintura de paisagem. Integrante do círculo de artistas ligados 

diretamente ao Imperador Napoleão Bonaparte e sua esposa Josefina, fez fama e carreira na 

França retratando campanhas militares do Imperador e cenas históricas da França: 

No tocante à arte militar, dois quadros particularmente se destacam: Entrada de 
Napoleão I em Munique à frente da armada francesa, em 24 de outubro de 1805, 
apresentado ao Salão em 1808, e Entrada em Paris do Marechal Bassières à frente da 
Grande Armada, em 25 de novembro de 1807, apresentado ao Salão de 1810. 
Correspondendo às atuais exigências do Estado, Taunay estreia no gênero de pintura 
de história com quadros de grandes dimensões que não passaram imunes pela crítica 
quanto aos rigores técnicos da arte. (…) Apesar de manter a sua discreta posição 
política, a queda do império napoleônico em 1814 e a volta da monarquia dos 
Bourbons quebram esse período que favoreceu a carreira do pintor, o qual não se 
desvinculou do Instituto de França. Tensões políticas e episódios inesperados 
próprios desse momento tendem a recair principalmente sobre artistas e intelectuais 
antes comprometidos com Napoleão, contribuindo para desestabilizar e 
consequentemente afastar Taunay da França. Nessas condições, aceita o convite para 
integrar uma equipe heterogênea de artistas e artesãos atraída à América, 
vislumbrando oportunidades na corte europeia sediada no Brasil, que a partir de 
1815 assumia a nova condição política, a de Reino Unido a Portugal e Algarves, 
com a sanção do Congresso de Viena.47  

Vivendo a partir de então no Brasil com pensão de D. João VI, e já consagrado pela 

carreira, pelas obras e pelo apreço devotado pelo imperador Napoleão Bonaparte, retorna à 

França em 1821, deixando um de seus filhos, Félix-Émile Taunay (1795-1881), em seu lugar 

na Escola Real, onde este chega a diretor, em 1834. A Cascatinha da Tijuca, retratada por 

Taunay em diversas obras (Imagens 14 e 14a), repete a relação enraizada entre artista e 

paisagem, entre corpus e locus. A relação com a paisagem atinge alto grau nesse caso, tendo o 

artista fixado residência não no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas no sítio próximo à 

cascatinha, de tal forma tendo ficado sua imagem associada ao locus geográfico que a queda 

d’água, já em 1822, foi representada e mencionada como “Cascatinha do Taunay” por Johan 
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Moritz Rugendas (1802-1858), e segue até hoje conhecida como tal. Outros artistas, como 

Théodore Auguste Fisquet (1813-1890) e Marc Ferrez (1843-1923) também foram vítimas do 

encanto do sítio (Imagens 15 a 17). 

Desde o dia do desembarque, fascinado pela beleza da paisagem fluminense, 
apaixonado pelo sol glorioso das terras da Guanabara, tratou Nicolas de instalar-se 
em algum recanto das cercanias da cidade, onde estivesse em íntimo contacto com a 
natureza estupenda. Não tardou em descobrir delicioso retiro de edênica beleza, a 
‘Cascatinha Taunay’, na Tijuca; adquiriu alguns alqueires de floresta em torno da 
cachoeira e ali edificou pequena mas confortável casa.48 

Emprestar seu nome (não a uma paisagem, mas a um insumo utilizado na 

representacão pictórica) já era algo comum à família: o pai de Nicolas, químico e esmaltador 

nas fábricas de porcelana de Vincennes e Sèvres, desenvolvera em seus experimentos uma 

tonalidade bastante popular até hoje, denominada vermelho Taunay. Nomes de coisas, lugares 

e pessoas se misturam, e esse deslocamento entre corpos e paisagens encontra eco na 

literatura romântica do período. Na descrição da Cascatinha feita por José de Alencar em 

Sonhos D’Ouro, é patente a antropomorfização da paisagem, expressa na comparação entre a 

morfologia da cascata e o corpo feminino. Além disso, é patente a valoração de uma natureza 

“menos selvagem“ como superior a uma mais natural, menos acessível ao olho e ao corpo 

humano. A presença da cidade, a brandura do caudal e a composição amena qualificam, a 

partir da construção do autor, a Cascatinha da Tijuca como uma paisagem educada e superior. 

Outro ponto interessante no trecho é a menção da aquarela que o advogado já teria da 

cascatinha, prova de seu apreço. Repete-se o paralelo de antropomrfização, como se o 

advogado guardasse a imagem da pessoa amada, mas também se menciona essa característica 

do sítio como objeto de grande reprodutibilidade pictórica ao longo dos tempos, tendo sido 

retratada por vários artistas, anônimos ou renomados, acadêmicos ou vernaculares. 

Brancos lençóis de espuma se desdobravam pelas escarpas do rochedo, como as 
pregas de alvo manto flutuando sobre as espaldas de Agra, a africana. A vegetação se 
debruçando de um e outro lado, derrama sobre a cachoeira uma sombra doce, que 
torna mais negra a pedra e mais cândida a espuma. Há cascatas muito mais ricas e 
abundantes do que essa, não só na grande massa das águas, como na vastidão e 
aspereza dos penhascos. Têm, sem dúvida, aspecto mais soberbo e majestoso; 
inspiram n’alma pensamentos mais graves e sublimes. A Cascatinha da Tijuca, 
porém, prima pela graça; não é esplêndida, é mimosa; em vez da pompa selvagem, 
inspira uma certa gentileza de moça elegante; bem se vê que não é uma filha do 
deserto; está a duas horas da corte, recebe frequentemente diplomatas, estrangeiros 
ilustres e a melhor sociedade do Rio de Janeiro. Assim não se despenha ela com a 
fúria de uma serpente, mas com a indolência com que uma senhora da moda se 
derreia no recosto do divã. Sua voz não é um trovão, mas um rumorejo que embala 
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docemente o coração. Perto dela sente-se no ar o hálito fresco das águas que se 
esfrolam e não a constante neblina produzida pelos borbotões que se desfazem em 
pó pela violência do choque. O Jovem advogado tinha contemplado muitas vezes a 
Cascatinha, e até já possuía em seu álbum uma aquarela da formosa paisagem; mas 
nunca a vira tão abundante d’água, tão enfeitada e casquilha.49

No caso de Taunay, a relação entre artista e objeto, entre corpo e paisagem, entre 

Taunay e Cascatinha assume contornos de reprodutibilidade. Guardar a imagem da cascatinha 

através do exercício obsessivo e metódico de sua representação pictórica sabendo que há uma 

iminência da partida é algo a se considerar nesse caso. Guardadas as devidas proporções, a 

Cascatinha da Tijuca está para Taunay assim como o Mont Saint-Victoire está para Cézanne. 

Em Cézanne, muda o monte como metáfora da transformação do pintor, da pintura e do 

mundo. O monte continua lá, rocha entre rochas, enquanto todas as coisas que não são o 

monte se alteram. A repetição sucessiva em Taunay, entretanto, não tem caráter de registro de 

uma transformação da pintura em si, da técnica, ou do pintor. É, no máximo, o registro de 

uma transformação da paisagem da qual o registro da pintura se dedica a descrever. As 

alterações da vegetação que começa a se ressentir da urbanização do Rio, as inserções 

arquitetônicas da casa e da ponte do Conde Gestas, até hoje existente próximo à cascata, a 

presença dos escravos e da cultura agrícola mencionada são todos indícios de uma 

transformação literal da paisagem, não dos atributos simbólicos que a revestem, ou à criação 

do pintor.

 Apesar de sua presença na paisagem e na representação, Nicolas Taunay não chega a 

se deixar impressionar ou modificar pela paisagem a ponto de alterar seus cânones de 

representação clássica da paisagem do Rio de Janeiro, evitando paletas excessivamente 

luminosas e tropicais, o que reveste sua pintura de certo comedimento e austeridade formal e 

cromática, embora de grande leveza e qualidade de composição. 

Com a partida de Nicolas em 1822, Félix segue ocupando a casa construída pelo pai 

junto à cascatinha e retratando as transformações da paisagem fluminense com meticuloso 

olhar, como na pintura de 1843 denominada Vista de um Mato virgem que se está reduzindo a 

carvão (Imagem 18), onde reproduz em escala discreta mas detalhada os processos 

predatórios sofridos pela paisagem natural do Rio de Janeiro, de forma pioneira e inaugural. 

A introdução desse componente crítico à representação da paisagem americana acompanha 
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um gradativo distanciamento da acuidade botânica e do cânone vigente na pintura de 

paisagem da época; dentre todos os paisagistas estrangeiros atuando no Brasil, no entanto, 

pode-se inferir que a sua pintura era das que sofria menos críticas dos pintores locais: 

Em 1855, Manoel Araújo Porto-Alegre, então diretor da Academia Imperial de Belas 
Artes do Rio de Janeiro, elaborou um documento sobre a pintura de paisagem no 
Brasil com o objetivo de questionar o programa de ensino dessa disciplina no seio da 
academia. Nesse texto fundador para a história da crítica de arte brasileira desse 
gênero, o autor realiza um meticuloso exame da pintura de paisagem tal como vinha 
sendo praticada nas décadas precedentes. Porto-Alegre se mostra bastante crítico em 
relação aos artistas que haviam abraçado essa pintura em terras luso-americanas ao 
longo do século XIX, como Charles Othon Frédéric Jean-Baptiste, conde de Clarac, 
Nicolas-Antoine Taunay, Abraham-Louis Buvelot, Jean-Baptiste Debret e Félix-
Émile Taunay – todos estrangeiros, sem exceção. Não poderia ser diferente já que, 
cabe lembrar, a pintura de paisagem havia sido introduzida no Brasil por artistas que 
estiveram no país nas mais diversas circunstâncias. O autor revisa a obra desses 
pintores e objeta imprecisões na representação das espécies florais e incoerências na 
composição dos conjuntos, o que atribui à justaposição em um mesmo espaço de 
plantas procedentes de diversos ambientes naturais. Mas a ideia reitora de toda a sua 
análise é a de que os pintores não souberam apreender o caráter singular da 
paisagem nessas latitudes, com exceção de Félix-Émile Taunay, a quem, não 
obstante, faltou um certo ‘talento manual de paisagista’. Porto-Alegre conclui com 
uma invocação aos artistas: ‘Os nossos paisagistas devem ser americanos porque da 
natureza da América e particularmente da do Brasil, é que tirarão a sua glória e o seu 
pão’50

As críticas mais brandas a Félix-Émile Taunay não são, entretanto, sinal de 

abrandamento da disputa pessoal entre os dois pintores, que envolvia a primazia da cadeira de 

pintura da paisagem na Academia Imperial, nas bolsas distribuídas a pintores e seus pupilos, e 

na própria preferência do Imperador, cuja aprovação funcionava como validação do pintor 

enquanto profissional e de seu estilo enquanto cânone de representação da paisagem. Esse 

embate era caracterizado, no universo da representação da paisagem brasileira no início do 

século XIX, pela presença de duas vertentes identificáveis quanto a filiação e práxis artística: 

os pintores naturalistas e os pintores históricos. Por qualquer viés que se eleja como 

predominante, no entanto, prevalece a importância dos artistas estrangeiros na formação de 

uma imagem de país. Apesar das especificidades formais e conceituais, no entanto, ao 

amadurecer do século (e na obra de alguns artistas de forma mais patente) essas tendências 

convergem, representando-se a paisagem de forma complexa e múltipla:

Confirmam também a longa vigência das duas tendências conceptuais desse gênero 
evocadas anteriormente, ainda que, com o passar dos anos, elas tenham convergido, 
sobretudo na medida em que, de forma paralela ao registro naturalista e inclusive 
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nas obras destinadas a ilustrar as expedições científicas, emergiu lentamente uma 
representação do espaço marcada por conotações de tipo histórico-cultural que 
culmina nas paisagens de Félix-Émile Taunay.51
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1.4 Da transformação do corpo pela paisagem 

1.4.1 Corpos perdidos

Se a presença do corpo do artista na paisagem pode se dar através de sua própria 

representação na obra, no topônimo remanescente ao longo do tempo e na sua fixação no 

território, de forma simbólica a separação entre corpo e paisagem pode se dar de várias 

maneiras: pela partida, pela ausência ou pela morte. Félix não foi o único filho de Nicolas 

Taunay a ficar na terra após sua partida: Aimé-Adrien Taunay, mencionado no trecho acima 

pelo talento, que também havia estudado desenho e pintura com o pai, ao participar da 

expedição Langsdorff como desenhista (em substituição a Rugendas, que se desentendera 

com o Barão Langsdorff), desaparece na paisagem brasileira ao se afogar durante a travessia a 

cavalo do Rio Guaporé, em janeiro de 1828. Modalidade trágica de inserção do corpo do 

artista na paisagem, consideradas as menções anteriores à inserção da imagem dos artistas 

naturalistas em suas obras. Essa integração do corpo do artista à paisagem reaparecerá em 

algumas análises de obras neste trabalho, bem como nas próprias ações na paisagem 

desempenhadas como parte dele. 

Em um estudo sobre as ilustrações científicas realizadas por Aimé-Adrien Taunay, o 
filho mais novo de Nicolas-Antoine, quando fez parte da expedição naturalista de 
Georg Heinrich von Langsdorff, Maria de Fátima Costa chama a atenção para as 
aspirações historicistas desse pintor genial. Ainda que a tarefa que lhe havia sido 
encomendada consistia substancialmente em realizar um registro fisionômico e para-
cartográfico das terras interioranas do Brasil, ele foi além de um registro meramente 
naturalista e incorporou um ponto de vista que o conduziu à criação de paisagens 
como espaços humanos.52

Aimé-Adrien, como seu pai, também representa a si mesmo em uma obra: uma 

aquarela feita durante a expedição, em dezembro de 1827, mostra o desenhista em sua rede, 

com um caderno em uma mão e o que parece ser um lápis na outra, como se observasse às 

avessas a cena que ele mesmo desenha, em um espelho infinito. Além dele, completam a cena 

o botânico Ludwig Riedel, de costas para o desenhista da cena mas de frente para o desenhista 

na cena, cinco indígenas (quatro adultos e uma criança) e dois cães, deitados, dentro da casa 

que Taunay e Riedel ocupavam em Pau-seco, perto da aldeia Bororo. Todos parecem muito 

confortáveis e íntimos: dois dos índios observam a mesa de Riedel, que parece trabalhar; 

outro está sentado, e o mais alto deles, em pé, apoiado em um bastão, repousa um pé sobre o 
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outro em pose tão majestosa quanto singela. Objetos de campanha ocupam o espaço da 

habitação, o vermelho de uma coberta repousa sobre a rede de bordas coloridas de Riedel. 

Junto às paredes, lanças, arcos e flechas; uma manta e uma sela com estribos. A legenda, feita 

também por Taunay logo abaixo da assinatura, descreve, em terceira pessoa, com rigor de 

observador externo: ‘Quelques Bororós font une visite à MMrs. Riedel et Taunay dans la 

maison qu’ils occupaient près de leur village’. Um instante que se eterniza indefinidamente, 

com o pintor reproduzindo a si mesmo. Pouco mais de um mês após esse registro, Adrien 

Taunay morreria no Rio Guaporé. Este é, provavelmente, o último registro de sua imagem. 

Feito por ele mesmo, de forma recolhida e silenciosa. Hoje nenhum desses corpos resta sobre 

a paisagem, mas sua representação é eterna. Algumas aquarelas de paisagem feitas durante o 

ano anterior adquirem, em retrospecto, certo aspecto lúgubre e premonitório, em 

contraposição ao colorido usual das imagens de espécies vegetais e animais retratadas. 

(Imagens 19 a 20) 

As relações de Langsdorff com Taunay e com Rugendas estiveram longe do ideal. 
Adrien Taunay não escondia isso em cartas escritas para sua família. Além disso, 
poucos europeus estavam preparados para enfrentar as dificuldades de trabalho de 
campo em um país tropical. Como se sabe, era necessário aguentar inúmeros 
problemas por causa de picadas de insetos, da umidade, do calor, etc. Isso levava aos 
complicados estados psíquicos e às depressões que se curavam dificilmente. Algo 
parecido aconteceu com Adrien Taunay quando ele, jovem, talentoso, impaciente, 
impetuoso e de alma sensível, partiu, junto com Riedel, para as margens do rio 
Guaporé. Recordando a maneira subjetiva com que Adrien julgava Langsdorff, os 
parentes do artista passaram a considerar o chefe da expedição indiretamente 
culpado pela morte do jovem. Seu pai, Nicolas, não conseguiu suportar a perda do 
filho e faleceu pouco tempo depois da morte trágica de Adrien. A figura de 
Langsdorff adquiriu um caráter fatal para a família inteira.53

Homem de grande vigor físico e saúde, como descreve com detalhes Auguste de Saint-

Hillaire, o próprio Barão Langsdorff também seria afetado permanentemente pelo rigor da 

paisagem. 

Na companhia de Langsdorff, o homem mais ativo e infatigável que encontrei em 
minha vida, aprendi a viajar sem perder um só momento, a me condenar a todas as 
privações, e a sofrer com alegria qualquer espécie de aborrecimentos. (…) Meu 
companheiro de viagem ia, vinha, agitava-se, chamava este, repreendia aquele, 
comia, escrevia o seu diário, arrumava as borboletas e tratava de tudo ao mesmo 
tempo. Todo seu corpo estava em movimento; a cabeça e os braços, que arremessava 
para a frente, pareciam censurar a lentidão do resto dos membros; suas palavras se 
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precipitavam; a respiração era entrecortada, ficava ofegante como depois de uma 
longa corrida.54

Após a morte de Taunay e abatido pela malária, Langsdorff teria aos poucos reduzida 

sua capacidade de liderança, retardando o percurso e abreviando a expedição, como relata 

Hercule Florence, segundo desenhista da expedição, e encarregado dos diários após o 

impedimento de Langsdorff: 

Nesse lugar foi que se manifestou o estado desastroso e que caiu o Sr. Langsdorff, 
isto é, a perda da memória das coisas recentes e completo transtorno de ideias, 
devido à violência das febres intermitentes. Essa perturbacão, da qual unca se 
restabeleceu, obrigou-nos a ir para o Pará e voltar para o Rio de Janeiro, pondo 
assim término a uma viagem cujo plano, antes dessa desgraça, era vastíssimo, pois 
devíamos saber o Amazonas, o Rio Negro, o Branco, explorar Caracas e as Guianas 
e regressar ao Rio de Janeiro, atravessando as províncias orientais do Brasil. Talvez 
tivéssemos também tomado outra direção, a do Peru e Chile, por exemplo. Não 
havia sido pelo Governo da Rússia determinado ao Sr. Langsdorff nem tempo nem 
caminho certo. Ainda em Diamantino o Sr. Langsdorff recebeu carta do viajante 
inglês, Mr. Burschell, na qual lhe comunicava que ia partir para a Inglaterra, por 
negócios de família, e lhe propunha explorar o Cassiquiari. 55

O relato feito pelo diplomata Franz Borel descreve o decaimento do vigoroso 

expedicionário: 

A volta de Langsdorff ao Rio de Janeiro foi triste. Em novembro de 1829 (devido ao 
estabelecimento de relações diplomáticas entre a Rússia e o Brasil no ano anterior), 
Franz Borel, primeiro enviado plenipotenciário russo, chega ao Rio de Janeiro. Esse 
diplomata conhecia Langsdorff, pois eles haviam se encontrado em Londres no 
início de 1813. O aspecto físico de Langsdorff causou uma impressão péssima em 
Borel. ‘Com pesar devo informar a Vossa Excelência’, escreveu ele a Nesselrode na 
ocasião, ‘que encontrei aqui o senhor Langsdorff em uma situação completamente 
miserável. Privado de todas as suas capacidades mentais, ele age como se fosse uma 
criança, não pode ocupar-se de absolutamente nada, e tampouco consegue conversar. 
Foi feito para Langsdorff o relatório que ele teria a honra de dirigir a Vossa 
Excelência para solicitar a permissão de voltar à Europa. De acordo com os médicos, 
ainda que as águas de Karlsbad não o conseguissem curar completamente, deveriam, 
contudo, trazer-lhe algum alívio.56

O próprio Borel também adoeceria e morreria no Rio de Janeiro em 1832 devido ao 

clima dos trópicos. O sobrenome Borel, hoje topônimo do Rio de Janeiro, decorre não deste, 

mas de outro Borel, também personagem na história de transformação e representação da 

paisagem. Não foi possível, através de pesquisa preliminar, identificar algum parentesco entre 
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os dois. Questões nobiliárquicas, apesar de relevantes, não são a atenção deste estudo, e a 

indicação de que o sobrenome do russo seria composto, Borel-Palentssky, sugere a ausência 

do parentesco. 

Já simbolizando uma segunda substituição da paisagem, que já não era mais a 

paisagem natural, mas representando a substituição da paisagem rural carioca pela paisagem 

industrial nascente, a tela de Jean-Jacques-François Coindet - Fábrica Meuron no Andaraí - 

retrata a instalação de uma fábrica na região hoje chamada Morro do Borel, conhecida favela 

carioca (Imagem 21):

Embora estivesse bem próximo do centro da cidade, o bairro do Andaraí, no início 
do século XIX, tinha ainda um aspecto rural. Nas chácaras e residências de campo 
que se sucediam ao longo da estrada da Tijuca, eram cultivados principalmente café, 
cana- de-açúcar e frutas. Essa paisagem pouco urbanizada, e não distante do palácio 
de São Cristóvão, foi a escolhida pelo suíço Auguste Frédéric de Meuron 
(1789-1852), proprietário da fábrica de rapé Areia Preta em Salvador, para a 
instalação de sua segunda fábrica no Brasil. Em 1832, Meuron alugou uma 
propriedade às margens do rio Maracanã, posteriormente adquirida e aumentada por 
seus sócios. Em 1879, a empresa Meuron & Cie., responsável pela metade da 
produção brasileira de rapé, era proprietária de toda a encosta do morro contíguo à 
primitiva sede. Como o herdeiro dos bens de Meuron no Brasil fosse seu sobrinho 
Frédéric Edouard Borel e a razão social da empresa passasse a ser Borel & Cie., 
successeurs de Meuron & Cie., o nome Borel acabou por identificar não só a fábrica 
de rapé como também o morro e, por fim, a favela que começou a ocupá-lo a partir 
de 1949.57

Despida de seus motivos de fatura original, que seria divulgar as atividades produtivas 

da família e sua saúde financeira no continente americano, a tela revela, no entanto, esse 

limiar de transformação perceptível somente em uma visão de retrospecto como a nossa. 

Mesmo que tivesse os mais imaginativos vislumbres do futuro um observador da época 

poderia supor a evolução sucessiva no tempo e no espaço da paisagem retratada. A realidade 

que se interpôs como definidora do território, diretamente conectada com a lógica de 

embelezamento da cidade imperial, e depois republicana, espraia ao longo dos séculos seus 

elementos transformadores e altera a paisagem industrial rural, expressa pela bucólica fábrica 

de rapé, em território urbano fraturado, extensão de esgarçamento do tecido urbano e 

incapacidade de acompanhamento da infraestrutura necessária, produzindo a disparidade 

percebida na comparação visual imediata. 
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1.4.2 Corpos deslocados

Subproduto indesejável do desmonte dos Morros do Castelo e de Santo Antônio, a 

população que resulta da desocupação das casas dos dois morros em 1921 é a mesma que se 

fixa, sem possibilidade de escolha, no morro ao lado de outra fábrica, de cigarros, pertencente 

a Abílio Souza Cruz. Nos anos 1950, sob risco de nova remoção, os moradores do já então 

conhecido Morro do Borel organizam-se para garantir sua permanência e conseguem sucesso 

durante o governo de Leonel Brizola. A imagem da resistência começa a se moldar a nova 

representação do corpo periférico: em vez da desocupação, a persistência. As manifestações 

artísticas populares seguem o percurso do deslocamento da população vinda dos Morros do 

Castelo e Santo Antônio, e em 1931, da fusão de quatro blocos dos Morros da Casa Branca, 

Formiga e Ilha dos Velhacos, o samba se reorganiza localmente no Grêmio Recreativo Escola 

de Samba Unidos da Tijuca. Com as cores azul e amarelo e a imagem do pavão como 

símbolo, aproxima-se da identidade visual da fábrica Borel & Cia., onde trabalhavam como 

operários muitos integrantes da comunidade. Ainda que considerada a atual conjuntura da 

favela como desordenação urbana no que diz respeito à transformação da paisagem (o que ode 

ser contestado), no que seria já a quarta metamorfose simbólica desse locus (consideradas 

prévias a paisagem natural, a lavoura e a indústria), o Morro do Borel surge hoje no universo 

das imagens em representações vigentes e simultâneas à fatura deste trabalho. Algumas delas 

hipercontemporâneas, outras alinhadas com uma cultura visual que remete historicamente à 

escravidão. A materialidade contemporânea é expressa no clipe musical Me solta do artista 

Nego do Borel, retratando não somente as transformações na paisagem - topográficas, 

construtivas e culturais - mas também, e principalmente, no corpo humano favelado 

representado; transformações que resultam em uma estética viva, plena de significado e capaz 

de assumir uma nova materialidade para a paisagem e para o corpo. Essa representação, 

inserida e uma lógica de imagens comerciais, mas ainda assim legítima diante da inserção 

local inequívoca do artista, não ocorre sem contestação por parte dos retratados, tendo 

suscitado extensos debates de gênero, os quais me abstenho de comentar aqui, pois ainda 

estão em curso. Apenas em caráter de contextualização, o artista aparece em caracterização 

transgênero, sem sê-lo efetivamente, e, como agravante, teria previamente sua imagem 

associada a político homofóbico e reconhecidamente opositor a políticas de inclusão social e 

de gênero (Imagens 22 e 23)  
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Malgrado esse contexto, no clipe Nego do Borel aparece despertando o morro e seus 

corpos de sua letargia, fazendo com que se levantem do chão e assumam suas posições no 

baile que vai começar. Podendo ser entendida apenas como uma convocatória a um baile no 

Borel, a imagem, mesmo que se evite ler conteúdos subjacentes a essa primeira mensagem, 

carrega, em si, sem escolha, camadas históricas de percepção. Os corpos, arregimentados pela 

música, formam um grupo de resistência, apoiado pelo refrão “Me solta, porra!”. Nesse 

contexto, o mote dito pelo personagem negro transgênero que tenta dançar no baile e é 

segurado de forma indesejada pelo personagem branco cisgênero não se limita a exigir 

liberdade para si e sua dança, mas se expande a uma situação geral e abrangente, se 

consideradas as condições de ocupação periódica do morro por forças policiais regulares e 

extraordinárias, Unidades de Polícia Pacificadora, Batalhão de Operações Especiais, Exército 

e outras forças, resultando sempre em constrangimento, cerceamento de liberdade, truculência 

e violação da intimidade do corpo na revista pessoal. Esse constrangimento social e étnico 

torna-se, de forma paralela, no objeto da exigência (ou desejo) expresso no refrão. O fato da 

mulher transgênero ao final da cena descrita ceder à aproximação do homem cisgênero (dando 

espaço ao muito comentado beijo entre os dois em muitas mídias sociais) pode ser visto como 

momento posterior, de afirmação dessa autonomia sobre o próprio corpo, parecendo dizer: 

“quando eu quero, meu corpo pode ser de quem eu quiser, do jeito que eu quiser.” Uma 

reverberação do bordão No means no, campanha internacional de resistência e prevenção ao 

assédio e ao estupro. O corpo sem possibilidade de resistência é mobilia; o corpo que resiste é 

moventia.58

A mencionada coerção do corpo socialmente (e por sorte das condicionantes históricas 

nacionais, também etnicamente) desprivilegiado do favelado constitui representação imediata 

vinculada ao imaginário da escravidão e do trabalho forçado ou desqualificado, e neste estudo 

pode ser identificada de várias formas: os corpos retratados nas fotografias captadas nas 

diversas camadas históricas que conectam o Morro do Castelo ao Morro do Borel 

normalmente são apresentados de forma compulsória, não eletiva, passiva e submissa à 

câmera, quase como elementos da paisagem, de novo mobilia, não moventia: o operário 
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anônimo, quase ele mesmo equipamento que maneja a mangueira d’água que desmantela a 

paisagem ou os que fazem uma pausa na demolição da Igreja como querubins no topo das 

colunas, todos são retratados sem movimento, sem identidade e (provavelmente) sem escolha 

(Imagens 24 e 25). Reaparece aqui a situação identificada nas fotografias dos Pré-Rafaelitas, 

resultentes da imposição técnica: há corpos moventia e há corpos mobilia na imagem. 

Consideradas exceção, com respeito ao protagonismo do corpo representado, duas imagens: a 

menina parada junto à construção precária na encosta do morro e um grupo que ocupa o 

centro do mencionado largo; crianças, em qualquer cronologia e ao redor do planeta são 

incapazes de resistir ao apelo do registro da câmera fotográfica. Ainda que paradas, 

transaparece o desejo de fazer parte da imagem, o que constitui ação, não inação. (Imagens 26 

e 27) 

Outra exceção a essa provável regra aparece nas representações da resistência 

organizada: nas imagens de arquivo do jornal Última Hora, de 1954, os manifestantes 

aparecem altivos, perfilados e prontos para a batalha, impedindo o acesso das forças oficiais 

ao morro. Corpos voluntariosos, em movimento, se não físico na imagem, de organização 

social em seu contexto: conscientes de seu lugar sobre a Terra e dispostos a lutar por ele. 

(Imagem 28) 

Qualquer breve consulta a mecanismos de busca em rede usando como chaves de 

busca “morro do Borel” resulta logo na visão de novos corpos, libertos ou aprisionados, 

disponíveis para visitação sem identidade, como se fossem a representação de um indivíduo 

marginal, genérico (não em termos de gênero, mas de ausência de particularidade) e exposto 

sem possibilidade de escolha pela imprensaou qualquer critério de respeito a ritos processuais 

de justiça e condenação, independente de quais sejam seus delitos. Conectam-se a outras 

imagens contemporâneas, de corpos aprisionados por milícias ou pela própria estrutura oficial 

de poder do Estado, igualmente descumpridora de ritos legais no ato da prisão, mesmo 

quando justificada por delito que a motive. Já tornadas clássicas pelo fotojornalismo, em 

abrangência nacional e não local, estas imagens são elas mesmas ecos de representações do 

corpo escravizado feitas por artistas diversos ao longo da história visual do país. (Imagens 29 

a 31) 

Alternativas a essa representação marginal dos corpos surgem na mesma chave da 

representação genérica, sugerindo a necessidade de desconstrução da imagem clichê do 
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morador do morro: meninos portando instrumentos metálicos que fazem barulho vigiam quem 

sobe. (Imagens 32 e 33) Parte de um projeto social, as imagens de Anderson Valentim 

lembram que “nem tudo é o que parece, tio.” Em um território cuja sobrevivência depende 

eventualmente da submissão a protocolos especiais de conduta, um objeto visto à distância 

não precisa ser o que se pensa ser para causar seu efeito. Jhonata Dalber Matos Alves, de 16 

anos, foi executado, à queima-roupa, em uma ação da PM em 2016 próximo à Unidade de 

Polícia Pacificadora do Borel, portando um saco de pipoca. Na versão da PM, ele foi vítima 

de um tiroteio com traficantes. Na versão dos moradores, teve o saco de pipocas confundido 

com drogas. Na mão oposta, o aparato bélico do Estado precisa, na lógica da opressão e do 

controle, mais do que somente ser opressor, parecer opressor. Assim, sobram as imagens de 

caveiras, cobras e outros clichês do imaginário de guerra decorando os veículos de assalto, os 

“caveirões”, cuja presença é questionada pela comunidade.59 

Instrumentos de sopro, nessa lógica, são luxos deslocados em uma paisagem na qual 

se acredita não haver sutileza. Como disse Oscar Niemeyer, a vida é sopro, e aqui o que 

poderia ser só uma blague visual se reveste de outra dimensão. A diferença entre sobreviver e 

perecer repousa em protocolos sutis de circulação, procedimento e submissão às muitas 

barreiras impostas pelos poderes paralelos do tráfico presente, do Estado repressor presente e 

social ausente. 
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1.5 Uns e outros: encontros e conflitos

1.5.1 Praias, ilhas, e margens 

Após o esforço colossal de retirada do morro, a Esplanada do Castelo seguiria ainda 

desocupada por muito tempo. Ao mesmo tempo em que se modificava radicalmente a 

paisagem do morro, também se transformava gradualmente a paisagem costeira, em 

decorrência das atividades de captação de água na praia de Santa Luzia para o desmonte. 

Além do fluxo gerado pelas bombas de captação, os aterros com o material resultante da 

lavagem do Castelo logo começaram a tomar forma, primeiramente defronte à praia de Santa 

Luzia, onde originalmente não havia quase faixa de areia e depois dando origem ao aterro do 

Flamengo e ao Aeroporto Santos Dumont, que avançariam nas décadas seguintes (Imagens 34 

e 35). 

Vale lembrar que o uso da praia como locus de lazer ainda não existia como o 

conhecemos na cidade, no país e, da mesma forma, em todo o mundo ocidental urbano. 

Comunidades costeiras tradicionais ao redor do planeta têm maior naturalidade na relação 

com o mar em suas cosmogonias do que as urbanas costeiras, mas através da história 

ocidental, desde a cultura grega, o mar demorou muito tempo para ter sua reputação 

resgatada. As praias eram vistas como local de expurgo do mar, de eliminação de impurezas e 

detritos; em patente antropomorfização da paisagem, a espuma do mar era vista como um suor 

marinho, e as marés, como manifestação de suas febres e perturbações:

Na literatura grega, toda zona de confins evoca o perigo da interferência do divino, 
do humano e do animal, instalados em uma confusa e perigosa proximidade. O 
litoral antigo, tal como é representado na época clássica, é assediado pela irrupção 
possível do monstro, pela incursão brutal do estrangeiro, seu equivalente; lugar 
natural da violência inesperada, constitui o palco privilegiado do rapto. Seria muito 
extenso citar todos os episódios repisados pela pintura e pela literatura que se 
inscrevem nessa perspectiva e reforçam o vínculo estabelecido pelos escritores da 
Antiguidade entre as paisagens e o desenrolar da guerra. O rapto de Europa, a 
instalação do acampamento dos Danaenses às margens do Tibre e seu desembarque, 
com armas na mão, face aos companheiros de Turno, são os exemplos mais 
evidentes.60 

Além do caos primordial descrito no Gênese, a Bíblia mostra o oceano como a massa 

disforme e infinita, abismo insondável sobre o qual o espírito de Deus vagava (portanto 
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vestígio de tempos prévios à ação transformadora do Criador), a imagem da ligação entre o 

mar e a ira divina expressa claramente na Bíblia (e reforçada por convicções científicas dela 

decorrentes), segundo a qual Deus teria se utilizado de seu poder destrutivo para com o 

mecanismo de punição do dilúvio arrasar toda a iniquidade da Terra, perdura até pelo menos o 

século XIX. Os limites irregulares e cambiantes da costa, as formações rochosas e resistentes 

a qualquer urbanização ou ordenação por muitos séculos seguem afastando a ideia de lazer, 

hedonismo, esporte ou descanso que hoje caracterizam o imaginário da praia:

Convém deter-se um pouco nessas cosmogonias analisadas, na maioria das vezes, na 
perspectiva estrita de uma história das ciências; elas permitem captar com força o 
vínculo que se tece entre a evocação culta da grande catástrofe passada e a 
apreciação da paisagem. A esse respeito, a Teoria da Terra, de Thomas Burnet, 
reveste-se de uma importância particular. O livro, referência constante ao longo de 
todo o século XV, revela-se ao mesmo tempo passadista e premonitório. É 
contemporâneo do surgimento da teologia natural, que, em breve, irá modificar as 
imagens do mar e de suas praias; além disso, anuncia a mutação na ordem da 
estética, que conduzirá à apreciação das horríveis belezas.61 

Com a chegada de Cristóvão Colombo à América e de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, 

construiu-se o mito do “descobrimento”, como se antes disso a natureza fosse intocada. 

Tomando-se por base os relatos dos invasores, apresentou-se como inédito um território com 

larga história pregressa em níveis diversos de elaboração, constituindo a paisagem cultural de 

cada povo original. O conceito de “achamento” como eufemismo à invasão de territórios de 

povos tradicionais pode ser percebido como história oficial por meio dos relatos de época, 

ressaltando que a docilidade do povo tornava mais propícia aquela empreitada, prevendo 

facilidades futuras: 

Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam 
logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma 
crença. E portanto, se os degredados, que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua 
fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, 
se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os 
traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á 
ligeiramente neles qualquer cunho, que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor, que 
lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio 
que não foi sem causa. Portanto Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à santa fé 
católica, deve cuidar da sua salvação. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja 
assim.62

No relato de Frei Bartolomé de Las Casas, de 1542, além da descrição das atrocidades 

dos espanhóis contra povos da Mesoamérica, figura o termo “descobrimento”: 
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Descobriram-se as Índias no ano de mil quatrocentos e noventa e dois. No ano 
seguinte foram elas povoadas por cristãos espanhóis, de forma que há quarenta e 
nove anos para elas foram grande cópia de espanhóis, e a primeira terra aonde 
entraram a fim de a povoarem foi a grande e fertilíssima ilha Espanhola, que tem 
seiscentas léguas em redor. Outras há, grandes e infinitas em redor dela, e todas 
eram, e assim as vimos, as mais povoadas e cheias de gentes naturais, índios dali, do 
que pode ser terra povoada no mundo. (…) Todas estas universas e infinitas gentes a 
toto género as criou Deus as mais simples, sem maldades nem fingimentos, 
obedientíssimas, fidelíssimas aos seus naturais senhores e aos cristãos a quem 
servem; as mais humildes, as mais pacientes, as mais pacíficas e quedas, sem 
desordens nem tumultos, nem bulhentas, nem querelosas, sem rancores, sem ódios, 
sem desejar vinganças, que no mundo há.63

Dado o caráter amistoso dos locais, o encontro transcultural se deu por séculos como 

contato assimétrico entre “nativos” (desde grupos pouco complexos e com baixa tecnologia, 

como no Brasil, até grupos com processos produtivos e mercantis desenvolvidos, como no 

México e Peru) e “estrangeiros” invasores. Esse conflito (ao contrário da primeira impressão 

expressa na carta de Caminha ao rei dom Manuel) dá-se primeiro nas bordas por onde chegam 

os invasores: as praias e rios, como menciona Nicholas Mirzoeff: 

Essa combinação de expulsão e expropriação estabelece as condições sob as quais a 
assim definida experiência de modernidade foi o encontro entre o que o antropólogo 
Greg Dening chamou de “Nativos” e “Estrangeiros”: “Não há portanto Nativo sem 
Estrangeiro, nem Estrangeiro sem Nativo. Ninguém pode esperar ser o mediador ou 
o interlocutor nessa oposição entre Nativo e Estrangeiro, porque ninguém observa 
intocado pelo poder que há nesse encontro. Nem pode alguém falar apenas por um, 
ou apenas para outro. Não há escapatória da política do nosso conhecimento, mas 
essa política não está no passado. Essa política está no presente”. (Dening, 2004: 
11). O resultado dessas interações é o que Dening chama de “dupla visão”, um 
encontro transcultural que acontece na praia, frequentemente literalmente, às vezes 
metaforicamente. A praia é o lugar do limiar do encontro onde o que é visto é 
incerto.64 

Dentro desse imaginário derivado do contato com o desconhecido, também sobra 

espaço para o grotesco e o monstruoso. Desde o princípio, o Brasil e seus habitantes sofreram 

o paradoxo de serem tanto a representação da perfeição quanto do grotesco. Nesse aspecto a 

praia é o local desse primeiro embate, que, mesmo podendo ser um encontro amigável, 

guardava a possibilidade de conflito. 

Dadas as difíceis condições de uma viagem transoceânica à época, é natural que os 

relatos de descobrimento sejam de louvor às belezas da terra, e o litoral brasileiro é realmente, 

até hoje, um belo locus geográfico, em qualquer circunstância, e mais ainda deveria ser 

quando virgem de europeus e explorações. No entanto, da imagem inicial como paraíso na 
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Terra logo surgem visões menos idílicas. Nem todas as tribos encontradas foram amistosas, 

nem todas as paisagens, paradisíacas. Já na primeira expedição portuguesa, de Gonçalo 

Coelho, em 1501, a recepção foi diversa, e marcou por séculos a definição da imagem do 

indígena, a natureza da relação entre nativos e estrangeiros, e a própria escusa para a Europa 

atuar no “bárbaro” continente para civilizá-lo: 

(...) No dia 19 de agosto, dois marinheiros obtiveram permissão para descer a terra, 
penetrar na mata e negociar com os nativos. Gonçalo Coelho se comprometeu a 
aguardá-los durante cinco dias. Seis dias se passaram e nenhum dos homens 
retornou aos navios. Então, na manhã de 24 de agosto – quando a frota já se 
encontrava ancorada havia uma semana – a praia se encheu de mulheres. Gonçalo 
Coelho enviou a terra dois batéis com alguns homens a bordo. Um grumete 
desembarcou e foi logo cercado pelas nativas, que ‘o apalpavam e o examinavam 
com grande curiosidade’. Quando ele estava no meio delas, uma mulher desceu do 
monte com um tacape nas mãos, aproximou-se do jovem marinheiro e, pelas costas, 
lhe desferiu um golpe na nuca. ‘Então’, diz Vespúcio, ‘as outras mulheres 
imediatamente o arrastaram pelos pés para o monte, ao mesmo tempo que os 
homens, que estavam escondidos, se precipitavam para a praia armados de arcos, 
crivando-nos de setas, pondo em tal confusão a nossa gente, que estava com os 
batéis encalhados na areia, que ninguém acertava lançar mão das armas, devido às 
flechas que choviam sobre os barcos. Disparamos quatro tiros de bombarda, que não 
acertaram, mas cujo estrondo os fez fugir para o monte, onde já estavam as mulheres 
despedaçando o cristão e, enquanto o assavam numa grande fogueira, mostravam-
nos seus membros decepados, devorando-os, enquanto os homens faziam sinais, 
dando a entender que tinham morto e devorado os outros dois cristãos’65 

O terror desencadeado pela carta de Américo Vespúcio a Lorenzo de Médici se soma a 

outras narrativas, como a de Hans Staden, aventureiro alemão mantido aprisionado pelos 

tupinambás. As xilogravuras sobre a vida dos tupinambás tornaram-se muito populares, tendo 

nelas se baseado Theodore De Bry (1528-1598) para suas célebres gravuras sobre o Brasil 

(Imagem 36). A antropofagia por muito tempo permeou o imaginário europeu, sendo a 

principal e mais potente informação corrente sobre os indígenas brasileiros.

A convivência com a paisagem, inclusive a da praia, também revelava, aos olhos do 

visitante que se demorasse mais, aspectos mais prosaicos, não necessariamente aterrorizantes, 

mas nada edênicos, como se encontra no Tratado da Terra do Brasil, de Pero de Magalhães 

Gândavo: 

Também há muita infinidade de mosquitos, principalmente ao longo de algum rio 
entre umas árvores que se chamam mangues, não pode nenhuma pessoa esperá-los; e 
pelo mato quando não há viração são muito sobejos e perseguem muito a gente.66
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Apesar de alguma objetividade, a descrição da terra, dos seres e da paisagem nos 

primeiros relatos também aparece carregada de ficção, gerando narrativas literárias e visuais 

que se perpetuam, gerando releituras contemporâneas (Imagens 37 e 37a). O contato com as 

mitologias locais e os relatos exagerados de seres reais impregnam os relatos dos primeiros 

visitantes. O assombro com as novidades, aliado ao limitado conhecimento científico dá 

origem a relatos fantásticos, até mesmo de caráter sexual, acentuando o índice de aberração 

que vai sendo aderido à imagem da terra, de seus seres e habitantes, como os do frei Ivo 

D’Evreux, mencionados por Taunay em Monstros e monstrengos do Brasil: 

Depois desta história, relata-nos gravemente que a raça oncina estava condenada 
fatalmente á extinção porque cada fêmea só dava uma cria em toda a vida: isto pelo 
fato de que o filhote rasgava o útero materno ao nascer! Animal monstruoso 
maranhense vinha a ser a onça marinha, cuja parte anterior era como a do jaguar e a 
posterior a de um grande peixe. Feroz como a sua congênere terrestre, precipitava-se 
fora d’água para atacar os inimigos. Refere-nos ainda frei Ivo que os bugios do 
Maranhão, quando podiam, violentavam as índias que encontravam indefesas na 
mata.67

Apesar do envio de indígenas à Europa desde o retorno da esquadra de Cabral, por 

muito tempo persistem narrativas fantásticas sobre os indígenas e outros seres em forma 

humana, como menciona ainda Taunay: 

Diziam que entre as nações sobreditas moravam algumas monstruosas. Uma é de 
anões, de estatura tão pequena, que parecem afronta dos homens, chamados 
guayazis. (...) Outra nação é de gigantes, de dezesseis palmos de alto, valentíssimos, 
adornados de pedaços de ouro por beiços e narizes, aos quais todos os outros pagam 
respeito: têm por nome coruqueans. Finalmente que há outra nação de mulheres 
também monstruosas no modo de viver (são as que hoje chamamos ‘amazonas’, 
semelhantes às da Antiguidade, e de que tomou o nome o rio), que são mulheres 
guerreiras, que vivem por si sós, sem comércio de homens; habitam grandes 
povoações de uma província inteira, cultivando as terras, sustentando-se de seus 
próprios trabalhos. (...) Criam entre si só as fêmeas deste ajuntamento; os machos 
matam, ou os entregam as mais piedosas aos pais que os levem.68

No século XVII ainda persiste a imagem ruim da praia, e o exótico/erótico em relação 

ao indivíduo encontrado pelo europeu ao chegar ao novo continente. Em Robinson Crusoe, 

romance de Daniel Defoe, a praia reassume o locus da destruição, e a metáfora do encontro 

inesperado. Hoje, séculos depois, a praia representada no momento do encontro entre nativos 

e estrangeiros ainda deixa ver, se não um instantâneo de conflito, uma idealização romântica 

desse roçar de culturas que começa a se desenrolar na praia desde então:

A ilha de Robinson apresenta todas as características do Éden após a queda: a 
felicidade serena ali se realiza, com a condição de que o homem não poupe seu suor,  
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de que organize o tempo e administre minuciosamente seu trabalho. (…) Mas esse 
Éden situa-se no interior das terras, no meio das pradarias e dos bosques. (…) A 
praia não é aqui senão o palco das catástrofes cujo vestígio conserva: o barco veio 
chocar-se contra os recifes costeiros; é na praia que seus destroços - úteis - são 
lançados. Acima de tudo, a areia traz a marca das forças selvagens e ameaçadoras, 
símbolos do desejo. É ali que os antropófagos se entregam às suas orgias, sob o 
olhar fascinado de Robinson, voyeur ameaçado pela animalidade da festa coletiva. É 
da praia que surge a ameaça contra o refúgio maternal que o herói amorosamente 
construiu; é também pelo mar que os bandidos amotinados farão sua irrupção. Sobre 
a areia, que observa a marca dessas incursões e sobre a qual ele observou os 
selvagens em sua nudez, ele não se demora; ele não brinca; não toma banho; sua 
única intervenção temerária será separar Sexta-Feira do grupo de selvagens, 
conferir-lhe uma identidade para fazer dele um companheiro e inaugurar uma 
relação que tem os traços da homossexualidade.69

O erótico do encontro em Defoe também se encontra na descrição do corpo indígena 

no Romantismo brasileiro, em diversas linguagens e extroversões. A desconsideração do 

corpo indígena como legítimo e humano fazia com que este fosse desenhado nem como o 

corpo erótico sublimado do relato de Caminha nem tampouco como o grotesco dos relatos de 

vaiajantes, mas como corpo ideal, de proporções helênicas, a despeito do biotipo médio 

indígena (variado em diversas etnias, mas sempre muito diverso desse modelo). 

A visão eurocêntrica persistiu por mais de 400 anos, como em Desembarque de 

Cabral em Porto Seguro, de 1904, de Oscar Pereira da Silva (Imagem 38). Apesar de adotar o 

ponto de vista do indígena, que olha da terra a chegada dos portugueses, a composição reforça 

estereótipos de representação que contrariam até mesmo as descrições oficiais do episódio. A 

figura do índio em primeiro plano apresenta proporções corporais europeias, e uma segunda 

versão do quadro, realizada em 1922 pelo pintor (Imagem 38a), substitui a figura em primeiro 

plano por outra de proporções mais próximas da compleição física média dos indígenas, 

sinalizando eventualmente uma maior sensibilidade, ainda que branda, pela aproximação com 

os “corpos quadrados” descritos por Vespúcio na carta a Medici. A exaltação aos portugueses, 

entretanto, permanece, contrariando a descrição de neutralidade curiosa em Caminha. 

A relação do Brasil imperial com as tribos indígenas e com a paisagem era ambígua: 

ao mesmo tempo em que a cartografia indica a separação clara entre civilização e natureza, 

desde sua coroação o imperador Pedro II se valia do imaginário indígena para compor sua 

persona pública, além de outros elementos da natureza associados aos símbolos heráldicos, 

vestimentas e objetos da investidura imperial, como o manto usando penas de aves brasileiras, 

as referências à vegetação e à idealização do bom selvagem na literatura romântica:
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O diálogo entre os o estilo europeu e os novos elementos nacionais é evidente. A 
constelação Cruzeiro do Sul e outras estrelas brasileiras mostram o céu do Brasil. O 
cabeção de penas de papo de tucano, a obreia ruiva de penas de galo-da-serra fazem 
referência aos nossos indígenas: um adorno de caciques, como se comentava na 
época. A cor das pedras fala do colorido local. Finalmente, na moeda comemorativa 
da sagração, é um indígena) ou quase um europeu de cocar) quem coroa o pequeno 
monarca, mal-e-mal sentado em seu trono.70

1.5.2 Atritos e tensões 

A presença indígena no território brasileiro é mencionada não somente nos relatos, 

mas descrita na cartografia da época. Na Carte du Bresil, Prem. Partie. Depuis la riviere des 

Amazones jusqu’à la Baie de Tous les Saints, de Jacques Nicolas Bellin, de 1757, para além 

da demarcação das capitanias hereditárias, figura o interior do país, território ainda 

desconhecido, onde estão as Nações errantes que o habitam chamadas de Tapuias (Imagem 

39).  

Durante o século XIX no Brasil, a natureza ainda predominava, mesmo nas áreas mais 

urbanizadas do país, como a província de São Paulo. No Mapa da Província de São Paulo, de 

1868, toda a enorme área delimitada entre os Rios Paraná, Paranapanema e Tietê (mais da 

metade da área total da província) apresenta a legenda cartográfica de Territórios ocupados 

pelos indígenas feroses (Imagem 40).  

Apenas 18 anos mais tarde, no Mappa da Província de São Paulo mandado organizar 

pela Sociedade Promotora de Immigração no Brasil, de 1886 (Imagem 41), já se verifica o 

recrudescimento do processo de invisibilização dos grupos indígenas: na mesma área onde no 

mapa anterior se indicava a presença dos indígenas, a legenda agora indica a área como 

Terrenos despovoados. Nem mesmo a política de extermínio e apresamento empreendida 

pelos bandeirantes teria dado conta do despovoamento do território em tão pouco tempo. Hoje 

a região apresenta cidades populosas como Presidente Prudente, Marília e Botucatu. O 

território (como toda a paisagem brasileira) demorou a se deixar urbanizar, e a natureza 

original, posteriormente substituída por diversos tipos de culturas agropecuárias, hoje pouco 

guarda de selvagem. Os indígenas feroses resistem hoje em poucos núcleos isolados, 

desconectados de sua paisagem cultural, e, simbolicamente, na origem de outros topônimos da 

região, como Tupã, Caiuá, Piquerobi e Jaú. 
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Fato é que por muito tempo ainda a presença indígena seria um entrave no processo de 

povoação branca do território, de instalação das ferrovias e de expansão da fronteira agrícola, 

tensão que perdura e se intensifica nos dias de hoje, dada a ausência de empatia da população 

brasileira com as questões territoriais de nossas etnias fundamentais, dependentes de sua 

fixação na paisagem para manterem suas identidades culturais, místicas e suas atividades 

produtivas e de subsistência. A partir do desenvolvimentismo introduzido pelos regimes de 

exceção nas décadas de 60 a 80 do século XX e o estímulo à expansão da povoação em 

direção a áreas de floresta, soma-se a esse quadro uma nova temporada de ataques aos direitos 

fundamentais dos indígenas, com a construção de estradas como a Transamazônica e 

Transpantaneira e hidrelétricas como Balbina, Itaipú e Tucuruí. Apenas na construção da 

Transamazônica estima-se que dois mil indígenas de diversas etnias morreram a partir do 

contato com doenças como tuberculose, gripe e sarampo. Sua instalação, no entanto, não se 

limitou a esse dano: a partir da descoberta de potencial mineral na região, e de intensa 

propaganda efetuada pelos governos militares, houve um grande movimento de chegada de 

garimpeiros à região, além das companhias mineradoras de grande porte, gerando conflitos 

intensos que foram responsáveis por mais mortes, deslocamentos e expropriações de 

territórios indígenas. 

O contato inicial entre locais e invasores, além de ser o início da relação desigual que 

deve pautar todo o universo de colonização do novo continente, pressupõe e origina uma 

diminuição na autoestima de diversos povos originais, o que chega a aparecer até mesmo em 

relatos de cosmogonia que precisam ser revistos para incluir a criação do “homem branco”, 

explicando sua prevalência a partir de seus conhecimentos dados pela divindade, como é o 

caso dos Urubus-Kaapor, descrito pelo antropólogo Darcy Ribeiro em Diários Índios. 

A ausência da posse da tecnologia acaba até mesmo explicando a nudez do corpo, com 

os Kaapor substituindo a proteção dos genitais oferecida pelos tecidos pela amarração 

cerimonial do órgão masculino. Esse atributo é algo que os distingue, e com certa singeleza, 

substitui a posse da tecnologia bélica, produtiva e utilitária. Essa dimensão sensível, presente 

no relato, estabelece um parâmetro para avaliar o quanto as duas culturas são diversas entre si, 

e é possível avaliar que, nesse embate, a cultura mais precária e desarmada deve ser sempre a 

menos favorecida:
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Maíra é bom. Quando andava por aqui, os índios podiam vê-lo, ele caçava para os 
Kaapor, matava veado, matava anta para eles comerem. Matava iapú também, para a 
gente tirar as penas e fazer cocares. Naquele tempo, só tinha os Kaapor e os 
karaíwas, depois é que Maíra fez os outros. Aos Guajá, ele fez depois, não ensinou 
nada, por isso estão no mato e só comem coco. Maíra ensinou os os karaíwas como 
fazer casa, fazer espingarda, fazer terçado, fazer pano, por isso eles sabem tudo. 
Maíra não ensinou os Kaapor a fazer pano, mas mandou amarrar o membro.71 

Este enfrentamento histórico, cuja situação limite é o esvaziamento das matrizes 

culturais indígenas e o eventual deslocamento do indígena de sua situação ideal de contato 

com a natureza (que constitui sua paisagem cultural, o meio que o acolhe e cuja tecnologia ele 

domina), pode resultar em  situações de extrema humilhação e morte, como o suicídio 

ocorrido em 1939 no Maranhão, relatado também por Darcy Ribeiro em Uirá vai ao encontro 

de Maíra – as experiências de um índio que saiu à procura de Deus, matéria publicada em 

1957 na revista Anhembi, antecipando a questão crescente do suicídio indígena no Brasil a 

partir do século XX. Os sofrimentos corporais sofridos, seguidos da autoimolação e  

destruição do corpo representam relato emblemático ao se tratar da representação da imagem 

indígena, da destruição de seu corpo cultural ao longo do contato com o corpo do homem 

branco, resultando em uma impressionante e triste história deste embate travado desde o 

“achamento” do continente:

Nosso tema é a narração e, no possível, a interpretação dos fundamentos sociais e 
mítico-religiosos das experiências de um índio Urubu que saiu à procura de Deus. 
As desventuras de Uirá que, em novembro de 1939, depois de uma série de 
desenganos, se matou na vila de São Pedro, no Maranhão, lançando-se ao Rio 
Pindaré. (...) Seu nome fora dado a um posto e a uma embarcação do Serviço de 
Proteção aos Índios, ‘como homenagem ao pundonoroso e digno cacique Urubu que 
preferiu atirar-se a um cardume de piranhas, a retornar à tribo sem desafrontar-se dos 
insultos e agressões que recebera dos ‘civilizados’ a que viera procurar num 
movimento de simpatia e fraternidade’ (...) É fácil imaginar a reação do primeiro 
núcleo sertanejo à chegada do pequeno grupo indígena. Uirá, com o corpo pintado 
de vermelho e preto, armas à mão, lhes deve ter parecido o cabeça de um troço de 
índios que vinha atacá-los. Só assim se pode explicar o furor com que se lançaram 
contra eles, com que os prenderam e espancaram, segundo o relato da Katãi. (…) 
’por motivos ignorados travou-se uma luta da qual resultou amarrarem o tuxaua com 
fortes cordas de pés e mãos, como se fosse um suíno, e, em seguida, espancá-lo 
barbaramente, deixando-o ensanguentado sobre a lama’. Com a celeuma levantada e 
os gritos de Katãi e da filha, juntou-se verdadeira multidão. (...) O último capítulo é 
a viagem de volta pelo rio Pindaré, e, já ao fim, diante do caminho de casa, o 
suicídio pela forma mais terrível aos olhos dos índios Urubus.72

A paisagem cultural indígena (ou de qualquer outro grupo social) mencionada 

fundamenta-se no conceito de paisagem como a natureza transformada pela ação humana, e 

64

71 RIBEIRO, Darcy. Diários Índios. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

72 RIBEIRO, Darcy. Uirá vai ao encontro de Maíra – as experiências de um índio que saiu à procura de Deus. 
Matéria publicada em 1957 na revista Anhembi, vol. 26, no. 76, São Paulo, em março de 1957.



percebida através de um conjunto de valores simbólicos intrínsecos a cada grupo social, e 

mediados ainda pela percepção do indivíduo:

A paisagem entendida como uma construção vertical tem uma história natural e 
cultural. Entretanto, o termo pode ser utilizado a partir do momento em que a 
atividade humana marca e age sobre ela (Dansereau, 1949). Portanto, como diz 
Maximiano (2004, p.87), ‘a cultura, seria o elemento que, agindo sobre o meio 
natural, resulta na paisagem cultural’. A paisagem se constrói a partir das relações 
entre os seres humanos e a Natureza, ao longo do tempo, pois embasada na 
paisagem natural a cultura se desenvolveu. Ela sempre será uma construção 
transversal, como disse Santos (1997, p.83) ao distinguir os conceitos de paisagem e 
espaço. Já o espaço sempre será uma construção horizontal. (...) No universo 
subjetivo estão incluídos os sentimentos em relação às paisagens, ou seja, 
afetividades, vivências, experiências, valores, a cultura simbólica, as representações, 
identidades e territorialidades, que, segundo o tipo de experiência com a Natureza, 
ou percepção, reflete diferentes sentimentos e comportamentos em relação a ela. 
Para cada pessoa ou grupo a paisagem terá um significado, porque as pessoas 
atribuem valores e significados diferentes às suas paisagens, traduzidos em 
sentimentos de enraizamento ou desapego aos lugares. Sobre isto, Relph (1976) 
mostra que as experiências pessoais, presentes nos lugares, são impregnadas de 
significados e valores. A atribuição de valores, inseridos por nós nas paisagens, 
demonstra o quanto estamos envolvidos afetivamente com elas. Por isto, Collot 
(1990, p.24) afirmou que a paisagem “se apresenta como uma unidade de sentidos, 
ela fala a quem olha.”73 

A percepção da paisagem é diversa para o indígena que habita o território e para o 

conquistador que chega. Os povos tradicionais têm uma relação cotidiana com o meio natural, 

e suas atividades e universo simbólico são indissociados dela. Através da presença do 

colonizador, inicia-se, com os sucessivos encontros que ocorrerão à medida que se penetra o 

sertão do território, a narrativa histórica do descobrimento, que enxerga nos territories 

conquistados possibilidades financeiras e exploratórias. Essa visão mercantilista pressupõe 

tratar o continente como, senão terra desabitada, terra não civilizada até a chegada do 

europeu, o que o desobriga de respeitar as estruturas sociais ali existentes, com o respaldo da 

religião que se propoem a introduzir, e que, de certa forma, se apresenta como a justificativa 

primeira, por vezes ocultando a real motivação financeira e colonizadora. Como exemplo 

desse tipo de relação com a paisagem, pode-se mencionar os Urubus-Kaapor já citados, e 

minuciosamente descritos por Ribeiro, mas também os índios Apurinãs, igualmente internos à 

paisagem amazônica, descritos ainda por Risso:

Os aspectos da cultura Apurinã influenciam os aspectos perceptivos e, desse modo, 
leva-os a atribuírem valores à Paisagem, já que sua visão de mundo se entrelaça com 
os valores morais, religiosos e afetivos inseridos na Natureza. Para os Apurinã, tudo 
que envolve a Natureza possui um sentido (razão de existir) e tem vida, sendo que 
eles próprios surgem inseridos neste universo. A visão de mundo Apurinã está 
dividida entre os domínios da terra, do céu e das águas. (...) Os Apurinã valorizam 
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esta paisagem porque é o lugar dos seus antepassados, o lugar onde tudo começou 
(vide mitos de criação), o lugar em que vivem, onde projetam seu futuro. Eles 
pertencem a esta Paisagem e esta Paisagem lhes pertence; sendo, então, o lugar onde 
construíram sua identidade, entendida como o ‘sentimento de ser e pertencer a um 
lugar e a um grupo específico’ (Barth, 1969).74
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1.6 Paisagem d(n)o corpo

1.6.1 Corpos retratados; paisagens resgatadas

Ainda nas representações românticas indianistas, telas como Iracema, de Antonio 

Parreiras (1860-1937), de 1909, O último Tamoio, de Rodolfo Amoedo (1857-1941), de 1883, 

e Moema, de Vitor Meirelles (1832-1903), de 1866 (Imagens 42 a 44), situam o corpo 

indígena idealizado, em paisagens de praia também idealizadas, a partir de referências 

históricas ou literárias resultantes de conflitos variados entre nativos e estrangeiros. 

Na primeira, Iracema pranteia a ausência de Martim, envolta pela paisagem radiante 

que contrasta com a tristeza do corpo que definha. A pele clara demais dá um tom insólito à 

representação, reforçando cromaticamente a europeização do corpo ensejada pela literatura. O 

rosto que chora não aparece: a paisagem aqui aparece mais que Iracema. A praia vista ao 

longe parece inatingível, isolada pela restinga em plano secundário. As pequenas dimensões 

da tela retiram ainda do conjunto o impacto de alguma empatia mais profunda. Martim se foi, 

Iracema sofre, mas estamos fora. 

Na segunda, Aimberê, chefe dos tamoios, é amparado pelo padre José de Anchieta 

após a derrota dos franceses pelos portugueses, e conecta com a diagonal de seu corpo morto 

os elementos de água e terra que configuram a paisagem. A musculatura é potente, embora 

roliça e natural, e a nudez é controlada pela tanga rompida que não deixa ver o sexo. A tensão 

e reaproximação emocional entre nativos e estrangeiros aqui se dá pela compaixão do 

estrangeiro feito nativo que defende a terra do estrangeiro invasor. Narrativas de disputa de 

exploração e poder do qual o corpo indígena sofre, como de hábito, os efeitos mais 

devastadores.  

Na terceira, e mais antiga, o corpo da índia afogada está em uma praia quase imaterial, 

de geografia irrelevante, e ocupa quase toda a atenção da tela, sendo seu corpo representado 

em escala próxima à real: Moema está presente, de forma inequívoca e sensual, e até hoje 

salta aos olhos no múltiplo ambiente de representações simultâneas do pavimento principal do 

Museu de Arte de São Paulo, de cujo acervo é parte fundamental. 
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Moema volta a ser representada carnal e erótica na escultura de Rodolfo Bernardelli 

(1852-1931), no acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em tamanho natural, o corpo 

da índia surge, de bruços, na beira da praia, sumindo sob as ondas, os cabelos envolvendo o 

rosto apenas sugerido. Corpo e paisagem se misturam no bronze, criando uma cena pungente 

de destruição da beleza (Imagem 45). A escultura, por sua vez, é referência para a série 

fotográfica Caranguejeiras, de Maureen Bisilliat (1931), de 1968. Os corpos das catadoras se 

espojam no mangue, expondo a quase nudez, a um só tempo socialmente humilhante e 

sensualmente erótica, penetrando a lama com os braços para a coleta do caranguejo com as 

mãos nuas (Imagem 46). As imagens se potencializam mutuamente, estabelecendo uma ponte 

simbólica entre os corpos femininos brasileiros retratados: um percurso de dedicação, 

submissão e sofrimento emblemático na construção da imagem do país. 

O locus geográfico da praia citado em Mirzoeff e representado nas imagens do 

descobrimento ressurge com frequência no imaginário nacional como território de embates e 

relações sociais conflitantes. Entre o fim do séc. XIX e a primeira metade do séc. XX, a fusão 

entre os elementos de formação de uma memória nacional indígena e uma paisagem ainda 

vibrante, mesmo explorada após séculos de colonialismo, persistem no imaginário criativo 

nacional. Joaquim Manoel de Macedo registra essa transformação física e sensual da praia, 

em crônica de 1878:

Na rua Direita a praia era em pouco irregular: em alguns pontos o mar muito baixo 
sem a menor dúvida se mostrava retirante, e acumulava aqui e ali areias, formando 
ilhotas brancas, e privadas de vegetação. Mas entre esses pontos o mar ainda investia 
menos baixo sobre o continente, como teimoso a negar-se ao recuamento de suas 
águas. (...) Envolvidas em suas mantilhas, e cobrindo o rosto com seus véus, as 
senhoras da rua Direita, e principalmente (dizem) as da de Aleixo Manuel tinham 
por costume à tardinha nos meses de verão pescar de caniço sentadas ou em pé na 
praia. As mães ou as tias já velhas acompanhavam as filhas e sobrinhas moças, 
zelando sua pudicícia e o seu decoro. Todavia as pescadoras jovens sabiam 
perfeitamente o segredo de Inês – a mameluca, e ao deitarem os anzóis ao mar, o 
amigo vento vinha sempre desarranjar suas mantilhas, e levantar seus véus, de modo 
que os observadores curiosos podiam ver e admirar olhos formosos, bonitos 
semblantes e soberbos colos.75

A sensualidade da praia e seus corpos cedia lugar a usos menos agradáveis, ainda que 

muito ligados aos corpos e suas necessidades. O despejo dos resíduos domésticos, em uma 

cidade ainda sem a adequada infraestrutura sanitária (cujos miasmas foram a desculpa de 

tantas e tão profundas transformações na paisagem), era feito diretamente na orla marítima. O 
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odor da cidade também é objeto da crônica de Macedo, no mesmo livro sobre a Rua do 

Ouvidor:

A Rua do Ouvidor contou diversas lojas de perfumarias, e, por conseqüência, devia 
ser a rua mais cheirosa, mais perfumada entre todas as da cidade do Rio de Janeiro. 
E todavia não o era!... Com efeito não havia nem há rua mais opulenta de aromas, de 
perfumes, de pastilhas odoríferas, de banhas e de pomadas de ótimo cheiro; mas 
tudo isso encerrado em vidrinhos, em frascos e em pequenas caixas bonitas que 
mantinham e mantêm a Rua do Ouvidor tão inodora como as outras de dia. 
Atualmente de noite observa-se o mesmo fato. Naquele tempo, porém, isto é, nos 
tempos do Desmarais, e ainda depois, a Rua do Ouvidor era de noite e 
principalmente das oito horas em diante horrivelmente mal cheirosa. Época dos 
tigres. Então o mais fétido e nauseabundo despejo das casas se fazia em barris não 
tampados que escravos e negros africanos do ganho levavam ao mar, e a Rua do 
Ouvidor; de fácil e reta comunicação com a praia, era uma das mais freqüentadas 
pelos condutores dos repugnantes barris, das oito horas da noite até às dez. A esses 
barris asquerosos o povo deu a denominação geralmente adotada de - tigres - pelo 
medo explicável com que todos fugiam deles. Esse ruim costume do passado me traz 
à memória informação falsa e ridícula que li, e caso infeliz e igualmente ridículo, de 
que fui testemunha ocular e nasal em 1839, no meu saudoso tempo de estudante. A 
informação é a seguinte: Um francês (viajante charlatão) passou pela cidade do Rio 
de Janeiro, e demorando-se nela alguns dias, ouviu dos patrícios da Rua do Ouvidor 
queixas dos incômodos tigres que freqüentes passavam ali de noite. Sábio e 
consciencioso observador que era, o viajante tomou nota do fato, e poucos anos 
depois publicou, no seu livro de viagens, esta famosa notícia: ‘Na cidade do Rio de 
Janeiro, capital do Império do Brasil, feras terríveis, os trigraves, vagam, durante a 
noite, pelas ruas, etc., etc.!!!’ E é assim que se escreve a história!76

Caindo no gosto popular pelo caráter democrático e gratuito que esse lazer possibilita, 

dado que a paisagem ali está e não é preciso aparato ou ingresso para utilizá-la (ao menos 

naquele momento), a praia assume, aos poucos, caráter de identidade nacional, 

transformando-se em unanimidade, e até clichê bossa-nova de país, com a canção (e a 

personagem que a suscita) Garota de Ipanema. 

Décadas mais tarde, as “dunas da Gal”, ou “dunas do barato”, resultantes das obras 

junto ao píer de Ipanema, estabelecem os novos limites de tolerância de costumes (Imagens 

47 e 48).  A praia assume definitivo caráter de território livre, socialmente acessível, tomada 

pela juventude (das classe média e alta da cidade, principalmente) e tolerada como zona de 

liberação pelo regime militar, que permite que o corpo erótico e lisérgico seja liberado, ainda 

que o corpo político seja interditado no restante do país, e até mesmo desaparecido e morto. 

Nesse território permitido e permissivo, certa ilusão de liberdade e normalidade democrática 

floresce, escorada na grande visibilidade de muitas das personagens envolvidas na cena 

cultural, o que conferia certa blindagem política à classe artística (em comparação com a 

militância acadêmica e literária), mas não impedia de que eventualmente grandes nomes como 
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Caetano Veloso e Gilberto Gil fossem presos e mantidos durante vários meses sob custódia do 

regime de exceção.

 Gal Costa, ícone de sensualidade brasileira no período, assume nesse contexto caráter 

de topônimo, resumindo em seu corpo, ao mesmo tempo, o corpo erótico e a paisagem da 

praia idílica primordial do descobrimento, onde tudo é permitido, onde o biquíni delineia o 

sexo feminino, lembrando ainda as “vergonhas” das índias da célebre e deliciosa descrição da 

Carta de Caminha, identidades femininas sistematicamente esquecidas da formação étnica do 

país: 

Por ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com 
cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão 
cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tinham 
nenhuma vergonha.77

A interpretação da guarânia Índia e a identidade gráfica do LP de mesmo nome, de 

1973, adquirem, em retrospecto, um caráter simbólico inequívoco desse renascimento 

(Imagem 49). O filme Como era gostoso o meu francês, de 1972, de Nelson Pereira dos 

Santos, estrelado pelo já maduro “Garoto de Ipanema” Arduino Colasanti (que teria sido o 

primeiro surfista carioca, figura mítica do Arpoador), protagonizando o primeiro nu frontal 

masculino da história do cinema nacional, une as pontas desse universo de aproximação entre 

nativos e estrangeiros de forma sutil e plasticamente bela (Imagem 50). 

O corpo indígena, como metáfora do corpo brasileiro, experimenta, 

contemporaneamente, um processo de fetichização que se aproveita de atributos como a 

nudez e a aproximação com a paisagem exótica dos trópicos, sendo usado e expropriado, mais 

uma vez, apenas como representação e imagem, desta vez de atributos de consumo, através de 

uma erotização deslocada de contexto, e, por essa mesma razão, parte de um discurso 

moralizante em vez de liberador. Imagens vulgarizadas e descontextualizadas de uma 

identidade veramente indígenas surgem como se validadas por um compromisso ético (e 

étnico) meramente protocolar de reconhecimento da validade indígena na formação do 

elemento nacional (Imagem 51 a 53). Gisele Bündchen, e outros modelos não indígenas, 

podem, a partir dessa representação, serem revestidos de atributos étnicos que os “fantasiam” 

de índios. Repete-se o encantamento do manto de papos de tucano que tornava indígena o 

imperador brasileiro de Orleans e Bragança, e confere-se exotismo indígena à modelo 
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brasileira de origem alemã. Mecanismos naturais de um contexto cultural complexo, mas que 

poderiam ser menos incômodos se a identidade indígena brasileira fosse realmente presente e 

aceita como formadora da cultura nacional. Essa descaracterização afeta até mesmo a 

autoimagem indígena, com a adoção de “fantasias” indígenas por indivíduos de grupos 

étnicos remanescentes, para apresentação ao turista que visita regiões habitadas por indígenas, 

como se pode ver na imagem dos jogos indígenas em Cabrália (Imagem 54). 

Ao contrário das etnias tradicionais da Mesoamérica, cuja história se inscreve como 

parte integrante do universo cultural, social e político de países como México, Honduras e 

Guatemala, no Brasil as etnias indígenas não apenas se encontram até os dias de hoje 

praticamente ignoradas enquanto componente de formação da nação brasileira como ainda 

não se inserem no ambiente contemporâneo nacional com a representatividade e visibilidade 

que sua cultura, ainda viva, o exige. O corpo brasileiro jaz, como o de Moema, envolto em 

espumas de sentido que o trazem à praia para se reencontrar com o sentido de nação. Que não 

seja apenas após a morte que esse corpo brasileiro, híbrido, feminino e masculino, se revele, 

potente. Merecemos um corpo vivo, étnico, íntegro e erótico como corpo nacional, não um 

corpo que venha dar à praia depois de morto. 

A praia ainda ocupa posição simbólica como o lugar do encontro entre diversidades no 

Brasil, não mais território de liberdade irrestrita de costumes, mas embate entre centro e 

periferia, contemplados e excluídos, locus de disputa e eventual interdição social. A 

transformação da paisagem para a reprodução do ambiente da praia em Ramos, subúrbio 

carioca, em 2001, é, ao mesmo tempo, uma materialização dessa presença no imaginário 

nacional, e um índice de exclusão social. A série Ramos do fotógrafo Júlio Bittencourt, feita 

entre 2008 e 2010, registra uma ocupação fervilhante do território, paisagem artificial em que 

se situa talvez uma das mais intensas representações de corpos na arte recente brasileira 

(Imagem 55 e 56). 

Criado para suprir a ausência da praia como lazer, e hoje desativado após problemas 

de gestão e manutenção, o piscinão de Ramos cumpria, ao mesmo tempo, a triste função de 

diminuir a quantidade de indivíduos periféricos nas praias de classe média da zona sul carioca 

(Imagens 57 e 58). A praia segue, portanto, como o território dual de atritos e afetos que se 

instaurou desde o descobrimento. 
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A ideia de entendimento entre homem e o ambiente que o cerca é uma construção 

gradativa. A cidade reúne de forma concentrada e ampliada as dificuldades deste 

entendimento. A paisagem urbana pode ser compreendida como paisagem de substituição à 

natureza, transformada esta a partir da ocupação humana, e tem se mostrado campo de 

conflito entre diversos imaginários. O paisagismo, os sistemas de parques públicos e a 

proteção às áreas urbanas remanescentes de vegetação nativa buscam a reintrodução de 

aspectos naturais em contexto urbano (e as viagens periódicas um momento de reencontro do 

homem com a natureza perdida). Estas diversas ações compensatórias podem ser vistas como 

uma tentativa de recuperação de uma situação idílica anterior, impossibilitada pela 

urbanização em si, que desconsidera a possibilidade de uma ocupação compartilhada: 

frequentemente os desenhos urbanos são elaborados a partir de uma tabula rasa, eliminando-

se do sítio aspectos naturais que o caracterizam como inculto, selvagem ou não-processado, 

portanto inóspito à fixação humana. 

A recomposição da presença física da paisagem pode ser acompanhada de iniciativas 

no âmbito da arte e do meio ambiente que também representam tentativas de inserção 

simbólica de elementos naturais em meio urbano. A percepção de elementos geográficos, 

topográficos e demais estruturas morfológicas de visibilidade de uma paisagem sublimada 

pelo elemento construído podem abranger ações de longo prazo, como a campanha Aqui 

passa um rio, com identificação de traçados originais de cursos d’água na cidade através de 

grafitti aplicados nas paredes e no solo construído (Imagens 59 e 59a), ações performáticas 

como deambulações (denominadas “cortejos”), ações diretas sobre a paisagem e 

conscientização ambiental:

Aqui passa um rio participa do projeto Tensões da Liberdade investigando as águas 
submersas, bem como as histórias submersas da região. O que é conhecido hoje 
como bairro da Liberdade, notadamente de apelo turístico da cultura japonesa, tem 
muitas camadas de histórias e de memórias veladas, ocultas, relegadas. Neste projeto 
além de trazer à superfície a consciência destas águas invisíveis, coletamos e 
inventamos personas que contribuem na trama da memória do lugar. Para tanto 
desenvolvemos uma pesquisa-ação de caráter cartográfico-performático com o uso 
de mapas, referências bibliográficas e de outras fontes de informações históricas, 
como também, de pesquisas nas ruas sobre o conhecimento da população acerca os 
rios e nascentes da Liberdade.78

Em comparação ao Rio de Janeiro, mesmo consideradas as grandes desconstruções da 

paisagem performadas no início do século XX na então capital, em São Paulo subsistem 
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poucos vestígios de elementos naturais, e até mesmo a topografia original se oculta, 

substituída pela nova topografia dos edifícios e pela casca de infraestrutura de que se precisa 

revestir o meio natural para proporcionar conforto e funcionalidade (na maior parte das vezes, 

sem sucesso, ou, ao menos, não acessível a todos). 

Ainda que a cidade do Rio de Janeiro seja representada e reconhecida por sua relação 

com a paisagem, seu cartão-postal mais consensual, o Cristo Redentor, é uma obra de 

arquitetura, escultura e engenharia. Imaginado desde o Império, objeto de concurso em 1921, 

campanha e abaixo-assinado em 1922, foi construído sem embaraço e inaugurado em 1931 

sobre uma das mais visíveis formações rochosas da paisagem do Rio de Janeiro, onde antes se 

localizava o singelo e diminuto Mirante Chapéu-de-Sol (Imagem 60). Sua instalação nos dias 

de hoje constituiria crime ambiental, e não seria permitida, mas vale lembrar que uma década 

antes, sem nanhuma consideração ambiental (ou ainda: escusada por justificativas de 

saneamento), o Morro do Castelo tinha sido definitivamente apagado da paisagem da cidade. 

Dada sua condição múltipla, de monumento municipal, nacional e mundial, no entanto, 

qualquer dano a sua integridade nos dias de hoje é passível de configurar crime ambiental, 

como ocorreu em 2010, quando foi pichado, e em 2018, quando uma enorme bandeira ligada 

a grupos conservadores de direita foi instalada no paredão rochoso do Corcovado, parte do 

Parque Nacional da Tijuca. ￼ condição múltipla, de monumento municipal, nacional e mundial, 

no entanto, qualquer dano a sua integridade nos dias de hoje é passível de configurar crime 

ambiental, como ocorreu em 2010, quando foi pichado, e em 2018, quando uma enorme 
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bandeira ligada a grupos conservadores de direita foi instalada no paredão rochoso do 

Corcovado, parte do Parque Nacional da Tijuca.79 (Imagem 61)

O tombamento do Rio de Janeiro pela Unesco como paisagem cultural em 2012 

representa de forma clara essa inevitabilidade da relação entre natureza e ação humana nesse 

sítio, considerada como característica singular de interação entre meio natural e processado. 

Esta particularidade, já mencionada na análise de Marx e Hollanda feita previamente sobre o 

Rio de Jsneiro, sua formação e sua relação com a paisagem, é de fundamental importância 

para esse estudo.

O meio natural resiste, por vezes, apenas em topônimos: quando se diz “da Penha à 

Lapa”, resistem no discurso as formações naturais da “penha”, pedra, penhasco, e da “lapa”, 

caverna, gruta. A paisagem se dá então pela memória, não pela visão. De ambas as lapas nada 

resta que as defina; quanto às penhas, a Penha do Rio é mais visível do que a Penha de São 

Paulo, ainda que ambas sejam originalmente alterações topográficas significativas da 

paisagem. Características estruturais, materiais, de ocupação física e cultural fazem com que a 

Penha do Rio seja mais paisagem do que cidade, oposto do que ocorre na Penha de São Paulo, 

mais cidade do que paisagem (Imagens 62 e 62a).

Considerada a questão dos rios desaparecidos de São Paulo mencionada há pouco, o 

principal elemento significativo da paisagem paulistana sofre o mesmo processo destrutivo. 

Espécie de margem contínua da cidade, o Rio Tietê, presente desde sempre na leitura original 

da paisagem de São Paulo, elemento estruturante na penetração no território e configurador de 
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grupo que assumiu a autoria e responsabilidade pela instalação de uma bandeira de grandes dimensões na 
encosta do Corcovado. Ele poderá ainda responder por crime ambiental. Os escaladores que instalaram a 
bandeira perfuraram a rocha desrespeitando os procedimentos definidos pelo Parque Nacional da Tijuca para 
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ICMBio, o processo será encaminhado ao Ministério Público Federal para possível apresentação de denúncia por 
crime ambiental. Outros participantes da ação também poderão ser responsabilizados. A alteração do aspecto de 
local com valor paisagístico especialmente protegido por Lei é crime previsto no artigo 63 da lei de Crimes 
Ambientais (Lei 9605/1998). A multa de 100 mil está baseada no artigo 73 do decreto 6514/2008, que define o 
valor da multa para essa infração entre 10 e 200 mil reais, agravado por se tratar de unidade de conservação 
federal, tendo o valor dobrado conforme o artigo 93 do mesmo decreto. O Penhasco do Corcovado é tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio nacional, assim como 
todo o Parque Nacional da Tijuca. Além disso, o monumento do Cristo Redentor e seu entorno são tombados 
pelo município do Rio de Janeiro e todo o Parque Nacional da Tijuca compõe o sítio reconhecido pela Unesco, 
em 2012, como patrimônio mundial na categoria paisagem cultural.

ICMBio multa responsável por bandeira no corcovado
Matéria publicada no Portal do ICMBio em 10 de Maio de 2018. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/
portal/ultimas-noticias/20-geral/9619-icmbio-multa-responsavel-por-bandeira-no-morro-do-corcovado>



um imaginário da província e depois do estado, sofreu similar desconstrução ao Morro do 

Castelo. Se não um completo apagamento, sofreu a vulgarização de suas características de 

ente ambiental e de paisagem, transformado em canal de transporte de esgoto e resíduos 

urbanos, desconsideradas suas potenciais funções de transporte urbano, lazer e balneário da 

cidade. Morto como paisagem, completando um ciclo de destruição iniciado ainda no século 

XIX. Mário de Andrade, em seu poema A Meditação sobre o Tietê, de 1945, retrata o rio que 

se debate em meio ao crescimento da cidade, estreita-se nas margens constrangidas e 

mergulha, introspectivo, para o interior do território, percorrendo curvas que nem mesmo 

existem mais: 

(...)Vem de trás o estirão. É tão soluçante e tão longo,

E lá na curva do rio vêm outros estirões e mais outros,

E lá na frente são outros, todos soluçantes e presos

Por curvas que serão sempre apenas as curvas do rio.

Há de todos os assombros, de todas as purezas e martírios,

Nesse rolo torvo das águas. Meu Deus! meu

Rio! como é possível a torpeza da enchente dos homens! (…)

Ondas, a multidão, o rebanho, o rio, meu rio, um rio

Que sobe! Fervilha e sobe! E se adentra fatalizado, e em vez

De ir se alastrar arejado nas liberdades oceânicas,

Em vez se adentra pela terra escura e ávida dos homens,

Dando sangue e vida a beber. (…)80

A partir do município de Mogi das Cruzes, a 45 km da nascente em Salesópolis, o rio 

passa a receber aportes sucessivamente crescentes de esgotos industriais, até atingir um dos 

muitos pontos críticos de poluição, junto à foz do Rio Tamanduateí (outro exemplo clássico 

de destruição praticamente irremediável de elemento da paisagem urbana paulistana). A partir 

da região metropolitana de São Paulo, o Tietê se afasta da cidade que ajuda a destruí-lo. A 

caminho de novas terras ele começa a se recuperar novamente como elemento da paisagem, o 

que efetivamente volta a acontecer no município de Barra Bonita, gerando até mesmo 

atividades turísticas e de lazer associadas à fruição da paisagem do rio e suas belezas (naturais 

ou construídas, como hidrelétricas, comportas, eclusas e represamentos de água resultante das 

instalações de geração de energia elétrica). 
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Esta condição de renovação endógena de suas condições ambientais, no entanto, vem 

sofrendo com o aporte de novas cargas de poluição, muitas delas provenientes do próprio 

volume de resíduos gerado pelas atividades turísticas ao longo deste trecho urbano. O 

município de Mogi das Cruzes, a 45 km da nascente em Salesópolis, o rio passa a receber 

aportes sucessivamente crescentes de esgotos industriais, até atingir um dos muitos pontos 

críticos de poluição, junto à foz do Rio Tamanduateí (outro exemplo clássico de destruição 

praticamente irremediável de elemento da paisagem urbana paulistana). A partir da região 

metropolitana de São Paulo, o Tietê se afasta da cidade que ajuda a destruí-lo. A caminho de 

novas terras ele começa a se recuperar novamente como elemento da paisagem, o que 

efetivamente volta a acontecer no município de Barra Bonita, gerando até mesmo atividades 

turísticas e de lazer associadas à fruição da paisagem do rio e suas belezas (naturais ou 

construídas, como hidrelétricas, comportas, eclusas e represamentos de água resultante das 

instalações de geração de energia elétrica). Esta condição de renovação endógena de suas 

condições ambientais, no entanto, vem sofrendo com o aporte de novas cargas de poluição, 

muitas delas provenientes do próprio volume de resíduos gerado pelas atividades turísticas ao 

longo deste trecho urbano.81 A paisagem do Rio de Janeiro que era de rocha e mar se 

perpetuou e impôs; a do Morro do Castelo, sedimentar, não sobreviveu. A paisagem de argila 

e várzea de rio de São Paulo se esvaiu e moldou; o rio, retificado e canalizado, desconectou-se 

da percepção da paisagem. Cada cidade se apresenta de forma única; vê-se a paisagem de 

modo distinto em cada uma delas.

A presença da natureza dentro dos espaços da cidade, sejam estes remanescentes ou 

recriados, portanto, nem sempre é suficiente para despertar uma percepção mais afetiva da 

paisagem. A presença do corpo na paisagem pode não encontrar espaço dentro da lógica de 

produção, consumo e acumulação contínuas que estruturam as relações na cidade, chegando 

mesmo a constituir ruídos e distúrbios na rotina estabelecida. O corpo não-produtivo, ocioso 
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tratamento e de fertilizantes agrícolas na água servem de nutriente para as plantas, o que acelera o desequilíbrio 
ambiental. Matéria publicada em 22/09/2015.
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ou em intervalo de produção, não tem espaço no espaço construído das cidades brasileiras, 

exceto em situações de ruptura. O corpo do artista é uma ruptura no estado geral das coisas, 

ao se colocar como elemento lúdico, destituído de função outra que não o gozo, a dúvida ou o 

desafio. A presença do corpo do artista é aspecto comum a várias ações que serão objeto de 

análise neste trabalho. Analisando a presença do corpo na paisagem não só como espectador, 

mas também como agente transformador e criador, pode-se relacionar artistas visuais que 

estruturam sua obra utilizando a presença do corpo humano e seus vestígios e permanências 

como poética e linguagem. 

As artes do corpo foram tema da disciplina EHA5729 – O Corpo Urbano e suas 

Performances (ministrada por Arthur Hunold Lara, cursada dentro do programa em que se 

situa esta pesquisa), enfocando a performance e outras modalidades de ações artísticas em 

contexto urbano e suas interações com o espaço construído.  Através da análise da presença 

do corpo do artista na produção da arte, foi possível destacar sua utilização como obra, como 

instrumento e como processo, seu potencial de transformação próprio e do entorno e seu 

caráter de instabilidade como ferramenta na interface entre o material e o o imaterial, 

possibilitando a comparação entre linguagens mais urbanas e tecnológicas em performance e 

ações inseridas em paisagem não-urbana, com linguagens próximas do fazer artístico manual 

e à inserção do corpo desguarnecido na paisagem. 

A ação performática Pássaros Subterrâneos, realizada pelos alunos inscritos na 

disciplina foi o resultado de criação coletiva proposta ao longo do semestre letivo. Consistia 

em ação coordenada de presença corporal dos alunos performers associada a uma 

ambientação sonora, dentro de um vagão do metrô da Linha Azul de São Paulo, no horário da 

tarde. A ação buscava uma alternativa delicada de envolvimento do público presente através 

de uma ação lúdica e não anunciada, que consistia na preparação prévia de diferentes 

gravações de cantos de pássaros que seriam tocadas individualmente, em repetição, a partir de 

falantes ocultos junto ao corpo dos performers. Estes obedeceriam a uma coreografia 

previamente definida, estando cada dupla em uma estação do metrô, de onde entrariam, a cada 

estação atingida pela composição, integrando gradualmente o grupo. 

Pretendia-se, com a introdução de elementos físicos e sonoros alheios à lógica do 

espaço e do protocolo de uso do transporte coletivo, provocar certo estranhamento, ingênuo e 

inofensivo, através da memória sonora dos cantos de pássaro e da presença insólita de uma 
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menina portando uma gaiola vazia. Vazia de pássaros, mas plena de significados, a gaiola 

remetia ao próprio espaço confinado do vagão, por sua vez inserido em outro espaço 

confinado, o túnel, gigantesco buraco de minhoca sepultado sob os estratos sucessivos de 

elementos naturais e construídos cujo arranjo desorganizado produz o que chamamos de 

cidade. Com a intenção de deslocar o tempo e o espaço internos ao vagão (opressivo enquanto 

rotina e diminuto enquanto continente), sugeria-se uma ruptura sutil: pássaros entrariam aos 

pares no vagão a cada parada em estação, seu canto soando assim que o vagão partisse. A cada 

entrada de novos performers, o som iria crescendo em complexidade, com a mistura dos 

diversos cantos, enquanto a menina com a gaiola passearia pelo vagão. O processo se repetiria 

até que tivessem entrado todos os participantes, e na estação marcada para o final da ação, 

todos os pássaros/pessoas deveriam sair do vagão, como uma revoada sonora, encerrando a 

ruptura e devolvendo o vagão ao seu próprio tempo/espaço. 

A provável sensação de ausência após a partida do grupo, a incerteza permanente da 

origem do canto dos pássaros durante o processo e a empatia do usuário submetido ao 

processo eram as apostas do conceito. A experiência seria documentada em foto e vídeo, por 

mais de um integrante do grupo. Após a ação, iríamos entrar em contato com o Metrô, 

comunicando o experimento. Ocorre, no entanto, que a ação não foi concluída, devido a 

reações encontradas no público presente, que, se não foi unânime em hostilizar a ação, 

constituiu parcela considerável dos passageiros. Apesar da adesão de grande parte dos 

presentes, em especial mulheres e crianças, houve hostilidade real vinda de alguns homens 

desde o início do som dos pássaros, o que resultou em expressões exaltadas e agressivas, com 

palavrões, em voz alta, culminando na reclamação formal de um passageiro, que denunciou a 

ação ao Metrô pelo SMS Denúncia, ao perceber que o evento estava sendo documentado. Na 

estação seguinte nosso grupo foi abordado pelos seguranças, que obrigaram todos os 

integrantes a descer do vagão. Ao mesmo tempo, as câmeras partiam em segurança com dois 

integrantes, mas tiveram que retornar ao local do que já era então uma ocorrência quase 

policial, resultado da intransigência do denunciante, que insistia em ver as imagens e apagá-

las caso tivesse sido registrado. O transtorno se alongou por pelo menos uma hora, com a 

necessidade de identificação dos participantes e registro da ocorrência.

Considerado o plano original, a ação efetuada pode ser considerada ao mesmo tempo 

um fracasso e um sucesso. Como ação completa, em termos de execução, da conclusão das 
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etapas previstas e da obtenção de resultados plásticos e cênicos, pode ser considerada um 

fracasso. Em termos de eficácia enquanto experimento social urbano, obtenção de reações 

espontâneas do público presente e imprevisibilidade dos resultados, pode ser considerada um 

sucesso. Qualquer ação, mesmo que efêmera e indelével, deixa impressa na superfície espaço-

temporal da cidade uma marca. Ainda que esse efeito pareça se perder na escala dos eventos 

rapidamente tornados passado, das intervenções fatalmente abandonadas, algo sobrevive a 

essa obsolescência inexorável: fragmentos de ruído, reverberações breves e individuais, 

memórias que duram segundos. Tudo está em constante redesenho.

1.6.2 Lazer, prazer, esporte e trabalho 

Em grande escala, em São Paulo esse redesenho da paisagem se dá de forma 

organizada com a expansão da economia cafeeira, a partir de modelos urbanísticos e 

paisagísticos europeus, ao gosto das elites politicas e financeiras locais. No Jardim da Luz, o 

primeiro espaço público de caráter paisagístico da cidade de São Paulo, pode-se traçar um 

percurso de análise sobre o uso atual do parque como espaço de fruição e de visibilidade, 

como espaço de ver e ser visto e de misturar-se à paisagem construída, como espaço de lazer 

mas também de trabalho, através da observação de aspectos de morfologia e artialização do 

espaço que possam lançar luz e olhar sobre a relação entre corpo e paisagem, e sua situação 

ambígua de vigilante e vigiado.

O Jardim da Luz surgiu de uma determinação real em 1800, destinado a ser um viveiro 

de plantas para suprir a cidade que crescia e precisava de melhoramentos. São Paulo contava 

na virada do século XVII para o XVIII com menos de 20.000 habitantes, número estimado, 

dado que o primeiro censo oficial na cidade foi feito em 1872, apontando pouco mais de 

30.000 pessoas. A necessidade de preenchimento dos espaços públicos com espécies vegetais 

demonstra uma especialização de um tecido urbano a que se preparava para deixar de ser um 

aglomerado colonial marcado pela passagem de tropas de mulas para se tornar uma cidade 

imperial. 

Distante cerca de um quilômetro do sítio central da cidade em direção ao norte, 

cercado por chácaras e fora da mancha urbana, o jardim aparece pela primeira vez 

cartograficamente retratado como corpo paisagístico da cidade, na Planta da Imperial Cidade 
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de São Paulo, de Felizardo e Costa, de 1810. (Imagem 63) Neste mapa o parque aparece 

como uma genérica área quadriculada, cujo único destaque era uma cruz onde futuramente 

seria construído o Lago da Cruz-de-malta. A própria existência de um parque urbano na 

cidade à época era controversa, como comprovam os registros da Câmara Municipal de São 

Paulo, que demonstram a oposição aos vereadores à sua ampliação, alegando questões de 

segurança:

(...) não ser conveniente ao bem público que dentro de uma cidade, que para o futuro 
pode vir a acrescer muito hajam tão espaçosas praças pelos danos que podem 
resultar, assim à acomodação do povo como os outros, que se podem praticar no 
meio de grandes praças em que facilmente se pode atacar na noite a quem por elas 
passa. conveniente ao bem público que dentro de uma cidade, que para o futuro pode 
vir a acrescer muito hajam tão espaçosas praças pelos danos que podem resultar, 
assim à acomodação do povo como os outros, que se podem praticar no meio de 
grandes praças em que facilmente se pode atacar na noite a quem por elas passa.82  

Antes desse momento, o parque não existia enquanto imagem documentada, e na falta 

de uma pesquisa específica sobre sua morfologia, pode-se apenas especular como teria se 

dado a evolução deste trecho da natureza, desde a forma orgânica original de sua massa 

arbórea de espécies nativas até esta morfologia, com função de viveiro, mas também com 

passeios entre a vegetação. Este desenho da paisagem em quadras regulares e simétricas do 

viveiro evolui para o desenho posterior do parque, e revela o recorrente desejo de 

conformação da natureza e reprodução de uma ordem cartesiana, que pretendia sobrepor a 

forma da cidade à forma da natureza, promovendo uma urbanização até mesmo da paisagem 

que se pretendia natural. 

Grande parte da área de aproximadamente 10,5 hectares do então Horto Botânico era 

composta pelos passeios, podendo-se geometricamente estimar em torno de 25% a área 

ocupada por estes. Além da evidente separação (dentro de uma área urbana que se propõe a 

celebrar e reconstituir a natureza) entre o que é natureza confinada, e o que é passeio para o 

público apreciá-la, chama a atenção a grande área para circulação. 

A tendência de parques abertos para fruição da população e para a proteção da 

natureza afetada pela ocupação humana é uma tendência europeia decorrente da urbanização 

acelerada das cidades afetadas pela Revolução Industrial. Após algum lapso esperado de 

tempo, logo é adotada na América e segue na virada entre o século XIX e o XX, por exemplo 
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nas remodelações de São Paulo e Rio de Janeiro, proporcionando espaço de lazer e passeio à 

população urbana crescente:

Para o naturalismo da proteção da natureza do século passado, a única forma de 
proteger a natureza era afastá-la do homem, por meio de ilhas onde este pudesse 
admirá-la e reverenciá-la. Esses lugares paradisíacos serviriam também como locais 
selvagens, onde o homem pudesse refazer as energias gastas na vida estressante das 
cidades e do trabalho monótono. Parece realizar-se a reprodução do mito do paraíso 
perdido, lugar desejado e procurado pelo homem depois de sua expulsão do Éden.83 

Assim, para melhor abrigar a visitação, a partir de 1825 o horto é reformado aos 

moldes dos jardins aristocráticos franceses, e passa a ser aberto à população, sendo 

transformado em passeio público ao mesmo tempo em que preserva sua função de viveiro de 

mudas para abastecimento da cidade. Abrigar a visitação, a partir de 1825 o horto é reformado 

aos moldes dos jardins aristocráticos franceses, e passa a ser aberto à população, sendo 

transformado em passeio público ao mesmo tempo em que preserva sua função de viveiro de 

mudas para abastecimento da cidade.84  

Em 1860 o jardim cede terreno à futura ferrovia, em área que corresponde ao espaço 

hoje compreendido entre o limite dos gradis atuais até a Rua Mauá, perdendo parte de seu 

desenho simétrico. A partir da chegada da ferrovia, em 1865, a região da Luz passa a ser a 

nova porta de entrada na cidade, o que aumenta muito o público do jardim. Uma planta de 

1868 mostra que o jardim não sofreu maiores alterações morfológicas nos primeiros quarenta 

anos de atividades, aos poucos caindo no gosto da população da cidade. Alcançou seu apogeu 

durante a virada do século, após sucessivas remodelações e ampliações, cedendo espaço em 

1897 para a construção do Liceu de Artes e Ofícios. Diante da aproximação da cidade, seu uso 

foi sendo adaptado e ressignificado, sendo hoje cenário de convívio de usos diversos, muitas 

vezes conflitantes e inusitados, como veremos.

Situado ao lado da Casa de Correição, finalizada em 1852, o jardim da Luz desde 1833 

utilizava o trabalho dos presos nas atividades de construção e manutenção, a partir de decisão 

expressa do Conselho Provincial de São Paulo publicada nesse ano. Considerando-se o fato de 

que o trabalho escravo era plenamente vigente neste período, e base das relações produtivas e 

comerciais do país, a utilização de condenados para esse fim não causa estranhamento. A 
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“correção”, recuperação do indivíduo através de novas práticas, era a tônica da instituição. A 

transformação do indivíduo seria obtida a partir do trabalho, e, neste caso, o trabalho de 

transformação da paisagem. Desta forma, a manutenção do deleite da paisagem oferecida aos 

cidadãos de bem era garantida pelo esforço compulsório dos cidadãos isolados do convívio 

social a partir de seus delitos. Esta pode ser considerada naquele momento uma das funções 

do Jardim da Luz.85 

Considerando o uso do ambiente natural para descanso do corpo, deleite dos sentidos, 

aproximação com o divino que há na natureza (segundo a concepção de diversas religiões), e 

recomposição das forças para o trabalho, de acordo com o nascente socialismo utópico do 

século XIX, a situação do trabalho forçado neste meio tem algo de insólito: a partir dessa 

prática, o indivíduo que tem momentaneamente sua privação de liberdade relaxada, recebe 

essa benesse não para desfrute do ambiente natural, como o banho de sol regulamentar 

oferecido ao preso, mas para que seu corpo, que trabalhará forçado em um ambiente que para 

outros é de prazer e descanso, produza um valor, representado por um produto que é a 

transformação da paisagem, através da composição e embelezamento do jardim. 

Esta utilização compulsória do corpo é resultado de um processo de exploração de 

força produtiva de um corpo poderoso de Estado sobre um corpo vulnerável de indivíduo, este 

por aquele julgado, condenado e sobre o qual o Estado pode dispor segundo a sua vontade, 

aqui representada pela Câmara Provincial de São Paulo. O poder exercido sobre o corpo do 

preso, que se desgasta no ambiente em que outros corpos se refarão, deleitarão e descansarão, 

transforma esta relação abusiva em uma ação entre corpos na paisagem. O corpo do Estado 

transforma o corpo da paisagem usando o corpo do preso. 

Algum paralelo entre trabalho forçado no jardim público e a prática esportiva ao ar 

livre é possível, principalmente em relação a esportes radicais: estes subvertem a paisagem 

como locus de contemplação e a transformam em locus de ação; trocam o descanso planejado 

pela fadiga programada, mantendo o prazer dos sentidos como constante, e com o adicional 

potencial de estimulação química extra dos sentidos com a aceleração do metabolismo 

corpóreo causada pela atividade, e a liberação de neuro-hormônios como a endorfina e a 

serotonina, responsáveis por acréscimo de sensação geral de satisfação e prazer no corpo. 
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Pode-se dizer que nesta modalidade de ação na paisagem o corpo tem um ganho de satisfação 

através da superação de limites impostos pelo meio físico ao desempenho do corpo humano. 

Além de ser considerada a gênese do conceito de paisagem no Ocidente, a data de 

subida de Petrarca ao Mont Ventoux (dia 26 de abril de 1336) “movido unicamente pelo desejo 

de ver um monte reputado por sua altura” (nas palavras do próprio Petrarca) é uma das datas 

comemoradas pelos praticantes do alpinismo, prática esportiva de alta montanha que exige 

grande preparo físico, e, em condições extremas, pode envolver risco de morte pela exposição 

do corpo aos elementos, temperaturas e asperezas indesejáveis, compulsórias à presença deste 

corpo em paisagens não habituais. A superação da paisagem pelo corpo como metáfora da 

elevação espiritual e ascese também se revelam na carta (que já teve outro trecho citado na 

introdução deste trabalho) em que Petrarca descreve sua subida ao monte e as experiências ali 

vividas, aqui descritas a partir das sensações do corpo: 

O único obstáculo era a natureza do terreno. Num pequeno vale encontramos um 
velho pastor que tentou de mil maneiras nos dissuadir de subir, contando-nos que ele 
também, cinquenta anos antes, impelido pelo mesmo ardor juvenil, subiu até o 
cume, e que disto não resultou nada além de suor e lágrimas, o corpo e a roupa 
despedaçados pelas pedras e espinhos, e que ele jamais ouvira falar de outros, antes 
ou depois dele, que tivessem tentado uma expedição semelhante. (...) Mal tínhamos 
deixado o desfiladeiro e eu, esquecido de minhas perambulações precedentes, senti-
me de novo tentado a descer, e, ao atravessar novamente o vale à procura de um 
caminho plano, lancei-me em graves dificuldades. Queria adiar a fadiga da subida, 
mas a natureza não cede à vontade humana, e é impossível a um corpo ganhar as 
alturas descendo. Em suma, em curto espaço de tempo, sob o riso de meu irmão e 
sob meu abatimento, isto me aconteceu três vezes ou mais. Desencorajado, 
frequentemente me sentava em alguma cavidade, e ali, passando rapidamente das 
coisas do corpo àquelas do espírito, fazia reflexões do tipo “O que tentaste hoje 
tantas vezes escalando esta montanha se repetirá, para ti e para todos aqueles que 
quiserem chegar à beatitude; se os homens não se dão conta disto com facilidade, é 
porque os movimentos do corpo são visíveis, enquanto os do espírito são invisíveis e 
escondidos.86 

O risco de dano ao corpo, seja pela queda ou pela exposição do corpo aos rigores dos 

elementos e do clima, está associado à prática esportiva em percursos extremos, recorrente no 

alpinismo, podendo resultar não apenas na morte como no próprio desaparecimento físico do 

corpo, seja pela impossibilidade de encontrá-lo em situações de tempestades, deslizamentos 

de neve e rochas, seja pela mera inviabilidade de se resgatar o corpo localizado de volta ao 

ambiente urbanizado, para sepultamento e cerimônias religiosas, o que por si só constituiria 

outro risco, expondo outros corpos, os dos encarregados da tarefa, ao mesmo destino. Tanto as 

funções de resgate ou de guias para esse tipo de atividade extrema são geralmente realizadas 
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por indivíduos locais, socialmente menos favorecidos que os praticantes das modalidades 

esportivas, mas estrutural e funcionalmente mais adaptados aos contornos e dificuldades da 

paisagem do que estes. 

No texto de Petrarca, essa figura aparece simbolizada pelo velho pastor, cuja presença 

cotidiana no monte, assumido este como seu local de atividade produtiva (forçada e 

compulsória pelas condições sociais e pelas necessidades técnicas do pastoreio e busca por 

fontes de alimento para os rebanhos) vulgariza o ato singular de Petrarca, transformando a 

aventura transcendental em um capricho de dândi. Da mesma forma pode-se fazer o paralelo 

com a figura dos sherpas, guias locais habilidosos e integrados à paisagem do Himalaia, 

contratados para suprir a limitação sensorial (de localização e deslocamento) e física (de força 

e resistência) dos turistas e esportistas estrangeiros, performando o trabalho mais árduo de 

carga e locomoção de equipamentos (Imagem 64). 

A própria prática de atividades esportivas em sítios longínquos, fora dos centros 

urbanos e de acesso difícil já situa como socialmente privilegiado o adepto da prática, por 

fatores como a possibilidade de disponibilizar seu tempo em uma atividade a princípio 

considerada não-produtiva (ainda que eventualmente em busca de fama pessoal associada a 

alguma conquista esportiva considerável) e o alto custo e a logística difícil associada a tais 

práticas. A própria ideia de viagem de turismo, deslocamento não associado a atividade 

produtiva, apenas com intuito de lazer, afastamento do cotidiano ou mera fruição da paisagem 

já se caracteriza como diferenciador social, o que se perpetua até os dias de hoje: 

O movimento crescente que mencionamos tem, porém, a partir do século XVI, 
contornos mais nítidos. Acerenza relata-nos o aumento do interesse por conhecer 
novos povos e lugares como fruto da curiosidade despertada pelas grandes 
navegações marítimas. Nessa época, segundo esse autor, recomendava-se aos jovens 
da nobreza e da “classe média” inglesa viajar pelo continente a fim de completar 
seus conhecimentos e ganhar experiência pessoal. Em que pese a veracidade desses 
fatos, convém lembrar ue a mera curiosidade de se conhecerem outros povos 
representava apenas um de muitos fatores de deslocamento, mas sozinho talvez 
pouco efeito produzisse, numa eepoca em que o ato de viajar prendia-se à noção de 
aventura e conquista de fortuna. O jovem fidalgo, muito antes do século XVI, saía 
da casa paterna em busca de motivos para provar sua coragem, e, mais do que isso, 
para enriquecer no exercício da bravura.87

Viagens turísticas regulares são símbolo de sucesso pessoal e grande parte da 

construção e veiculação de imagens em rede atualmente se direciona a mostrar que se está 

fazendo algo divertido, arriscado ou sofisticado em contexto de viagem, deslocamento 
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programado de seu locus cotidiano para lazer e descanso. Sobre o direito ao lazer em contexto 

pós-industrial, Célio Turino aponta na Sociologia Empírica do Lazer, de Dumazedier, a 

definição das diferentes situações de descanso do indivíduo produtivo:

Segundo definição de Joffre Dumazedier, (e geralmente a mais aceita na definição 
de políticas públicas), lazer seria ‘o único conteúdo orientado para a realização da 
pessoa com fim último’, um tempo em que o indivíduo ‘se libera ao seu gosto da 
fadiga, descansando; do tédio, divertindo-se; da especialização funcional, 
desenvolvendo de maneira interessada as capacidades de seu corpo e de seu 
espírito’. (…) Dumazedier também distingue quatro períodos de lazer: o lazer do fim 
do dia, o do fim de semana, o do fim do ano (férias), o do fim da vida 
(aposentadoria), e os define a partir de interesses específicos: físicos, práticos, 
artísticos, intelectuais e sociais. Tais interesses específicos dependem de 
condicionantes econômicas, sociais, políticas e culturais de cada sociedade. (…) 
Evidentemente, pessoas ricas que não necessitam do próprio trabalho para financiar 
seu lazer também curtem o lazer, nesse caso, de modo quase permanente. Seu lazer, 
entretanto, continua sendo sustentado pelo trabalho. A diferença é que esse trabalho 
é dos outros.88

Considerando-se que a paisagem, ao longo da história, passa por pelo menos três 

grandes momentos conceituais, a paisagem utilitária, a paisagem estética e a paisagem 

holística, vemos o Jardim da Luz ocupando simultaneamente as funções de paisagem utilitária 

e paisagem estética desde seu momento inaugural, o que prefigura seus complexos usos 

múltiplos futuros, atuais, dos quais trataremos aqui:

Na antiguidade a visão de paisagem estava relacionada à utilidade e à estética. Um 
exemplo de utilidade da paisagem é o aproveitamento da vazante do rio Nilo pelo 
povo egípcio e a observação astronômica para fins agrícolas. Selecionavam-se os 
elementos da paisagem para compor o cenário das cidades, uma vez que as florestas, 
naquela época, eram praticamente excluídas e temidas. Podemos citar o caso de 
Roma, que construiu seus jardins públicos sem muitos elementos naturais. (…) A 
finalidade estética surgiu praticamente a partir do século XV, representada através de 
pintores e artistas, que associaram a ela vínculos emocionais e afetivos. De modo 
geral, a noção de paisagem, tanto utilitária como estética, foi entendida 
diferentemente a depender da cultura de cada grupo social diante dos desafios da 
paisagem natural. A sistematização que levou ao conceito de paisagem somente se 
iniciou com Humboldt, na Alemanha, no século XVIII.89 

A presença estética da paisagem construída, evoluindo das espécies nativas brasileiras 

até chegar a um espetáculo de curiosidades exóticas mundiais ainda no século XIX, composta 

por conjuntos paisagísticos com lago, aquário, gruta com estalactites, mirante, fontes e 

conjuntos escultóricos como a Herma de Garibaldi, predomina sensorialmente sobre a 

funcional (seja ela a do trabalho, seja a de suprimento de mudas) durante grande parte da 

história do jardim. A instalação dos corpos escultóricos na paisagem em 1886 introduz a 
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escala humana na paisagem natural, e a ordem de beleza clássica contribui nesta idealização 

do contato com a natureza como possibilidade de elevação espiritual.

Esta junção entre a composição escultórica, desenhada, da própria paisagem, também 

característica do estilo paysager predominante, e a introdução de esculturas se repete ao longo 

do tempo de existência do jardim, e se recupera a partir de 1999, quando é inserido o conjunto 

escultórico original do lago após os trabalhos de restauro, e a ele se soma um grande acervo 

permanente de 19 esculturas de autores nacionais e internacionais ao longo dos principais 

passeios do jardim, em convênio entre a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e a 

Pinacoteca do Estado.

Apesar de grandemente celebradas (e até hoje grande foco de atenção dos usuários do 

jardim), e acompanhadas de exposição temporária no ano 2000 com mais de 100 esculturas 

expostas ao ar livre no jardim, o conjunto escultórico permanente (a despeito da excelência 

individual da maioria das obras) apresenta obras fora de contexto, algumas com escala 

inadequada ao espaço público, ou simplesmente ao locus escolhido, muitas apenas situadas ao 

largo do percurso, como se fossem espécimes vegetais deslocados de seu contexto 

geomorfológico, um reflexo do acervo de espécies do parque, que funciona como horto de 

curiosidades da botânica mundial, mas cuja lógica aplicada ao conjunto escultórico se revela 

ineficiente como fio condutor entre as obras (Imagens 65 e 66). 

Ainda que a validade de cada obra possa ser reconhecida, dada a lista de artistas 

presentes no parque, resta uma sensação de desconexão em relação ao conjunto. Não se 

percebe critério que as una, seja cronológico ou de interação com seu entorno imediato. 

Percebidos como enclaves artísticos em meio ao percurso, perde-se, certamente, a 

oportunidade de um diálogo entre o corpo da obra e a paisagem da qual este corpo poderia ser 

adjetivo, não apenas aposto. Assim, mesmo correndo o risco de ser literal, é possível 

reconhecer que algumas obras poderiam estabelecer, se não relações de conjunto, sinapses 

com o território imediato que as envolve: obras como Craca, de Nuno Ramos, bastante 

pertinente em sua materialidade grosseira e rica, repleta de elementos naturais que facilmente 

encontrariam ressonância junto ao lago, por exemplo, como acúmulo de resíduos que se 

liberta, excesso que se projeta em direção ao frequentador. Poderia ainda ocupar algum lugar 

de maior interação tátil e sonora com o público, dada sua materialidade de metal, ou onde 

constituísse obstáculo transponível ao percurso em alameda. Isolada em um gramado, com o 
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acesso (se não impedido) dificultado, perde potência. Outra versão da obra, parte do acervo do 

MAM, sofre da mesma patologia expositiva, apesar da escala em campo aberto em que se 

encontra (Imagens 67 e 68). Não parece configurar arte na paisagem, pois não estabelece 

relação de tensão com o entorno. Apenas está (não é) na paisagem.

Esta pouca ambição em termos de implantação acomete outras obras, abrangendo 

praticamente todo o acervo, com raras exceções. A obra sem título de Elisa Bracher, composta 

de ciclópicas toras de madeira que brotam como se expulsas pela pressão do subsolo, ou 

despejadas do céu, ocupa espaço na circulação acessível aos visitantes, abrindo mão de seu 

potencial de monumento em troca de uma relação afetiva com o visitante, convidando a uma 

interrupção do percurso flanneur do XIX que a vista do edifício da Pinacoteca sugere. 

Expondo sua superfície ao toque e deixando perceber a intensidade aromática do angelim 

lavrado de que é feita, constitui uma experiência sensorial múltipla. Estará em situação ainda 

mais favorável quando se inaugurar a Pina Contemporânea, ala da Pinacoteca que será 

sediada no antigo edifício do Grupo Escolar Prudente de Moraes, cujo meio caminho essa 

obra ocupa. 

Assim como a de Nuno Ramos, no entanto, a obra de Bracher tem uma versão que faz 

parte do acervo MAM. Igualmente localizada em espaço aberto, sua inserção faz, no entanto, 

muito menos sentido enquanto relação com o local, a escala e até mesmo o modo como a obra 

toca o solo: uma diminuta base de concreto a delimita e circunscreve, isolando-a da terra (e da 

Terra). Ainda que ocorra uma aproximação formal entre essa obra e o obelisco do mausoléu 

da Revolução de 30, entrevisto à distância em meio à vegetacão do parque do Ibirapuera, a 

fruição da obra é limitada.  (Imagens 69 e 70). 

A paisagem aparentemente natural que hoje nos recebe no Ibirapuera, assim como na 

Luz (e em muitos outros parques, como o Central Park de Nova Iorque) também é construção 

humana. Até sua destinação para a construção do parque, o terreno alagadiço e fragmentado 

(de posse da Prefeitura desde 1890, como terra devoluta) era ocupado por habitação de baixa 

renda em condições precárias de salubridade: paisagem aparentemente natural que hoje nos 

recebe no Ibirapuera, assim como na Luz (e no Central Park de Nova Iorque) também é 

construção humana. Até sua destinação para a construção do parque, o terreno alagadiço e 

fragmentado (de posse da Prefeitura desde 1890, como terra devoluta) era ocupado por 

habitação de baixa renda em condições precárias de salubridade: 
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Em 1918, o então prefeito Washington Luis divide em lotes parte desse terreno, no 
intuito de desenvolver os arredores, acompanhando uma tendência que já havia se 
instaurado com a Companhia City ao lançar o Jardim América. O loteamento 
aprovado pela Lei n° 2.122 de 1918, cujos terrenos foram vendidos em hasta 
pública, hoje compreende o Bairro Jardim Lusitânia. Com a mudança de governo, 
foi na gestão de José Pires do Rio na Prefeitura de São Paulo que se pensa pela 
primeira vez na construção de um grande parque público “útil à higiene da 
população urbana” e: ‘situado na planície que começa no sopé da colina da avenida 
Paulista, e fica entre o fim da rua Brigadeiro Luiz Antônio, a Estrada de Santo 
Amaro, o córrego Uberaba, a cuja margem esquerda fica Indianópolis, limitados 
pela Vila Clementino e Vila Mariana, esses terrenos da Invernada dos Bombeiros e 
da Chácara Ibirapuera se prestam, admiravelmente, a construção de um imenso 
jardim ou parque, com área igual a do Hyde Park de Londres, igual a metade do 
Bois de Boulogne, de Paris’. Pires do Rio foi o responsável pelas ações de 
incorporação de terras ao poder público, a fim de ampliar a área destinada ao parque. 
Uma das principais ações ocorreu em 1927, com a permuta do terreno sito a Avenida 
Água Branca, atual Avenida Francisco Matarazzo, por parte da Invernada dos 
Bombeiros de propriedade do Estado. Esta permuta resultou no início do Parque do 
Ibirapuera, devido à transferência do viveiro de plantas municipais, situado no 
terreno permutado, para os terrenos do parque.90 

O parque atual, após concepções sucessivas e opostas desde o início da urbanização 

como parque, foi finalmente idealizado pelo Conde Francisco Matarazzo e pelo governador 

Lucas Nogueira Garcez em 1951 como locus comemorativo do IV Centenário da fundação da 

cidade de São Paulo, em 1954, sediou uma exposição internacional tardiamente inspirada nas 

exposições internacionais da virada do século XIX para o século XX. 

Em 20 de setembro de 1951, Cicillo Matarazzo convida formalmente os arquitetos 
Rino Levi, Oswald Bratke, Eduardo Kneese de Melo, Ícaro de Castro Mello, 
Roberto Cerqueira Cezar, Carlos Brasil Lodi, Carlos Alberto Gomes Cardim Filho e 
Alfredo Giglio, sendo os dois últimos, respectivamente, Diretor do Departamento de 
Urbanismo e Diretor do Departamento de Arquitetura da Prefeitura Municipal para 
comporem a equipe de planejamento responsável por todas as comemorações. (…) 
Os esforços da Equipe de Planejamento duraram pouco e em janeiro de 1952 seus 
membros pediram afastamento. A inviabilidade de continuação da Equipe de 
Planejamento, por questões financeiras, direcionou Cicillo Matarazo a convidar o 
arquiteto Oscar Niemeyer para a idealização do projeto. A contratação de Niemeyer 
daria, principalmente, continuidade ao estilo moderno que guiava o pensamento de 
Cicillo com relação ao projeto do parque, mesmo que se distinguisse da proposta 
anterior.91

Projetado por Oscar Niemeyer e equipe (composta por Zenon Lotufo, Eduardo Kneese 

de Mello e Hélio Cavalcanti, com colaboração de Gauss Estelita e Carlos Lemos), os edifícios 

da exposição, ligados pela marquise, são os pontos focais da visitação do parque, constituindo 

hoje importantes equipamentos culturais e museais da cidade, como o já citado Museu de Arte 

Moderna (projetado por Lina Bo Bardi sob a marquise de Niemeyer), além dos equipamentos 

hoje ocupando edifícios de autoria de Niemeyer: o Pavilhão da Bienal, a Oca, o Museu de 
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Arte Contemporânea da USP (localizado fora da mancha atual do parque) e o Museu 

AfroBrasil (respectivamente, na configuração original, Pavilhão da Indústria, de Exposições, 

da Agricultura e dos Estados). Outros edifícios remanescentes da exposição, como o 

Planetário e o Pavilhão de Cultura Japonesa, integram hoje o conjunto edificado do parque.

No caso do Parque da Luz a inserção do conjunto escultórico deixa patente, também, 

que a introdução de esculturas “de valor” ao jardim se inseria em uma lógica maior, 

neoliberal, de valoração dos espaços com atributos culturais que o qualifiquem e confiram 

distinção. A requalificação dos bairros e espaços públicos do centro através da atribuição de 

aspectos regeneradores e higienizadores à arte e à cultura é tendência que se inicia na gestão 

Mário Covas, tem seu ápice no restauro e requalificação da Estação Sorocabana, com a 

criação da Sala São Paulo de espetáculo, e desemboca no frustrado Projeto Nova Luz, extinto 

após o abandono do projeto de construção da Sala de Dança na área da antiga rodoviária da 

cidade, projeto comissionado ao escritório internacional de arquitetura Herzog & De Meuron, 

remunerado e jamais iniciado. Na mesma lógica, a construção de pavilhões expositivos no 

Ibirapuera, em 1954, cumpria um papel de costurar uma paisagem “naturalizada” através da 

justaposição de edifícios, estes sim, assumidamente construídos como obra e artefato humano. 

Esse processo de construção da paisagem não fica claro ao visitante em nenhum dos dois 

parques urbanos, e poderia ser uma oportunidade didática de reforçar a empatia do cidadão/

visitante, contribuindo para uma fruição e respeito maior à paisagem da cidade como um todo.  

Os usos atuais do Jardim da Luz, que abrigam perfis variados, são um misto de fruição 

da paisagem e da arte, atividades esportivas, fluxo constante de pessoas, exercício de 

territorialidades variadas e atividades de mercantilização do corpo e corporificação da 

mercadoria. Estes usos corporais, representados pelo esporte, pela prostituição e pelo tráfico e 

consumo de crack (que apesar de não ter seu foco principal na Luz, recebe usuários eventuais 

da vizinha região dos Campos Elíseos), de certa forma ecoam as atividades forçadas dos 

detentos na construção do parque: as fronteiras entre fruição, adição, interdição, trabalho 

físico corporal, sexual e eventualmente abusivo constituem usos tácitos, inclusivos, em que a 

vigilância, além dos funcionários de segurança, é feita pelas próprias profissionais do corpo e 

demais usuários em seus percursos: as prostitutas constituem grande parte do sistema de 

vigilância do parque. Mas não somente elas, dado que a própria paisagem, em inversão 

significativa de sentido, é elemento de vigilância: um circuito de câmeras ocultas nas árvores 

89



garante a onipresença do olhar vigilante da paisagem sobre os frequentadores do parque. A 

paisagem que vemos também nos vê.

A permissividade de usos dos espaços públicos da cidade vai cambiando ao longo do 

tempo. Em imagem de Claude Lévi-Strauss captada durante sua estada na cidade de São 

Paulo (entre 1935 e 1939, portanto), quando assumiu a cadeira de sociologia na Universidade 

de São Paulo, é possível observar uma tropa de gado atravessando lenta e solenemente a Rua 

da Liberdade, imagem que não seria possível imaginar na escala da cidade atual. Em um 

fragmento de cotidiano, coexistem bondes elétricos, ônibus movidos a gasolina, e o transporte 

de suprimentos vivos que permanecia o mesmo desde os tempos coloniais. (Imagem 71). A 

cidade é essa sucessão de permissões, expressas ou não, que induzem, suportam ou proibem 

as atividades de nossos corpos em espaço coletivo. Sobre a imagem, escreveu em seu blog o 

poeta Regis Bonvicino:

Heller encantou-se com as fotos que ele fez do Centro velho de São Paulo, 
estampadas no extraordinário livro Fotógrafos franceses em São Paulo (Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo), que havia dado de presente a uma amiga. Heller 
ficou impressionada, em especial, com uma das fotos de Lévi-Strauss: algumas 
cabeças de gado tangidas em plena Rua da Liberdade, ao lado do bonde, lotado, de 
homens de terno, gravata e chapéu, e de umas poucas mulheres encasacadas. O 
bonde trazia, em sua testa, o letreiro “Vila Mariana”. Lévi-Strauss a bateu entre 1935 
e 1939, quando lecionou na USP. Disse-lhe que ela me lembrava uma do suíço-
americano Robert Frank: a do vaqueiro em Nova York, intitulada “Rodeo”, da 
espetacular série The Americans. A foto de Frank é dos anos 1950. Todavia, ambas 
flagram o rural no urbano ou, em outras palavras, o processo vindouro do 
esmagamento do campo pela cidade, entre outras coisas. Os passageiros do bonde, 
àquela altura, já olhavam surpresos para o rebanho, cabisbaixo. Heller me perguntou 
se Claude ainda estava vivo. Contei-lhe que se tornou antropólogo no Brasil, ao 
estudar os índios Kadiveu e os Bororo nos anos 1930. Ela conhecia Tristes trópicos, 
escrito com base em suas experiências brasileiras. Lembrei-me da frase inicial: 
“Odeio as viagens e os exploradores”, que revelava toda a virada etnocêntrica do 
pensador francês, despojado do espírito da pilhagem. O assunto mudou, não sem 
antes Heller notar as semelhanças de Centro velho de São Paulo, daquela época, com 
o de Nova York.92

As duas fotografias (a de Lévi-Strauss e a de Robert Frank) serão corpos artísticos que 

servirão de guias à introdução das questões apresentadas no primero ensaio, que se inicia 

agora.
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2. Do desenlace entre corpo e paisagem: desaparecimento e ausência

2.1 ader y va: viagem a lugar nenhum 

Considerados os aspectos de imersão na paisagem, a ação performática e os esportes 

“radicais” ou de aventura podem ter pontos de intersecção: a exaustão do corpo pode unir 

atividade esportiva e atividade performática. A superação dos próprios limites através do 

envolvimento do corpo em uma ação na paisagem tem em si algo de transgressor, 

modificador, e, em certa medida, regenerador, ainda que eventualmente pela via da destruição 

e do aniquilamento. Paralelamente ao trabalho de esgotamento do corpo ou ao seu 

desaparecimento, a transformação é o principal objeto de discussão dos artistas que agem 

sobre a paisagem. Vários artistas contemporâneos usam o esgotamento do corpo e o trabalho 

forçado e repetitivo como tema, através do corpo do próprio artista ou pelo recrutamento de 

voluntários para exercício do redesenho da paisagem. Tratarei de alguns deles, de modo que a 

morte, seus ritos e consequências acompanharão este ensaio. 

A situação da ação da gravidade sobre o corpo do artista representada pela 

possibilidade de queda iminente é explorada em muitos momentos pelo artista holandês Bas 

Jan Ader (1942-1975) em sua obra, tendo o artista desaparecido em ação programada de 

deslocamento na paisagem, viagem marítima da qual não retornou. Tendo experimentado em 

diversas ações a iminência da queda e a instabilidade do movimento, o artista vivencia em sua 

última ação não uma queda, mas o desaparecimento (buscado ou não) no mar: 

Em 1975 Ader se lança em uma aventura no norte do Oceano Atlântico que o levará 
ao seu desaparecimento. In search of the miraculous é uma trilogia composta por 
deambulações, fotografias e filmes, como também de notas produzidas durante essas 
experiências. Este trabalho, que restou inacabado, começou em Los Angeles como 
uma caminhada noturna na direção do mar e teve seu termo quando o artista partiu 
em um pequeno barco com o intuito de atravessar o oceano, para nunca mais ser 
visto. Arrogância? Romantismo excessivo? Ingenuidade? Talvez, ou, simplesmente, 
um espírito que aspirava ao extremo como condição de existência, uma posição 
tragicômica face ao provisório e ao aleatório da vida.93

As condições da morte de Ader constituem até hoje uma disputa de narrativas, até 

mesmo dentro do universo da família. A última imagem registrada pela esposa Mary Sue 

Andersen Ader antes da partida de Ader (Imagem 72) não parece retratar alguém que sai para 

um percurso sem retorno. A própria estética da fotografia, amadora e luminosa, em muito 
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diversa dos trabalhos conceituais de Ader que compõem a série In search of the miraculous – 

One night in Los Angeles (Imagens 73 a 75). predispõe a uma sensação documental esportiva, 

de imagem de atividade de lazer antes de ação artística. Quase esvaziada de significado 

simbólico que não a própria entrega do corpo à prática esportiva, vulgariza a ação ao invés de 

revesti-la de solenidade ou mesmo singularidade. Os compromissos assumidos pelo artista no 

destino, a Inglaterra, também caracterizariam uma solução de normalidade continuada, a não 

ser que cada aspecto desses tivesse sido planejado como uma grande dramaturgia da qual não 

temos acesso ao roteiro. A empreitada talvez lhe tenha apenas escapado ao controle, sendo 

talvez relevante aqui mencionar certa sensação de inadequação do artista (dos artistas, como 

clichê) aos detalhes prosaicos do cotidiano, algo que se aplicará a outros comentados 

proximamente. 

As experimentações de Ader, frequentemente, levam o corpo do artista a uma situação 

limite, explicitando sua posição que, se por um lado inicia seu percurso ou ação como 

moventia, descobre-se já mobilia durante o processo, quando não mais é possível reverter o 

continuum que se desenrola diante do registro da câmera (Imagens 76 e 77). Há uma 

inevitabilidade nas ações, desde a intenção, algo que Ader concretiza por não conseguir evitar, 

até a execução, quando já não é possivel retroceder, pois a gravidade, a inércia ou o 

compromisso artístico o impedem de abortar a missão. Uma travessia oceânica não se faz sem 

planejamento e equipamento adequados, e o barco, Ocean Wave, em breve análise visual, não 

parece adequado a tamanho desafio, que incluia o fato da embarcação ter que ser menor do 

que a última a realizar a travessia com apenas um tripulante, para efeito de recorde. Este 

detalhe sobretudo se encarrega de vulgarizar a ação, ou pelo menos de distanciá-la do panteão 

das ações por vezes herméticas do universo da arte conceitual, aproximando-a do mundo 

competitivo dos esportes e do Guinness Book. A aproximação das ações de Ader e outros com 

o cotidiano não desmerece o processo, antes, antecipa em décadas o que se chamaria de 

microperformance, geralmente ações efêmeras inseridas em contexto de normalidade, 

envolvida por objetos, situações e circunstâncias cotidianas. 

O nome singular integra o próprio veículo à paisagem. Uma onda no oceano, em meio 

a tantas outras, em última análise uma gota na dimensão do oceano, pronta para desaparecer. 

Deriva de antiga canção de marinheiro, A Life on The Ocean Wave, publicada por Ader junto 

ao material gráfico que precedeu a ação física. Uma peça musical anacrônica e estranha, 
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cantada por um coro de alunos de Ader na Universidade da Califórnia Irvine, regidos pelo 

próprio, filmada e projetada nas paredes da Galeria Claire Copley, em 1975 em Los Angeles, 

além de fotografias, constituía o conjunto de elementos de In search of the miraculous.

(Imagem 78).  

Dez anos mais tarde, sem velas, sem motor e sem pretensão artística, confiando apenas 

na força dos braços e em uma logística minuciosa e metódica, o navegador brasileiro Amyr 

Klink faria a primeira travessia a remo do Oceano Atlântico, entre África do Sul e Brasil, em 

cem dias de viagem. Assim, sem o risco de comparar as ações, intrinsecamente diferentes, a 

entrega à paisagem a que se submete Amyr Klink. uma década após Ader, tem muitos 

caracteres de semelhança com a ação deste, salvo o planejamento, com até mesmo 

comprometimento maior do corpo do navegador, empenhado em ser a única força motriz 

externa à paisagem. Essa ressalva é importante, pois grande parte do êxito da empreitada de 

Klink vem justamente da compreensão da dinâmica de funcionamento da paisagem. A escolha 

mais ingênua de percurso, por exemplo, teria recaído na opção quase óbvia da menor 

distância entre os continentes, o que, paradoxalmente, demandaria muito mais esforço para se 

manter na rota, como descreve Klink:

No mar, o menor caminho entre dois pontos não é necessariamente o mais curto, 
mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. (...) No meu caso, 
tendo como única propulsão um par de remos, o estudo do regime de ventos e 
correntes passava a ser fundamental. É impossível remar vinte e quatro horas por 
dia. Assim, enquanto eu estivesse dormindo e o barco ficasse à deriva, era 
importante contar com correntes, se não favoráveis, pelo menos que não me viessem 
pelo nariz, roubando durante a noite o que eu ganhava, com muito esforço, de dia.  
Esse estudo descartou, por exemplo, a hipótese de cruzar o Atlântico, de Serra Leoa 
ao Cabo Calcanhar, no Rio Grande do Norte, num percurso de apenas mil e 
quinhentas milhas náuticas (contra as três mil e setecentas do meu percurso) por uma 
região quente e relativamente tranqüila.94 

Toda a preparação, entretanto, não representa garantia alguma contra a adversidade do 

meio. Transformado o pequeno recesso de uma embarcação em única faixa de território firme, 

em substituição ao continente e à praia que ficou pra trás (e que é também o desejo de futuro 

próximo), a sensação de desamparo exige grande concentração e controle emocional, 

caracteres que podem ser encontrados tanto em performances artísticas quanto em 

desempenho de atletas de alto desempenho. A sensação de insegurança diante das dimensões 

da paisagem, incompatíveis com as dimensões reduzidas do corpo, é patente em mais de um 

relato de Klink durante o trajeto:
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Estava há uma hora e meia dentro da água e concluí que seria uma boa idéia encher 
o bote salva-vidas individual que estava no compartimento de mantimentos, na proa. 
Mas para colocá-lo na água e não perdê-lo precisava de um cabinho de amarração. 
Separei, de um rolo com sessenta metros de cabo de seis milímetros, um pedaço e 
joguei o restante na água pensando que a ponta estivesse presa. Com a cabeça 
mergulhada, fiquei olhando aquela linha branca indo para o fundo para ver até onde 
podia avistá-la. Que surpresa quando vi a outra ponta do cabo descendo também! 
Indo devagar para o fundo, aquela serpente branca me hipnotizou. Olhava fascinado, 
através de uma água fantasticamente cristalina, cinqüenta metros de precioso cabo 
despedindo-se para sempre, em direção à fossa abissal do Atlântico e constatei que 
estava a cinco quilômetros de distância do fundo. Flutuando em tão grande 
profundidade, afastado do meu querido barquinho, pareceu impossível ter chegado 
até ali, naquela minúscula casquinha que balançava solitária, desabitada, em pleno 
oceano. Senti um profundo arrepio e subi imediatamente a bordo.95 

Na experiência descrita podem ser encontrados aspectos bastante relevantes da relação 

do corpo com a paisagem: a escala de medição incompatível entre as dimensões do corpo 

(milímetros) e as da paisagem (quilômetros), a vulnerabilidade do corpo em relação ao meio e 

a conseqüente necessidade de aparatos de sobrevivência (bote salva-vidas, mantimentos, 

cabo), o desconhecimento de toda uma paisagem submersa, infinitamente maior do que a 

paisagem perceptível ao observador à tona. Ao longo da travessia, outros aspectos ligados ao 

meio são elementos de risco na conclusão da travessia (Imagem 79). 

Estima-se atualmente entre 20 e 50 dias o tempo para cruzar o Atlântico Norte em 

veleiro. Em 2005, o velejador brasileiro Torben Grael fez a travessia (não solitária) entre 

Brasil e Portugal em 20 dias, em um veleiro de 70 pés. Saindo de Chatham, Massachussets em 

9 de julho de 1975, a chegada de Ader estava prevista em Falmouth, na Inglaterra, para cerca 

de três meses mais tarde. Dado como desaparecido desde então, o Ocean Wave foi avistado 

em 18 de abril de 1976, dez meses mais tarde, pela tripulação do Eduardo Pondal, um 

pesqueiro espanhol, próximo à costa da Irlanda. Emborcado e com a cabine submersa, as 

cracas no casco permitiam avaliar que o barco estava naquela posição, à deriva, havia 

aproximadamente seis meses:

Meses após sua partida, Mary Sue Ader Andersen e Erik Ader — irmão de Bas Jan’ 
— alertaram diversas embaixadas do insucesso da chegada do artista. “No fundo eu 
sempre tive aquela esperança de que ele estava só desaparecido e ia voltar”, diz 
Andersen em sua entrevista no Museu Claremont. “Então eu o mantive vivo até 
janeiro de 78. Quando não aconteceu, eu comecei a declará-lo morto. Procurei um 
advogado, fui ao juiz e e eles disseram que ele era considerado desaparecido, 
perdido no mar.” Erik Ader, um experiente marinheiro, concluiu que seu irmão tinha 
sido jogado fora do barco. Autoridades espanholas observaram que as pranchas do 
convés do Ocean Wave tinham sido arrancadas dos encaixes, provavelmente pela 
tensão da corda de sobrevivência de Ader. O fato do colete salva-vidas de Ader não 
ter sido encontrado sugere que o artista o estava usando quando foi separado do 
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barco. Em um final bizarro, o Ocean Wave foi roubado (provavelmente para 
desmanche) antes que Andersen ou Erik Ader pudessem inspecioná-lo.96

Entre tantos experimentos relativos à ação da gravidade sobre o corpo feitos por Ader, 

resta sempre a percepção da queda como um parâmetro de limitação do corpo. Ao mesmo 

tempo em que representa a incapacidade de se afastar do nível do terreno, de onde se vê tudo 

de forma limitada, seja de forma natural ou instrumentada por artefatos, seja de se afastar do 

cotidiano pela distância e pelo percurso de viagem, espécie de sbida aoos céus para escapar da 

monotonia cotidiana. A incapacidade de elevar-se pode simbolizar também o afastamento de 

qualquer possibilidade de ascese ou divindade, aqui mais de caráter individual e voltada para 

dentro, do que uma manifestação religiosa, extrovertida, não tendo eu dados sobre a 

religiosidade de Ader. 

Tratando destes sentidos terciários da obra de Ader a partir de universos temáticos 

conexos, a tela Paisagem com queda de Ícaro, do pintor renascentista Pieter Bruegel, o Velho 

(1525 - 1569) trata-se, per se, de uma ausência, um desaparecimento. A obra em óleo sobre 

tela datada de 1560 que integra o acervo dos Museus Reais de Belas Artes da Bélgica foi, por 

quase toda sua existência, considerada como sendo obra original de Bruegel, cópia de um 

original, em óleo sobre madeira, pintada em 1558 (Imagens 80 e 80a). A autoria foi 

periodicamente contestada diante da inexistência de outras obras do pintor sobre tela. Apenas 

no século XXI, após conclusivas análises científicas em técnicas variadas foi possível 

determinar que a cópia, apesar de compatível com a idade, e também tendo sido feita 

originalmente em madeira e depois transposta para tela, não foi feita pelo pintor, mas 

provavelmente por algum aluno ou artista do círculo de Bruegel. Outras cópias ou obras 

inspiradas foram feitas a partir dela, em gravura ou na mesma técnica a óleo, com variações 

na narrativa, no momento do evento, ou no protagonismo dos elementos da cena. Considerado 

este primeiro e peculiar aspecto, em segunda análise a obra pode ser comparada com a 

dinâmica da obra performática de Bas Jan Ader (holandês, como Bruegel). Sigo a partir de 

autores já mencionados em notas anteriores nessa comparação. Na análise da obra em si, 

vários autores se debruçaram sobre a narrativa de Dédalo e Ícaro, seu engenho e persistência 

na luta contra a gravidade (e a princípio pela liberdade), o insucesso de Ícaro pelo risco 
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assumido e mal calculado, todos elementos tomados de forma recorrente. Uma interpretação 

segundo princípios de cultura visual de Erwin Panofsky aponta os três níveis de compreensão 

da obra: pré-iconográficos, iconográficos e iconológicos:

O sentido pré-iconográfico pode ser ser derivado nessa pintura pela elaboração de 
aspectos que possam ser observados através dos sentidos e cujo significado e 
possível pela junção dos elementos do delicado navio, do lavrador e seu trabalho, da 
ovelha pastando no campo, do número de barcos no mar, no sol brilhante, nas 
árvores e peqeunas plantas, um cavalo ocupado em sua função e um homem 
afundando no mar. Em segundo lugar, o sentido iconográfico, de acordo com 
Panofsky, é derivado da análise da alegoria ou mito. A Queda de Ícaro é pintada em 
relação ao mito grego. Em terceiro lugar, a pintura dá sentido ideológico que é 
resultado de síntese, intuição, aspectos culturais, e a tendência da mente humana à 
prática ideológica.97  

A obra de Bruegel pode ser tomada em seu sentido iconológico como uma alegoria da 

indiferença humana ao sofrimento, ou ainda como advertência à imprudência, ecoando o 

sentido iconográfico, mas pode ser vista ainda como reprtesentação dos aspectos da 

fragilidade do corpo em relação à paisagem, servindo de paralelo na comparação entre os dois 

desaparecimentos no mar, ambos retratados em estilos, artistas e épocas distintas: o de Ícaro, 

feito por Bruegel, registrado na tela desaparecida e na imagem simulacro que nos chegou aos 

olhos, e o de Ader, feito por ele mesmo, sem registro conclusivo, imagem que não nos chegou 

aos olhos. O corpo submerso, do qual se apenas vê a agonia das pernas e dedos que buscam 

inexistente apoio na superfície da água, ainda está vivo, mas em breve não mais estará, pois o 

meio em que se precipita não lhe é favorável, como também não era favorável o ar que o 

sustentava fragilmente, nem o Sol, responsável pelo derretimento da cera que desarticula o 

artefato humano, do qual ainda se veem algumas penas, leves, soltas no ar. Há potências 

atuando, há adversidades múltiplas na paisagem, e a conjunção de todas elas faz desaparecer 

Ícaro, e com ele, a busca pela liberdade, o engenho humano e também a beleza. O corpo não 

encontrado de Ader não pode representar seu insucesso, dada sua ausência. Seu fim 

inconcluso constitui uma potência ainda operante, uma narrativa inconclusa. O esforço de 

Ader é a obra; seu insucesso é a representação do insucesso cotidiano de todos nós.

A obra de Ana Cristina César se constroi sobre esse insucesso cotidiano, e o poema 

reforça o discurso sobre um dos aspectos da relação entre corpo e paisagem: o 

desaparecimento do corpo, o momento em que o corpo deixa de existir na paisagem (como 
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entidade moventia, ainda que possa manter atributos de mobilia). Apresenta a ausência como 

metáfora da morte, a morte como metáfora da obsolescência, a obsolescência como 

inevitabilidade, e suas representações através da arte: 

Quando eu morrer,

Anjos meus,

Fazei-me desaparecer, sumir, evaporar

Da lista de mortos de algum campo de batalha

Para que eu não fique exposto

Em algum necrotério branco

Com propósitos autopsianos

Para que não jaza num caixão frio

Coberto de flores mornas (…)98 

O poema declara de forma inequívoca o desejo por não restar sobre a Terra qualquer 

resíduo da passagem da poeta. O aparente paradoxo de não se desejar vestígio ao mesmo 

tempo em que se escrevem laudas e laudas para serem lidas mesmo após o desaparecimento é 

o mesmo expresso por tantos outros criadores, em diversas linguagens artísticas e idiomas. 

Shakespeare, no soneto 71, pede esquecimento, ao mesmo tempo que lança para exibição 

infinita, durante séculos que ainda viriam, seu amor discreto: 

Não lamentes por mim quando eu morrer

Senão enquanto o surdo sino diz 

Ao mundo vil que o deixo e vou viver 

Em meio aos vermes, que inda são mais vis. 

Nem te recorde o verso comovido 

A mão que o escreveu, pois te amo tanto

Que antes achar em tua mente olvido 

Que ser lembrado e te causar o pranto.

Ah! Peço-te que ao leres esta queixa

Quando for minha carne consumida,

Não te refiras ao meu nome e deixa

Que morra o teu amor com a minha vida.

Não veja o mundo e zombe desta dor
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Por minha causa, quando morto eu for.99 

Os artistas em geral oscilam entre o desejo firme pelo esquecimento e a busca 

desesperada pela lembrança, e é sempre tudo verdade. No poema de Ana Cristina, a paisagem 

que acolhe o corpo e o faz desaparecer pode significar, no entanto, melhor destino que a 

sequência de pequenos aviltamentos post mortem a que o corpo pode ser submetido: 

autópsias, flores, exposição (em seus diversos significados). Entre o poema e sua intenção de 

desaparecimento, feito aos 15 anos, e seu destino decidido, interpõe-se uma extensa produção: 

Ana Cristina César cedeu a essa pulsão de morte expressa no poema e se suicidou aos 31 

anos, saltando da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro.

Os ritos associados à partida (os símbolos da morte, os quais também queria evitar 

Rubem Braga) parecem causar mais incômodo do que a morte em si, que pode ser vista como 

um momento de libertação, o que efetivamente se torna para alguns artistas. A tomada de 

decisão sobre o destino do corpo é aspecto importante na leitura daquele poema e na 

percepção do ato final de partida de Ana Cristina e de outros poetas, como Maria Cecília 

Nachtergaele, Hart Crane, e no desejo nunca executado descrito no poema de Manuel 

Bandeira: 

Nas ondas da praia, 

Nas ondas do mar. 

Quero ser feliz, 

Quero me afogar. (…)100

Sobre a morte de Bandeira, ao contrário da ventura de morrer nas ondas do mar, por 

afogamento, como no poema, descreve em carta Pedro Nava (poeta, amigo e médico) os 

sofrimentos físicos passados pelo poeta: 

Ele vinha arrastando uma vida de confinamento, isolamento e tristeza desde que 
completou os oitenta anos e que passou, aos poucos, a ser inteiramente dependente. 
Depois que ele teve um acidente vascular e que perdeu os sentidos, tomou 
verdadeiro pavor de sair sozinho e com isso foi ficando sem autonomia e numa 
grande solidão, pois nós tínhamos oportunidades muito escassas de obter o 
consentimento para vê-lo. No dia 23 do passado, ele escorregou vindo do banheiro e 
fraturou o colo do fêmur direito – acidente geralmente fatal na sua idade. Tudo se 
agravou com as hesitações quanto ao tratamento e aos empecilhos que tiveram os 
seus médicos no sentido de socorrê-lo de modo mais adequado. Uma semana ou 
menos antes de morrer, teve de mudar-se de casa de saúde – devido ao 
comportamento da sua acompanhante – e foi para o Hospital Samaritano, à rua 
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Bambina, onde morreu domingo, 13 do corrente, entre uma e duas da tarde. A causa 
imediata da morte do Manuel foi anemia aguda devida à hemorragia proveniente de 
úlcera gástrica, começada com pequeno sangramento, logo depois de seu transporte 
para o Samaritano, e subitamente agravada e tornando-se hematemese mortal.101 

A própria extensão do texto que descreve a morte de Bandeira, maior do que o poema 

que expressa seu desejo de morte rápida e feliz, sugere que abrir mão da decisão sobre a 

própria morte pode resultar em imprevisíveis sofrimentos, como se vê. Não é de estranhar o 

encantamento que possa suscitar a possibilidade de decidir por um fim sem dores, 

dificuldades ou perda de autonomia. Se a literatura infelizmente nos apresenta exemplos 

vários dessa consideração sobre a morte, nas artes visuais a situação se repete, como ritual, 

cotidiano ou ação artística, daí meu interesse em tratar do tema em ação específica no 

trabalho.

Tratar de ausências, fragilidades, desaparecimentos e morte; processos de dissolução, 

evanescência e interrupção de acordos e processos não é tarefa fácil. Apesar de não ser esta a 

sequência cronológica esperada (que em termos lineares deveria ser iniciada pelo nascimento, 

momento em que o corpo surge sobre a paisagem), optei, por questões pessoais e narrativas, a 

tratar primeiro da morte. Inicio, portanto, tratando do desaparecimento do corpo, e não de seu 

nascimento, o que poderia parecer mais lógico e cômodo. Da mesma forma se deu 

cronologicamente a minha ação inaugural na paisagem: a oportunidade se apresentou com 

certa antecedência (como uma morte anunciada), já tendo sido definido o local (Paraty, pelos 

motivos antes apresentados), a época do ano (o inverno, pela questão de marés) e o sítio (o 

canal do Jabaquara, pela visibilidade das cheias e vazantes). Reproduzo nesta dissertação, 

assim, a inversão imprevista de momentos do corpo na paisagem. Na estrutura de raciocínio 

deste texto morre primeiro o corpo, em vez de nascer, tornando-se presença na paisagem, 

depois misturar-se a ela, pertencendo por distinção ou aproximação ao mundo das coisas, 

recebendo em si seus sinais e atributos, e somente então deixar de ser. Como considero esse 

raciocínio não processo finito (mas ciclo recorrente), este aspecto não oferece embaraço ao 

desenvolvimento do raciocínio, reconhecendo certo caráter de precedência e posteridade em 

cada momento considerado presente, e conferindo autonomia a cada um deles. A rigor, 

poderia começar por qualquer uma das ações.
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O convite para participação na programação oficial da Flip, Festa Literária 

Internacional de Paraty (ministrando oficinas de ilustração e confecção de livro para crianças 

e pré-adolescentes) conjugou agenda acadêmica, artística e de arte-educação, e o tema da 

separação entre corpo e paisagem foi tratado como prioridade. Isso se catalisou pelo fato da 

autora homenageada pela Flip 2016 ter sido a poeta Ana Cristina César. O aspecto de 

interrupção em sua produção literária, projetando seu corpo no vazio da paisagem vista de seu 

apartamento, constituía uma oportunidade de reverberação do contexto em uma audiência 

predisposta a tratar desse tema, ou de percebê-lo com mais propriedade, sem indesejável 

estranhamento, ou com certa sensação de estranhamento naturalmente aguardada, considerada 

a complexidade do tema. considerada a complexidade do tema. 

Também parte da programação da mesma edição da Flip, o espetáculo escrito e 

protagonizado por Matheus Nachtergaele sobre os poemas de sua mãe, Maria Cecília 

Nachtergaele, foi assistido na véspera da minha ação na paisagem. A ambiência propiciada 

pelo intenso desnudamento de texto, autora e ator em cena, espécie de catarse/redenção de 

uma relação de ausência decorrente do suicídio de sua mãe, foi fundamental em minha 

preparação pessoal para a ação. O texto, espécie de colagem sensível dos poemas, descreve a 

paisagem mental da poeta, morta apenas poucos meses após o nascimento do ator, 

provavelmente vítima de grave depressão pós-parto, expressa diretamente na descrição da 

rotina da maternidade, descrevendo até a rotina de resíduos produzidos pelo bebê. A tristeza 

intrínseca ao existir, a beleza de quem morre, a decisão em abreviar a morte da mariposa, 

deixando-a no escuro, a incapacidade de assumir as rotinas cotidianas da vida e da 

maternidade são retratados em poemas que compõem a coletânea editada e também o 

espetáculo:

Hoje, porque eu estou triste,
eu queria escrever um verso lindo. 

Como as pessoas que quando morrem ficam mais bonitas.

(…)
Até logo, mariposa. 

Vou fechar a porta e deixar você no escuro.
Pode se debater entre as paredes.

Pode lutar, cansar-se, esmoecer,
Pode voar em vão até cair,

Pode morrer.
Eu vou deixar você no escuro.
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(…)
Talvez Fernando Pessoa, Vinícius, Garcia Lorca. 
Ou entrar na auto-escola. 

Ou natação, tênis, pinguepongue. 
Talvez sapatos novos, 

Talvez chôro. 
Talvez pedir aumento, faltar no dentista, 

estudar italiano.102

Outra referência mencionada é a leitura das cartas e poemas do poeta estadunidense 

Hart Crane, que se acredita ter suicidado saltando do navio que voltava aos EUA vindo do 

México, em 1932, enfrentando dificuldades financeiras que o forçavam a retornar a uma 

rotina depressiva de proximidade com os negócios familiares em prejuízo de suas atividades 

literárias. Certa inadequação aos aspectos prosaicos do cotidiano se repete em um padrão que 

não seria exclusivo de criadores literários, mas de qualquer indivíduo criador, como se o 

corpo criativo, sem órgãos, parecesse de certa maneira cronicamente indisposto para atender 

aos prosaicos afazeres do cotidiano: 

Carta 401: A Solomon Grunberg, Mixcoac, 20 de Abril 

Querido Mony: Apenas um rápido bilhete na febre de arrumar a mala... Meus planos 
de ficar no México mudaram completamente por causa de uma ação contra a 
propriedade que pode me cortar qualquer rendimento por anos. Como tenho que 
depender desde já totalmente de empréstimos do salário da minha madrasta o único 
a fazer é voltar a Chagrin Falls e tentar trabalhar um pouco para a empresa, da qual 
muitos ramos estão indo à bancarrota. Notícias não muito boas... Navego para NY 
no Orizaba de Vera Cruz no dia 24. Devo chegar provavelmente em NY sem um 
centavo. Você poderia me mandar algum emprestado para o Hotel Lafayette, 
University Place com 11th St.? Seria maravilhoso se você pudesse estar em NY 
algum tempo durante os três ou quatro dias em que espero estar lá antes de ir pro 
meu exílio no meio-oeste.103

Ader y va foi a primeira das ações artísticas paralelas à pesquisa e inaugurou minha 

atuação no campo da performance. O projeto completo, como já descrito na introdução desta 

dissertação, foi composto por três ações artísticas (em linguagens e técnicas diversas), 

descrevendo três momentos da relação entre corpo e paisagem ao longo do tempo. Celebra o 

nascimento da paisagem através da presença humana, e nasce de um incômodo: da sensação 

de que o corpo humano não encontra abrigo no meio natural, de certa desavença histórica 

entre o corpo que precisa se proteger e as forças naturais que ignoram a presença humana. Da 
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inadequação do corpo-pele pouco preparado às asperezas do meio, do corpo-pé que se fere no 

território (que é forçado pela gravidade a habitar), pressionado pelo peso do corpo-corpo que 

suporta, do corpo-olho que vê a natureza e instaura a paisagem, nela fadado a buscar espaço 

em que se encaixem suas próprias formas nas formas da paisagem recém-inaugurada por ele 

mesmo.

Para esta ação, além da concepção e da participação de meu próprio corpo, contei com 

os registros em foto e vídeo feitos e editados por Roberto Godoy, além do suporte e produção 

prévia e posterior à ação, fundamentais para a viabilidade e visibilidade da mesma, garantindo 

sua memória posterior e aplicabilidade na dissertação. O local escolhido foi um pequeno 

trecho do leito do Canal do Rio Jabaquara, logo após a confluência com o Rio Perequê-Açu, 

no bairro do Caborê, em Paraty, Rio de Janeiro em 02 de junho de 2016, entre 8h e 11h, de 

acordo com necessidades estruturantes da ação, que pedia grande amplitude de maré, 

característica constante nas marés invernais, e o aproveitamento do momento em que o leito 

seco do canal recebe as águas de montante e foz (além da elevação do nível do lençol freático) 

e vai-se enchendo no período aproximado de duas horas. A sequência de movimentos da 

performance compõe uma espécie de ritual de recepção da paisagem e posterior despedida 

dela (Imagens 81 a 84):

movimento 1 - interação entre corpo, paisagem e ferramenta: caminhando / 
aquisição da ferramenta / entrada no leito seco do canal / dimensionamento da canoa 
a partir de desenho feito com o próprio corpo 

movimento 2 - interação entre corpo, terra e ferramenta: em pé / percepção do 
terreno / escavação da canoa no leito do canal com pá metálica

movimento 3 - interação entre corpo, lama e ferramenta: sentado / percepção do 
corpo / embarque na canoa e espera pela chegada da maré cheia

movimento 4 - interação entre corpo, água e ferramenta: deitado / transbordamento 
do Perequê-Açu no Jabaquara / esforço de resistência à flutuação / tensão entre 
corpo, paisagem e ferramenta

movimento 5 - interação entre corpo, água e ferramenta: ajoelhado / subida da maré / 
movimento de remadas regulares / exaustão / transe de esforço repetitivo 

movimento 6 - interação entre corpo, água e ferramenta: em pé / despedida / saída 
do canal / caminhada até o abrigo / vestígios na paisagem / fim da açãointeração 
entre corpo, água e ferramenta: em pé / despedida / saída do canal / caminhada até o 
abrigo / vestígios na paisagem / fim da ação104
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A ação foi executada em um momento pessoal em que já me encontrava 

profissionalmente afastado da cidade. Depois de dois anos intensos trabalhando grande parte 

do tempo em trânsito entre São Paulo e Paraty, após experiências importantes e 

recompensadoras em termos profissionais, financeiros e afetivos na cidade, já me encontrava 

há dois anos sem trabalho relevante, saudoso de pessoas e lugares, e com problema de saúde 

relativamente importante percebido ainda durante o período na cidade. O desligamento deixou 

questões pendentes, dúvidas e dívidas pessoais e grande insatisfação. Grandes projetos 

envolvendo infraestrutura urbana, redesenho da borda d‘água da cidade e o plano diretor em 

revisão restavam sem conclusão, sabotados ambos por forças políticas e de mercado mais 

potentes do que as da dinâmica sedimentar, e tão inexoráveis quanto. Toda essa carga 

emocional acumulada serviu de combustível para minha performance; além do caráter 

alegórico da partida que se fazia necessária, várias partidas se acumulavam: a de Ana Cristina, 

a de Maria Cecília, somadas a perdas afetivas pessoais, à leitura da obra e cartas de Hart 

Crane, à história do navegador francês residente na cidade, desaparecido no mar depois de ter 

um câncer diagnosticado, aparentemente tendo feito sua própria despedida programada. Outra 

extroversão dessa relação com a paisagem pode ser percebida na leitura do poema Paraty, de 

minha autoria, escrito entre 2014 e 2016:

o tempo volta a água torna
 a borda entorna o rio transborda
 a cheia é certa

a fúria ninguém controla

ouroboros se move
 fica brabo
 come seu próprio rabo

se revolve se rebela

se rebola se liberta

(meu medo meu susto meu gozo)

se desperta et rouge a boca aberta

a vida cessa a água desce sem pressa
 segue o rio sigo eu 

e a ponte me atravessa

a morte nasce

respira meu sopro
 cala minha fala
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consolo não me dá 
sossego me tira

mentira me prega

nega meu pedido

perdido me deixa

queixa não me ouve

ouro meu me leva

a morte me seduz (é feita de luz não de treva)

a morte brota brita no peito bruta no trato

me beija sem jeito invade meu leito
 muda meu retrato apaga minha estrela
a morte não se afasta

não passo um dia sem vê-la

matar ou morrer de amor

não alivia não basta

vasta é sua força: 

água leva corpo

corpo logo volta

água sobe morro
já sou eu que morro

água sobe serra

corpo não se enterra

corpo segue a cheia sobe carregado

ancora sem licença pra ter ancorado
 força sua presença sua beleza feia

tempo passa junto ao corpo defunto
 traz tronco traz junco traz vela

traz barco sem dono
 

hart crane se foi

jan ader se foi

outro se foi de paraty sem nem ter nome

dans mon corp est insomne un cortège de fantômes
não fantasma: fantomem  

fantoche débâcle 

débauche détente 

levante e ande feito homem

água mata sede água mata fome

água cria vida água some
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me consome homicida
água sobe e mata

traz as armas de ogum beira-mar 

traz as almas dos afogados de yemanjá

os alagados os lagamares os malabares

os alguidares de madagascares
 traz areias do prata
 traz cheiro de mar traz resto de mata

traz flecha de oxossi 

traz peste traz tosse traz morte sem nome

(me leva e me traz um corpo de rapaz)

ah, paraty te rogo isso não se faz

em ty me deito em ty me deixo em ty me afogo

e não encontro paz

Apesar de sua independência em elação à performance, o poema pode ser considerado 

um resumo escrito dos sentimentos que motivam a ação. Em todas as trajetórias dos artistas 

mencionados persiste a conexão do desaparecimento programado, a paisagem como acolhida 

final do corpo, e (ainda que seja um aspecto não explorado na performance), o conceito de 

queda: a persistência da especulação sobre a gravidade e sua ação sobre o corpo do artista, 

tema recorrente da obra de Ader, permeia as mortes de Crane e César. A entrega do corpo à 

paisagem, fora de contexto, interdita e desnecessária, não-funcional (de functo, sem função), 

segue cercada de certa carga de possibilidades de aniquilamento e desaparecimento. Sobre a 

morte de Maria Cecília não tive informação, nem achei adequado perguntar ao ator. 

independência em elação à performance, o poema pode ser considerado um resumo escrito 

dos sentimentos que motivam a ação. Em todas as trajetórias persiste a conexão do 

desaparecimento programado, a paisagem como acolhida final do corpo, e (ainda que seja um 

aspecto não explorado na performance), o conceito de queda que une as três trajetórias: a 

persistência da especulação sobre a gravidade e sua ação sobre o corpo do artista, tema 

recorrente da obra de Ader, permeia as mortes de Crane e César. A entrega do corpo à 

paisagem, fora de contexto, interdita e desnecessária, não-funcional (de functo, sem função), 

segue cercada de certa carga de possibilidades de aniquilamento e desaparecimento.

Durante a performance, desde que comecei a escavar o leito seco do canal para 

construir o barco, mantive uma concentração próxima do isolamento, que não me permitia 

perceber se havia audiência nas margens do canal ou na ponte; apenas durante poucos 

105



minutos pude reagir a manifestações externas, mesmo por parte do grupo que me dava 

suporte, acompanhava e documentava a ação: meu companheiro e dois amigos. Ainda ouvia, 

no começo da ação, comentários de alguns espectadores, piadas, considerações sobre o fato de 

eu estar completamente vestido dentro d’água, de eu já ter “alguma idade”, de, apesar disso, 

“ser forte pra escavar o rio”, ou simplesmente provocações, derivadas do incômodo da ação 

autônoma, não produtiva, que a própria ação performática já suscita, seja qual for o contexto. 

Mesmo em uma cidade pequena e de ritmo interiorano como Paraty, a permanência no espaço 

público deve ter um motivo claro, funcional e lógico, e mesmo durante a festa literária, que 

ocupa ruas e praças da cidade, tudo deve estar inserido em uma certa normalidade, nesse 

ambiente de fruição do espaço para atividades literárias ou correlatas. 

Ao escavar o barco, não esperava que a água fosse brotar primeiramente de dentro 

dele. Esperava ser surpreendido pela água que transborda do Perequê-Açu, antes de ser 

atingido pela água do mar que invade a foz, distante do ponto onde eu estava. No entanto, a 

primeira água surgiu pela elevação do lençol freático, causando um singelo efeito de barco 

d’água, ou barco invertido. A princípio havia água dentro do casco de terra, e ainda nada fora 

dele. Prenúncio de naufrágio, metáfora da partida a lugar nenhum: de nada adianta partir do 

território, se sempre estaremos dentro do corpo, e sempre criando uma paisagem nova, a cada 

recorte do olhar. A morte talvez então fosse essa esperada libertação, para alguns artistas. Para 

outros, um elemento surpresa interrompendo um percurso produtivo, como veremos adiante.

A partir do momento em que me sentei no barco, não percebia mais o entorno além do 

canal, e fiz disso um exercício: concentrei-me na textura da água, na sensação de ser aos 

poucos invadido pelo novo elemento e na necessidade de manter o equilíbrio do corpo, 

desalojado de sua gravidade habitual pelo suporte cambiante da água. Não percebia mais os 

espectadores, de forma que não vi quando um urubu morto foi ostensivamente lançado às 

águas por um homem, a montante de onde eu me encontrava. Antes disso, uma das pessoas 

que passou pelo local, sem saber do que se tratava, ligou para a Polícia Militar, pensando que 

eu fosse um potencial suicida. As reações de público em performance serão sempre 

imprevisíveis, e acho até que a ação nem me expunha fisicamente, em relaçao a outras ações 

como as de Ader; no entanto, achei prudente, atendendo a conselho médico, fazer um 

tratamento com antibiótico após a ação. 
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Mesmo em uma paisagem acolhedora como a de Paraty, a relação entre o corpo e a 

paisagem é uma construção difícil, fora dos limites do que é permitido e tacitamente aceito 

como natural: caminhar, correr, trabalhar, sentar-se onde é permitido, conversar em tom 

aceitável, usar roupas. Outras posturas, usos e procedimentos na paisagem, urbana ou não, são 

percebidos como ruídos ou desajustes. Apesar da intenção singela, introspectiva, de despedida 

íntima, prevalecem como visualidade e percepção da ação pelo público a aspereza, o 

desconforto, o afogamento, a queda, a piada: sentimentos de perda ou reação a ela, incapazes 

de tratar o fato, como geralmente somos, restamos apenas cúmplices saudosos da ausência 

final de algum corpo que um dia esteve ali, presente. 

A produção artística, como efeito da passagem criativa de um corpo de artista pela 

paisagem, sofre interrupções condicionadas a essa impermanência. A compilação de obras 

após a morte pode suscitar a sensação de permanência do artista. A própria existência material 

da obra prolonga sua vida, e por vezes a descoberta ou lançamento de obras ainda inéditas 

empresta nova vida ao corpo já ausente. Sobre a obra e a morte de Marcel Proust, escreve 

Janet Flanner, uma cronista estadunidense, em suas Cartas de Paris:

Este mês transcorreu o quinto aniversário da morte de Marcel Proust. Os dois 
últimos volumes do Le Temps Retrouvé, juntamente com Chronique, republicações 
algo cansativas dos seus dias de contribuição com o Figaro, estão à venda. (…) Ele 
próprio morrendo, quando escreveu sobre o fim de seus personagens, Proust estava 
cansado demais para ornamentar seus epitáfios. Ele está morto desde 1922, mas o 
aparecimento anual das suas obras póstumas publicadas deixou-o vivo para o leitor. 
Agora não resta mais nada para publicar. Cinco anos após seu sepultamento, Proust 
parece morto pela primeira vez.105

Flanner aponta no trecho a mistura inseparável entre produção e vida; sua visão sobre 

o desaparecimento de figuras públicas, incluindo os ritos de despedida, pontua diversas de 

suas cartas, mas aparece sobretudo na crônica sobre a bailarina Isadora Duncan:

No verão de 1926, com um fantasma saído do túmulo, Isadora Duncan começou a 
dançar novamente, em Nice. (…) seu corpo, cujo esplendor ático levara outrora a 
Grécia a Kansas e Kalamazoo, aproximava-se do seu marco de meio século. Seu 
espírito era ainda verde como um loureiro, mas sua carne estava gasta, talvez pelo 
peso dos louros. (…) Penetrou nos estados georgianos do Cáucaso, viajando de 
terceira classe, diante de campônios e príncipes, aos quais deixava espantados, 
ligeiramente iluminados, e, de alguma maneira, transformados pela visão. (…) Três 
dos maiores escultores de seu tempo, nessa ocasião, tomaram o corpo de Isadora 
como modelo e influência permanente sobre seu trabalho, embora, lamentavelmente, 
não deixassem nenhum registro em mármore. Só Maillol fez mais de 500 desenhos 
de Isadora dançando a Sétima Sinfonia de Beethoven; Rodin acompanhou-a pela 
Europa inteira, e, literalmente, fez milhares de desenhos, muitos ainda no Musée 
Rodin, em Paris. Um de seus mais belos gouaches, agora no Museu Metropolitano, é 
La Naissance d’un Vase Grecque, no qual ele usou o torso de Isadora como 
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inspiracão (Imagem 85). Bourdelle também usou Isadora como a principal figura 
típica, em seus afrescos no Théâtre des Champs-Élysées. Esses artistas 
imortalizaram a imagem dos membros de Isadora e a beleza de seu pequeno rosto.106

Aproximando as vanguardas artísticas europeias da antiguidade clássica pelo viés da 

liberdade do corpo, Isadora e suas seguidoras foram emblemáticos símbolos de liberdade de 

costumes no período entre guerras, produzindo reverberações na obra de vários artistas. Além 

do registro dos escultores mencionados, seu corpo nu era visto nos palcos europeus e também 

registrado por fotógrafos como Arnold Genthe (1869-1942), alemão de nascimento e 

americano por adoção, em pleno exercício de liberdade, constituindo até hoje uma imagem 

potente. Isadora Duncan e outras bailarinas de seu círculo, como a irmã de Isadora, Anna 

Duncan, foram registradas pela lente de Genthe, ninfas ou sacerdotisas de Eros, comandando 

os elementos naturais em uma paisagem atemporal de praia (cujo tempo e espaço reais são o 

ano de 1919 e o balneário de Long Beach) (Imagens 86 e 87). 

Esteve em paisagens brasileiras. Em visita ao Brasil em 1916, tendo ido também a São 

Paulo e Belo Horizonte, apresentou-se no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Descreve a 

visita com sopro renovado de entusiasmo, sentimento inusitado para quem acabava de passar 

por uma sequência de tragédias pessoais:

A esta cidade chegamos sem dinheiro e sem bagagem, mas no diretor do Teatro 
Municipal encontramos um homem assaz gentil, que tudo nos facilitou. Aí também 
defrontei um daqueles públicos inteligentes, vivos e vibrantes, que permitem aos 
artistas oferecer-lhes tudo que de melhor trazem em si. Aí conheci também o poeta 
João do Rio, muito querido da mocidade do Rio, onde, aliás, todos parecem ser 
poetas. Quando passeávamos juntos, éramos seguidos pela rapaziada, que gritava: 
“Viva Isadora! Viva João do Rio!107

E apaixonou-se, segundo consta em sua autobiografia. Apaixonou-se pela paisagem e 

por alguém que não declara, mas que se acredita ter sido o próprio João do Rio. Esse dado 

permanecia no terreno da especulação até a publicação das cartas pessoais do cronista, 

organizadas em 2013 por Cristiane d’Ávila:

Vejamos a visita ao Brasil da bailarina Isadora Duncan em 1916. João do Rio 
assistira suas exibições em Paris e talvez a conhecesse pessoalmente. Foi seu 
cicerone no Rio, citado nas memórias dela como um poeta de quem sentia saudades. 
Circulou o boato de um caso amoroso, hipótese ridicularizada pelos inimigos dele 
por conta de seu conhecido homossexualismo. Mas o jornalista Carlos Maul afirma 
que os dois se encontravam abertamente num hotel em Santa Teresa. Segundo 
Gilberto Amado, Isadora dançou seminua para João do Rio na Cascatinha da Tijuca 
ao luar. O pianista que a acompanhou na viagem, Maurice Dumesnil, escreveu um 
livro em que fala de um amante carioca, sem citar nome. Parece ter sido uma relação 
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aberta, pois, segundo Oswald de Andrade, indagado pela bailarina sobre seu 
homossexualismo, João do Rio teria respondido: "je suis très corrompu". Ela 
também, sabemos hoje. A historinha ficou no limite da lenda, sem nenhuma prova. 
Esta surge agora graças à pesquisa de Cristiane. Numa carta de 10 de setembro de 
1916, ele confessa a João de Barros: "Mesmo sem dinheiro, passei os 15 dias mais 
felizes da minha vida, no êxtase amoroso, no verdadeiro amor, com uma criatura que 
é gênio, bondade divina - tudo. Essa criatura que me olhou, me desejou, que quase 
me faz secretário humilde, foi Isadora. Nunca amei assim! A minha vida está dentro 
do Sol. Meu Deus! Mas é assim o amor? Eu só o senti assim agora, aos 35 anos! Foi 
transfiguração. E nunca mais poderei amar de tal forma porque não há na terra outra 
realização da perfeição.108

Talvez a história de Isadora Duncan já tenha sido por demais contada e recontada 

dentro do universo acadêmico da dança, da escultura, da literatura e mesmo da vida das 

personagens célebres: para mim, no entanto, reservo o direito a essa sensação ingênua de 

entroncamento de coincidências que me levam de uma referência a outra através de caminhos 

de corpo e da paisagem, e que se desdobram como histórias dentro de outras, e através de 

imagens de obras e artistas diversos conectados pela mera vida cotidiana. 

A nota que me parece saborosa do relato fica, assim, por conta do inusitado da 

presença do corpo de Isadora Duncan na paisagem que já tinha sido de tantos artistas desde 

Taunay. Banhando-se nua na Cascatinha, dançando junto a suas águas e pedras com o corpo 

coberto apenas por um tecido leve, levada por um dos maiores cronistas brasileiros, 

notoriamente conhecido por sua orientação homossexual, o que se revela, se não falso, 

parcialmente verdadeiro, dada a bissexualidade revelada na carta citada. Se não de forma 

objetiva, de modo simbólico, certamente esse banho contribuiu para esgarçar os limites da 

nudez e da liberdade do corpo no imaginário carioca e brasileiro. Nesse momento, o Morro do 

Castelo seguia sendo lavado, já em fase de conclusão. 

A relação intensa entre vida e obra de Isadora pode ser considerada através de uma 

concepção de inseparabilidade entre ambas, de um constante embate entre Eros e Tânatos. A 

viagem de Duncan ao Brasil rendeu outras narrativas de Eros (sempre em oposição ao 

Tânatos predominante em certos momentos de sua vida), desta vez em paisagens paulistas, 

encontro descrito pela filha de Oswald de Andrade, Marília:  

Como meu pai foi jornalista do Jornal do Comércio, recebia os artistas franceses, 
europeus em geral, entrevistava, acompanhava, fazia o tour pela cidade em um 
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Cadillac verde conversível. Esse Cadillac verde andou muito por São Paulo com a 
Isadora Duncan. O Mário até cita o carro, o Cadillac, num poema. E foi assim que a 
Isadora convidou Oswald para ir ao quarto dela no hotel... Porque a Isadora gostava 
muito de moços bonitos e ricos. E meu pai era bonito, rico e culto. Perfeito para uma 
semana em São Paulo! Muitos anos depois, conheci Isadora com um convite para 
escrever um livro sobre ela. Mas o meu trabalho com Isadora é como dançarina: 
dancei as danças de Isadora, procurei captar o que tinha dentro dela como bailarina e 
como artista para tentar transmitir ao público o que seria a ideia de dança de Isadora 
Duncan. Chegaram até a me chamar de ‘Isadora do Xingu’, quando dançamos para 
os índios no Xingu.109

A relevância de Isadora Duncan é dada por sua própria obra, pela influência no 

trabalho dos artistas citados, pela contribuição na metamorfose de um corpo arcaico para um 

corpo moderno (além dos limites da própria dança), além de constituir uma mítica e trágica 

trajetória mesmo dentro do conturbado universo da arte. Flanner menciona ainda aspectos da 

morte que marcaram a produção de Isadora Duncan e seu precoce desaparecimento:

Como sua autobiografia deixou claro, uma parte integral da natureza de Isadora 
morreu na juventude, quando seus dois adorados filhinhos, Deirdre e Patrick, 
afogaram-se tragicamente em Neuilly; o automóvel onde esperavam szinhos perdeu 
os freios e mergulhou no Sena. (…) Também atribuiu a perda do seu terceiro filho, 
nascido no dia em que a guerra foi declarada, ao que chamou de a maldição da 
máquina. Diante da frenética notícia de que oa alemães avançavam motorizados para 
Paris, os velhos portões do Bois de Boulogne foram fechados, seu médico, no 
automóvel dele, em meio a milhares de carros, fica preso atrás da grade, e quando 
ele chegou à beira do leito de Isadora, era tarde demais. A criança nascera morta. ‘As 
máquinas sempre foram minhas inimigas’ disse ela, certa vez. ‘Mataram meus três 
filhos. As máquinas são o oposto, como são invenção dele, do homem. Talvez uma 
máquina me mate, um dia.’ (…) Em 13 de agosto de 1927, enquanto andava de carro 
pelo Promenade des Anglais, em Nice, Isadora Duncan encontrou a morte. Foi 
estrangulada por seu xale colorido, que se emaranhou na roda do automóvel. 110 
(Imagens 88 e 89).

O automóvel, surgido há poucas décadas, era ainda uma presença a ser incorporada ao 

universo da arte. Isso se daria em várias formas e linguagens, desde períodos mais obviamente 

identificados com ele, como o futurismo italiano, até seus desdobramentos no pós-guerra, 

resultado de sua disseminação. A imagem de Lévi-Strauss recém mencionada ilustra essa 

fricção urbana entre realidades muito distintas, contrastantes, e até mesmo antagônicas. O 

lento pedestre, cuja segurança já era há mais de um século afrontada pela velocidade dos 

bondes (acostumada que já estava aos bondes de tração animal e elétrica), agora se espantava 

com a velocidade do automóvel.

Iracema, eu sempre dizia

Cuidado ao travessar essas ruas
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Eu falava, mas você não me escutava não

Iracema você travessou contra mão

E hoje ela vive lá no céu

E ela vive bem juntinho de nosso Senhor

De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos

Iracema, eu perdi o seu retrato.

- Iracema, fartavam vinte dias pra o nosso casamento

Que nóis ia se casar

Você atravessou a São João

Veio um carro, te pega e te pincha no chão

Você foi para Assistência, Iracema

O chofer não teve curpa, Iracema

Paciência, Iracema, paciência. 111

No contexto das vanguardas associadas à tecnologia industrial nascente a partir da 

Revolução Industrial (genericamente desde a segunda metade do século XIX, mas 

intensificadas como elemento cultural a partir da virada do século), o automóvel passaria a 

ocupar lugar de destaque, por aspectos tanto positivos quanto negativos. No que tange à 

representação da morte, obras e temas de grande impacto iriam se desenvolver e sedimentar 

na liguagem de vários artistas a partir daí. 

Na própria obra de Robert Frank são muitas as imagens que pertencem a esse 

universo. É seguramente o maior fotógrafo vivo nos Estados Unidos e um dos maiores de toda 

a fotografia estadunidense, (o que não é pouco, sendo ele suíço de origem em um território em 

que brotaram Ansel Adams, Robert Mapplethorpe, Walker Evans, Nan Goldin, Diane Arbus e 

Francesca Woodman). Fotografias como Car accident US66 between Winslow and Flagstaff, 

Arizona cumprem papel ao mesmo tempo de desnudamento e amortecimento de uma 

violência que passa a se tornar cotidiana, a partir do embate entre corpo e máquina. Debate 

que seria conceitualmente esvaziado, caso consideremos que o objeto-carro é uma extensão 

do corpo humano, potencializando sua velocidade, sua autonomia e sua abrangência. O que 

essa questão não revela é que essa violência se dá pela assimetria da relação entre o corpo e a 

máquina.
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Lembrando a rica fala de Régis Bonvicino que menciona a fotografia de Robert Frank 

do cowboy (Imagem 90), trago outras considerações sobre obras e artistas conectadas 

sensivelmente. Em Rodeo (a imagem mencionada por Bonvicino) temos a ausência de todos 

os atributos alheios à personagem que a emoldurariam e a fariam integrada a uma paisagem. 

Não há o meio agreste e solitário, não há as grandes planuras americanas, nem os morros-

testemunho que se destacam no horizonte; não há nem mesmo o cavalo, fundamental na 

expansão do território norte-americano, grande parte dos símbolos tornados clichês e 

periodicamente revisitados pelo cinema. No entanto, está tudo ali: em plena rua de Manhattan 

revela-se toda uma história perceptível através de atributos físicos, sensualidade, rusticidade, 

vestimenta e acessórios que o tornam um caubói. O fato de estar apartado de seu meio não o 

torna menos caubói, ao contrário: encostado a um prosaico cesto de lixo como se estivesse 

apoiado a um mourão de cerca, acendendo seu cigarro como se aguardasse a hora de montar, 

o caubói tem, naquele momento preservado por Frank, a sua identidade exacerbada, sua 

origem preservada e seus caracteres ressaltados: é mais caubói em Nova Iorque do que seria 

em Utah ou no Texas. 

Isso se dá sem constrangimento, assimetria ou vulgarização, mas não sem crítica: 

Frank aponta nessa imagem um sentimento ufanista que permite que, mesmo com todas as 

diferenças e desigualdades (conjunturais e estruturais) da sociedade estadunidense, cada um 

(mesmo os historicamente oprimidos) se perceba como íntegro em sua identidade; mas é esse 

mesmo sentimento que faz com que os Estados Unidos sejam uma sombra que paira sobre o 

planeta desde a segunda Guerra Mundial, o que perpassa outras imagens de sua obra, além de 

desconexões entre sociedade almejada e possível, entre natureza e cidade, cidade planejada e 

real, e as representações dessa tensão. 

Voltando ao texto de Bonvicino sobre Lévi-Strauss e sua percepção sobre a cidade de 

São Paulo, a beleza em contexto urbano, é possível também evidenciar aspectos de tensão 

entre um ideal de beleza associado à natureza e a morfologia da cidade:

Pouco me importam os rótulos: estruturalismo “teoricismo”, “formalismo”, 
“abstracionismo”. Ele mesmo detestava o termo “estruturalismo”, que decretava 
degradado pelos amigos e adversários. Prefiro reler, como poeta, As estruturas 
elementares do parentesco (1949), que encontrou em Simone de Beauvoir sua 
primeira resenhista. E todos os seus livros. Sem seu olhar, os índios teriam menos 
direitos do que têm hoje. Os índios estariam ainda mais dizimados. E, com eles, a 
natureza ou o que ainda resta dela. Provavelmente, a contracultura dos anos 1960 
não teria a dimensão que teve sem as ideias desse belga de nascimento. Lévi-Strauss 
deu estatura internacional ao Brasil – um país de cultura provinciana, que se move 
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por meio dos “corretores intelectuais”, para usar a expressão do próprio antropólogo. 
(…) Como paulistano, permito-me trazer à tona algumas de suas observações sobre 
a cidade: “A cidade desenvolve-se a tal velocidade que é impossível obter seu mapa: 
cada semana demandaria uma nova edição” (in Tristes trópicos). Frase charmosa, 
que não o impediu de apontar os seus horrores, já nos anos 1930. Lévi-Strauss 
discutia sua antológica feiura: “E, contudo, nunca me pareceu feia: era uma cidade 
selvagem, como o são todas as cidades americanas”.112

É inevitável relacionar a mencionada fotografia de Lévi-Strauss das vacas em São 

Paulo ao trecho da passagem da boiada pela cidade em Uma viagem com as vacas, capítulo de 

Marcovaldo ou as estações na cidade, de Italo Calvino:

Era um rebanho dos que atravessam a cidade à noite, no início do verão, dirigindo-se 
às montanhas para o pasto. Subindo a rua com os olhos ainda meio colados pelo 
sono, as crianças viram o rio dos dorsos cinzentos e malhados que invadia a calçada, 
e se esfregava contra as paredes cobertas de cartazes, as portas de cortrer, os postes 
sinalizando parada proibida, as bombas de gasolina. Avançando os cascos prudentes 
do meio-fio aos cruzamentos, os focinhos sem jamais um sobressalto de curiosidade 
encostados nos lombos daquelas que as precediam, as vacas traziam consigo um 
cheiro de forragem e de flores do campo e de leite, e o som lânguido dos sinos, e a 
cidade parecia não tocá-las, já absortas como estavam eu seu mundo de prados 
úmidos, névoas montanhesas e vaus de torrentes. Ao contrário, impacientes, como se 
ansiosos por ultrapassar a cdade, surgiam os vaqueiros, que se desdobravam em 
corridas breves, inúteis ao lado da fila, erguendo os bastões e explodindo em vozes 
aspiradas e entrecortadas. Os cães, para quem nada do que é humano é estranho, 
exibiam desenvoltura caminhandode focinho erguido, tocando o sino, atentos ao 
próprio trabalho, mas se percebia que eles também estavam inquietos e pouco à 
vontade, caso contrário teriam se distraído e começado a farejar cantos, faróis, 
manchas do calçamento, como é o primeiro pensamento de qualquer cão da 
cidade.113  

Marcovaldo e seus filhos assitem ao cortejo que passa, maravilhados pelo espetáculo 

sazonal, e aqui Calvino introduz um componente surpreendente: confirmando certa sensação 

de fantástico e surrealidade que perpassa todo o livro, Michelino, o filho mais velho, sem que 

Marcovaldo perceba, parte com a boiada que atravessa a cidade em direção aos pastos de 

verão. Volta, meses depois, transformado pelo trabalho, pela atividade física e pela paisagem:

Enfim, certa noite, sentando-se de repente na cama, não era uma ilusão, ouviu no 
calçamento aproximar-se aquele inconfundível tropel de cascos rachados, mesclado 
com o repicar dos sinos. Correram para a rua, ele e toda a família. O rebanho 
retornava, lento e pesado. E no meio do gado, montado na garupa de uma vaca, as 
mãos firmes na coleira, a cabeça pulando a cada passo, lá estava Michelino. 
Tiraram-no lá de cima, abraçaram-no e beijaram-no. Ele estava meio atordoado. 

- Como vai? Foi bom?

- Ah... sim...

- Sentiu saudades de casa?

- Sim...
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- É bonita a montanha?

Estava em pé, na frente deles, com as sobrancelhas franzidas, o olhar duro. 

- Trabalhava como uma mula – disse, e cuspiu longe. Tinha ficado com cara de 
homem. - Todas as tardes mudar os baldes dos rodenhadores de um animal para 
outro, de um animal para outro, e depois esvaziá-los nos latões, rápido, cada vez 
mais rápido, até tarde. E de manhã, bem cedo, rolar os latões até os caminhões que 
os transportam para a cidade... E contar, contar sempre: os animais, os latões, ai de 
quem errasse...

- E você deitava na grama? Quando os animais pastavam?...

- A gente nunca tinha tempo. Havia sempre o que fazer. Correr atrás do leite, da 
palha, dos animais, do estrume. E tudo isso para quê? Com a desculpa de que eu não 
tinha contrato de trabalho, quanto me pagaram? Uma miséria. Mas, se estão 
pensando que agora vou dar tudo para vocês, desistam. Para casa, vamos dormir que 
estou morto de cansado.  

Sacudiu os ombros, assoou o nariz e entrou em casa. O rebanho continuava a se 
afastar na rua, levando consigo os mentirosos e lânguidos odores de feno e sons de 
sinos.114

Nesta sequência de contos, Calvino apresenta os conflitos entre natureza e cidade 

(entre paisagem e corpo), através da perspectiva de uma personagem comum, espécie de 

homem ingênuo de origem rural, empregado em uma fábrica genérica (da qual não se sabe o 

produto ou o processo), perdido em uma cidade industrial genérica (nunca nomeada), atento 

aos menores sinais de manifestações da natureza, ansiando um retorno a uma condição pré-

industrial impossível, e frustrando-se irremediavelmente em cada episódio. No final deste 

conto Calvino dissolve rapidamente, no breve diálogo entre Michelino e a família, qualquer 

ilusão em relação ao bucolismo da paisagem, zombando da liberdade do fugere urbem 

arcadiano: a vernacular passagem da boiada esconde a cadeia produtiva perversa e a crueza 

das relações de trabalho, a promessa de uma rotina (rústica, mas nobre) de exercícios físicos, 

vida saudável e horas de descanso sobre a relva não prevê as dificuldades do corpo 

empregado nos processos produtivos tradicionais (e nos industriais, ainda que de outra sorte).

Na conclusão da fábula contemporânea sobre a paisagem, após a experiência rural 

restam as lembranças dos esforços impressas no corpo de Michelino e os poucos trocados que 

ele rapidamente assegura que não dividirá com a família. A natureza descrita por Michelino, 

no entanto, é já o retrato de uma paisagem instrumentalizada. Sua existência nada mais é do 

que a transformação, em escala, de atividades produtivas familiares vernaculares e familiares 

em atendimento a necessidades urbanas. Todos os caracteres de cultura rural desaparecem em 

nome de uma produtividade que desconsidera os tempos do cultivo, da produção e até da 
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culinária tradicionais. A esse desconforto da paisagem corresponde um desconforto do corpo; 

em outros contos do livro, a saúde do corpo é afetada por algum aspecto externo a ele: a 

intoxicação pelo consumo de cogumelos venenosos, o tratamento medicinal feito com vespas, 

o contato com um coelho contaminado que alguns querem como animal de estimação e outros 

como alimento, e tantos outros pesadelos surreais e burlescos, e ao mesmo tempo, pertinentes 

e possíveis dentro de uma realidade urbana distopicamente construída. O posfácio à edição de 

1966 pontua o caráter das narrativas e as intenções do autor:

Um fundo de melancolia tinge o livro do começo ao fim. Poderíamos dizer que, para 
o autor, o esquema das historinhas cômicas é apenas o ponto de partida e que, ao 
desenvolvê-las, ele se entregou a uma sua veia lírica amarga e dolorida. Mas 
Marcovaldo, apesar de todas as derrotas, nunca é um pessimista; está sempre pronto 
a redescobrir, dentro do mundo que lhe é hostil, a fresta de um mundo feito à sua 
medida; ele nunca se rende, está sempre pronto a recomeçar. Sem dúvida, o livro não 
convida a uma postura de otimismo superficial: o homem contemporâneo perdeu a 
harmonia entre ele e o ambiente onde vive, e superar essa desarmonia é uma tarefa 
árdua; as esperanças fáceis demais, idílicas, sempre se revelam ilusórias. Mas a 
postura que domina é a da obstinação, da não-resignação.115

A principal obra de Frank, o livro The Americans (do qual a imagem do caubói é 

parte), foi editada em 1958, antes na França do que nos Estados Unidos, sendo inicialmente 

recebida com reações que iam do desdém à franca aversão. Além da exposição de aspectos 

desagradáveis do abismo que havia entre o sonho americano e sua realidade cotidiana, 

expondo o racismo, a desigualdade, a solidão e aos primeiros atritos de uma emergente 

sociedade baseada no consumo, o pouco apego de Frank aos cânones clássicos da fotografia 

documental, o enquadramento incomum e deslocado dos objetos retratados e o eventual 

desfocamento de partes da imagem eram aspectos que desagradavam público e crítica. Estes, 

no entanto, foram os mesmos motivos de sua gradual ascensão a correspondente visual de 

certo desencanto crescente na sociedade do qual a literatura beatnik era já então o ícone 

escrito. 

Não por acaso, a edição em 1959 nos Estados Unidos foi beneficiada pelo texto de 

Jack Kerouak que introduzia as imagens. Apontar esse dedo crítico para as fragilidades da 

sociedade e ainda assim seguir sendo respeitado como o maior fotógrafo vivo dos Estados 

Unidos demonstra a importância de seu trabalho:

Robert Frank... ele sugou um tristonho poema do âmago da América em fotos, 
tomando posição entre os poetas trágicos do mundo. (…) com a agilidade, mistério, 
gênio, tristeza e estranho segredo de uma sombra, Frank fotografou cenas que nunca 
tinham sido vistas em filme. (…) depois de ver essas imagens você acaba não 
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sabendo mais se uma jukebox é mais triste que um caixão. ver essas imagens você 
acaba não sabendo mais se uma jukebox é mais triste que um caixão.116 

Para a edição de seu principal trabalho, 28.000 imagens foram analisadas; 1.000 

imagens foram selecionadas e impressas, dispostas nos pisos e paredes de seu estúdio, e um 

ano e meio mais tarde, Robert Frank chegou até às 83 imagens finais que compõem a obra. 

Além do trabalho físico gasto no processo/percurso ao longo do país, na captura das imagens, 

colocando seu olho de fotógrafo (extensão de seu corpo, diria Merleau-Ponty) no recorte de 

cada evento e paisagem, o próprio trabalho de escolher entre as imagens se assemelha a um 

trabalho de explorador, de viajante na paisagem das imagens mesmas, como um segundo 

olhar sobre o olhar de um outro, presente em cada paisagem primeira registrada. Na reedição 

comemorativa de 50 anos, as imagens foram novamente escaneadas, fazendo uso de técnicas 

contemporâneas, tiveram novo recorte por parte do autor, e, em dois casos, substituídas. 

Além de Rodeo, outras obras de Robert Frank são estruturadas em certa lógica de 

ausência do corpo retratado e serão comentadas para essa compreensão: duas imagens 

relativas à morte de Marilyn Monroe, de 1962, e uma da mesma série de Rodeo: a já citada 

Car accident, de 1956.  

Na primeira imagem sobre a morte da estrela de cinema, intitulada Marilyn dead, uma 

cena de praia, prosaica, de família em férias, repouso dos corpos na paisagem, é perturbada 

por eventos e seus efeitos gráficos. O olhar, quase ao nível do chão, dentro da cena, registra a 

menina que se movimenta acima, cruzando a extensão do campo da imagem com sua nudez 

infantil (perfeitamente normatizada em certos recortes cronológicos e geográficos, mas 

certamente não naquele tempo-espaço da sociedade estaduninense, talvez menos do que a 

nudez adulta helênica de Duncan em Long Beach décadas atrás) e a presença da bandeira dos 

Estados Unidos desfraldada sem cerimônia, mas sem obviedade ou certeza, dado o preto e 

branco da cena, podendo ser um tecido listrado náutico qualquer. A mulher, de bruços, 

aproveita o sol, talvez desatenta à menina. Um menino, concentrado, dedica atenção às 

prometidas sete páginas de imagens do Daily News, jornal ostentando a manchete da morte da 

estrela de cinema: MARILYN DEAD (Imagens 91 a 93). 
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Não há quase paisagem além de uma duna ao fundo, fora dos limites do motivo, e 

mesmo este encontra-se comprimido em margens que não dão conta de abrigar todo corpo e 

movimento, nem o tempo: em breve, a menina não mais estará ali, o jornal será dobrado, a 

mulher se levantará, o menino se terá desinteressado do jornal, o fotógrafo terá partido, e o 

momento terá passado. A morte, no entanto, é definitiva. Questiona-se, aqui, a natureza dos 

símbolos de morte, de sociedade, de celebridade e de identidade nacional. Marilyn Monroe, 

com sua vida e morte indissociáveis da história cultural, social, artística e política dos EUA, 

resume, através da dupla ausência apontada pela lente de Frank (sua imagem está no jornal 

mas não está na foto e seu corpo já não está mais movente na paisagem), todo um país, todo 

um gênero e toda uma sociedade.  

Quem questiona esses valores é um hóspede; um visitante europeu que toma certas 

liberdades na casa que o acolhe, sem se importar se está agradando ou não, ao limpar os pés 

com areia sobre o tapete. Um criador aparentemente descuidado, que corta as pernas dos 

modelos, que interrompe percursos visuais e não obedece as regras de composição respeitadas 

desde o Renascimento, reabilitadas também desde a fotografia pré-rafaelita sem muito 

questionamento. Existe um país que não se retrata além dos clichês da mass media, e Frank 

(assim como Kerouac faz em sua obra e nas palavras que abrem o livro) assume, juntamente 

com outros artistas, a missão de retratá-los. Ao fotografar o comum, retrata o sublime. Ao 

mirar o olhar para o cotidiano, acerta a história. Antecipa a relevância pós-moderna das 

histórias da vida privada em algumas décadas, como urdidura sobre a qual se insere a trama 

dos fatos monumentais. Assopra, em muitas imagens, pequenas brasas de vida, que 

aguardavam, latentes, sob a vulgar superfície do carvão cotidiano. Esta foi a impressão que 

tive ao me deparar com a primeira imagem da série, por acaso, antes da segunda (fosse outra a 

ordem, a análise talvez fosse outra).  

A segunda fotografia tem título ligeiramente diverso: Marilyn is dead, como se o 

verbo enfatizasse a realidade inevitável, entrando em oposição à morte expressa: alguém é, 

mas não é mais. Alguém que até há pouco habitava a paisagem como moventia, agora é mera 

mobilia. Aqui temos outro olhar, como se distinta persona fotográfica assumisse o comando: o 

olho está atrás e acima do conjunto, as marcas de pneus sobre a areia mencionam tempos e 

elementos alheios à cena, ausências de automóveis, e conduzem o olhar para a paisagem 

insuspeita à frente do motivo em primeiro plano. A manchete agora precisa estar virada para a 
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câmera, então não há mensagem de conteúdo sendo lida, a bandeira, agora óbvia (Stars 

spangled banner de inequívocas estrelas), é um manto, há solenidade e grandeza na 

composição. Morreu um mito: temos um funeral com honras de chefe de Estado organizado 

na paisagem, sem corpo presente, por Robert Frank. A imprensa se encarrega de vulgarizar o 

fato, e o corpo morto e desglamourizado de Monroe ao longo das décadas volta a ser exposto 

como foi em vida; as imagens reais circulam até hoje pela rede de computadores, misturadas a 

belas e falsas imagens do corpo no funeral, na verdade registro de At Rest, um bronze 

patinado e pintdo, obra do escultor hiperrealista italiano Paolo Schmidlin de 2011 (Imagens 

94 a 96). Em pouco mais de um ano, em 1963, haverá funerais reais de Estado, após o 

assassinato de Kennedy. Da mesma forma, exposições do corpo post-mortem e seus vestígios 

são veiculadas sem embaraço, ganhando a imprensa. Nesse caso em especial, com exposição 

do momento da morte em si, espetáculo transmitido pela jovem televisão (Imagens 97 a 97b).

Nenhuma das duas imagens de Robert Frank sobre Marilyn parece ser registro 

cotidiano, no sentido estrito da captura fortuita, colhido da observação imediata do fato, o que 

nos leva a duvidar da honestidade do caubói que em Nova Iorque parece ignorar a câmera que 

o busca. Em exposição permanente na Times Square, no entanto, um novo caubói, despido de 

modéstia mas vestindo anacrônica yfront underwear, (personagem já mencionado na 

descrição do projeto Welikia), está sempre disponível para fotos. Um sinal dos tempos, ou A 

Sign of the Times (Imagem 98).

Em 2017, em visita à exposição Os Americanos, exibida pela primeira vez no Brasil 

pelo Instituto Moreira Salles, foi possível observar a quantidade obsessiva de imagens 

produzidas de um motivo para que o artista encontre a imagem ideal. Esse processo não se 

explicita no resultado final, que apresenta uma naturalidade leve e aparentemente 

compulsória, o que só evidencia a genialidade do fotógrafo: 

Os americanos é o resultado da jornada de Frank pelos Estados Unidos, em que 
percorreu quase todos os estados. Fruto de uma bolsa da Guggenheim Fellowship, a 
viagem de Frank em um velho carro usado durou cerca de nove meses, entre 1955 e 
1957, e originou mais de 28 mil fotografias, que se tornaram verdadeiros retratos de 
uma América multifacetada. (...) Em Os americanos, Frank revela plena maturidade 
artística, desenvolvendo uma síntese de suas inquietações em relação à fotografia e 
aos limites dela como linguagem. Apesar de ter construído uma representação do 
país e de seus habitantes na década de 1950, de forte caráter autoral, o projeto teve 
lenta aceitação nos EUA. Mas, por romper definitivamente com o predomínio da 
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técnica sobre a intuição e a expressão pessoal, aos poucos se tornou um marco 
divisor da fotografia no século XX.117

Mesmo quando trata diretamente do registro da morte, Robert Frank segue 

surpreendendo na representação dos fatos da morte e nos ritos e processos de desembaraço do 

corpo. Na foto do acidente de carro, prevalecem também as ausências. Um grupo de pessoas 

perfiladas à margem de uma estrada (On the Road, como em Kerouac) está envolvido no fato 

da morte. A estrada é personagem, está no título, e de modo muito específico, através de seu 

número, acrescido da informação georreferenciada: Estrada 66, entre Winslow e Flagstaff 

(Imagem 99). Nenhum deles olha diretamente a câmera de Frank. O volume do corpo coberto, 

clichê da morte em primeiro plano, chama os olhos sobre si, mas tendemos a desviar dele, e 

imediatamente as pessoas atraem a atenção. As atribuições estão indefinidas: testemunha, 

familiares, envolvidos, agentes de poder? Não há desespero nem proximidade, apenas certa 

resignação quase indiferente. Os homens de chapéu possuem certa dominância hierárquica 

nesse aspecto, e podem ser percebidos como autoridades. Em seguida o olhar circula a 

imagem e os elementos construídos da paisagem ao fundo vão sendo incorporados à 

informação. Mas o principal está oculto, e se trata de elementos importantes: o carro e a 

vítima. Do carro, presente no título, não temos nem as marcas de pneus. O acidente não se 

sabe atropelamento ou capotamento. Na volta ao volume do corpo coberto, percebe-se então 

que a escala do volume certamente oculta algo maior do que um único corpo. 

Morbidamente, Frank nos força a tatear visualmente o volume, tentando perceber 

morfologias, e desejamos reconhecer corpos. Uma ponta da lona parece levantada, aguçando 

o olhar a perceber um pé, uma mão que escape ao volume. Algo branco na ponta permanece 

não identificado. Tenta-se inferir onde começa, onde termina. Seriam dois, três, adultos, 

crianças? Estariam no veículo ou teriam sido atingidos por ele? Estariam intactos, seriam 

fragmentos? Seriam belos? O corpo de James Dean, morto em outra estrada, em outro estado, 

tão belo quanto seu Porsche Spider, estaria tão destroçado quanto ele na histórica imagem de 

sua morte, também sem corpo à mostra? (Imagem 100) 

A natureza da máquina tem o poder de desestruturar o corpo, desorganizar os órgãos, 

retirar o potencial criativo e resistente do corpo sem órgãos: o automóvel tem a potência de 
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subtrair a potência do corpo, transformando moventia em mobilia. Enxergamo-nos no corpo 

que não está à mostra. Poderia ser qualquer um, a vulgaridade do ditado diz que para morrer, 

basta estar vivo. Percebe-se que o esforço é inútil, e após alguns segundos, nossa atenção se 

perde e vai para a próxima imagem da exposição, do livro, da estrada, para a próxima notícia. 

Tudo tem fim.
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3. Da permanência da paisagem no corpo: traços e vestígios 
3.1 ele me daria ele de maria ele me diria ele mediria: paisagens mensuradas

Desde antes do momento em que estamos sobre a paisagem, experimentamos o efeito 

do tempo. Após o nascimento isso se dá com mais intensidade, pois não é um tempo 

compartilhado com outro organismo, nem submetido a condicionantes ambientais fornecidas 

por um corpo alheio ao nosso.  A descrição da passagem do tempo e sua ação sobre os corpos 

e a paisagem pode ser feita em diversas linguagens. Nas imagens de Robert Frank, há pouco 

comentadas, o tempo aparece cristalizado em acontecimentos suspensos em um agora infinito, 

mas com uma expectativa de devir que se completa e concretiza com a fruição da imagem e 

suas possibilidades imediatas. Na fotografia de Francesca Woodman (1958-1981), ao 

contrário, parece não haver tempo futuro, apenas passado e um frágil presente: o agora se 

apresenta ainda como uma última célula do passado, mórula incapaz de se desprender do 

útero do tempo, e que por esta razão não se desenvolve. “É claro, então, depois do que foi 

dito, que no tempo há algo indivisível que chamamos de agora.”, afirma Aristóteles, no Livro 

IV da Física. 

Há uma melancolia que se deposita nas frestas e nos limites do espaço construído da 

imagem que não se dá apenas pela ciência do destino da artista (mas inevitavelmente por essa 

ciência também, como confirmação do único fato futuro nas imagens prévias a ele: um 

oráculo reverso). A percepção de que os limites do espaço construído são quase sempre a 

única paisagem possível transcende o conhecimento da condição pessoal da artista. O íntimo 

compartilhado tem sua poética própria; a poeira dos ambientes mal-cuidados, a sujeira no 

corpo como mímica da indelicadeza do mundo sobre ele, os materiais de construção 

desgastados, os espelhos corroídos, o vestido rasgado: tudo é registro da passagem do tempo 

até aquele momento. A partir dali, fica a possibilidade do não-tempo, de sua suspensão; em 

algumas imagens, o corpo já mesmo não está, vulto entre as coisas, mas sua presença está 

marcada nas paredes, nos sulcos do piso que são o negativo do corpo, na ausência 

insubstituível de alguém que em breve não será. O limiar, como nas imagens de Ader, está ali, 

mas Woodman não mostra como atravessá-lo, pois não parece ter a chave, ou a esconde em 

seu corpo. Sua presença no campo da imagem, no entanto, não é temporária: ela estará ali 

para sempre, e não abandonará essa posição, pois é esse seu modo de comunicação com tudo 
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que não é ela. Fora da imagem, tem-se a impressão de que ela se calará e seu corpo se fechará 

irremediavelmente, casulo ou concha. A fotografia é seu ninho, construído com os objetos que 

ela coleta para sua proteção em breves excursões fora de si.

Quando seu corpo sai à paisagem, no entanto, parece mais forte do que quando 

contido entre o construído: seu corpo se expande e se integra aos elementos, enraizado a 

plantas e água com potência vital, e percebe-se em suas extensões conectas ao ambiente a 

pulsação de algo que é maior, anterior a ela e que ainda estará ali após sua passagem. Seu 

corpo sobre a rocha vulcânica parece fazer parte dos processos ígneos que o formaram, mas as 

roupas abandonadas denunciam o processo inverso. Ela tem outra origem, mais frágil, e 

escolhe ser essa incrustacão cristalina na geologia da paisagem (Imagens 101 a 104). 

A interrupção de seu processo criativo resultou na necessidade de interrupção de seu 

tempo, e então ela deixou o apartamento. Como uma saída; a janela por onde se vê o mundo, 

como veremos na obra de Alair Gomes no capítulo seguinte, também é uma das saídas 

possíveis, um escape da passagem do tempo que se desenrola defronte à janela mesma. As 

performances de despedida podem assumir morfologias diversas, mas o abandonar-se à ação 

da gravidade parece predominar entre os artistas comentados, e isso não foi uma escolha 

prévia deste trabalho. Aqui, no entanto, não tratarei mais da morte, esse peso temático que 

protagonizou todo o capítulo anterior e vai reaparecer no seguinte: a matéria que me interessa 

é tudo o que acontece entre o nascimento (estar na paisagem) e a morte (deixar a paisagem). 

Não é pouco. Pode ser bastante tempo.

Mesmo que considerado seu ciclo completo de vida de até dois anos, sem nenhum 

evento que o perturbe, um vaga-lume dura, na forma adulta como tal, apenas o tempo de uma 

estação completa, o verão. Papagaios e gorilas podem viver, em média, o mesmo tempo que 

humanos. Mas quanto vivemos? Expectativas de vida são diversas: para homens e mulheres, 

para ricos e pobres, para diversos loci no tempo e no espaço as expectativas mudam. Tempo 

suficiente para alguns, que buscam preenchê-lo continuamente, demasiado para outros, que 

decidem abreviá-lo. A contagem do tempo é assunto para físicos, matemáticos e artistas. Não 

é uma matéria, mas é mensurável, e tem fluxo contínuo; tem caráter infinito, no entanto é 

percebida em fragmentos e eventos finitos. É uma grandeza conceituada fisicamente, em 

unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI), denominadas segundos, definidas pelo 

comportamento imperceptível de um elemento raro: um segundo corresponde à duração de 
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9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do 

estado fundamental do átomo de césio 133. 

Outra medida deriva do segundo, de forma que não podemos perceber com nossos 

sentidos: um metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um 

intervalo de tempo de 1/299.792.458 de segundo. Ambas as medidas, apesar de apresentarem 

grande exatidão e imutabilidade, não se apresentam à percepção possível através das 

estruturas de nosso próprio corpo. Não conseguimos captar de forma sensível (tátil, visual, 

comparativa) as dimensões assim apresentadas. Dentro das unidades básicas do SI o kg seguia 

sendo conhecido a partir de um padrão físico, objeto palpável, uma das últimas unidades a ter 

sua dimensão dada por algo material. A unidade-padrão guardada em Sèvres, na França, no 

Escritório Internacional de Pesos e Medidas é um cilindro equilátero com 39 mm de altura por 

39 mm de diâmetro, feito de irídio e platina (Imagem 105). A partir de 2019, no entanto, dado 

que a massa do padrão já teria se alterado ao longo do tempo, a nova definição estabeleceu o 

mesmo caráter imaterial ao quilograma, usando um eletroimã e uma balança de Watt para 

definir a unidade. As medidas não passam mais pela mediação do corpo, e há muito o polegar 

do rei não é a base da dimensão das coisas do mundo.118

A medição do tempo, ainda que pareça algo natural e regular, é uma construção, um 

acordo tácito que todos consignamos sem nem mesmo perceber. O estabelecimento do tempo 

é um atributo do poder. A junção de segundos construindo o minuto, a divisão da hora em 

minutos, do dia em horas, do ano em dias, são parte de uma metodologia de compreensão da 

sucessão das coisas, instituída no Ocidente pelo Papa Gregório XIII em 1582, com poucas 

mudanças desde então: o denominado calendário gregoriano, que nos serve até hoje, em 

substituição ao calendário juliano, instituído por Júlio César em 46 a.C. O calendário 

gregoriano completa 437 anos em atividade, ainda não tão longevo quanto o juliano, que 

vigorou durante 1628 anos. A construção do tempo pode ser questionada, como vemos, mas o 

histórico contemporâneo desse questionamento, mesmo feito por alguém com muito poder, 

mostra pouca chance de alterações significativas. Napoleão Bonaparte tratou de, por decreto, 

redesenhar a contagem do tempo em base decimal, mais adequada aos nossos equipamentos 

corporais de contagem, os dedos das mãos, em número de dez, sem sucesso:
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Estabelecido por Napoleão em 24 de novembro de 1793, o calendário republicano 
começou a correr em 22 de setembro do ano anterior, 1792, ano que se instauraria 
como o ponto zero, princípio dos tempos e começo da República. (...) Assim como 
seu irmão, o Sistema Métrico Decimal, o calendário tinha uma declarada paixão pelo 
dez; nova coincidência com a natureza, pois se temos cinco dedos em cada mão, e 
cinco mais cinco são dez, por que empenharmos em contar as laranjas ou as horas 
pelo número de apóstolos, ou seja, por dúzias, ou meias dúzias? (...) Mas continuo, a 
paixão pelo dez, elemento fundamental do espírito revolucionário, levou à 
instauração de semanas de dez dias, que chamaram de “décadas” e um ano de 360 
dias, número redondo, não como o impróprio 365, que a Terra insiste em seguir e 
ainda somar um resto de seis horas para terminar de nos mostrar que sinceramente 
atua como se lhe dá vontade. (...) Finalmente, o último grau da febre decimal 
consistiu na fabicação de um novo horário, cujo dia tinha dez horas, e cujas horas 
tinham cem minutos e cujos minutos tinham cem segundos, o qual começou a ser 
usado em 24 de novembro de 1793.119 (Imagem 106) 

Não é preciso dizer que a tentativa resultou em fracasso, e tanto por insurreição popular 

quanto por iniciativa do próprio regime, o calendário gregoriano voltou a prevalecer, nunca 

tendo sido considerado fora dos domínios napoleônicos.

Se na obra de Woodman há uma suspensão, como se o tempo suprimisse seu sopro por 

instantes, esperando o momento seguinte, por outro lado, na obra de Ana Mendieta 

(1948-1985) em relação com a paisagem, o que aparece é um registro do futuro. Não o futuro 

tomado como algo que ainda sucederá, mas o efeito surgido a posteriori como resultado de 

uma ação feita no passado, como uma linha de comunicação entre algo que ocorreu em um 

agora de duração variada (posto nem sempre imediato, como veremos, sendo por vezes 

resultados de processos com tempo expandido) e o agora presente, de fruição da imagem. 

Ainda que feito de ausências causadas pela presença anterior de algo (um corpo, um 

obstáculo, uma ação, um processo), e efêmera pela instabilidade dos materiais acessados 

(água, areia, espuma, fogo, flores), a presença física das obras de Mendieta não tem nada de 

transitório ou frágil: afirma-se como elemento potente e construído, dilatado no tempo, e 

feminino na essência, participando intimamente no útero da criação das coisas do mundo. 

Quando o corpo ainda está na paisagem no momento do registro, ele se protege através da 

imersão (às vezes literal) no meio retratado, participando dos fluxos, da gerninação e da 

passagem do tempo que constroi e destroi, em ciclos sucessivos, os corpos e a paisagem. 

Quando se vê a silhueta, sabe-se que o corpo de Mendieta se conecta (ou conectou, 

sempre em momento prévio, não observado, o que aplica certo grau de sagrado a eventos que 

não se presenciou, como atos primordiais, de formação) com o corpo da Terra sem 
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intermediários. Quando se presenciam as ações, em seus filmes de registro, não há decepção, 

ao contrário: a dignidade do ato e seus processos confirmam a sensação. É especialmente 

impressionante a ciência sobre a dimensão e o formato potencial de seu próprio corpo que 

Mendieta demonstra. Quando escava os espaços em que logo irá encaixar seu corpo nu parece 

rascunhar com as mãos, depois avançar na retirada do material, que nem sempre cede 

facilmente às ferramentas das mãos também nuas, mas o encaixe acontece de forma precisa: a 

artista sabe de seu corpo, sabe das medidas dele, e disso faz seu mapa para colocar-se como 

complemento exato (ou possível) da paisagem. Quando seu vazio é preenchido por outro 

elemento natural, isso se dá como um ciclo natural, como a passagem das estações: depois de 

uma temporada de Mendieta na paisagem, chega a estação de flores ocupando o corpo que 

brotou e foi colhido. A água invade o ex-corpo de Mendieta e desmemorializa aos poucos a 

presença perdida. Em breve, a paisagem pós-Mendieta voltará a ser virgem de imagem como 

era a paisagem pré-Mendieta. A dissolução de suas silhuetas precisa de acão igualmente 

efetiva sobreposta a ela para se dar. Isso ocorre naturalmente, é fato, mas somente forças tão 

igualmente poderosas como as da natureza serão capazes disso. Antes que o desaparecimento 

ocorra, a fotografia cumpre seu eficiente papel de substituta da memória. Cada imagem nos 

adverte: lembrem-se de que um dia esteve aqui Ana Mendieta, posto que um dia ela não estará 

mais. Recente exibição de 20 filmes de seu acervo de 107 filmes no Jeu de Paume, em Paris 

(Ana Mendieta: Covered in Time and History), confirma essa modalidade de registro como 

fundamental para o trabalho de Mendieta. 

A percepção da própria finitude, no entanto, não guarda a melancolia observada nas 

imagens de Woodman, ainda que seu desaparecimento ainda mais trágico possa suscitar isso. 

Woodman não parece ter essa percepção de sua própria finitude: parece talvez até mesmo 

perceber-se inexistente, bloqueada em um agora iminente, antes de algo que ainda não 

realmente começou. Os sudários, urnas, valas e tumbas de Mendieta não são depressivos: 

estão preenchidos de sinais de vida. Algo de fênix renasce em cada obra, mesmo nos registros 

em que a marca da violência parece ser a chave e o pigmento vermelho se aproxima do óbvio 

fluido corporal derramado. Antes mênstruo que ferida, o sangue pictórico de Mendieta 

fecunda a terra. O sangue verdadeiro, de destruição e não de criação, tem seu lugar na série de 

imagens Untitled (Self-Portrait with Blood), de 1973 e em registros filmados como na 

performance Untitled (Death of a Chicken), de 1972: um galo branco é abatido pela artista 
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com uma faca, e seu sangue vivo verte sobre o púbis da artista, como oferenda ritual, o que 

nos recorda sua origem cubana e a óbvia menção a santería, versão cubana de religiões de 

matiz africana como o candomblé no Brasil, mas também a sua criação católica, que sublima 

o ritual de sangue da celebração da missa através da metáfora do vinho transformado em 

sangue. O fogo e a pólvora presente em outras performances e a conexão direta com a terra e 

a água confirmam e completam essa matriz.   

Paralelo ao registros, e subjacentes a ele, por obrigatoriedade e consequência, há um 

trabalho do corpo. Seja para desempenhar papeis cinéticos junto à paisagem, construindo 

ativamente, movimentando-se e circulando no elemento que a envolve e secunda, seja em 

papeis estáticos, onde o corpo é marco temporal e barreira, dique e barricada contra os fluxos 

que se impõem contra ele. 

O desaparecimento de Mendieta, longe de se dissociar de sua obra, está inserido na 

lógica de uma ação não presenciada, ocorrida em um agora-passado que se projeta com 

efeitos no futuro; no entanto, não é algo sagrado nem pode ser artializado. Em 1985, em 

circunstâncias suspeitas durante uma discussão, o corpo de Mendieta cai do 34º andar através 

da janela do apartamento que dividia com o marido, o escultor Carl Andre (1935), havia 

apenas oito meses. Se o corpo morto de Marilyn Monroe é conhecido e ilustrável, de todos os 

corpos simbólicos de Mendieta, o corpo morto real da artista seria o mais perturbador, de 

exibição impossível mesmo como registro, se dele houvesse a imagem. Andre foi acusado 

pela morte de Mendieta e absolvido três anos depois; no entanto a morte da artista é 

considerada por muitos como nunca tendo sido suficientemente esclarecida, gerando protestos 

recorrentes, como na retrospectiva de Andre em Nova Iorque em 2014 e na inauguração da 

extensão da Tate Modern Gallery em Londres em 2016: após a inclusão de obras de Carl 

Andre na mostra de abertura (e nenhuma de Mendieta, ambos tendo obras no acervo da Tate), 

um grupo feminista postou-se em frente à entrada do Turbine Hall, onde aconteceria a festa 

com a presença do escultor, bloqueando o acesso à galeria. Corpos-barricada e sangue 
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derramado na paisagem, mais de 30 anos após o fato, como memória do desaparecimento do 

corpo da artista. De todos os corpos de Mendieta. (Imagens 107 a 111) 120

Se na obra de Woodman o corpo é ausência e na de Mendieta o corpo é presença 

criadora que deixa vestígios, marca por vezes perturbadora sobre a epiderme do planeta, a 

obra do artista Walter De Maria (1935-2013), lançando mão de linguagens diversas ao longo 

de sua extensa produção, desenha e aprofunda outros registros de reconhecimento da 

passagem do corpo pela paisagem. Sua percepção e potencialização da paisagem dos EUA 

enquanto continente e conteúdo, simultaneamente a outros artistas como Robert Smithson 

(1938-1973), Michael Heizer (1944) e James Turrell (1943) reinaugura de certa forma a 

paisagem americana, todos como reflexo e extensão do trabalho de Ansel Adams 

(1902-1984), sensivelmente no campo artístico, mas também (talvez inadvertidamente) no 

campo preservacionista. Trato aqui de um curto registro de tempo na obra do artista, ainda que 

o tempo das obras seja infinitamente maior do que seu tempo de ebulição no espectro da land 

art, termo tão útil na definição do cenário em um primeiro momento quanto limitador na 

expansão do conceito e na sua interrelação com outras linguagens, tendo mesmo cristalizado 

meu objeto de pesquisa por algum tempo. 

Da exposição Earthwork de 1968 em Nova Iorque na Dwan Gallery até os 

desdobramentos de artistas que em 2019 retomam o fio de uma paisagem desenrolada desde 

então, muitas modalidades de intervenção na paisagem se deram, algumas delas mencionadas 

durante esse estudo. Outros artistas podem ilustrar essa passagem de tempo: a potente 

barricada revolucionária de Christo em Paris em 1961 (que transformava “a rua em um 

impasse”) reaparece de algum modo institucionalizada e carente de surpresas no Hyde Park 

em 2018. Em 1961 a instalação in situ era uma obra, e sua descrição gráfica, outra, ambas 

significativas. Em 2018, a descrição na obra na imprensa especializada parece predominar 

sobre o impacto da obra na paisagem, a despeito de sua escala. Ainda grandes artistas, Christo 

e Jeanne-Claude parecem, entretanto, rendidos a uma acomodação (previsível mas não 
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compreensível), embora se conectem as duas obras no lapso de tempo entre elas a partir da 

temática ainda vigente do petróleo e do automóvel na conformação da cidade contemporânea, 

uma das leituras possíveis. 

Este, no entanto, pode ser o único elo entre as duas obras. Todo o restante parece 

conspirar para celebrar a potência da obra de 1961 e diminuir a da obra de 2018: o uso de 

barris usados, de marcas aparentes, cores e tamanhos diversos no lugar dos novos, mudos de 

marcas, padronizados em palheta controlada; o barril elemento construtivo em lugar do barril 

fragmento defensivo; a obra não autorizada percebida com surpresa em lugar da obra curada e 

aguardada com frisson; a ação de guerrilha, noturna e surpreendente em lugar da ação de 

engenharia, diurna e logística; a estrutura autosuficiente, barricada, sedimentar em lugar da 

estrutura calculada, monumento, cristalina; a artificialidade distante, visual e regulada em 

lugar da materialidade próxima, tátil e autônoma; a escala relacionada à paisagem em lugar da 

escala relacionada ao corpo. Compreende-se o caráter celebratório da retrospectiva de 60 anos 

de carreira na Serpentine Gallery, marcado pela primeira grande obra de ambos em Londres, 

mas o caráter de arte oficial esvaziada da potência inicial fica patente no comunicado com 

ares de pronunciamento real.121 (Imagens 112 a 112b) 

Em De Maria, no que diz respeito à paisagem (e nem mesmo se pode dizer que este seja 

o tema que lhe é mais caro, pois sua escultura minimalista é o que parece despertar maior 

interesse em mercado e crítica), temos o artista atuando predominantemente como um 

organizador. Não no sentido regular, do ladrilhador-colonizador, mas como proponente de  

sistemas de organização e medição da paisagem que representem paralelos da existência 

humana na paisagem e assumam a ocupação de longo prazo de um planeta que é, de forma 

contínua e inevitável, transformado e objetificado. Há um sentimento muito estadunidense no 

movimento, ou mesmo em termo que evito usar, pois é geograficamente genérico e 

diplomaticamente indelicado: há um sentimento muito americano. Nesse sentido é que 

acredito se colocar o título do livro de Robert Frank, incrustando no ponto sensível do nome, 

Os Americanos, a declaração de sua visão e condição de estrangeiro. Termo que pela 

inexatidão já traz em si seu problema e seu diagnóstico: uma certeza de pertinência, algo 

como uma velada arrogância, mas que não chega a ser isso (creio realmente que não) por 

acreditar-se além das generalidades. Chamar-se americano tendo nascido nos EUA exige uma 

128

121 https://www.serpentinegalleries.org/files/press-releases/london_mastaba_-_3_april_release.pdf

https://www.serpentinegalleries.org/files/press-releases/london_mastaba_-_3_april_release.pdf
https://www.serpentinegalleries.org/files/press-releases/london_mastaba_-_3_april_release.pdf


percepção singular de si no mundo, uma mas não obrigatoriamente uma invisibilização dos 

demais americanos (de todo o continente), embora isso frequentemente ocorra. Esse 

sentimento une alguns dos nomes de artistas visuais que passam a se aglutinar em torno do 

tema.

Em alguns de seus primeiros trabalhos, seu posicionamento junto a marcos físicos e 

temporais na paisagem é como ensaio para um amadurecimento do discurso que incluirá a 

posterior inclusão ativa de estruturas materialmente sutis, embora conceitualmente elaboradas, 

sem dúvida a razão dele ser associado ao minimalismo, ainda que essa etiqueta não seja 

suficiente para descrevê-lo em sua diversidade, e até mesmo por vezes iniba alguma análise 

obra a obra, reproduzindo o enquadramento que aplaina especificidades e eleva banalidades. 

Sua circulação por meios diversos como a música e o cinema atesta essa multiplicidade. O 

corpo de De Maria não se coloca na paisagem, ainda que em cenas da gravação de The 

Troublemakers, de 1968, isso ocorra, e a relação entre seu corpo e a estrada adquira caráter de 

interação demarcatória. (Imagens 113 e 113a) 

Os vestígios racionalmente deixados por Walter De Maria na paisagem dizem respeito à 

relação entre elementos da própria paisagem e sua predisposição (natural, moventia) ou 

disposição (estimulada, mobilia) a serem percebidos esteticamente pelo observador. Seus 

dispositivos de medição emulados em obras de arte, como as duas obras mais obviamente 

identificadas como tal, Vertical Earth Kilometer (1977) e The Broken Kilometer (1979), 

materializam a substância tão concreta quanto inexistente de que são feitas as medidas. O 

percurso entre o conceito complexo e o objeto simples, em ambos os casos, passa por 

processos elaborados, mas essa não é uma preocupação do minimalismo. É preciso um grande 

esforço para que a obra se materialize. Ainda que esse trabalho não passe pelo esforço do 

corpo do artista, é um processo gerado pela conceituação da obra, por um conceito expresso 

em projeto, um plano. Isso não desmerece a obra em nenhum aspecto. Desde o Renascimento 

nos acostumamos a algo que nos parece tão simples que é como se sempre houvesse existido, 

mas cujo planejamento e fatura certamente demandaram horas de estudo, projeto e execução. 

As obras de De Maria medem o espaço, mas poderiam medir o tempo. Quantos dias 

foram necessários para sua produção, para sua instalação, há quanto tempo estão expostas e 

por quanto tempo ainda estarão? Todas essas poderiam ser medidas de tempo tão pertinentes 

quanto a medição do espaço proposta por elas. No caso particular de Vertical Earth Kilometer, 
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é preciso ainda aderir a um acordo. A visibilidade insuficiente da obra (componente horizontal 

de sua tridimensionalidade) propõe um desafio à confiança. Apresenta-se ao observador (no 

centro de uma plataforma de cerâmica quadrada de 2 metros de lado) meros 5 centímetros de 

diâmetro de um tubo de latão, incomparável aos 100.000 centímetros de infinitos planos 

seccionais circulares dos quais ele é alegadamente constituído.

Alegadamente por dois motivos: em primeiro lugar porque o observador ao se deparar 

com a obra não vê o processo, ainda que saiba dele. Há registro disponível, mas isso não 

importa a quem encontra a seus pés o pequeno disco polido e riscado que, afinal, é a obra. Há 

um endereço exato: 51° 18' 48" N / 9° 29' 48" E, Friedrichsplatz, Kassel, Alemanha. Abaixo 

desse brilho amarelado está um caminho para as entranhas da Terra. Eis o mistério da fé. De 

Maria implanta de volta na paisagem uma liga metálica que dela saiu. Em segundo lugar, 

alegadamente porque o processo de instalação inevitavelmente deforma o objeto: ainda que 

este fosse um padrão como o de Sèvres, o processo se encarregou de alterar sua dimensão. Em 

medidas, a exatidão é questão de quanto se consegue aferir. Em The Broken Kilometer, dois 

anos depois, De Maria parece atestar a veracidade da obra anterior fragmentando o 

quilômetro e expondo suas entranhas. 

Na última individual em vida, em 2012 em Los Angeles, De Maria interage diretamente 

com o espaço construído com 2000 sculptures, obra formada por sólidos de dimensões e 

formatos variados. Organizado em padrão geométrico elaborado, desafiador à regularidade 

estrutural do edifício de Renzo Piano (onde é instalada antes mesmo da finalização do espaço 

expositivo), ocupando um polígono imaginário de 10 por 50 m,  o conjunto heterogêneo de 

esculturas apresenta variações imperceptíveis à sensibilidade humana: 800 prismas de 5 faces, 

com 50 cm por 12 cm; 800 prismas de 7 faces, com 50 por 11,9 cm; 400 prismas de 9 faces, 

com 50 cm por 11,8 cm. Em comum com as obras mencionadas anteriormente, o 

comprimento final da obra. Postas em linha, as 2000 esculturas perfazem 1 km.

Em outra obra igualmente demarcatória de sua obra, The Lightning Field, também de 

1977, De Maria parece não se contentar com a medição da paisagem e pretende inserir um 

padrão de repetição que seja mais perceptível do que os padrões aleatórios da natureza. Não 

basta que as tempestades eletromagnéticas ocorram, é preciso organizar esses eventos, sugerir 

modos de comunicação para certas escritas ocultas dos elementos naturais. Instalados os 400 

para-raios, demarcada a pauta regular sobre a paisagem, De Maria espera pela escrita ou 
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partitura que se reproduza sobre ela; e não espera sozinho, convoca a todos para se 

deslocarem até o meio-oeste dos EUA, em Quemado, Novo México, para observarmos seu 

trabalho prodigioso e desnecessário. E mais prodigioso porque desnecessário, em um planeta 

transformado a partir de necessidades materiais prosaicas humanas sendo atendidas. (Imagens 

114 a 117a) 

Na obra de Francis Alÿs (1959), artista belga radicado no México, o trabalho do corpo 

na paisagem é também o combustível, mas não seu motor: seus resultados cumprem papel que 

vai além de registros de memória, sendo antes manifestos sobre a irredutibilidade humana, a 

(in)capacidade de cooperação em coletividade e a lógica destrutiva das fronteiras, limites, 

nacionalidades e territórios. Após ações solitárias mas potentes como Paradox of Praxis 1, de 

1997, em que Alÿs conduziu uma grande barra de gelo pelas ruas de Lima até seu completo 

derretimento (processo documentado em vídeo e foto), foi na obra The Loop - Tijuana - San 

Diego, do mesmo ano, em que o artista sai em uma cruzada em resposta ao absurdo crescente 

das questões de fronteira entre México e EUA: 

Alÿs começou a participar de bienais internacionais em meados dos anos 1990s. Em 
1997 ele contribuiu para InSite, uma mostra localizada na região da fronteira San 
Diego, Califórnia, e Tijuana, México. Ele usou sua verba de comissão para viajar ao 
sul desde Tijuana, cruzando a Austrália, ao norte acima de Pacific Rim e ao sul 
através do Alasca, Canadá e EUA, chegando a San Diego sem ter cruzado a fronteira 
México-EUA. Esta ação francamente extravagante ao mesmo tempo tratava das 
dificuldades enfrentadas por cidadãos mexicanos tentando visitar os EUA e os 
excessos dos deslocamentos da arte ao redor do mundo nos anos 1990s. Como de 
costume, Alÿs divulgou seu trabalho através de cartão-postal para visitantes, 
disseminando as ideias e a ação para uma audiência global. 122

Desde a monumental obra When Faith Moves Mountains, de 2002, performada em 

Lima, no Peru, Francis Alÿs persiste em uma pesquisa pessoal que se vale de múltiplos meios 

e ações para enfatizar seu discurso claro e universal de crítica à lógica acumuladora e 

obsolescente do capitalismo. Sob a coordenação de Alÿs, 500 voluntários arregimentados na 

cidade (principalmente estudantes universitários em áreas de conhecimento distantes do 

universo da arte) dispuseram-se a escalar, munidos de pás, uma duna de areia com mais de 

500 metros de altura nos arredores de Lima, e, de forma sincronizada e simultânea, trabalhar 

com o firme e inutilitário propósito de mover a duna algumas polegadas de seu lugar original. 

O procedimento é fartamente documentado em fotografia e filme, constituindo registro formal 
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da ação. A performance coletiva, além de pautar-se na máxima apontada central: “máximo 

esforço com mínimo resultado”, trata do absurdo da normatização da inutilidade de ações 

rotineiras em processos humanos cotidianos e da subserviência a normas e procedimentos 

padronizados. A ação colateralmente explicita a diferença de escala entre o corpo (mesmo um 

corpo coletivo de 500 indivíduos) e a paisagem, mostrando a inutilidade patente de algo feito 

com muito empenho, esforço e planejamento, mas cujo efeito é inócuo enquanto 

transformação. A paisagem escolhida colabora para essa inadequação, com a plástica 

cambiante da areia escapando ao esforço dos braços e pás, exercendo seu arbítrio de moventia 

quando se quer que seja mobilia, e o oposto quando lhe apraz. (Imagens 118 e 119) 

A continuidade desse posicionamento crítico de Alÿs rende ao longo da década obras 

delicadas e políticas ao mesmo tempo. Na obra Miradores, de 2008, dois filmes com pouco 

mais de 20 minutos de duração, feitos em colaboração com Rafael Ortega, Julien Devaux, 

Felix Blume e Ivan Boccara, o artista aproxima margens distantes do Mediterrâneo em um 

campo simultâneo de registro das bordas d’água opostas. A diferença de fuso horário é 

identificada por meio de legendas. Eis o primeiro paradoxo: as cenas que vemos 

simultaneamente, embora tomadas no mesmo “agora” absoluto, representam diferentes horas 

relativas do dia em cada lugar. Regras para resolver necessidades humanas, eis nossa 

contribuição como espécie. 

Geomorfologicamente, o que vemos como a menor distância entre Europa e África são 

as bordas altas de um mesmo corte, formado por pressões que não temos como detalhar; 

processos que se deram há muito tempo. Por esse estreito Tarik fez a primeira incursão 

muçulmana na Península Ibérica. O que vemos é como uma calmaria após um evento. Esse 

corte, preenchido por certa quantidade de líquido que encontrou seu nível e se estabilizou 

entre as duas bordas, constitui uma medida de distância que tecnicamente equivale, vista de 

ambos os lados. Mas a semelhança acaba aí: o espaço sensível entre a borda espanhola e 

Tânger não é o mesmo situado entre a borda marroquina e Tarifa; sinto clara essa percepção 

quando olho simultaneamente as duas câmeras, que são como torres de vigilância. Os corpos 

postados na borda marroquina parecem menos turistas do que os da borda espanhola: a 

postura de seus corpos integrados à topografia induz a esse julgamento. Postamo-nos dentro 

da cena em primeiro plano; resta certa angústia quando se tenta identificar, na cena observada 

ao longe, o sítio em que estamos como observadores, e vice-versa. Alÿs nos embute na prática 

132



uma empatia compulsória. Somos as duas bordas, os dois continentes, os dois pares de olhos 

que se buscam. Nativos e Estrangeiros, de ambos os lados. Buscamos-nos a nós mesmos na 

outra borda, mas não nos encontramos.

Fronteiras são vigiadas para impedir que se perceba que elas não existem. Mesmo essa 

fronteira que não se constitui de uma cerca de arame farpado, ou um muro com cacos de vidro 

no topo, ou uma mão plantada na altura do peito: antes um acidente na superfície da pele da 

Terra, um isolamento, ainda que nenhuma delas seja isola. A linha permanente da cadeia 

montanhosa se eleva em cotas diversas dos dois lados; pessoas comuns, segundo um critério 

geral, observam o que há do outro lado. Há expectativa, mas não há espetáculo. Há uma 

previsibilidade de que nada acontecerá, mas mesmo assim Alÿs me faz ser “aquele que olha 

aquele que olha”, e assim me torno também “aquele que olha”.  O isolamento entre as bordas 

é o fato, e é também o comentário sobre o fato: é preciso que haja um lá para que exista um 

aqui. É preciso lembrar que esse é também um limite entre duas paisagens líquidas. O Estreito 

de Gibraltar é também a separação entre Mediterrâneo e Atlântico, ambos com salinidades, 

temperaturas e colorações diversas; em alguma coordenada indistinta no cruzamento entre as 

duas divisões, como uma estrutura colonizadora romana imaginária onde cardo e decumanum 

se tocam, há um ponto que não é Mediterrâneo nem Atlântico, tampouco Europa ou África: 

um centro, um ponto sem carga.

Em Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River, também de 2008, o artista volta 

a tratar da medida da paisagem, mas não só de medidas materiais, mas também medidas não 

mensuráveis como cultura, alteridade, separação e imigração. Assim como na obra Miradores, 

há em Don’t Cross (e a abreviação inadvertidamente altera o significado) a simultaneidade de 

captação de imagens das mesmas duas margens do estreito, em Tânger, no Marrocos e em 

Tarifa, na Espanha, a ação sendo feita com os mesmos colaboradores de Miradores, além de 

Abbas Benhim, Fundación Montenmedio Arte e as crianças de Tânger e Tarifa. Enquanto em 

Miradores há apenas a contemplação, há em Don’t Cross uma ação coordenada de Alÿs, 

novamente com o apoio ativo da comunidade, com a participação de crianças e adolescentes 

em ambas as bordas. Uma fila de meninos e meninas portando navios feitos de sapatos e 

chinelos aos poucos entra na praia em cada borda; atravessa com dificuldade a arrebentação e 

progride em direção ao outro lado. Apesar das imagens de grande beleza e plasticidade, a 

alegria dos corpos aos poucos desaparece; a água do mar invade a câmera, causando 
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desconforto sensível, e ainda que racionalmente saibamos que é só uma performance, a 

sensação é angustiante. Restam as imagens de barcos-chinelos perdidos no elemento líquido, 

guiados ou resgatados por corpos de meninos que mergulham. A ação se repete por três vezes 

(não em looping, mas cada vez com novas imagens), e a sensação se intensifica. A legenda, no 

entanto, propõe uma atitude lírica e desguarnecida diante da experiência dos corpos na 

paisagem líquida: 

O Estreito de Gibraltar mede 7,7 milhas náuticas (13 km) e separa a Europa da 
África. Se uma fila de crianças sai da Europa até o Marrocos e uma fila de crianças 
sai da África até a Espanha, as duas filas se encontrarão na quimera do horizonte?

Retoma-se aqui a praia como território do conflito. Cada barco-sapato traz múltiplos 

significados. Notam-se acentos culturais neles, sandálias de borracha industrializadas e 

babuches marroquinos. Deambulações em massa em zonas de guerra, refugiados em marcha, 

navios de imigrantes possivelmente torpedeados por submarinos no Mediterrâneo, tudo ecoa 

narrativas possíveis e seus conflitos. As crianças gigantes de Alÿs podem também emular 

Polifemos polissêmicos segurando barcos da frota de Odisseu. Temos história marítima à 

vontade para rememorar. O mar é nosso berço genético e caldo primordial, se não compramos 

a versão que o trata como resíduo e instrumento da ira divina: é necessária uma adesão binária 

cada vez mais determinante, evolucionista ou criacionista. O trabalho no mar dos corpos dos 

gigantes de Alÿs não se esgota, mas também não se concretiza. (Imagens 120 e 120a)

Em Os Trabalhadores do Mar, romance de 1866 de Victor Hugo (1802-1885), 

acompanhamos o esforço descomunal da vontade humana corporificada no protagonista, 

Gilliatt. Piloto conhecedor do mapa do fundo do mar, suspeito de bruxaria e isolado de sua 

comunidade, alçado ao ato heroico pelo desejo, realiza trabalho acima das forças de seu 

corpo, diretamente na paisagem. Na dedicatória, Victor Hugo declara seu amor pela ilha de 

Guernesey, locus do romance:

Dedico este livro ao rochedo de hospitalidade e de liberdade, a este canto da velha 
Normandia onde vive o nobre e pequeno povo do mar, à Ilha de Guernesey, severa e 
branda, meu atual asilo, meu provável túmulo.123

Destino provável, mas não cumprido: o corpo de Victor Hugo se encontra hoje 

sepultado no Pantheon de Paris, reconhecimento merecido ao maior escritor francês. 

Guernesey (no original em francês), depois de uma história de posses alternadas entre ingleses 
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e franceses, é hoje um departamento inglês, Guernsey. Toda a narrativa de Victor Hugo resulta 

da conexão entre duas ações na paisagem, uma singela, inicial, outra monumental, final, a 

partir de um evento central. A ação inicial é a inscrição do nome de Gilliatt na neve por 

Dérouchette, evento que desencadeia sua paixão pela moça. A ação do dedo insere o nome na 

paisagem, e no coração de Gilliatt a certeza de que sua existência, ignorada pela comunidade, 

não o era igualmente por ela. O evento central é um naufrágio, ação aparentemente acidental 

(embora planejada) na paisagem. Nos paralelos em Bas Jan Ader e em Hart Crane, o que 

naufraga é o corpo; ambos até hoje desaparecidos, as embarcações permanecendo à tona após 

a partida dos corpos. A Durande igualmente não naufraga, mas encalha em um rochedo, 

durante um nevoeiro:

Terrível foi o momento. O choque assemelhava-se a um suicídio. Se fosse de 
propósito, não seria mais terrível. A Durande atirou-se como se atacasse o rochedo. 
Uma ponta da rocha penetrou no navio como um prego. Mais de 1 toesa quadrada de 
vergas rebentou, rompeu-se a roda de proa, fracassou a quilha, partiu-se o gurupés, o 
casco aberto bebia água aos borbotões. Era uma chaga por onde entrava o naufrágio. 
A reação foi tão violenta que quebrou na popa a caixa do leme, que ficou solto e 
oscilante. O cachopo arrancara o fundo e à roda do navio não se via nada, além do 
nevoeiro espesso e compacto e agora quase negro. Chegava a noite. A Durande 
mergulhava pela proa. Era o cavalo que tem nas entranhas a ponta do touro. Estava 
morta.124

Victor Hugo transforma aqui em corpo a máquina. Antes, Lethierry já iguala a filha ao 

barco, e planeja casá-las com o mesmo homem. De uma vez só, humaniza o navio e objetifica 

a filha, espelhando o status social feminino à época ainda aguardando a modernidade:

Imaginava um marido para Déruchette que fosse também marido de Durande. 
Queria de um lance prover as duas filhas. Queria que o companheiro de uma fosse o 
piloto da outra. Que é um marido? É o capitão de uma viagem. Por que motivo não 
dar um só capitão ao navio e à filha? O casal obedece às marés. Quem sabe guiar 
uma barca sabe guiar uma mulher. Ambas são sujeitas à lua e ao vento.125

Ferida de morte como um animal, a embarcação sucumbe à paisagem. Gilliatt fará o 

oposto: seu corpo será a máquina do resgate da Durande; mais precisamente, do motor da 

embarcação, valioso artefato encravado na paisagem ambígua (sólida e líquida) do rochedo. 

Victor Hugo também transforma em corpo a paisagem, ao descrever a face interna das 

Douvres, rochedo duplo onde se encrava a Durande:

A dupla fachada interna do escolho era hedionda. Quando na exploração do deserto 
de água chamado Oceano chega-se às coisas ignotas do mar, torna-se tudo 
surpreendente e disforme. Aquilo que Gilliatt, do alto do casco, podia ver na 
garganta fazia horror. (...) Os óxidos da rocha davam-lhe aqui e ali umas 
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vermelhidões imitando placas de sangue coalhado. Era uma espécie de transudação 
sangrenta de um matadouro. Havia um ar de açougue naqueles parcéis. A rude pedra 
marinha, diversamente colorida, aqui pela decomposição dos amálgamas metálicos 
misturados à rocha, ali pelo bolor, ostentava vermelhidões hediondas, 
enverdeamentos suspeitos, despertando uma idéia de morte e de extermínio. 
Acreditava-se ver uma parede ainda não enxuta do quarto de um assassinato. (...) 
monstruosos seixos redondos, uns escarlates, outros negros ou roxos, tinham 
semelhanças de vísceras; acreditava-se ver pulmões frescos ou fígados pútridos. 
Dissera-se que ali se tinham esvaziado ventres de gigantes.126

Nem os gigantes parecem sobreviver à escala da paisagem, muito menos o corpo frágil 

do homem. Após o premeditado acidente, Clubin, o capitão, envia a chalupa com os náufragos 

à terra, e com honras de capitão dedicado, fica na Durande executando o roteiro de seu 

próprio desaparecimento, destinado a ocultar um roubo de 75.000 francos e propiciar-lhe 

outra identidade (um novo nascimento) em outra paisagem. Fracassa, no entanto. Clubin 

planeja sua morte simulada e obtém sua morte real: é morto pela pieuvre, monstro que será 

mais tarde vencido por Gilliatt, herói que concentra em si simbolicamente a capacidade 

humana, a ciência empírica e a tecnologia de uso dos elementos e materiais. Gilliatt trabalha 

como uma equipe; desloca-se pelas pedras isoladas no meio do oceano com desenvoltura. 

Inventa soluções com escassez de recursos, imagina artefatos com o que a paisagem oferece, 

tendo levado ao rochedo menos ferramentas do que precisa, esperando encontrar no navio 

equipamentos que já tinham sido perdidos ao mar. Realiza prodígios que o permitam 

desconectar, elevar e embarcar a máquina da Durande sobre a chalupa em que chegara, 

velejando, aos rochedos:

Experimentou o fole. Era admirável. Gilliatt sentiu essa altivez de ciclope, senhor do 
ar, da água e do fogo. Senhor do ar, deu ao vento uma espécie de pulmão, criou no 
granito um aparelho respiratório, e fez um fole; senhor da água, da pequena cascata 
fez um tubo; senhor do fogo, tirou a flama daquele rochedo inundado. 127

O resgate do motor da Durande é um elogio ao engenho humano e sua capacidade de 

transformação da paisagem para serviço das necessidades humanas. Mas Victor Hugo não é 

somente elogioso à ação humana na paisagem. Ao mencionar a cidade, cenário dos eventos 

em terra, relata:

Quem procurasse hoje a casa de Gilliatt não a encontraria., nem o jardim, nem a 
enseada onde ele guardava a chalupa. A casa mal assombrada já não existe. A 
península onde essa casa estava edificada caiu à picareta dos demolidores, e foi 
conduzida, às carradas, para os navios dos alborcadores de rochedos e comerciantes 
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de granito. A península fez-se cais, igreja e palácios na capital. Toda aquela crista de 
rochedos partiu há muito para Londres. 128

 Explorando os limites da pouca amplitude de território de que dispõe para tentar 

encontrar restos do naufrágio que o servissem como matéria ou ferramenta, Gilliatt descobre 

uma cava submersa. Dentro da caverna vive a pieuvre. Depois de combater e eliminar o 

monstro, Gilliatt encontra os restos do corpo de Clubin, de cuja carne se alimentara o polvo, 

agora ossada integrada à paisagem submersa:

Gilliatt, atento e examinando, começou a tirar os caranguejos de cima do homem. 
Quem era esse homem? O corpo estava admiravelmente dissecado. Dissera-se uma 
preparação de anatomia; toda a carne estava eliminada; já não restava nenhum 
músculo. Se Gilliatt fosse do ofício, reconheceria isso. Os periósteos estavam 
brancos, polidos, e como que lustrados. Sem alguns filamentos verdes que 
apareciam aqui e ali, seria marfim puro. As divisões cartilaginosas estavam 
delicadamente afiladas. A tumba faz essas joalherias sinistras.129

Gilliatt toma o cinturão à caveira e encontra o dinheiro (simbólico atributo de triunfo). 

Resgatados motor e dinheiro, navega de volta à cidade para reclamar seu prêmio, o casamento 

com Déruchette, prometida a quem resgatasse a Durande. Volta nu, tendo usado as roupas 

para calafetar um reparo que o salva de naufragar o coração da Durande pela segunda vez. 

Artefatos humanos reparando artefatos resgatando artefatos. Gilliatt leva a máquina sobre a 

chalupa, barco que já tinha ganho como prêmio: um segundo troféu. O elogio à técnica se 

potencializa. 

As gravuras feitas por Victor Hugo para o romance impressionam não somente pela 

técnica e pela construção gráfica, mas pelo acúmulo de talentos em uma só pessoa: o maior 

escritor francês de todos os tempos era também um grande desenhista. Edições ilustradas do 

romance contaram sempre com grandes artistas e gravadores. A correspondência entre Hugo e 

François-Nicolas Chifflart, artista responsável pela primeira edição ilustrada, está em parte no 

acervo da Bibliothèque Nationale de France, em parte na Mansion Victor Hugo, museu-casa 

em Paris. As cartas incluem desenhos de Hugo no verso das cartas orientando a composição 

das ilustrações. A potência criativa do texto se complementa com o traço de mesma autoria, 

Chifflart pouco contesta o autor e a sintonia é incontestável, como atesta a cena em que 

Gilliatt, tendo adormecido exausto após o embarque da máquina, acorda no topo do rochedo, 

celebrado pelas aves marinhas. Nem sempre as aves são tão amistosas nas gravuras de Hugo. 

(Imagens 121 a 121d)
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Ao fim da narrativa, toda a cidade quer ver a máquina resgatada aos elementos pela 

força de um só homem, ao mesmo tempo invencível e honesto: Gilliatt devolve também a 

Lethierry o dinheiro roubado por Clubin. Chega à cidade com as marcas causadas em seu 

corpo pelo esforço gigantesco, pela luta com o monstro e pela paisagem extrema; seu aspecto 

é terrível, e Déruchette, apaixonada por outro (ironicamente salvo dos rochedos por Gilliatt no 

início do romance), desmaia ao vê-lo vivo:

- Como está bonito! - gritou Lethierry. 

Gilliatt estava hediondo.

Estava tal qual saíra, naquela manhã, do escolho Douvres, em frangalhos, os 
cotovelos rotos, a barba longa, os cabelos eriçados, os olhos queimados e vermelhos, 
a face esfolada, as mãos sangrentas; tinha os pés descalços. Alguma das pústulas da 
pieuvre estavam visíveis nos braços cabeludos. Lethierry contemplava-o. É o meu 
verdadeiro genro. Como se bateu com o mar! Está em frangalhos! Que ombros! Que 
pés! Como és belo! 130

Gilliatt cumpre sua parte do trato, mas abre mão de seu prêmio de casamento. Insiste 

que Déruchette e Ebenezer se casem, subvertendo a vontade do pai, o trato e sublimando seu 

desejo. Faz com que partam em segredo. Na maré que sobe, galga as pedras da costa até o 

rochedo Gild-Holm-Ur. De lá, assiste a passagem do Cashemere, navio que leva os recém-

casados, aguarda a maré cheia e desaparece na paisagem líquida:

Aqueles olhos fixos não se pareciam com coisa alguma que se possa ver na terra. 
Havia o inexprimível naquela pálpebra trágica e calma. O olhar continha toda a 
soma de tranquilidade que deixa o sonho abortado; era a aceitação lúgubre de outro 
complemento. (...) Ao mesmo tempo em que a água infinita subia à roda do rochedo 
Gild-Holm-Ur, ia subindo a imensa tranquilidade da sombra nos olhos profundos de 
Gilliatt. (...) No momento em que o navio dissipava-se no horizonte, a cabeça 
desaparecia debaixo da água. Tudo acabou; só restava o mar.131

A busca por uma ação na paisagem que envolvesse ao mesmo tempo algum trabalho do 

corpo, uma transformação da paisagem e sua medição (além da medição do tempo) moveu a 

ação performática ele me daria ele de maria ele me diria ele mediria, realizada por mim em 

18 de dezembro de 2017 em São Paulo. A partir de contatos desenvolvidos durante o processo 

de pesquisa, quando procurei entrar em contato com grupos organizados de discussão do 

corpo em São Paulo, conheci um grupo bastante heterogêneo de artistas performáticos que se 

aglutinavam periodicamente em torno de atividades conjuntas. Consistindo a grande maioria 

do grupo em atores profissionais de teatro, em diversas áreas de atuação, mas todos com 

alguma ênfase em aspectos da performance e do corpo, alguma predominância de temáticas 
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de gênero, sexualidade e erotismo. Em 2016 não consegui tempo para juntar-me a eles, mas 

em 2017 integrei o grupo que desenvolveu e executou a performance coletiva ele quer um 

nome, agrupando algumas dezenas de performers ao redor de um tema comum, em uma ruína 

de escola na Vila Maria Zélia, vila operária histórica no bairro do Belém, em São Paulo. 

Minha ação individual aconteceu simultaneamente a outras, culminando em uma cerimônia de 

casamento (performada, mas real). Não houve uma curadoria geral quanto ao teor de cada 

performance, sendo propostos os temas, apenas verificada sua adequação ao universo 

temático buscado e ao local disponível, sendo possível, mas não obrigatória, a interação com 

as outras ações.

Estimulado pelo tema da transformação e da medição, conceituei uma ação que era 

planejada como uma deambulação, embora sem afastamento, demarcando um território 

através da presença do corpo na paisagem. A intenção era, em uma única ação, sofrer efeitos 

da paisagem e da ação em meu corpo; deixar um desenho na paisagem, uma marca efetiva, 

ainda que sutil, dessa ação; embutir um caráter de medição da paisagem e do tempo a partir de 

uma escala do corpo. Diante da temática de gênero comum a praticamente todas as ações, 

achei pertinente incluir um caráter de exibição maior do corpo, optando pela nudez parcial, 

pois a presença da vestimenta (da mesma forma em que na performance ader y va) era-me 

necessária na representação dos artefatos que criamos como espécie para a proteção do corpo 

na paisagem. 

A ação, embora planejada, incluiu dois aspectos de imponderabilidade: o primeiro se 

referia à escolha do locus específico dentro do locus geral. Nesse aspecto é possível fazer um 

paralelo com a primeira aproximação de ader y va, quando entrei no leito seco do rio e, 

explorando superfície e escala do canal, procurei perceber onde havia acolhimento por parte 

do terreno, escolhendo então onde desenhar o barco e desconstruí-lo a partir da retirada do 

solo. Nessa ação, a escolha consistia em encontrar um trio de árvores locais que, percebidas 

em conjunto, delimitassem alguma singularidade em relação ao restante. Procurei, com esse 

recorte visual, desenhar uma paisagem afetiva mínima, delimitando primeiro uma paisagem 

escolhida, então uma paisagem afetiva, e daí uma paisagem materialmente delimitada. 

Escolhidas as árvores, comecei a preparar a paisagem para receber meu corpo: não no 

intuito de facilitar o percurso, mas de certa forma o fazendo, livrando o percurso de elementos 

que ferissem o corpo além do desgaste que já haveria no contato com os pés descalços 
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pisando o solo antropizado, com restos variados (cerâmica, vidro quebrado, entulho) 

misturados à vegetação rasteira, o capim que cresce sob as árvores e em meio às ruínas. 

Usando galhos de árvores do próprio local, desenhei um percurso em torno das três árvores 

escolhidas, e considerei todo esse processo de escolha, preparação e harmonização com o 

espaço já parte da ação. Experimentei, já nesse processo, certa imersão semelhante à 

vivenciada no canal: alguns detalhes dessa etapa me escapam, já estando concentrado na 

paisagem e nas sensações do corpo. 

Preparada a paisagem, tratei então de preparar o corpo: 1000 metros de barbante de 

algodão foram enrolados em meu corpo, sem ajuda de terceiros. A escolha da medida, como 

deve parecer óbvio, refere-se à medida usada por Walter de Maria em vários de seus 

trabalhos, aqui mencionados. Exercendo suave pressão sobre a pele, gradualmente todo o 

barbante foi aplicado ao corpo em torno da região do tórax e abdômen, envolvendo também 

os genitais. A aplicação do barbante já significou algum esforço físico, processo mais 

complexo do que achei que seria a princípio. 

Deixando pequeno excedente de barbante para fixação na primeira árvore, iniciei o 

processo de desenrolamento do barbante do corpo, transferindo-o para as árvores e 

delimitando a micropaisagem desejada. Para que isso fosse possível, um movimento 

composto era necessário: meu corpo se deslocava ao longo do perímetro formado pelas três 

árvores, em translação, ao mesmo tempo em que executava uma rotação ao redor de meu 

próprio eixo imaginário, permitindo a liberação do fio do corpo. Considerada uma vista 

superior, descrevia um movimento horário de translação (ao redor do perímetro das árvores), 

e um movimento igualmente horário de rotação em torno de meu próprio eixo. Pensando em 

retrospecto, essas não foram decisões prévias e conscientes; foram orientações instintivas. 

Todo o processo demorou em torno de duas horas; o movimento composto desenvolvido pelo 

corpo a longo do tempo foi, aos poucos, acumulando o barbante ao longo do espaço poligonal 

imaginário entre as árvores, aos poucos materializado por esse encapsulamento. (Imagens 122 

a 122c)

As sensações experimentadas pelo corpo ao longo do tempo da ação (e algum tempo 

depois, mesmo durante o restante do dia) foram principalmente de perda de estabilidade 

corporal, fadiga muscular, ferimentos nos pés e genitais, tontura decorrente do movimento 

repetitivo de rotação e translação. O relativo apagamento da percepção do entorno vivenciado 
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em ader y va se repetiu. Durante parte do percurso, cantei, sem roteiro prévio ou conexão 

temática, canções de amor, que canto em casa, durante afazeres como cozinha ou limpeza. 

Estava construindo a paisagem com o corpo, um corpo pesado, deslocado, não erótico embora 

exposto em sua nudez; realizando um trabalho desnecessário, que depois de algum tempo 

seria destruído, e toda sua fatura pareceria vã, inútil e desnecessária: como todo trabalho 

artístico, como o trabalho de Gilliatt no resgate da Durande, como todo trabalho, como a 

tarefa de zelar pela sobrevivência dos vaga-lumes. Como a vida, afinal.
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4. Da permanência do corpo na paisagem: resistência e liberação 
4.1 homobilia: corpos colocados

Em muitos dos exemplos citados durante os dois primeiros ensaios, o corpo já assume 

o primeiro plano na paisagem. A princípio isso não significa muito, pois o primeiro plano não 

significava necessariamente destaque, chegando mesmo a desempenhar papel bastante 

secundário na composição, tecnicamente escolhido pela disponibilidade da escala em 

representar detalhes, não pela relevância do objeto. Nas paisagens de Frans Post (1612-1680), 

por exemplo, o primeiro plano eventualmente servia para caracterizar espécies vegetais ou 

animais, como mero recurso taxonômico, considerado o conjunto da pintura como alegoria 

sobre as novidades da terra, descrição visual do território (embora não verossímil em relação 

às escalas, o que eventualmente faz um abacaxi rivalizar em escala com um tamanduá). Os 

tipos étnicos aparecem logo em segundo plano, seguidos das atividades produtivas e da 

transformação da paisagem pelo homem, e em último plano, aberto e generoso, o conjunto da 

paisagem natural. (Imagem 123) Mesmo quando sua escala é diminuta e incapaz de competir 

com a eloquência da natureza, nos panoramas de Burchell, ou quando o corpo são apenas as 

pernas de Ícaro, na tela ausente de Bruegel, o corpo vai assumindo protagonismo em direção 

ao centro do motivo, progressivamente, ganhando escala, complexidade e relevância temática. 

Certamente esse não é um percurso linear nem cronológico, e sua percepção não é passível de 

resumo genérico, mas tampouco esse estudo se propõe a isso. 

Wilhelm von Gloeden (1856-1931), fotógrafo alemão conhecido por seus estudos de 

nus masculinos do fim do século XIX feitos em Taormina, na Sicília, foi um dos primeiros a 

reconciliar o corpo e a paisagem, tendo feito dessa conexão um dos temas recorrentes em seu 

trabalho, através da apreensão dos elementos naturais da costa siciliana envolvidos em uma 

atmosfera arcadiana. Dentro do universo tecnicamente limitado da fotografia recém assumida 

como técnica, esta atmosfera também foi explorada pelos já citados Pré-Rafaelitas ingleses, 

como a já mencionada Hawarden, e sua busca por uma escala mais próxima do corpo em suas 

fotos do corpo feminino representado em ambiente construído. Von Gloeden aproxima a lente 

dos corpos, no entanto, sem descuidar da paisagem, ou pelo menos buscando elementos que, 

já próximos à escala do corpo humano, ainda assim lancem luz sobre o caráter da paisagem e 

sua importância na criação do universo sensível da imagem. A fotografia de von Gloeden, 
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apoiada inequivocamente em registro erótico dos corpos, através de uma escusa de 

aproximacão com a antiguidade ainda presente nas comunidades rurais e costeiras da Sicília, 

escapava da restrição geográfica e moral da Europa culta, ao mesmo tempo que produzia 

imagens que abasteceram eroticamente o imaginário ocidental por séculos. (Imagens 124 e 

125) 

Essa aproximacão é relatada por von Gloeden, tratando da persistência da paisagem e 

dos corpos na memória. Ao mesmo tempo em que deixa entrever a dificuldade técnica de 

registro dos corpos na paisagem, permite uma segunda compreensão, subliminar, de que o 

registro das melhores cenas seria interdito à veiculação, pelo caráter explícito das imagens: 

Os locais históricos da Sicília reacenderam meu entusiasmo pelo tema querido, a 
vida na antiguidade, e a poesia de Teócrito e Homero, transportando-me a um 
mundo de Polifemo e pastores árcades, harmonizado com minha alma como nunca 
antes. Mas infelizmente eu pude apenas registrar as imagens mais belas em meu 
olho, posto que era impossível capturá-las com a câmera.132  

Significativa é a menção a Polifemo no trecho (já mencionado aqui a respeito da obra 

de Francis Alÿs), ciclope da Odisseia de Homero, filho de Poseidon, que aprisona os 

marinheiros de Odisseu (Ulisses, na mitologia romana) em sua caverna e os devora, dois a 

cada refeição. Ao ser enganado e embriagado por Odisseu, não consegue impedir a fuga dos 

prisioneiros, que saem da caverna disfarçados sob peles de ovelha. Cegado por uma vara, o 

ciclope tenta tenta destruir a frota de Odisseu. Polifemo tem a escala da paisagem, e lança 

mão de seus elementos como objetos, arrancando rochas da costeira e atirando sobre os 

navios, mas a cegueira o impede de conseguir seu intento. Sem sucesso, amaldiçoa os 

troianos, que são atormentados por Poseidon durante toda a viagem de volta, sofrendo os 

efeitos da paisagem marinha instrumentada contra eles. (Imagem 126)

A questão da escala se impõe na fotografia de von Gloeden: a aproximacão da escala 

do corpo corresponde a certa compreensão de que a dimensão do corpo humano é íntima dos 

pequenos espaços. Os contornos do corpo humano se relacionam com os contornos da 

natureza em sua escala de contato e proximidade mais imediata, bem como dos espaços 

construídos, sendo desconectados dela quando se assume e enfrenta a escala das grandes 

vistas, grandes alturas e longas perspectivas. Uma breve leitura de Cain, obra de von Gloeden 

de 1900, permite identificar alguns aspectos relevantes: o jovem siciliano retratado por 
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Gloeden aninha-se em sua própria dimensão corporal, em oposição a uma escala de paisagem 

que se agiganta e se apresenta quase infinita, a despeito das bordas da fotografia. Céus e terra, 

nuvens e montanhas seguem incontidos, e o corpo, indefeso e exposto aos elementos, apoia-se 

em pontos essenciais e frágeis sobre a aspereza da pedra siciliana. 

Caim errou, desapontou seu criador, e não encontra lugar na Terra que o acolha. Sua 

solidão na paisagem é aterradora. A paisagem transborda, enquanto ele, mero homem entre os 

elementos, recolhe-se ao seu espaço corporal, como ouroboros que se consome não como 

princípio de morte e renovação, mas em seu remorso. O fotógrafo também não está presente: 

a perspectiva sugere um observador imaterial, suspenso no ar, solto da escarpa que sustenta o 

modelo. O Deus/fotógrafo, onipresente, observa aquele que errou, e o julgamento se avizinha. 

Pelo menos outra versão feita pelo próprio von Gloeden, assinada no verso, estuda outra 

possibilidade de representação do motivo, mas sem o mesmo impacto de percurso fechado do 

corpo. Gaetano D’Ágata (1883-1949), discípulo de von Gloeden, produziu uma versão de 

excelente qualidade técnica e composição semelhante, onde o volume, embora fechado, não 

impede a visão do rosto desamparado de Caim. (Imagens 127 a 127b) A representação da 

figura de Caim em todas as imagens, nessa posição introspectiva, sugere declarada opção pela 

condição de mobilia, imóvel por sua própria vontade, aguardando o julgamento do Criador. 

Caim assume uma postura fetal, de retorno ao próprio nascimento, como se 

arrependido de sua existência, podendo ser relacionada a um ímpeto de não-existência, de 

suicídio ou retorno ao útero (tendo sido ele o primeiro homem, teologicamente falando, a ter 

sido gerado em um útero feminino). Suicídio não consumado, posto que a narrativa bíblica 

informa que Caim, após o crime, partiu com sua esposa para uma terra “a leste do Éden”, 

chamada Nod, ou Terra da Fuga, lá tendo constituído família e construído cidade: “Caim teve 

relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma 

cidade, à qual deu o nome do seu filho Enoque” (Gênesis 4:17). Ainda segundo a Bíblia, Caim 

possivelmente teria sido morto por Lameque, um de seus descendentes, tendo a genealogia de 

Caim terminado com o dilúvio. Novamente a paisagem se insurgindo contra o corpo, desta 

vez não o corpo pessoal de Caim, mas o corpo coletivo de sua descendência de pecado, 

violência e poligamia. A narrativa do dilúvio, já mencionada em respeito à relação ambígua 

do uso da praia até pouco antes do século XIX (vista como lembrança visual da ira divina), 
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determina, segundo a narrativa bíblica, que a linhagem de Seth, da qual descende Noé, 

sobreviva, e a linhagem de Caim pereça.

Essa representação do momento de reclusão de Caim na paisagem (o corpo indefeso), 

retomada por von Gloeden, tem origem na obra Jeune Homme Assis au Bord de la Mer, de 

Jean Hippolyte Flandrin (1809-1864), pintor neoclássico discípulo de Ingres. (Imagem 128) 

Essa representação, inicialmente não relacionada à narrativa bíblica, inspira inúmeras 

releituras posteriores, mais ou menos relevantes em originalidade, qualidade técnica e plástica 

(sendo algumas sensivelmente vulgares e indignas de menção). Algumas das releituras 

relevantes remetem novamente ao personagem, em versão ligeiramente divergente e aberta, 

como no mármore de Edwin Roscoe Mullins (1848-1907), em que Caim se apoia na rocha 

com uma das mãos, enquanto oculta o olhar com o outro braço. A leitura contemporânea de 

Robert Mapplethorpe (1946-1989) na obra Ajitto, de 1981, composta de quatro imagens, 

definitivamente merece menção, obviamente inspirada em von Gloeden, ainda que sem 

menção a Caim. (Imagens 129 e 130)

Mapplethorpe, mais onipresente que Deus e von Gloeden, e herdeiro desse olhar 

demorado da fotografia sobre o interdito do corpo masculino, opta pelo volume fechado e 

percorre todos os quadrantes do modelo, em busca de uma exibição integral ou descrição 

exaustiva de possibilidades (restando apenas, enquanto vistas possíveis de um corpo visto 

como sólido tridimensional, as vistas de topo e base, cuja produção exigiria malabarismos de 

estúdio e uma plataforma de vidro). O que ainda persiste é o fechamento da imagem, 

autocentrada e reflexiva, evocando talvez, em sua situação cronológica dentro da obra de 

Mapplethorpe, ecos do desaparecimento de uma geração de amigos, parceiros e outros 

artistas, em pleno auge da epidemia de AIDS no universo homossexual dos EUA, e logo em 

seguida, do mundo. A culpa de Caim pela morte do próprio irmão encontrava novos ecos.

Outro Caim, de Henri Vidal (1864-1918) que está ao ar livre no Jardim das Tulherias 

em Paris, apesar de colocado como mobilia, escultura em espaço público, parado entre 

pedestres que circulam, exerce, enquanto mito, sua moventia sobre a paisagem. Afasta-se do 

julgamento dos olhos dos próprios pais e dos olhos de Deus, percorrendo um caminho que 

parece nem enxergar, privando a si mesmo de olhar o mundo no qual não encontra mais 

abrigo. Quando cruzamos com ele, parece deslocar-se, lento e errático, na direção oposta. Sua 
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inserção ao nível do pedestre talvez fosse experiência interessante, dadas suas dimensões 

humanas, ainda que generosas: a escultura tem 1,95m de altura (Imagem 131). 

Ainda na imagem de von Gloeden, a natureza, recortada como paisagem, habitada 

pelo corpo, é artializada in visu, e transformada em paisagem artística, paisagem mitológica, 

paisagem da memória. Vale apontar que a paisagem pós-edênica é agressiva, constituída não 

mais da vegetação dócil do Paraíso terrestre, mas de cardos e espinhos, e que a fuga de Caim 

para esse ambiente, despido da proteção das vestes, representa esse desamparo após o crime, e 

desencadeia uma narrativa de acontecimentos humanos primordiais: 

O assassinato de Abel certamente representa o “primeiro crime entre irmãos”, 

completando à sua maneira as experiências iniciais da humanidade. Sob o signo dos cinco 

ancestrais, as genealogias que se seguem fazem surgir invenções que não eram previstas no 

Éden: a cidade, a vida pastoril, instrumentos musicais, a forja e mesmo os cultos. É dito de 

Enoc, filho de Set: “ele foi o primeiro a invocar o nome de Javé” (Gênesis 4:26). Não há 

necessidade de listar todas as coisas novas vinculadas à narrativa do Dilúvio ou da Torre de 

Babel. Sim, é uma questão de narrativas de origens diversas expressando intenções distintas. 

Mas do ponto de vista que estamos adotando aqui, todas elas tendem a constituir, ao menos no 

nível da redação final, uma cadeia de inícios que tomados em conjunto constituem a imagem 

da humanidade em seus inícios.133 

José Saramago, em seu último romance Caim, de 2009, encarrega-se de encaixar a 

mitologia em um cotidiano compreensível às paixões humanas, condicionadas aos caprichos 

de uma divindade relapsa e ausente. Excusa Caim da responsabilidade imediata de seu ato, e 

situando a injustiça do Criador como a causa primordial da desavença entre os irmãos. As 

atividades desenvolvidas por ambos, representativas de avanços e organizações sociais 

fundamentais para a evolução da sociedades humanas além e acima de qualquer mitologia ou 

narrativa primordial de qualquer religião, aparecem com destaque na visão materialista e 

equilibradora de Saramago, que se propõe a distribuir uma justiça que parece faltar à 

onipresença errática de Deus:
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Abel tinha o seu gado, caim o seu agro, e, como mandavam a tradição e a obrigação 
religiosa, ofereceram ao senhor as primícias do seu trabalho, queimando abel a 
delicada carne de um cordeiro e caim os produtos da terra, umas espigas e semente. 
Sucedeu então algo até hoje inexplicado. O fumo da carne oferecida por abel subiu a 
direito até desaparecer no espaço infinito, sinal de que o senhor aceitava o sacrifício 
e nele se comprazia, mas o fumo dos vegetais de caim, cultivados com um amor pelo 
menos igual, não foi longe dispersou-se logo ali, a pouca altura do solo, o que 
significava que o senhor o rejeitava sem qualquer contemplação. Inquieto, perplexo, 
caim propôs a abel que trocassem de lugar, podia ser que houvesse ali uma corrente 
de ar que fosse a causa do distúrbio, e assim fizeram, mas o resultado foi o mesmo. 
Estava claro, o senhor desdenhava caim. Foi então que o verdadeiro carácter de abel 
veio ao de cima. Em lugar de se compadecer do desgosto do irmão e consolá-lo, 
escarneceu dele, e, como se isto ainda fosse pouco, desatou a enaltecer a sua própria 
pessoa, proclamando-se, perante o atónito e desconcertado caim, como um favorito 
do senhor, como um eleito de Deus. O infeliz caim não teve outro remédio que 
engolir a afronta e voltar ao trabalho. A cena repetiu-se, invariável, durante uma 
semana, sempre um fumo que subia, sem um fumo que podia tocar-se com a mão e 
logo se desfazia no ar. E sempre a falta de piedade de abel, os dichotes de abel, o 
desprezo de abel. Um dia caim pediu ao irmão que o acompanhasse a um vale 
próximo onde era voz corrente que se açoitava uma raposa ali, com as suas próprias 
mãos, o matou a golpes de uma queixada de jumento que havia escondido antes num 
silvado, portanto com aleivosa premeditação. Foi nesse exacto momento, isto é, 
atrasada em relação aos acontecimentos, que a voz do senhor soou, e não só soou ela 
como apareceu ele. Tanto tempo sem dar notícias [...] 134

Gustave Doré (1832-1883) encarrega-se de encaixar a narrativa religiosa em um 

cenário compreensível às paixões humanas. Na versão da Bíblia de Tours ilustrada por ele em 

1866 com 241 lâminas impressas a partir de matrizes de xilogravura (com qualidade 

inigualável até os dias de hoje na história da gravura em todo o mundo, somente comparável a 

outras obras obras do mesmo artista, como Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, ilustrada 

em 1863 e a Divina Comédia, de Dante Alighieri, ilustrada entre 1861 e 1868), a 

dramaticidade das imagens impacta o leitor e se torna veículo de convicção religiosa. Se 

conjugadas à narrativa não-convencional e quase apóstata de Saramago, entretanto, deixam 

entrever não só a crueza do ato, mas também a injustiça da divindade e a dimensão da 

paisagem que os envolve. A representação de cada textura, ramo, rocha e nuvem é minuciosa, 

e extrai sem dificuldade, com fluidez, efeito sublime em técnica que não utiliza nada além de 

uma boa prancha de topo, ferramentas adequadas, precisão na gravação e impressão 

cuidadosa. O talento de Doré garante a perfeita integração dos elementos da composição e o 

controle absoluto de luz e sombra, matéria e etéreo, corpo e paisagem. (Imagens 132 e 132a)

Esse tratamento dos atributos da paisagem e sua representação, no entanto, não é 

recente, e adquire um aspecto significativo desde o Renascimento, como se pode perceber nos 

relatos do pintor Iacopo Caruci, o Pontormo (1494-1556), condensados no livro Em nome do 

Corpo, onde este compara os ofícios da escultura e da pintura:  
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Há ainda os vários modos de fazer, como de mármore, de bronze e muitas sortes 
diferentes de pedra, de estuque, de madeira, de terra e muitas outras cousas, que em 
todas é preciso grande prática, além do trabalho da pessoa que não é pouco: mas este 
mantém o homem mais sadio, conferindo-lhe melhor compleição, ao passo que o 
pintor é o contrario: mal disposto de físico para as fadigas da arte, antes fastios da 
mente que aumento de vida; por demais ousado, desejoso de imitar todas as cousas 
que a natureza faz com as cores, para que se lhe pareçam, e ainda aperfeiçoá-las para 
tornar os seus trabalhos ricos e repletos de cousas diversas, fazendo onde é o caso – 
ou seja – fulgores, noutes com fogos e outros lumes que tais, ar, nuvens, povoados 
distantes e próximos, casarios com muitas observações diferentes de perspectiva, 
animaes de toda a sorte, de muitas cores diferentes, e muitas outras cousas que é 
possível que em uma história que se faça intervenha algo que a natureza jamais fez, 
além de – como eu disse acima – aperfeiçoá-las e com a arte dar-lhes gratia, e 
acomodá-las e compo-las onde ficam mais bem.135 

Neste texto, Pontormo faz uma série de registros diários sobre sua rotina de pintura, 

encomendas, vida social e afetiva, aliados à descrição de sua alimentação, seus estados de 

disposição e humor, ilustrados pela sequência de inserções pictóricas que fazia a cada dia no 

grande e polêmico trabalho dos afrescos do coro da Basílica de São Lourenço em Florença. 

Neste misto de diário de trabalho e caderno de memórias, o pintor expõe sua rotina de ofício, 

junto a detalhes íntimos sobre seu corpo, sua saúde e até mesmo seus regimes de ingestão e 

excreção. A esta obra artística Pontormo dedicou seus ultimos dez anos de existência, sem 

viver o suficiente para terminá-la, o que coube a Bronzino fazer. 

Em 1738, diante da necessidade de consolidação das paredes do coro, aproveitou-se a 

ocasião para demolir a obra, coroando uma trajetória de dificuldades com o desaparecimento 

final. Elementos eróticos e mórbidos em um momento de Contra-Reforma causaram desde o 

início as dificuldades de aceitação da obra, como se pode ver nos esboços remanescentes da 

obra: 

Na Ascensão das Almas do Purgatório ao Paraíso, cena que constituía o cerne dos 
afrescos de San Lorenzo, as almas eram corpos languidamente enrodilhados uns nos 
outros (…) corpos aos quais uma moleza vibrante acrescentava o movimento 
fluidamente ascencional em direção à figura do Cristo.136 (Imagem 133)

Analisando outras obras, verifica-se que outra obra anterior do mesmo artista, 

Vertumno e Pomona, apresenta uma corporalidade muito mais pagã e terrena, com mais 

liberdade criativa, tendo sido executada em uma propriedade da família Medici, a Villa di 

Poggio, em Caiano. Aqui os corpos se inserem na paisagem rural da Toscana, tocados por 

uma vitalidade tátil e sensorial, uma tangibilidade que os conecta aos ciclos da Terra e das 
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colheitas. A paisagem se confunde, pelo tema mitológico e profano, com as personagens. Os 

corpos se exibem como frutos da Terra. A comparação com os jovens de Taormina da 

fotografia de von Gloeden é possível, conceitual e graficamente: 

(…) Pontormo representa em cores vivíssimas, e com afetuosa finura, um fresco 
recorte da vida camponesa da época, onde as divindades agrestes têm as feições de 
dois jovens aldeões toscanos. O encaracolado Vertumno é um belo e vigoroso rapaz 
nu surpreendido num momento de repouso, sentado de pernas abertas numa mureta 
entre os ramos de louro dos Medici, cuja pose intelectualmente estudada leva-o a 
exibir com toda a evidência o próprio sexo, imagem sumamente evocativa tanto de 
um apelo de caráter vital ao gozo natural dos sentidos quanto de uma inocência 
primordial na perdida Idade do Ouro. Um corpo representado na plenitude de sua 
exuberância viril e viçosa beleza não corrompida, sobre o qual o Tempo ainda não se 
deleitou em sua lenta e inevitável obra de estupro.137 (Imagens 134 e 135) 

Além das consonâncias apontadas a respeito da presença do corpo sensual na 

paisagem, as obras de Pontormo e von Gloeden têm outros aspectos a uní-las. Isso é possível 

inferir pela comparação de suas biografias, ainda que se possa considerar ressalvas a alguns 

aspectos históricos, notadamente na biografia de Pontormo, cujo entendimento da vida e da 

obra foi prejudicado por leituras parciais ou francamente desfavoráveis, como a de Giorgio 

Vasari:  

A atenção foi então desviada do significado teológico para o discutível êxito artístico 
da obra de um grande pintor que tinha consumido na melancholia, chegando à beira 
da loucura, os seus últimos e angustiados anos de vida. O artifice de tal mistificação 
executada para fins meramente políticos foi Giorgio Vasari, que na edição das Vite 
de 1568, no que se refere ao ultimo trabalho de Pontormo, fingindo não 
compreender o seu significado doutrinal – coisa mais inverossímil ainda dada sua 
cultura –, imputava a culpa aos amontoados de corpos nus, inaceitáveis para o 
conformismo contra-reformista que já imperava também em Florença.  Ambos os 
artistas, Pontormo e von Gloeden, expressaram na materialidade de sua obra uma 
grande liberdade no que diz respeito à sensualidade potencialmente embutida nos 
temas retratados, frequentemente colocando em plano similar de importância a 
representação da paisagem e do corpo, conciliando e equalizando a “dupla recusa” 
expressa por Jean Marc Besse.138  

O corpo/paisagem assume o mesmo valor do corpo/passagem, e a sensualidade 

presente nas frestas da narrativa de ambos os artistas pode aflorar sem que para isso deva 

haver uma mediação, um julgamento, ou uma permissão. O corpo se mostra em toda sua 

potência de interação com a paisagem, situado em uma escala confortável, em que não se 

encontra deslocado ou transitório.  

Outro aspecto a uni-los, além dessa aceitação dos desígnios sensuais do corpo 

retratado, e talvez condicionada por ela, é a característica homoerótica de sua expressão: 
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ambos os artistas têm como ponto em comum na biografia a orientação homossexual. A 

representação de corpos jovens, saudáveis e no auge de seu vigor físico, empregados em 

composições clássicas, religiosas e mitológicas confere ao trabalho dos dois um entendimento 

que transcende o tempo histórico e físico de sua localização geográfica/temporal, localizando 

ambos em uma Itália pastoril, agrária e conectada com os ritos e tempos da natureza e da 

paisagem. Uma Itália que ainda não era um país, no caso de Pontormo, mas que já era uma 

paisagem, ou um conjunto delas. Nesse sentido, pode-se considerar o país como sendo o 

agrupamento de suas múltiplas paisagens, e Petrarca, ao inaugurar a incursão na paisagem, 

junta-se a eles e avista uma Itália saudosa ao longe, desde o Monte Ventoux. Uma Itália da 

memoria, recortada na perspectiva da montanha.    

Uma Itália que não era a terra de origem, no caso de von Gloeden, mas a paisagem 

eleita, onde ele se refugia para tratamento de saúde; um jovem barão alemão, doente dos 

pulmões e em estresse psicológico decorrente da impossibilidade de viver propriamente sua 

sexualidade. Na terra escolhida ele encontra a cura, o desejo, a arte e o ofício que mudariam 

sua vida e o conduziriam à posteridade como o fotógrafo conhecido que é até hoje, tornando-

se quase uma figura legendária: 

Na virada do século, poetas e atores, pintores e figuras famosas da sociedade 
viajaram a Taormina, tornando-a destino obrigatório em seu grande roteiro italiano. 
Depois de visitarem o antigo teatro grego, visitantes prestariam uma visita a von 
Gloeden e seu estúdio, comprando suas pagãs “Ilustrações de Teócrito e Homero” – 
como von Gloeden chamava suas fotografias – imagens que eram montadas em 
álbuns de viagem em todo o estúdio de arquitetura dos Fratelli Alinari de Florença, 
com os retratos populares napolitanos de Giorgio Sommer, um fotógrafo nascido em 
Frankfurt vivendo e trabalhando em Nápoles. O livro de visitas de von Gloeden, 
agora perdido, poderia acumular as assinaturas de Oscar Wilde, Gabrielle 
d’Annunzio, Eleonora Duse, do Rei do Sião e do Rei Eduardo VII, bem como dos 
conhecidos banqueiros e industriais como Morgan, Stinnes, Krupp, Vanderbilt e 
Rotschild. Em 1911, von Gloeden recebeu uma medalha em reconhecimento à sua 
valiosa ajuda em tornar Taormina um destino turístico favorito.139

Além dos temas clássicos que lhe conferiam caráter de respeitabilidade, o extremo 

apuro técnico e o profissionalismo do fotógrafo garantiam sua aceitação no universo da arte. 

Imagens pornográficas e gratutitamente sexuais estão ausentes do trabalho de von 
Gloeden. Os fortes elementos formais das imagens residem fielmente nas regras 
clássicas de composição que prevaleceram durante os séculos 18 e 19; da mesma 
forma, sua preferência pelo nu masculino andrógino. (...) Ainda além dessa categoria 
há também uma quantidade de retratos individuais nos quais as conotações sexuais, 
ainda que codificadas, são muito mais flagrantes. Por exemplo, o menino enfiando 
seu dedo na boca de um peixe-voador, a figura de Baco exibindo o pênis no topo de 
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um barril de vinho, ou o recorrente motivo da toga desarrumada - todas imagens 
transbordando de ambíguo erotismo.140

A mencionada clientela protetora, a origem nobre de von Gloeden, e o isolamento na 

Sicília explicam a blindagem de sua obra de problemas legais, considerando que grande parte 

de seus modelos, tanto mulheres quanto homens (embora estes em número expressivamente 

superior) estivessem abaixo do que se considera, contemporaneamente, idade adulta. (Imagem 

136) 

O fato do fotógrafo remunerar adequadamente os modelos e ser um benfeitor local 

garantia sua respeitabilidade também na comunidade, não sendo possível desconsiderar a 

pobreza generalizada como fator decisivo na facilidade de obtenção de modelos. Além disso, 

havia ainda à época nas comunidades cristãs mediterrâneas uma aceitação (de possível origem 

greco-romana) da homossexualidade como uma fase natural no amadurecimento masculino. 

A idade de consentimento, além de muito variada ainda hoje em cada um dos estados 

nacionais, passa a vigorar tal como a conhecemos notadamente após a virada do século XIX 

para o XX. Ainda assim é matéria controversa, e de caráter cultural, não havendo consenso. 

Na Inglaterra, até 1875, a idade de consentimento estava entre 10 e 12 anos, quando passa 

então a 13 anos. Em 1885, matérias jornalísticas sobre a prostituição infantil em Londres 

resultaram na Lei de Alteração de Direito Penal, restringindo a prostituição e estabelecendo a 

idade de consentimento como 16 anos. Nos Estados Unidos a legislação da maioria dos 

estados seguia ainda a antiga colônia (com exceção de Delaware, onde a idade de 

consentimento era 7 anos), e após campanhas pela reforma, na década de 1920, os estados 

variavam entre 16 e 18 anos. Nos dias de hoje, grande parte da obra de von Gloeden, seu 

primo Guglielmo Plüschow (1852-1930) e seus discípulos, como Gaetano D’Agata e 

Vincenzo Galdi (1871-1961), não seria possível e legítima.141 

A preocupação com a saúde abalada também os une, ainda que em diâmetros opostos: 

a dedicação extrema ao ofício e complicações decorrentes de problemas gástricos é 

responsável pela derrocada final da saúde de Pontormo, aos 62 anos, após uma rotina corporal 

e alimentar regrada e sistemática. No texto de seu Diario, sua descrição do cotidiano deixa 
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entrever a figura humana frágil, envolvida pelo trabalho, as preocupações com a saúde, e o 

universo afetivo de seu relacionamento com o jovem Giovanni Battista Naldini, seu aprendiz 

e, segundo se acredita, seu amante. O texto é muito claro e direto; um triste e melancólico 

relato, onde os sofrimentos físicos causados pela doença se somam ao reconhecimento da 

ingratidão do aprendiz/amante: 

Na quinta-feira, dia 4 de julho, comecei aquela figura que fica assi: e aa noute fiquei 
en jajum a esperar a carne, pois Battista estava manco; e é a primeira vez que dormiu 
fora de casa, e quando seu pai passou mal ele não estava ali; e isso porque conseguiu 
pousar no Rotella.

Sexta-feira, sábado: fiz até aas pernas; no domingo almocei com Bronzino. 

No dia 8, segunda-feira, escrevi uas léteras e começou-me a soltura. 

Na terça-feira fiz ua coxa, aumentou-me a soltura com muita cholera sanguínea e 
branca; na quarta-feira fiquei 10 vezes peor ou mais que a toda hora tinha precisão: 
de modo que fiquei em casa e jantei ua sopinha; o meu Battista saiu aa noute e sabia 
que eu me sentia mal e não voltou, de modo que hei-de o lembrar pera sempre.142 

A crueza no relato contrasta com a beleza cotidiana criada nos afrescos de Pontormo. 

A aflição do artista se transforma em desnudamento íntimo, onde se expõem sentimentos e 

resíduos corporais com a mesma desenvoltura. Resta após a leitura uma sensação de 

proximidade com preocupações tão cotidianas e vivamente descritas por alguém tão distante 

no tempo e no espaço. O sofrimento aproxima-nos do artista, e até mesmo a obra se 

materializa com mais propriedade: tanto as tintas quanto os fluidos corporais são reais, têm 

cor e representação, e os trechos dos corpos pintados na encomenda se somam ao diário 

íntimo. Os esboços de extrema qualidade expressiva demostram uma decomposição do 

movimento a partir do conhecimento detalhado das estruturas físicas, técnica científica que já 

se incorporara à práxis renascentista e maneirista. A figura de Pontormo é o corpo com 

estruturas articuladas e transdisciplinares. Seu corpo erótico aparece em auto-retrato. Luz, 

potencial cinético e materialidade se conjugam para compor a representação do corpo, e este 

se estrutura como unidade e como coletivo, não deixando nada a dever em seus esboços a 

mestres do período como da Vinci e Rafael (Imagens 137 a 138). O decaimento do corpo 

próprio de Pontormo, no entanto, é um espetáculo tão detalhado quanto sua pintura.  

Para von Gloeden, ao contrário, a trajetória inicial marcada pela fragilidade 

psicológica e pulmonar encontra alívio na paisagem mediterrânea, sensual e acolhedora da 

Sicília. Seu percurso é de redenção e cura, enquanto Pontormo realiza uma trajetória oposta, 
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de enfermidade e decaimento. Da mesma forma, seus relacionamentos pessoais e profissionais 

também encontram paralelo, ainda em direções opostas: von Gloeden encontra em Taormina 

refúgio para sua sexualidade e um relacionamento que duraria a vida toda. A figura do 

modelo/assistente/aprendiz, embora diversa quanto ao relacionamento, aparece nas duas 

biografias. No universo de Pontormo, é personificada pelo já citado Battista, sobre o qual 

escreve Jean-Claude Lebensztejn:  

Aquilo que o diário claramente revela é que Pontormo amava Battista: e o fato de 
que esse amor fosse ao mesmo tempo aquele do amante para o amado, da mãe-pai 
para o filho e do mestre pelo aprendiz-escravo não pode surpreender senão pelo fato 
da estrutura amorosa ser, aos nossos olhos, grandemente fragmentada.143 

No universo de von Gloeden, a figura do modelo/amante, recorrente no universo da 

arte renascentista, é personificada por Pancrazio Bucini, último modelo do fotógrafo, seu 

companheiro desde a adolescência e herdeiro de todo o acervo do fotógrafo, composto de 

mais de 7000 negativos de vidro, além dos álbuns impressos e arquivos. Com a Primeira 

Guerra Mundial, von Gloeden havia deixado a Sicília, confiando seu estúdio aos cuidados de 

Bucini. Tendo retornado após o fim do conflito, von Gloeden morreu em Taormina em 1931. 

Muitos dos meodelos de von Gloeden morreram durante a guerra. Bucini, chamado Il Moro, 

faleceu em 1977, aos 87 anos de idade (Imagens 139 a 141): 

Quem foi o homem que deixou tão duradoura marca em Taormina, o homem que 
legou seu prodigioso patrimônio fotográfico a Pancrazio Bucini (seu último modelo 
que faleceu somente em 1977 aos 87 anos), o homem que fez sua entrada na história 
da fotografia como o mestre do nu masculino?144

Os dois artistas ora se aproximam, ora se afastam, tocados de uma mundanidade 

subjacente ao caráter quase inefável de sua obra. Une-os o aspecto gráfico e a grandeza 

conceitual de suas obras. A paisagem da terra e dos corpos os conecta, e os coloca em 

interlocução. Suas qualidades os aproximam, suas trajetórias os afastam; no horizonte 

recortado da paisagem sensual que escolheram retratar, imprimem com beleza e afetivo 

estranhamento sua passagem pelas instâncias também paralelas e íntimas do corpo, da arte e 

da paisagem.  

O desejo já foi mencionado como motivador da presença do corpo na paisagem, como 

o desejo de Petrarca em ver o mundo do alto, ou o desejo de Ader em lançar-se ao mar, o de 
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Bandeira em afogar-se. Em relação às representações do corpo erótico em Pontormo e von 

Gloeden, trata-se também, de apontar o desejo também como motor da captura da imagem do 

corpo na paisagem. Alguns corpos eventualmente eróticos apareceram ao longo do 

desenvolvimento do raciocínio, mas dentro do universo mencionado, podemos situar os 

corpos da Moema de Bernardelli e das caranguejeiras de Maureen Bisilliat (corpos femininos 

que foram como princípios geradores de um raciocínio sobre corpo e paisagem) como corpos 

francamente eróticos. Como complemento a esse corpo erótico, temos, na mesma obra de 

Bernardelli e no mesmo acervo da Pinacoteca do Estado, o Martírio de Santo Estevão, onde a 

construção do corpo do adolescente martirizado por sua fé revela muito de mundano e 

inequivocamente sensual (Imagens 142 e 142a). 

A apreciação da beleza guarda em si algo de proibido, pois sua busca é, antes de ser 

qualquer coisa, uma busca pelo conhecimento. Mesmo que seja apenas uma busca pelo 

conhecimento do corpo do outro, e das possibilidades de desejo posseiveis no exercício dessa 

alteridade. Da mesma forma que na narrativa bíblica (e em muitas outras) o conhecimento é 

punido, pois aproxima a criatura do criador, e abre espaço para uma autonomia, o desejo é um 

exercício de autonomia. Dentro de um universo duplamente marcado pela proibição, como o 

desejo autocentrado no universo masculino, o desejo pode oferecer riscos ao corpo que vão 

além de simples sensações físicas de diagnóstico do desejo. 

Em Morte em Veneza, Thomas Mann (1875 – 1955) conduz o pobre acadêmico pleno 

de certeza, Aschembach, através do percurso sem retorno que é a exposição à beleza. 

Inicialmente perturbado pela visão de um estranho viajante, de procedência incerta, vê-se 

tomado pelo desejo de viajar. Vislumbra paisagens desconhecidas, e percebe que certo destino 

já lhe está traçado, ainda que travestido de arbítrio:

Fosse que o aspecto de viajante do estranho tivera um efeito sobre sua imaginação 
ou outra qualquer influência física ou moral, surpreendido, ficou cônscio de uma 
estranha expansão de seu íntimo, uma espécie de vago desassossego, um desejo 
juvenil e sedento para a distância, um sentimento tão novo, tão vivo ou há tanto 
tempo desacostumado e desaprendido, que ele, com as mãos nas costas e o olhar 
para o chão, parou cativado, para examinar a natureza e o objetivo da emoção. Era o 
desejo de viajar, nada mais; mas verdadeiramente parecendo um acesso e 
intensificado até a paixão, sim, até a alucinação. Sua ânsia tornou-se vidente, sua 
imaginação, ainda não sossegada desde as horas de trabalho, criou um exemplo para 
todas as maravilhas e horrores da terra múltipla, que de repente esforçou-se em 
idealizar: ele via, via uma paisagem, uma região tropical pantanosa sob um céu 
pesado, úmido, exuberante e descomunal, uma espécie de selva antediluviana, 
composta de ilhas, pântanos e braços fluviais lamacentos; (...) via, entre os nós das 
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varas do bambuzal, brilharem as luzes de um tigre na espreita - e sentiu seu coração 
bater de terror e desejo enigmático.145

Filho de Júlia da Silva Bruhns Mann, uma brasileira descendente de alemães e negros 

nascida em um barco no trajeto entre Angra e Paraty, Thomas Mann ecoa, nessa descrição da 

paisagem tropical, possíveis ecos de uma memória pessoal de relatos maternos, seu “paraíso 

perdido”. Após a morte da mãe, Julia é mandada pelo pai à Alemanha, tendo que trocar a 

paisagem solar de Paraty, onde se situava o engenho da família, pela triste e cinza Lubeck. 

Tendo decidido viajar, e escolhido Veneza como paisagem possível, aquém dos 

mistérios dos trópicos, Aschembach se aproxima do destino, e já no barco se horroriza com 

um homem (inicialmente tomado por um rapaz) que tenta aparentar menos idade através de 

artifícios cosméticos:

Mal, porém, Aschembach o observara melhor, notou, com uma espécie de horror, 
que o jovem era falso. Era velho, não havia dúvida. Rugas rodeavam seus olhos e 
sua boca. O leve carmesim era rouge, o cabelo castanho sob o chapéu de palha com 
fita colorida era uma cabeleira, seu pescoço flácido e nervudo, seu bigodinho e a 
mosca no queixo eram pintados, sua dentadura amarela e completa, que mostrava 
rindo, um serviço barato de prótese, e suas mãos, com anéis brasões em ambos os 
indicadores, eram as de um ancião.146

Temos aqui uma percepção de fraqueza, claramente associada a um construto da 

homossexualidade: a afetação no gesto, a aproximação do homem mais velho em relação aos 

rapazes, estes verdadeiramente belos e sem necessidade de retoques ou construção de beleza. 

Aschembach repugna-se com os trejeitos, o artificialismo que transparece a cada gesto, a cada 

risada frágil do homem, e espanta-se com a naturalidade com que os jovens o aceitam como a 

um deles: “retribuíam, sem repulsa, suas cotoveladas brincalhonas”. Essa imagem da conduta 

homossexual inadequada, deslocada de um eixo de postura esperado do gênero e da idade, é 

construída historicamente desde os filósofos moralistas gregos, descritos por Foucault:

Em oposição à conduta dos animais que obedecem à leie procuram o objetivo que 
lhes foi fixado, os homens que têm relação com homens manifestam todos os signos 
que, tradicionalmente, são atribuídos ao estado passional: violência incontrolável, 
estado doentio, cegueira quanto à realidade das coisas, inaptidão a atingir os 
objetivos fixados para a natureza humana. Em suma, o amor pelos rapazes é situado, 
alternadamente, entre os três eixos da natureza: como ordem geral do mundo, como 
estado primitivo da humanidade w como conduta racionalmente ajustada a seus fins; 
ele perturba o ordenamento do mundo, ocasiona condutas de violência e de embuste 
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e, finalmente, ele é nefasto para os objetivos do ser humano. Cosmológica, 
“política” e moralmente, esse tipo de relação transgride a natureza.147

Ao desembarcar, imediatamente Mann expõe novo atrito, desta vez com uma cultura 

alheia a Aschembach. Querendo ir ao Lido, toma uma gôndola para ir até o Vaporetto e assim 

chegar ao hotel. Embarca e é confrontado com a atitude desafiadora do gondoleiro, que o o 

faz temer por sua segurança: faz o percurso que quer, não informa o custo da viagem, e o leva 

diretamente ao hotel. Fica patente a inferioridade corporal de Aschembach, sozinho, dentro de 

um barco sob controle de um estranho, sua posição vulnerável diante da virilidade do 

veneziano, submisso à sua vontade, em meio a uma paisagem que não conhece. Um golpe de 

remo desferido pelo homem às suas costas e ele desapareceria no vazio das águas da laguna. 

Mas tal não ocorre: desembarcando em segurança no hotel, nem mesmo tem que pagar pelo 

transporte, pois o gondoleiro, sem licença e denunciado pelos colegas, foge antes da chegada 

da polícia. 

O romance mostra o percurso de decaimento de Aschembach, exposto ao mesmo 

tempo à sensualidade de um corpo (Tadzio) e de uma paisagem (Veneza), ambos com 

potencial de enfermidade. A descrição do momento em que Aschembach avista Tadzio pela 

primeira vez é definitiva:

Com surpresa, Aschembach notou que o menino era perfeitamente belo. Seu rosto 
pálido e graciosamente fechado, circundado por cabelos cacheados, louros cor de 
mel, com o nariz reto, a boca suave, a expressão de seriedade divina, lembrava 
esculturas gregas dos mais nobres tempos e da mais pura perfeição de forma; era de 
tão rara atração pessoal que o observador julgou nunca ter encontrado na natureza ou 
no mundo artístico uma obra tão bem sucedida.148

A versão cinematográfica de 1971 de Morte em Veneza, dirigida por Luchino Visconti 

(1906 -1976), materializa a figura de Tadzio e Aschembach em um universo lírico e solar, 

cambiando para uma Veneza esvaziada e pestilenta, que se deteriora juntamente com os 

corpos, e ao final se dissolve em uma luz difusa que envolve corpo e paisagem 

indistintamente. Citações de personagens da filosofia e da mitologia gregas amparando a 

narrativa de Mann situam a relação que se estabelece como experiência espiritual e artística, 

velando os interesses sensuais do protagonista, ao mesmo tempo que caracteriza o universo 
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neoclássico da época. A descrição do corpo de Tadzio saindo do mar, entretanto, não deixa 

dúvidas quanto ao caráter corporal e erótico que a afeição vai tomando:

Tadzio tomava banho. Aschembach, que o tinha perdido de vista, descobriu sua 
cabeça, seu braço fazendo movimentos de remo, lá fora no mar; o mar devia ser raso 
até bem lá fora. Mas já pareciam preocupados por ele, vozes femininas já o 
chamavam das cabinas, exclamavam de novo aquele nome que dominava a praia 
como uma senha, e o qual tinha, com suas suaves consoantes, seu alongado “u” no 
fim, ao mesmo tempo algo de doce e selvagem: “Tadzio!”, “Tadzio!” Ele voltou; 
batendo com as pernas, fazendo com que as águas resistentes formassem espuma, de 
cabeça inclinada para trás, correu pela maré-cheia. Ver este corpo cheio de vida, 
prematuramente de uma graciosidade e acrimônia másculas, com os cachos 
molhados e belo como um deus, surgir do fundo do céu e do mar, sair e fugir do 
elemento: este aspecto inspirava ideias mitológicas; era como arte poética de tempos 
primordiais, da origem da forma e da nascença dos deuses.149

A fusão entre o corpo de Tadzio nascendo da paisagem como um tritão e seu nome 

preenchendo o ar da praia propiciam esse deslumbramento que parece invadir todos os 

sentidos do poeta: eis a paixão instalada. A impossibilidade de qualquer sucesso, no entanto, 

vai-se intensificando ao longo da narrativa, ao mesmo tempo que cresce o afeto. Consumido 

pela febre após uma noite de pesadelos, Aschembach não se reconhece na própria imagem e 

procura um artesão da beleza para reconverter sua aparência a um ideal de frescor perdido; 

sem perceber, termina cedendo aos artifícios da figura caricata descrita na chegada a Veneza. 

Usando dos expedientes cosméticos, pretende agradar o objeto amado, temeroso de encontrar 

o rapaz em situação física degradante. A paisagem e seus miasmas, no entanto, realiza seus 

danos, e ao final do romance Aschembach morre em uma cadeira de praia, vitimado pela 

febre, observando Tadzio no mar. (Imagens 143 e 144) 

Essa desorganização dos sentidos que sucumbem diante da beleza percorre a obra de 

Alair Gomes (1921-1992), e, tragicamente, acaba por ser responsável também por seu 

desaparecimento. O desejo pelo corpo na paisagem se manifesta sobremaneira na obra de 

Gomes, dedicado inicialmente ao registro do homem cotidiano do Rio de Janeiro a partir da 

janela de seu apartamento de fundos na Rua Prudente de Moraes, com vista nem muito 

privilegiada da praia de Ipanema através de um vazio entre dois edifícios da Avenida Vieira 

Souto. Deste Mont Ventoux / Morro do Castelo pessoal, Alair Gomes começa, na década de 

1960, sua silenciosa e íntima obra fotográfica. Gradualmente desce de seu observatório e 

passa a fazer parte da paisagem que fotografa em percursos próximos ao apartamento, sem, no 
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entanto, eleger como preferida qualquer das situações. Apesar da formação inicial como 

engenheiro, sua atuação sempre foi integrada ao universo da arte:

Recebe bolsa da Fundação Guggenheim, em 1962, e permanece cerca de um ano 
realizando pesquisas na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A partir do fim 
dos anos 1960, dedica-se com constância à fotografia e à crítica de arte. A maior 
parte de suas imagens são seqüências de nus masculinos e fotos de rapazes feitas da 
janela de seu apartamento, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, além de registros 
do carnaval carioca. Nessa cidade, de 1977 a 1979, trabalha como coordenador na 
área de fotografia daEscola de Artes Visuais do Parque Lage, onde desempenha um 
importante papel como educador no campo das artes plásticas e da filosofia. Entre 
1976 e 1984, participa de mostras coletivas em Nova York, Paris, Rio de Janeiro e 
Toronto. Em 2001, a Fundação Cartier de Arte Contemporânea, em Paris, realiza 
uma mostra retrospectiva de sua obra com imagens que integram o acervo da 
Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro.150

Sua aproximação progressiva com os objetos de desejo, a princípio registrados à 

distância, anonimamente, evolui para eventual abordagem e convite para ensaios individuais 

em seu apartamento/estúdio. Os registros acordados entre modelo e fotógrafo, posados, 

entretanto, no que diz respeito ao ineditismo, vigor criativo e identidade gráfica, são de certa 

forma inferiores ao trabalho de voyeur, quase amador, realizado por Gomes em condições 

adversas. Além de produzir obras de menor importância, acaba por desenhar-lhe trajetória que 

ao final resulta no assassinato do fotógrafo, vitimado por um de seus modelos/parceiros, em 

um dos primeiros crimes de caráter homofóbico reconhecidos como tal (e nunca 

satisfatoriamente investigado) no final do século XX no Brasil. O fotógrafo que começa o 

registro dos corpos à distância, secretamente, como voyeur distante (e distante posto que 

ciente do interdito de seu ato), aos poucos se aproxima do objeto retratado a ponto de não 

mais poder contê-lo dentro da obra, e é morto pela violência que vem da beleza que registra.

Dentro de um acervo de mais de 170.000 negativos, produzidos em fases que variam 

desde os diários escritos, prévios à fotografia, iniciando o registro para deleite homoerótico 

pessoal até a produção consciente, artializada e inserida em lógica de circuito, crítica e 

mercado de arte internacionais, três ensaios dizem mais respeito a esse estudo: as séries The 

Course of the Sun, realizada entre 1967 e 1974, 13 Beach Triptych, feita nos anos 1980 e 

Sonatinas, Four Feet, feita entre 1970 e 1980. Na primeira série temos Gomes registrando 

corpos ocupados em deslocamento sobre a paisagem, banhistas, surfistas e esportistas em 

geral envolvidos no gozo (ou desejosos dele) da paisagem de praia do Rio de Janeiro. As 
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variações da hora solar produzem variedades de sombras em direções e escalas diversas de 

projeção, como segundas personalidades da figura principal. Tudo é moventia: o tempo, os 

corpos, o sol e a vida da cidade. O fotógrafo, mobilia entre as coisas, observa o movimento do 

mundo através dos olhos de seu desejo. A dificuldade técnica de registro e fotometragem, 

dadas as superfícies intensas e contrastantes do calçadão, da areia e do asfalto, faz imaginar 

um grande virtuosismo na técnica de ampliação, pois ainda que apareçam granulações muito 

sensíveis dentro dos pretos, os brancos guardam a memória das formas com segurança, como 

nas imagens em que o mosaico português do calçadão e os cinzas ainda se percebem nos 

intermédios de luz, junto ao alto contraste. 

A espera pelo registro deste ou daquele conhecido transeunte, recompensada pelo 

retorno do corpo aguardado à janela de paisagem disponível ao artista, exercício de paciência, 

como o animal que caça, como a águia que define as coordenadas geográficas da presa a 

dezenas de metros de distância, percorre a obra, e uma análise detida da obra toda de Gomes 

permitiria perceber repetições e padrões, rotinas e personagens recorrentes.

Em 13 Beach Triptych, a mesma dinâmica se expressa de forma seriada, mas aqui o 

artista é mais incisivo na edição, imprimindo caráter de obrigatoriedade e monumentalidade 

ao registro: a câmera se aproxima, os detalhes do corpo se revelam, e o sagrado do corpo se 

expressa em posturas simétricas determinadas pela prática do exercício físico. Em Sonatinas, 

Four Feet a repetição se mostra de modo gráfico, constituindo o melhor aspecto da obra de 

Gomes: a observação metódica e prazerosa de uma ação sequencial que ocupa um locus físico 

único, mas que se desenrola ao longo de um tempo expandido. Essa oposição parece 

determinante para compor o que se caracteriza como uma coleção editada de pictogramas 

simples, resultado de alterações (sutis na paisagem, e milimétricas na imagem) dos corpos em 

movimento harmonioso, como um equipamento em funcionamento. 

O entendimento tácito entre corpos que se compreendem através da partilha de uma 

mesma natureza e de um mesmo construto social e cultural (masculinidade, virilidade, 

camaradagem, “broderagem” e outros nomes possíveis em épocas diversas) fica flagrante na 

harmonia das imagens. Parceiros de atividade esportiva, sócios, melhores amigos, parceiros 

de futebol, de churrasco, de sauna e de praia, extensas categorias de relacionamentos 

próximos entre homens são representadas em cada dupla de corpos. O Four Feet do título, 

remetendo imediatamente à dança de dois corpos na paisagem, alusão aos dois pares de pés 
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que executam os exercícios em apoios e suportes variados, eventualmente também pode se 

referir a certo animal primordial latente nas composição. Os corpos unidos no apoio podem, à 

distância, constituir um único corpo, coeso, que executa em harmonia um mesmo movimento, 

ainda que um deles constitua mais função estática, de infraestrutura, e outro, mais dinâmica, 

de superestrutura. A referência à obra musical reforça a ideia de harmonia, de dança, de obra 

executada a dois. A amizade masculina, naturalizada pela tradição, sublima afetos interditos 

que podem ser registrados pela câmera (Imagens 145 a 147c). 

Paradoxalmente, essa série, a princípio motivada por um afeto distante pelos corpos 

em atividade, graficamente descontextualiza detalhes eróticos do corpo, pela escala adotada. 

A repetição sequencial do registro, no entanto, permite identificar, em uma tentativa de 

compreensão do mote que gera a ação, a busca pelo evento inesperado, que pode surgir da 

interação entre os corpos: algum afeto subliminar, contato erótico não programado ou 

exposição acidental de partes íntimas do corpo, usualmente protegidas apenas por centímetros 

quadrados de tecido. Há uma esperança de recompensa gozosa no registro sequencial, na 

espera pelo espetáculo iminente.  

É essa recompensa que igualmente move, por exemplo, a artista australiana Tracey 

Moffatt (1960) na obra Heaven, de 1997, integrante da seleção da Oceania, dentro da seção 

Roteiros na XXIV Bienal de Arte de São Paulo, em 1998. O filme de Moffatt metodicamente 

registra o cotidiano de chegada e saída dos surfistas em seus carros diante da janela da casa da 

artista em Sidney, na Austrália. De sua posição igualmente privilegiada (embora não tão 

elevada) e protegida pelo anonimato (embora também eventualmente se apresente aos 

retratados, ainda que de modo diferente de Alair Gomes), registra os rituais de troca de roupas 

e neoprenes, secagem de corpos e retirada/armazenagem e preparação de pranchas e 

equipamentos. O desejo satisfeito de registro do corpo erótico masculino, a longa espera pelo 

objeto de desejo e o registro sistemático, embora não sequencial, aproximam o universo de 

Heaven e dos ensaios escolhidos de Gomes, mas qualquer semelhança se esgota aí. Ainda que 

a fotografia seja uma das linguagens expressivas da artista em outras obras, a opção pelo 

filme em Heaven faz o trabalho de Moffatt divergir completamente do tema aparentemente 

similar na obra de Gomes. Tecnicamente, o tempo de uma obra é diverso da outra. O tempo 

fluido e inconsequente de Moffatt não se situa no mesmo âmbito do tempo imediato (embora 
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devocional e perenizador) de Gomes. Graficamente, a vulgaridade do filme colorido contrasta 

com a sobriedade das imagens em preto-e-branco da fotografia (Imagens 148 a 148b). 

Outra divergência consiste na abordagem: quando a australiana desce à paisagem, é 

ostensivamente invasiva no espaço imediato do registrado. Moffatt ou suas assistentes 

apresentam-se, verbalmente colocando às claras seu desejo de registrar os corpos, confiando 

plenamente na moeda de troca do orgulho masculino imediato, culturalmente obrigado a 

sentir-se e agir como ativo e desembaraçado diante do interesse de uma mulher por seu corpo 

e sua nudez. Ainda assim, protestos e tentativas de ocultar genitais permeiam a filmagem, 

talvez por modéstia culturalmente definida: fosse no Brasil, fotógrafa e equipe provavelmente 

teriam problemas na condução do registro, sofrendo mesmo que breve assédio por parte dos 

homens. Se Alair Gomes, por sua vez, abordasse seus modelos de forma similar, 

demonstrando o registro sem permissão, certamente sofreria consequências de maior risco do 

que Moffatt. A reação associada à percepção do desejo homossexual, excetuando os retratados 

que também o fossem, geraria reações provavelmente violentas por parte dos homens 

abordados. A masculinidade heterossexual, salvo exceções, costuma ser conservadora e se 

apoia em frágeis pilares que não permitem elogios do mesmo gênero sem ao menos certa 

desconfiança. O texto que acompanha a apresentação do grupo da Oceania, ainda disponível 

no sítio web da Bienal de 1998, faz interessante paralelo com a caça dos aborígenes: 

No momento em que um selvagem australiano sai para caçar, sua aparência e modo 
de agir passam por uma fantástica transformação: o olhar, antes pesado e apático, 
ilumina-se e nem sequer por um momento se fixa num objeto; o andar e os 
movimentos, antes lentos e preguiçosos, tornam-se ágeis e inquietos, embora 
silenciosos; ele caminha a passos rápidos e furtivos, seus olhos movendo-se de um 
lado para o outro, vigilantes, ansiosos por detectar sinais de caça, temerosos de 
encontrar inimigos ocultos. Cada um à sua vez, a terra, a água, as árvores e o céu são 
submetidos ao olhar perscrutador, capaz de inferir presságios a partir das mais 
insignificantes circunstâncias. Ele mantém a cabeça erguida enquanto avança em 
ritmo variável. De repente, suspende a marcha e o gesto em movimento, como se 
subitamente petrificado. À sua volta nada se mexe, mas seus olhos vigilantes e 
inquietos movem-se de um lado para outro, enquanto a cabeça e todos os músculos 
parecem imobilizados; o branco de seus olhos descreve rápidos movimentos, 
enquanto toda a sua sensibilidade está concentrada, e sua alma totalmente absorta 
nos sentidos da visão e audição.151

Esse caráter da espreita, da caça e do ataque permeia a concepção dos dois artistas. Na 

obra de Gomes, potencializa-se com o conjunto da obra e a interrupção trágica de sua vida e 

produção. Na obra de Moffatt, apesar de algum componente feminista que expõe os corpos 
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masculinos (habitualmente predadores) à ação efetiva do desejo feminino, o resultado final 

desinfla o conceito e desemboca em um espetáculo voyeurista desprovido de maiores 

consequências. A praia de Moffatt torna-se uma diversão hedonista de fim-de-semana; a praia 

de Gomes constitui território de tensão entre desejo e permissão. Ambos foram incluídos na 

exposição Histórias da Sexualidade, com curadoria conjunta de Adriano Pedrosa, Camila 

Bechelany, Lilia Schwarcz e Pablo León de la Barra, exibida no Museu de Arte de São Paulo 

entre 20/10/2017 e 14/02/2018, em momento de delicada tensão social entre conservadorismo 

e liberdades individuais na história das artes visuais do país. 

A articulação das referências feita até agora neste capítulo fornece pistas sobre o mote 

inicial desse trabalho. A imagem do Caim de von Gloeden foi a que suscitou pela primeira 

vez, em meu trabalho pessoal, considerações sobre a situação do corpo humano na paisagem. 

Daí derivou a primeira ação na paisagem, imaginada como obra única a princípio, tendo 

passado por diversos estágios até a concepção final que integra essa dissertacão. Da mesma 

forma que as outras duas ações, concentra em si aspectos formais que dialogam com as obras 

e artistas mencionados neste capítulo (mas não somente neste). 

O nome homobilia surge antes mesmo do restante do trabalho, consideradas as 

definições de mobilia e moventia. Deriva, a partir dessa posição inicial, para uma aplicação 

em design de mobiliário. Mobiliário conceito, é verdade, inscrito no Prêmio Design do Museu 

da Casa Brasileira, onde havia sido finalista, anos antes, com um mobiliário real, 

perfeitamente inserido nesse universo. A linha Homobilia proposta no concurso do MCB, no 

entanto, surgia como antimobiliário: não se propunha a ser confortável, não se dava como 

uma linha funcional, apenas solicitava espaço no ambiente através de uma inserção 

discursiva, que questionava o corpo e sua relação com o ambiente construído. O corpo 

decomposto em quadrantes no Ajitto de Mapplethorpe complementou a ideia, e alguns 

desenhos e sólidos foram feitos para ilustrar. (Imagens 149 e 149a) O texto do memorial 

estabelecia alguma defesa do conceito, que, obviamente, dado o caráter utilitário do concurso, 

não foi selecionado:

Associar o corpo nu ao mobiliário e aos objetos, trazer o nu para a sala de estar e 
para o cotidiano, então, pode parecer uma mera provocação. Não é esta a intenção. 
Se a última posse do indivíduo é o seu corpo, e dele ainda podem dispor os 
totalmente despossuídos, os prisioneiros e os expropriados, então o corpo é o último 
objeto. Desprovido de todos os gadgets, de todas as comodidades e equipamentos, o 
corpo humano é a última e mais íntima ferramenta. Da mesma forma, excluídos 
todos os adornos, o corpo resta como alegoria final, como parangolé de si mesmo, 
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como mediação terminal, como casca entre a alma e o ambiente hostil do mundo. 
Não resta motivo para esconder o corpo. (...) Este projeto apresenta formatos 
simples em uso primário como mobiliário: apoios, volumes e superfícies utilitárias, 
um congelamento em escala natural de movimentos e repousos, de alguns momentos 
de nudez e despojamento de modelos não-modelos: pai e filho, marido e mulher, 
corpos naturais e despreparados, sem proteção. Aprisionados em foto e em mobília. 
Móveis e imóveis ao mesmo tempo, utilitários e inúteis em sua ergonomia de arestas 
que contrariam as curvas próprias do corpo. (...) A escolha de materiais diversos em 
versões diferentes de cada objeto não é fortuita: cada um apresenta peculiaridades de 
tato, peso, odor, cor, temperatura e opacidade que acentuam a discussão. O metal 
permite a inclusão de tarjas de censura aplicáveis sobre a peça, em um exercício de 
ironia ao pudor; o papelão produz a versão mais popular para comercialização, com 
a montagem pelo usuário, a manipulação da nudez, um ato de diversão e prazer. A 
posição, a face, o foco, isto é por conta do usuário. Se o corpo tem estas vistas 
possíveis de fruição e exposição, que seja do usuário a escolha.152

Abandonado (ou arquivado) o conceito primário, este deixa o universo do design 

aplicado e começa a gerar os questionamentos secundários que deram origem ao tema 

desenvolvido atualmente, descrito dealhadamente durante o processo de qualificação, e que 

não se justifica reproduzir aqui. A descrição da ação, nesse momento, tratava da inserção de 

objetos na paisagem, cobertos com o resultado gráfico do ensaio fotográfico que decomporia 

cada modelo retratado em faces de um sólido geométrico. Sem previsão de duração definida 

ou destinação posterior dos sólidos, encerrava-se no ato sobre a paisagem:

Homobilia celebra o nascimento da paisagem através da presença humana, e nasce 
de um incômodo: da sensação de que o corpo humano não encontra abrigo no meio 
natural, dessa desavença histórica entre o corpo que precisa se proteger e as forças 
naturais que ignoram a presença humana. Da inadequação do corpo-pele pouco 
preparado às asperezas do meio, do corpo-pé que se fere no território que é forçado 
pela gravidade a habitar, pressionado pelo próprio peso do corpo-corpo que suporta, 
do corpo-olho que vê a natureza e instaura a paisagem, e nela está fadado a buscar 
espaço em que se encaixem suas formas nas formas da paisagem recém- inaugurada. 
O projeto propõe a ação planejada e forçada de encaix(ot)ar um sólido, sem enlaces 
amigáveis, na paisagem. Surge da constatação de que o corpo ele mesmo precisa se 
impor à paisagem, caso contrário não será percebido. A individualidade do corpo 
não encontra escala na paisagem. (...) As imagens fotográficas, uma “artialização in 
visu”, captadas a partir de todas as faces de um sólido imaginário que envolve o 
indivíduo, serão reproduzidas em todas as faces de um sólido real, que será a 
“artialização in situ” do indivíduo na paisagem, e que poderá ser introduzido 
livremente em qualquer contexto que se deseje. Ao contrário da escultura descritiva 
do corpo humano, que se propões a ocupar com um quase-corpo o espaço de 
ausência do corpo, trata-se, aqui, de preencher o espaço da ausência com uma quase-
ausência, com um não-corpo.153

Já como ação planejada na paisagem, o locus inicial pretendido perde protagonismo (a 

Terra Nova de Paraty), especialmente após a ação ader y va concluída. Como descrito no 

capítulo inicial, gradualmente toma espaço a tensão entre espaço construído e paisagem 

natural, ocupando o ensaio fotográfico correspondente ao seu locus atual, como veremos:
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Estes não-corpos, distantes dos atributos que dão ao corpo posição e lógica 
obrigatórias, podem ser agrupados e compostos livremente na paisagem. Não estão 
subordinados à paisagem, estão sobrepostos a ela, em contato, mas isolados da 
paisagem por sua forma excludente: não possuem raízes. Sua nudez não se expõe 
por opção, mas pela ausência dela. Podem ser tocados sem pudor, podem ser lidos 
sem roteiro, podem ser movidos sem permissão. Para as ações em Paraty, serão 
dispostos ao longo da Terra Nova, o acúmulo de território mais recente da cidade, 
uma paisagem recém-formada, terra ganha pelo processo inexorável de deposição 
sedimentar vindo do rio Perequê-Açu, que transporta lentamente, como uma 
ampulheta geológica, as terras das montanhas para o mar. Uma contagem de tempo-
espaço, criando uma superfície de espaço-tempo, onde o corpo-paisagem será 
inaugurado sobre a paisagem-corpo.154

Como referencial para o novo posicionamento da ação, outro elemento da paisagem de 

São Paulo, volume que sobressai no horizonte da cidade, foi escolhido: o Pico do Jaraguá. Um 

de seus significados expressa essa visibilidade: “de ponta proeminente” ou “protetor do vale”, 

segundo algumas leituras. A primeira presença não-indígena registrada historicamente no Pico 

do Jaraguá é a do português Afonso Sardinha, caçador e traficante de índios, que na década de 

1580 descobriu traços de ouro no ribeirão Itaí. Dez anos depois, após grandes conflitos com 

os indígenas originais, a mineração no local é iniciada, persistindo até o século XIX, com o 

esgotamento das lavras. Essa atividade deixou vestígios permanentes na paisagem do pico, 

como marcas da mineração nas rochas e estruturas remanescentes dos processos produtivos, 

como as pias de lavagem manual do ouro ao lado das ruínas do casarão de Afonso Sardinha: 

testemunhos antigos de transformação da paisagem pela ação humana. 

A cidade de São Paulo volta a estabelecer relação com essa paisagem em 1946, com a 

transformação do local em ponto turístico. Em 1961 é criado o Parque Estadual do Jaraguá; 

em 1983 é feito o tombamento pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico), e, em 1994, o Parque é declarado Patrimônio 

da Humanidade pela Unesco. 

A Portaria 581/2015 do Ministério da Justiça criou na área do Parque Estadual do 

Jaraguá uma reserva indígena de 532 hectares, junto às aldeias Tekoa Ytu, Tekoa Pyau, Tekoa 

Itakupe, Tekoa Itaendy, e Tekoa Itawera da Terra Indígena do Jaraguá. Pendente de decreto 

presidencial que regulamentasse a posse, no entanto, a reserva indígena original foi revogada 

pela Portaria 683/2017, durante a gestão Michel Temer, em ação coordenada com outras ações 

de retirada de direitos indígenas adquiridos efetuadas ao longo do mandato. O Ministério 

Público Federal, em resposta, defendeu a anulação desta portaria que reduzia a área da Terra 
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Indígena Jaraguá. O assunto segue em deliberação.155A gestão atual de Jair Bolsonaro 

perpetua e amplia a tendência, validando através de atos e declarações do Executivo e do 

Legislativo eleito em todos os níveis, ações e declarações de estímulo à violência étnica, seja 

em âmbito de atrito com o agronegócio, com a especulação imobiliária ou com grandes obras 

de infraestrutura:   

Na madrugada desta sexta-feira (11), os Guarani Mbya da comunidade Ponta do 
Arado, em Porto Alegre (RS), foram atacados a tiros por homens encapuzados. 
Segundo o relato da comunidade, o ataque ocorreu por volta das três horas da 
manhã, quando dois homens com os rostos cobertos atiraram dezenas de vezes sobre 
os barracos dos indígenas. Além dos disparos, que não atingiram ninguém, os 
agressores também ameaçaram os Guarani, afirmando que, se não deixarem a área 
até domingo, serão todos mortos. “Chegaram dois homens armados, encapuzados, 
dando tiros em cima do nosso barraco. As crianças ficaram todas assustadas, 
chorando. Eles falaram que vão esperar até domingo. Se a gente não sair até 
domingo, eles disseram que vão matar todo mundo, que não vai sobrar nenhuma 
pessoa. Foram muitos tiros”, relata o cacique Timóteo Karai Mirim. A retomada da 
Ponta do Arado fica no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre, às margens 
do rio Guaíba, numa região de preservação ambiental que é, também, um importante 
sítio arqueológico do povo Guarani. A área é alvo de forte especulação imobiliária, e 
os indígenas já receberam outras ameaças de seguranças da empresa que pretende 
construir um grande condomínio no local.156 

A presença resistente do corpo indígena na paisagem do Pico do Jaraguá se expressa nas 

tensas e tristes imagens da ocupação do pico nos protestos após a extinção da reserva indígena 

conquistada em 2015. Indígenas ocuparam em 2017 a sede do escritório da Presidência da 

República em São Paulo, ao mesmo tempo em que outros grupos acampavam em frente ao 

Ministério da Justiça em Brasília. Após tentativa de diálogo e audiência (sem sucesso) com o 

governador paulista Geraldo Alckmin, os manifestantes que ocupavam o pico decidiram 

interromper o funcionamento de energia às torres de comunicação, telefonia e energia ali 

localizadas, mantendo-se apenas a iluminação de segurança aérea (Imagens 150 a 150c). 

Originalmente constituindo referência visual fundamental para o balizamento dos 

caminhos dos viajantes, depois referência cartográfica, hoje ainda exibe sua persistência 

visual no horizonte da cidade. Seu caráter de maciço vertical em um longo espinhaço 

horizontal atenua sua monumentalidade, transformando-o em um marco abatido, confrontado 

à distância com os perfis de cadeias e cordilheiras de edifícios, competindo desigualmente 
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com sua “horizontalidade vertical”. Citado em relatos de viajantes, constituía um marco 

natural de medição de distâncias na paisagem. 

O relato do botânico Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853) sobre São Paulo, feito nas 

viagens pelo Brasil entre 1816 e 1822, menciona o Pico do Jaraguá e é um dos mais 

importantes textos referenciais sobre a paisagem brasileira. É um texto empático em relação 

aos habitantes dos interiores desertos do Brasil e seus costumes, e, apesar do elogio aos 

bandeirantes, chamados de “raça de gigantes” (enfatizando que chegaram, descalços, até o 

Paraguai), apresenta por vezes caráter de denúncia dos desmandos e violências cometidos por 

eles contra os indígenas e contra os jesuítas que lhes tentavam proteger, como menciona, 

ironizando, Rubens Borba de Moraes, no prefácio à edição de 1940:

Como êle se indigna contra esses homens maus que caçavam índios e matavam 
neófitos de camisolão lá em Guaíra! É que naqueles tempos de Chateaubriand o 
índio era sempre simpático e as guerras não tinham justificativas económicas. A falta 
de braços e as leis duras e frias da expansão não eram explicações aceitáveis ainda. 
Não se compreendia que "crimen fué dei tiempo".157 

Saint-Hilaire descreve a relação dos bandeirantes com a paisagem, os rigores 

enfrentados, sua violência com os indígenas e algumas estratégias de transformação da 

paisagem usadas em expedições de longo prazo:

A caça e a pesca forneciam alimentação abundante à tropa, e, ao sul da província, 
eram encontrados, como delicada iguaria, os frutos dos pinheiros do Brasil 
(araucária brasiliensis) ; ao norte eram encontrados outros frutos e os brotos 
saborosos de algumas palmeiras, bem como raízes comestíveis e mel selvagem. 
Quando os corredores de desertos (sertanistas) calculavam só regressar depois de 
decorridos alguns anos, levavam grãos de cereais, de milho, principalmente, que 
semeavam, prosseguindo na marcha, mas, voltando, passados alguns meses, para 
fazerem a colheita. Nada conseguia deter esses homens intrépidos — nem a 
imensidade dos campos ou terras desertas, nem as sombrias florestas labirintadas de 
cipós e de espinhos, nem as penedias escarpadas; nada os assustava — nem as 
flechas dos selvagens, nem a ferocidade dos jaguares nem o veneno mortal dos 
reptis. Pela força ou pela astúcia, aprisionavam os indígenas, algemavam-nos e o 
conduziam, por centenas, ao mercado de São Paulo. Desgraçados os infelizes que 
resistissem! Eram barbaramente exterminados. E, assim, tribus Inteiras 
desapareciam, como a erva dos campos desaparece, à medida que o fogo caminha, 
consumindo-a. Nessas expedições, os mamalucos se distinguiam, sobretudo, por sua 
crueldade; procuravam, sem dúvida, assim agindo, fazer esquecer que, pelo lado 
materno, provinham da raça proscrita.158 

A busca pelo ouro nas terras a oeste estimulava as entradas pelo sertão, expondo o 

despreparado corpo europeu e o corpo mestiço pouco mais resistente a toda sorte de agressões 

causadas pela paisagem. O corpo, exposto em deambulações sem plano mais complexo do 

166

157 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de São Paulo e Resumo das viagens ao Brasil, Província 
Cisplatina e Missões do Paraguai. São Paulo, Livraria Martins, 1940. Prefácio de Rubens Borba de Moraes.

158 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Idem. (1940), p.34.



que chegar ao destino, para isso não havendo emprego de muito engenho humano, era 

submetido aos elementos, aos parâmetros diversos de escala e tempo da paisagem, e 

sucumbia: 

Foram atacados pelas febres em meio dos pantanais, e não possuíam medicamentos; 
devendo durar alguns meses sua travessia pelos desertos, seus mantimentos eram 
escassos. Não levaram apetrechos para a pesca, nem o número suficiente de armas 
de fogo para a caça e para a própria defesa, de sorte que viajaram sempre premidos 
pela fome, e foram, constantemente, importunados pelas hordas dos indígenas 
inimigos. Faltavam-lhes todos os recursos para tão arrojada empresa; e a fome, as 
doenças e as horríveis fadigas fizeram perecer grande número deles, sucumbindo 
outros nas lutas com os selvagens. Só chegou a Cuiabá um minguado número desses 
infelizes, depauperados, macilentos, mal podendo tomar parte nos trabalhos dos que 
os haviam precedido. Tão funesto exemplo não deteve as emigrações. A ambição 
deixa-se dominar pelo desânimo mais dificilmente do que as outras paixões que 
agitam o coração humano. Durante muitos anos, homens atormentados pelo desejo 
de adquirir riquezas partiram para Cuiabá, não somente de São Paulo, mas mesmo 
de Minas e do Rio de Janeiro. Os indígenas guaicurús, hábeis cavaleiros e os 
paiaguás, exímios condutores de canoas, atacavam os emigrantes com furor, 
matando um grande número deles; de um bando de 300 homens saídos de São Paulo 
em 1725, só escaparam 2 brancos e um negro!159 

Nesse recorte de tempo e em relatos isolados como esse, pode-se eventualmente 

considerar o corpo mais preparado dos indígenas, posto que integrados ao seu meio (a 

paisagem do qual espiritualmente e materialmente são parte), como uma vantagem sobre os 

invasores. No entanto, sua fragilidade a elementos exógenos, doenças europeias e tecnologias 

que não dominavam, como as armas de fogo, produzem, no longo prazo (que se estende até os 

dias de hoje) a grande dizimação do corpo indígena nacional, como os atuais conflitos pelas 

reservas indígenas demonstram claramente. 

A menção ao Jaraguá no relato de Saint-Hilaire começa como mera descrição do relevo, 

mas evolui para informações sobre a transformação da paisagem:

Do alto de alguns morros goza-se duma vista extensa, e, em meio dos campos hoje 
despojados de seu antigo ornamento, só se descobrem alguns capões de mato 
esparsos aqui e ali, que escaparam do machado e do fogo. De todos os morros 
avistados, o mais elevado é o do Jaraguá, o qual, visto de longe, tem o aspecto de 
uma espécie de cone dividido em duas pontas. (...) O morro, que, antes de eu ali 
chegar, parecia-me, como já disse atrás, terminado em duas pontas, tem, na verdade, 
quatro picos principais. Atravessando sempre terrenos onde os fetos tinham sido 
queimados, atingi o pico menos elevado, de onde dirigí-me para o mais alto. (...) No 
pico mais elevado há uma profunda excavação, onde havia em grande abundância 
formigas aladas, provavelmente entorpecidas pela humidade. Aproximando-me, fiz 
levantar do fundo dessa excavação uma perdiz, entretida, segundo creio, em se nutrir 
com os aludidos insetos. A excavação em apreço deve ser, como julga um viajante 
anglo-americano que por ali passou, obra dos antigos pesquisadores de ouro; mas, 
acrescenta o mesmo autor, os habitantes da localidade afirmam que nesse lugar os 
indígenas enterravam seus mortos.160 
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Saint-Hilaire passa a palavra a Daniel Kidder (1815 - 1891) em seu texto, que aqui 

reproduzo também, posto que trata não da descrição do pico, mas da visão proporcionada a 

quem dele olha, como posto elevado de reconhecimento do território, modesto Mont Ventoux 

para o misionário estadunidense, que traz a ele memórias de outros meridianos:

A vista que gozei do cume do Jaraguá era de tal forma variada, tão bela, que não 
tenho palavras para descrevê-la; essa vista compensou-me cem vezes das fadigas da 
ascensão. A pouca distância vêem-se os sítios de lavagens do ouro, onde a terra foi 
removida e despojada dos matos pelos antigos mineradores. Do lado oposto está 
situada a capital da província, que se estende sobre as terras antigamente 
denominadas planície de Piratininga. Além, pude reconhecer as vilas de Campinas, 
Itú, Sorocaba e Mogí das Cruzes. O aspecto geral da região é semelhante ao dos 
campos da América boreal. Com exceção de algumas plantas que cresciam nos 
precipícios mais próximos, eu podia facilmente acreditar, pela primeira vez desde 
que me encontrava no Brasil, que as paisagens que se me deparavam pertenciam aos 
nossos Estados Unidos. Desde que esta espécie de associação de ideias formou-se 
em meu espírito, tive uma impressão que jamais se apagará. Encontrava-me então na 
extremidade meridional da zona tórrida, e desde o equador nenhum objeto havia 
ainda percebido que me trouxesse à lembrança, a minha pátria. Aqui, a proximidade 
das regiões temperadas do sul e momentânea separação das coisas que tinha deixado 
aos meus pés, reavivam em meu espírito a recordação de outros tempos e de outros 
lugares. A necessidade de descer a montanha ia, infelizmente, dessipar tão doces 
ilusões.161

Após esse histórico que contextualiza o locus escolhido para a ação simbólica de 

inserção dos corpos na paisagem, resta descrevê-la e ilustrá-la. O Pico do Jaraguá, fotografado 

como paisagem de memória, foi registrado à distância, a partir de ponto elevado construído, o 

topo de um edifício urbano no bairro de Sumaré, situado este nas bordas de outra formação 

natural da cidade, espigão em percurso geomorfológico contínuo que vai desde o Jabaquara, 

na zona sul (com importantes logradouros em seu topo, como as avenidas Paulista e Doutor 

Arnaldo), até a Lapa, na zona oeste, decaindo em direção à várzea do Rio Tietê. Chegou-se a 

cogitar como local do ensaio o topo do Edifício Jaraguá, projeto do arquiteto Paulo Mendes 

da Rocha (1928), pela ligação imediata entre os dois maciços de mesmo nome: um natural, o 

outro construído, ambos mirantes e mirados, ambos registros da passagem do tempo e do 

homem. Não sem tristeza, o desejo teve que ceder diante das dificuldades intransponíveis de 

acesso ao edifício, de escalada conceitual mais difícil do que a escalada real do pico, o que 

não deixa de ser lição aprendida sobre a lógica da paisagem construída. 

Em primeiro plano, como alusão gráfica ao percurso de inserção do corpo na 

representação da paisagem, situa-se o corpo de cada pessoa retratada: amigos convidados ou 

espontaneamente interessados em participar do projeto da ação (em torno de 30 pessoas), 
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todos criadores em diversas áreas do conhecimento, literatura, artes visuais, design, 

arquitetura, entre outras linguagens. Em comum, além disso, o fato de não serem modelos, 

com corpos diversos e idades variadas, e serem fotografados nus, sem estruturas de proteção. 

Algumas das pessoas retratadas foram encontradas pessoalmente por mim pela primeira vez 

no momento do ensaio.

Os ensaios foram realizados em uma primeira fase em 2018, e seguem, por questões de 

logística, disponibilidade da locação e dos envolvidos, durante os primeiros meses de 2019. 

Minha participação neste ensaio é de concepção, curadoria e produção. A autoria das imagens 

fotográficas é de Roberto Godoy (1976), com participações especiais dos fotógrafos Penna 

Prearo (1949) e Gal Oppido (1952) em ensaios paralelos. Ambos foram convidados pela 

admiração pela obra, pela tangência com aspectos do tema e por terem aportado discussões 

interessantes à discussão em algum momento do percurso. (Imagens 151 e 151a) Terminados 

os ensaios, as imagens escolhidas serão impressas serigraficamente em tecidos de algodão em 

escala próxima à real, e os tecidos serão colocados em locais isolados dentro da área de mata 

do Parque Estadual do Jaraguá, onde ficarão expostos ao intemperismo durante nove meses. 

Após esse período de gestação/transformação na paisagem, os tecidos serão coletados e 

armazenados para exposição posterior em âmbito de espaço expositivo construído ainda a 

definir, ao lado das imagens originais impressas em papel, também em grande formato. 

Ainda sem as considerações sobre a paisagem, o embrião dessa intenção de registrar 

corpos de pessoas conhecidas com as quais não tenho direta intimidade remonta ao período de 

graduação na FAUUSP, na década de 1990. Um ensaio inicial foi feito na cobertura do 

edifício, infelizmente perdido à época por razões técnicas, e o projeto foi abandonado. A 

pessoa retratada naquela ocasião, convidada a posar novamente, faz parte do ensaio atual. 

Esse exercício de voyeurismo persistente sobre corpos afetivamente conectados a mim, 

embora não necessariamente de forma erótica (mas sem excluir essa possibilidade), aproxima 

o universo desta ação a repertórios fotográficos comentados nesse capítulo, como os de von 

Gloeden, Mapplethorpe e Gomes, e à construção de territórios de liberdade possíveis, em 

contexto de recrudescimento de conservadorismo, fundamentalismo e consequente 

cerceamento da liberdade do corpo. (Imagens 152 a 152c)

Há um território comum no qual se situam os universos erótico e político, em diversas 

linguagens, e estes universos eventualmente se combinam na obra de determinados artistas. A 

169



busca por um locus de liberdade no qual abrigar e materializar poéticas pessoais é a chave 

para relacionar e compreender trabalhos em diversas linguagens que tratam do corpo erótico e 

do corpo político. Enquanto território, a praia se mostra acolhedora a esta convergência, como 

na obra de Alair Gomes, que partilha tempo e espaço com as dunas da Gal, em Ipanema, 

retratando corpos exercendo sua liberdade erótica e política em contexto de liberdade 

(vigiada, mas possível) através de um olhar poético e erótico pessoal.

Corpos políticos reais e imaginários se depositam na paisagem e dela emergem em 

períodos de exceção. A obra de Artur Barrio (1945), artista conceitual nascido em Portugal e 

brasileiro em sua produção e adesão, contribui com suas pesquisas sobre o movimento e a 

ação direta do artista interferindo na paisagem em caráter efêmero suas primeiras ações em 

conexão com o tema. Obras efêmeras registradas em filme e fotografia como Aproximações e 

Serpente conferem caráter de individualidade e autonomia de existência aos pequenos e 

singelos fluxos e movimentos do corpo que se perdem na escala majestosa dos fluxos e 

movimentos da paisagem. A ação raciocinada se opõe ao aleatório (embora eventualmente 

previsível, dada a observação de leis físicas e naturais) da natureza como assinatura de 

presença, ambicionando uma condição de persistência na memória, evoluindo para ações mais 

incisivas na década seguinte:

Artur Barrio começa a dedicar-se à pintura em 1965, no Rio de Janeiro. Dois anos 
mais tarde, entra na Escola Nacional de Belas Artes - ENBA. Nesse príodo, desenha 
muito e faz seus “cadernos-livros”, obras em forma de registro e anotações que se 
afastam das linguagens tradicionais. Em 1969, inicia as Situações: trabalhos feitos 
com dejetos, materiais orgânicos e objetos nada convencionais. São atos efêmeros e 
provocativos, uma interferência artística no ambiente. (...) Barrio joga 14 trouxas 
com carne, ossos e sangue no rio, em Belho Horizonte, durante a coletiva Do Corpo 
à Terra, em 1970. A ação tem apelo político, e é associada aos assassinatos do 
regime militar e dos grupos de extermínio. Muitas vezes ele realiza as situações 
longe dos olhos do público e documenta essas ações por meio de filmes em Super-8, 
fotografia, cadernos e livros de artista.162

A obra de Barrio pretende ser o instrumento de uma dimensão conjunta possível e 

necessária entre corpo político e corpo artístico. Somada a esse posicionamento se deposita 

uma terceira camada de significado, adicionada pelo corpo físico da obra, que encontra na 

materialidade dos restos humanos a expressão condensada de um desconforto que se abate 

sobre o corpo do artista, sobre o corpo político coletivo e sobre o país constrangido pelo 

regime de exceção como um todo. O desmembramento ilusório das obtras de Artur Barrio 
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remonta a desorganização real a que é submetido o corpo criativo do Brasil diante do arbítrio. 

Sobre a obra de Barrio escreve ainda Cristina Freire:

É revelador como na poética de Barrio manifesta-se, com intensidade, o duplo 
sentido do termo escatologia que se refere, então, não apenas aos dejetos do corpo, 
mas também à ‘doutrina sobre a consumação do tempo e da história’. Isto porque 
elementos orgânicos de putrefação garantida são, antes de mais nada, metáforas da 
dialética vida/morte inerente à consideração humana. O contexto da forte repressão 
política fornece os parâmetros necessários para se compreender este trabalho, no 
momento de sua formulação.163 (Imagens 153 a 154) 

Outro artista criador partilha dessa criação de territórios de liberdade: na Trilogia da 

Vida, composta pelos filmes Decameron (1972), Os Contos de Canterbury (1973) e As Mil e 

Uma Noites (1974), o diretor de cinema Pier Paolo Pasolini busca em narrativas abrigadas em 

tempos passados, quando o corpo e o sexo constituiam aspectos naturais, independentes de 

julgamentos morais impostos pelo cristianismo e seus desdobramentos em religiões. O 

componente erótico tratado com naturalidade, próximo ao mítico e ao sagrado, é caráter 

presente tanto nessa fase de Pasolini quanto na dos fotógrafos que encontraram seu território 

de liberdade na Sicília, em contexto de isolamento, abrigados por um universo árcade imune à 

moral vigente. Pode-se apontar este caráter também na série dos trípticos de praia de Alair 

Gomes, transformados em ícones sagrados de um corpo integrado à paisagem, mítico e 

primordial. 

Concebida como resistência potente ao novo moralismo da sociedade burguesa italiana 

do pós-guerra, sintoma de um fascismo insepulto, a Trilogia da Vida, tratada com certa 

vulgaridade, fora de seu contexto, pela incapacidade de ser percebida sutilmente pela maioria 

dos meios de comunicação contemporâneos e pelo público mediano, adquire, ao longo do 

final do século XX, aura de pornografia e chega a ser negada pelo autor, insatisfeito com sua 

desvirtuação:

Seu derradeiro filme de 1975, Salò ou os 120 Dias de Sodoma, inspirado no 
romance do Marquês de Sade, propõe adaptar para o cinema o sádico e tenebroso 
romance recheado de perversões sexuais, porém muito distante daquela alegria 
inocente e celebrativa do sexo da Trilogia da Vida. Nesse mesmo ano, Pasolini lança 
o roteiro d atrilogia abrindo o volume com sua abjuração aos filmes; ele explica que 
renegou esses três filmes anteriores, pois estavam sendo vistos e comercializados 
como obras eróticas.164 (Imagens 155 a 158)
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O destino final de Gomes e de Pasolini pode parecer estranhamente próximo, mas 

também isso é fruto de uma construção. A uni-los, as imagens dos corpos livres, do desejo 

expresso e documentado em imagens guardadas pelas lentes que captam o instante ou o 

movimento, e a morte vinda pelas mãos de um ragazzo di vita, um garoto de programa, um 

ladrãozinho, Notre-dame-des-fleurs de Jean Genet (1910-1986). É preciso compreender o 

personagem ladrão criado pelo ladrão escritor nascido na prisão.165 Corpos reais,  

jeangeneticamente modificados. Pasolini oferece o corpo de sua obra e a obra de seu corpo 

como ponta de lança no combate das forças obscurantistas que ameaçavam retornar ao cenário 

político europeu décadas apenas após a derrota dos regimes de extrema-direita na Segunda 

Guerra166. Não sobrevive, mas seu corpus fílmico, renegado ou não, ainda resistente e aberto 

a leituras diversas décadas após seu assassinato, continua potente. Seu corpo erótico, de luz e 

nudez própria, moventia retratada pelo fotógrafo Dino Pedriali (1950) em suas últimas fotos 

em vida, continua sedutor. Seu corpo físico, desorganizado por potências organizadas ainda 

não investigadas, aflora do solo em imagens cruas na praia onde foi tornado imóvel, mobilia, 

por um garoto (mas não só por ele) dirigindo una macchina, também mobilia, estrutura cara 

ao fascismo, máquina-corpo guiada por um corpo-máquina, contra o qual o corpo-corpo nada 

pode. Pasolini morre na paisagem e nela renasce: seu corpo morto desenhado (construído pela 

retirada da umidade e da fuligem da parede) por William Kentridge (1945) em 2016 na 

paisagem do Lungotevere como parte inapagável da história de Roma é um manifesto de 

reconhecimento de valor a todos aqueles que postam seu corpo na paisagem como barricada 

em defesa da liberdade da vida, do corpo e da arte (Imagens 159 a 165).
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5. Considerações finais

Nenhum corpo é um corpo genérico. O corpo de Pasolini não é o mesmo de Bas Jan 

Ader, que não é o mesmo de Ana Cristina César, que não é o mesmo de Gilliatt, nem o meu 

ou o seu. Parte-se, neste estudo, de um conjunto de individualidades e experiências para se 

estabelecer caracteres que eventualmente possam ser considerados relevantes para análise em 

coletivo. Ainda assim, corpo é substantivo singular. Um corpo que se move em modo 

moventia o faz tomado por uma anima que o anima (Caim que foge de Deus, Ícaro que se 

lança ao céu, Isadora Duncan que dança na Petite Cascade de Ferrez e Taunay): corpos que se 

movem. Um corpo que se move em modo mobilia o faz tomado por um fenômeno natural ou 

acidental (a pedra que desliza no Vale da Morte, Ícaro que cai do céu, o carro de Isadora 

Duncan que cai no Sena) ou movido por outra anima, alheia ao seu corpo (o gelo conduzido 

por Francis Alÿs, os embrulhos abandonados por Artur Barrio, o corpo ritual de Ana 

Mendieta): corpos que são movidos. De alguns corpos não se sabe o movimento final (Bas 

Jan Ader, a própria Ana Mendieta e Hart Crane), envoltos em silêncio que não se ousa ou não 

se pode romper. Meu corpo que se move sou eu animado por eu mesmo, espírito que toma 

posse de seu próprio cavalo (no sentido religioso) e se manifesta como ação (assim percebi a 

performance em mim, e leio o mesmo sentido no relato de outros performers). Antes, e além 

de tudo e do tempo, há o universo que nos move sem possibilidade de escolha, à medida que 

se move ao nosso redor e dentro de nós. Todo corpo é mobilia, sob esse aspecto.

O mesmo ocorre com a paisagem: tratada aqui desde o início como uma individuação de 

uma natureza genérica e geograficamente indefinida que depende do instrumento humano 

olho (com cognição e sentido) para que se instaure como tal, pode ser transformada, 

representada e até suprimida. Da mesma forma a arte: resumida em sua conceituação, fatura, 

produção, exibição, comercialização, musealização e representação, atendendo a universos 

diversos, assume aspectos múltiplos. 

Qualquer especulação sobre as relações possíveis entre corpo, arte e paisagem parte, 

então, da obrigação de se estabelecer com clareza de que corpo, de que paisagem e de que arte 

se refere o discurso. Nem sempre isso foi fácil ou mesmo possível. Dada a multiplicidade de 

artistas e obras articulados nessa dissertação, procurei fazê-lo pontualmente, a cada artista e 

obra mencionada, não de forma óbvia e taxonômica, mas exercendo certa liberdade narrativa. 

Ambicionei, dessa forma, conectar entre elas aspectos semelhantes, contrapondo histórias e 
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origens, deixando que os vaga-lumes pudessem abrir vôo e encontrar seus pares, brilhando 

erraticamente, esperando que mostrassem algum caminho em meio à escuridão. Se alguma 

qualidade nasceu desse esse resultado, pode-se creditar essa pequena satisfação a alguma 

liberdade criativa, ou antes a certa insistência não recomendável por parte do pesquisador em 

aderir a um formato que não segue exatamente a um padrão acadêmico tradicional em sua 

estrutura (ainda que se respeite a norma esperada para seu formato, por motivos óbvios). 

Procurei, ao longo dessa dissertação, estimular múltiplas visões sobre cada um dos temas 

propostos, através da discussão de elementos variados que abrangem desde a análise gráfica e 

estética das ações e obras até a crônica oculta, e por vezes relevante, por trás delas (e também 

a respeito dos artistas e suas trajetórias e processos criativos), lançando mão também da 

literatura como campo de suporte e referência.

Considero fundamental que pesquisas acadêmicas conjuguem aspectos de relevância 

temática, liberdade propositiva e facilidade de fruição e leitura. Salvo engano causado pela 

satisfação de haver concluído esse estudo após anos de dificuldades e percalços, considero 

que essa dissertacão tenha buscado (e por vezes, logrado) atingir esses parâmetros definidos 

internamente, além de atender àqueles definidos pelo rito e pela práxis acadêmica.  Reputo 

como necessária e desejável a legibilidade do texto em âmbito de graduação, e me parece de 

importância imediata a percepção de uma dimensão afetiva da paisagem, do corpo e da arte 

dentro do universo de temas complementares às competências da graduação, em áreas que 

vão do design ao urbanismo, passando pelas artes visuais e do corpo. O universo das 

transformações urbanas tocado pela pesquisa (que não julguei a princípio que chegaria a 

tangenciar) acabou adquirindo significativa importância no corpo do texto, ainda que de 

forma lateral. Ao tratar das transformações da paisagem, acabei topando com intervenções 

urbanas de maior e menor porte, como as transformações da linha costeira do Rio e de sua 

topografia, do desenho e fatura dos parques paulistanos da Luz e do Ibirapuera, assim como 

dedicando atenção à evolução natural das metrópoles como São Paulo e Nova Iorque a partir 

de aspectos singelos e locais como riachos, rochas, morros e outros elementos naturais da 

paisagem.  

Não tive a pretensão de desenvolver um estudo aprofundado sobre variados e 

complexos temas que se apresentaram como relevantes, mas antes aproveitar deles 

momentaneamente o que ofereciam de brilho ou dúvida que suscitasse novos desdobramentos 

174



e interesses ao trabalho. A estruturação da dissertação em capítulos que articulam relações 

entre corpo e paisagem através de narrativas e representações me pareceu suficiente para 

atender a essa empreitada, e a inserção de ações performáticas pontuais envolvendo meu 

próprio corpo na paisagem, em complementação ao trabalho de pesquisa e redação, foi feita 

com a consciência de que me serviam como contraponto, nunca sendo esse meu corpo 

experimental alçado ao nível de importância das obras e artistas verdadeiramente 

significativos que compõem a razão final do estudo. Se o registro dessas ações vier a ser 

considerado material igualmente útil na sustentação das relações afetivas, de memória e de 

percepção da paisagem e do corpo através da arte para quem se utilize desse estudo, isso já 

me basta como justificativa de sua existência no universo das artes visuais, em minha 

produção pessoal e, principalmente, como razão de sua presença na dissertação.  

O crescimento da relevância dos estudos e artes do corpo por artistas, pesquisadores e 

grupos organizados em todo o país vem acompanhado, nos últimos anos, por uma resistência 

igualmente grande na sociedade por parte de grupos conservadores (principalmente 

religiosos), caracterizada por um incômodo em considerar o corpo como digno de estudo e 

exposição fora dos cânones usuais que tratam de sua representação formal ao longo da 

história da arte. Ao se deslocar o corpo do campo estético para o campo ético, do visual para o 

social, do biológico para o cultural, estica-se o tecido de discussão do tema e algumas rupturas 

parecem ser inevitáveis, principalmente dado o protagonismo das questões de gênero, que, de 

certa forma, tendem a eclipsar outras questões concernentes ao corpo. Seja pela urgência das 

pautas, seja pela visibilidade inevitável das manifestações visuais (nem sempre acompanhada 

de projeto, ou parte de um corpus autoral consistente), atendendo a temas emergentes e 

imediatos, a questão de gênero tem sequestrado a discussão e até as atenções da oposição aos 

temas do corpo. Espero que este trabalho, que embora tangencie aspectos do homoerotismo 

(como em Pasolini e Alair Gomes) e do protagonismo feminino (como em Woodman e 

Mendieta) não se situa dentro da esfera das questões de gênero, seja eficaz também no sentido 

de deslocar a discussão do corpo deste viés para outras discussões, amplas e sistêmicas, 

envolvendo paisagem, cidade e design, e que interessem igualmente à academia, ao mercado e 

à crítica de arte, incluindo artistas e obras dispostos a discussões abrangentes e de múltiplas 

temáticas. Se, ao mesmo tempo, interessar ao leitor e ao apreciador de arte regular, sem 
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pretensões acadêmicas, seria um sucesso adicional. É nesse campo articulado entre teoria, 

prática, arte e sociedade que esse trabalho procura se situar.
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Fonte: Acervo pessoal do autor.

Fonte: Getty Images. Juan Mabromata - AFP. 

Im001 Vista de Bodie City, cidade abandonada de mineração no Arizona, EUA.

Im002 Vista aérea da cidade alagada de Epecuén, Argentina, em 03 de maio de 2011, após seca histórica que fez emergir parte da 
cidade. 



Fonte: Postal de campanha de auxílio às vítimas da guerra na Síria, iniciativa do site topdestinos.com.br. Autoria desconheci-
da.  

Im002a Avenida de Epecuén em atividade na segunda metade do século XX e seu estado em 03 de maio de 2011.

Fonte: Getty Images. Juan Mabromata - AFP. 

Im003 Imagem da Cidade Antiga de Alepo, Síria após bombardeio. 



Fonte: The History Channel.

Fonte: Arquivo da Universidade de Yale,.

Im004	 Peça	gráfica	de	divulgação	da	série	Life After People.

Im005 Típica sailing stone (rocha navegante) do Parque Nacional do Vale da Morte, Califórnia, EUA, resultado de lentos pro-
cessos de deslizamento pela superfície argilosa na planície Racetrack Playa. Foto do Prof. Richard Morris (2011).



Fonte: Victoria & Albert Museum, Londres, Reino Unido, foto de Lady Clementina Hawarden.  

Fonte: Pinterest. Data e autoria desconhecidas.

Im005a Vista aérea da Praia do Pontal, foz do Rio Perequê-Açú e Terra Nova, área sedimentar fronteiriça ao núcleo histórico de 
Paraty, RJ. 

Im006 Clementina in the grounds of Dundrum House (1858-1861). 



Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.	

Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.	

Im 007 Interior da Igreja dos Jesuítas no Morro do Castelo, Rio de Janeiro - Foto de Augusto Malta (1910). 

Im008 Demolição do Morro do Castelo, com abertura de rua paralela à avenida Rio Branco, Rio de Janeiro (1921). Foto: Au-
gusto Malta 



Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.	

Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.

Im009 Demolição do Morro do Castelo, Rio de Janeiro (1922). Foto: Augusto Malta.

Im010 Demolição do Morro do Castelo, Rio de Janeiro (1922). Foto: Luciano Ferrez.



Fonte: Reprodução de imagem do catálogo da exposição Panoramas: A paisagem brasileira no acervo do IMS - Instituto Moreira 
Salles (2012).

Im011 Panorama do Rio de Janeiro (1824), Guillaume Frédéric Ronmy, água-forte, água-tinta, aquarela, guache e pochoir sobre 
papel a partir de aquarelas de Félix Émile Taunay. 

Im011a Detalhe de Panorama do Rio de Janeiro (1824). No morro do Castelo, no primeiro plano, uma comitiva acompanha d. 
Pedro I e a imperatriz Leopoldina. 

Fonte: Reprodução de imagem do catálogo da exposição Panoramas: A paisagem brasileira no acervo do IMS - Instituto Moreira 
Salles (2012).



Fonte: Reprodução de imagem do catálogo da exposição Panoramas: A paisagem brasileira no acervo do IMS - Instituto Moreira 
Salles (2012).

Im012 Folheto da exposição da rotunda do Panorama de Burchell em Londres (1828). 

Im012a Detalhe do álbum do Panorama de Burchell em catálogo digital de leilões.

Fonte: Reprodução de imagem do catálogo da exposição Panoramas: A paisagem brasileira no acervo do IMS - Instituto Moreira 
Salles (2012).



Fonte: Reprodução de imagem de artigo publicado em março de 2013 no portal Vitruvius, A visão da paisagem na obra de William 
John Burchell, de Maria Cristina Wolff de Carvalho.

Im013a Detalhe da imagem anterior, com Burchell autorretratado na paisagem.

 Im013 Vista da áfrica do Sul (1810), William John Burchell.

Fonte: Reprodução de imagem de artigo publicado em março de 2013 no portal Vitruvius, A visão da paisagem na obra de William 
John Burchell, de Maria Cristina Wolff de Carvalho.



Fonte: Acervo do Museu do Primeiro Reinado, Rio de Janeiro.

Im014a Detalhe da imagem anterior, com Taunay autorretratado na paisagem.

Im014 Cascatinha da Tijuca (1825), Nicolas-Antoine Taunay, óleo sobre madeira.

Fonte: Acervo do Museu do Primeiro Reinado, Rio de Janeiro.



Im015 Cascatinha da Tijuca, ou de Taunay (1822), Johann Moritz Rugendas, gravura.

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Im016 Cascatinha da Tijuca (1840), Théodore Auguste 
Fisquet, gravura.

Fonte: Acervo da Biblioteca Digital Luso-Brasileira.



Fonte: Coleção Marc Ferrez - Instituto Moreira Salles.

Fonte: Acervo do Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Im017 Cascatinha da Tijuca (1885), Marc Ferrez. 

Im018 Vista de um mato virgem que se está reduzindo a carvão (1843), Félix-Émile Taunay, óleo sobre tela. 



Fonte: Catálogo da Expedição Langsdorff, CCBB, Rio de Janeiro, 2010.

Im019a Detalhe da imagem anterior, com Taunay autorretratado na cabana.

Im019 Aquarela de campo da expedição Langsdorff (1827), Aimé-Adrien Taunay. ‘Quelques Bororós font une visite à MMrs. 
Riedel et Taunay dans la maison qu’ils occupaient près de leur village’. 

Fonte: Catálogo da Expedição Langsdorff, CCBB, Rio de Janeiro, 2010.



Fonte: Catálogo da Expedição Langsdorff, CCBB, Rio de Janeiro, 2010.

Fonte:	Acervo	Pinacoteca	do	Estado	-	Brasiliana	Iconográfica.

Im020 Vista da segunda grande queda do Rio Tietê, denominada Salto de Itapure (1826), Aimé-Adrien Taunay. Aquarela de 
campo da expedição Langsdorff. 

Im021 Fábrica Meuron no Andaraí, Rio de Janeiro (1840), óleo sobre tela de Jean-Jacques-François Coindet (1800-1857). 



Fonte: Captura de vídeo - YouTube.

Im023 Idem.

Im022 Me solta, videoclipe de Nego do Borel, 2018. 

Fonte: Captura de vídeo - YouTube.



Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.

Im024  Mangueiras na demolição do Morro do Castelo, Rio de Janeiro (1922). Foto: Augusto Malta

Im025 Operários na demolição do Morro do Castelo, Rio de Janeiro (1922). Foto: Augusto Malta.

Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.



Im026 Construções populares no Morro do Castelo, no alto a Igreja de São Sebastião (1917). Foto: Guilherme Santos.

Im027 Largo do Morro do Castelo, Rio de Janeiro (1920). Foto: Augusto Malta.

Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.

Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.



Fonte: Arquivo Público do Estado.

Fonte: Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil - Tomo 2. Acervo Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Im028 Despejo do Morro do Borel (1954). Foto: Jankiel - Jornal Última Hora. 

Im029 Aplicação do castigo do açoite (1835) Jean Baptiste Debret, aquarela.



Fonte: Reprodução de notícia veiculada no Blog Barreiras Notícias de Carlos Modesto.

Im030a Idem.

Im030 Fuga de presos de Penitenciária. 

Fonte: Reprodução de notícia veiculada no Blog Barreiras Notícias de Carlos Modesto.



Fonte: Imã FotoGaleria.

Fonte:	Favelagrafia.

Im031 Polícia Militar impede rebelião de presos na 1ª Delegacia de Guarulhos (1991). Foto: Claudio Rossi - O Globo. Prêmio 
Esso	de	Fotografia.

Im032 Ensaio para projeto Favelagrafia no Morro do Borel (2016). Foto: Anderson Valentim.



Im033 Idem.

Fonte:	Favelagrafia.

Im034 Praia de Santa Luzia, Rio de Janeiro (1910). 
Foto: Augusto Malta.

Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.



Fonte:	Arquivo	Geral	da	Cidade	do	Rio	de	Janeiro,	Brasiliana	Fotográfica	da	Biblioteca	Nacional,	Rio	de	Janeiro.

Fonte: Reprodução do 7º volume das Grands Voyages de Theodore de Bry.

Im035 Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro (ca.1950). 
Foto: Augusto Malta.

Im036 Gravura em metal de Theodore de Bry (1562). 



Fonte: Reprodução do Tratado da Terra do Brasil de Pero de Magalhaes Gândavo (1576).

Fonte: Reprodução do portfolio do artista.

Im037 Ipupiara (Monstro de São Vicente), gravura (1576).

Im037a Memento Mori. Atlas de Anatomia: Ipupiara (2007) de Walmor Correa. 



Fonte: Reprodução do acervo do Museu Histórico Nacional, RJ.

Im038 Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro (1904), Oscar Pereira da Silva, óleo sobre tela.

Im038a Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, 1500 (1922), Oscar Pereira da Silva, óleo sobre tela.

Fonte: Reprodução do acervo do Museu Paulista da USP, SP.



Fonte: Reprodução de site de leilões Ebay.

Im039 Carte du Brésil, de 1757, de Jacques-Nicolas Bellin.

Im040 Mapa da Província de São Paulo, de 1868, de Cândido Mendes de Almeida.

Fonte: Reprodução do acervo do Museu Paulista da USP, SP.



Fonte: Rerodução do acervo do Arquivo Nacional do Brasil.

Im041 Mapa da Província de São Paulo, de 1886, da Sociedade Promotora de Imigração de São Paulo.

Im042 Iracema (1909), Antonio Parreiras, óleo sobre tela.

Fonte: Reprodução do acervo do Museu de Arte de São Paulo, SP.



Im043 O Último Tamoio (1883), Rodolfo Amoedo, óleo sobre tela.

Fonte: Reprodução do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP.

Im044 Moema (1866), Victor Meirelles, óleo sobre tela.

Fonte: Reprodução do acervo do Museu de Arte de São Paulo, SP.



Im045 Moema (1894/95), Rodolfo Bernardelli, bronze.

Fonte: Reprodução do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP.

Im046 Caranguejeiras (1968), Maureen Bisilliat.

Fonte: Reprodução do acervo do Museu Afro-Brasil, SP.



Im047 Dunas da Gal (ca.1970). Autoria desconhecida.

Fonte: Pinterest.

Fonte: Jornal O Globo.

Im048 Banhistas no entorno do píer de Ipanema. Foto: Paulo Moreira/15-02-1975



Fonte: Acervo pessoal do autor.

Fonte: Captura de vídeo - YouTube.

Im049 Capa do LP Índia, de Gal Costa (1973). Design 
gráfico	de	Wally	Salomão	e	Fotografia	de	Antonio	Guerreiro.

Im050 Arduino Colasanti em cena de Como era gostoso o meu francês	(1972),	filme	de	Nelson		Pereira	dos	Santos.



Fonte: SETUR, Santa Cruz Cabrália, Bahia.

Im051 Grupo escultórico em área turística e comercial em Santa Cruz Cabrália, Bahia. Foto:Tayse Argolo,

Fonte: Captura de vídeo BBC News. 

Im052 Representação indígena em fantasias de Carnaval - (2018).



Fonte: Pinterest.

Im053 Modelo Gisele Bundchen em campanha publicitária da sandália Ipanema, da marca Grendene (2006).

Fonte: Cabrália Agora / ASCOM.

Im054 Jogos Indígenas em Porto Seguro, Bahia (2017). 



Fonte: Reprodução do portfolio do artista.

Im055 Ramos (2008-2010), Júlio Bittencourt. 

Im056 Idem.

Fonte: Reprodução do portfolio do artista.



Fonte: Reprodução do livro A Terra vista do céu. 

Fonte: Portal UOL - Universo OnLine.

Im057 Piscinão de Ramos (2004), Yann Arthus-Bertrand. 

Im058 Piscinão de Ramos (2015). Foto: Fábio Teixeira.



Fonte: Página web do coletivo Aqui Passa um Rio.

Im059 Ação artística do coletivo Aqui Passa um Rio (2014). Foto: Karina Fuji / Lia Morena / Roberta Tibério.

Im059a Idem.

Fonte: Página web do coletivo Aqui Passa um Rio.



Fonte: Pinterest.

Im60 Postal do Mirante Chapéu de Sol, no Corcovado (1910). Autoria desconhecida.

Fonte: Captura de vídeo Globo/RJTV.

Im061 Manifestação de grupos de extrema-direita sobre a paisagem do Corcovado, Rio de Janeiro (2018). Captura de vídeo 
Globo/RJTV.



Im062 Vista aérea da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro. Data e autoria desconhecidas.

Fonte: Pinterest.

Im062a Vista aérea da Igreja da Penha, em São Paulo. 
Data e autoria desconhecidas.

Fonte: Pinterest.



Fonte: Arquivo digital The Library - University of California, Berkeley.

Fonte: Jornal O Globo.

Im063 Planta da Imperial Cidade de São Paulo	(1810),	de	Rufino	José	Felizardo	e	Costa.	

Im064	 Greve	de	sherpas	por	melhores	condições	de	trabalho	e	certificação	no	acampamento-base	no	Monte	Everest,	Himalaia.	
Foto: Mingma Sherpa 2017



Fonte: Reprodução da página web da Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP.

Im065	 Grupos	escultóricos	no	Parque	da	Luz.	Acervo	da	Pinacoteca	do	Estado.	Autoria	não-identificada.

Im066 Idem.

Fonte: Reprodução da página web da Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP.



Im067 Craca (1995), escultura em alumínio fundido de Nuno Ramos no Parque da Luz. Acervo da Pinacoteca do Estado.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Im068 Craca (1995), segunda versão, escultura em alumínio fundido de Nuno Ramos no Parque do Ibirapuera. Acervo do Mu-
seu de Arte Moderna. 

Fonte: Acervo pessoal do autor.



Im069 Sem título (1999), escultura em madeira maciça e parafusos de ferro de Elisa Bracher no Parque da Luz. Acervo da Pina-
coteca do Estado. 

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Im070 Sem título (1999), escultura em madeira maciça e parafusos de ferro de Elisa Bracher no Parque do Ibirapuera. Acervo do 
Museu de Arte Moderna. 

Fonte: Acervo pessoal do autor.



Fonte:	Coleção	Brasiliana	Fotográfica	Instituto	Moreira	Salles.

Fonte: Reprodução do Museum of Modern Art de Fort Worth.

m071  Boiada cruzando São Paulo pelo Bairro da Liberdade (ca. 1937). Foto: Claude Levi-Strauss.

Im072 Última imagem de Bas Jan Ader, em 1975, na partida de sua expedição com o veleiro Ocean Wave. Foto: Mary Sue An-
dersen Ader.



Im073 Imagem de One night in Los Angeles,	ensaio	fotográfico	parte	da	série	multimeios	In search of the Miraculous (1975), 
Bas Jan Ader.

Fonte: Revista digital Hyperallergic.

Im074 Idem.

Fonte: Revista digital Hyperallergic.



Im075  Idem.

Fonte: Revista digital Hyperallergic.

Im076 Broken Fall (Organic), (1971), Bas Jan Ader. 
Amsterdamse Bos, Holanda. Captura de vídeo.

Fonte: Revista digital Hyperallergic.



Im077 Fall I (1971), Bas Jan Ader. 
Los Angeles, EUA. Captura de vídeo.

Fonte: Revista digital Hyperallergic.

Fonte: Galeria Claire Copley, Los Angeles.

Im078	 Peça	gráfica	contendo	a	partitura	de	A life on the Ocean Wave, folheto da exposição parte da série multimeios In search of 
the Miraculous (1975), Bas Jan Ader. Galeria Claire Copley, Los Angeles.



 Im079 Auto-retrato de Amyr Klink no interior do barco em que fez a travessia a remos do Atlântico (1985). 

Fonte: Reprodução do acervo do Museu Real de Belas Artes, Bruxelas, Bélgica. 

Fonte: Exposição Linha D’Água – Viagens oceânicas de Amyr Klink e suas lições sobre a água, Forte de Copacabana, Rio de 
Janeiro (2015) 

Im080 Paisagem com Queda de Ícaro (1560), óleo sobre madeira, escola de Pieter Bruegel, o Velho. Cópia de tela de 1558 origi-
nal de Bruegel, desaparecida.



Im080a Detalhe de corpo de Ícaro na imagem anterior. 

Fonte: Reprodução do acervo do Museu Real de Belas Artes, Bruxelas, Bélgica. 



Im081 Performance ader y va de Alessandro Sbampato, no Canal do Jabaquara, Paraty, RJ (2016). Foto: Roberto Godoy.

Fonte: Acervo do artista.

Im082 Idem.

Fonte: Acervo do artista.



Im083 Idem.

Im084 Idem

Fonte: Acervo do artista.

Fonte: Acervo do artista.



Fonte: Reprodução do acervo do Metropolitan Museum, Nova Iorque, EUA.

Im086 Isadora Duncan dançando, retratada por Arnold 
Genthe em 1920.

Im085 La Naissance d’un Vase Grecque (1900/1910), guache de Auguste Rodin inspirado no corpo de Isadora Duncan.

Fonte: Pinterest.



Im087  Anna Duncan retratada por Arnold Genthe em 1919 em Long Beach, EUA.

Im088	 Isadora	Duncan	e	seus	filhos,	em	foto	de	1913,	autor	não-identificado.

Fonte: Pinterest.

Fonte: Pinterest.



Im089	 Matéria	jornalística	sobre	o	resgate	do	carro	de	Isadora	Duncan	das	águas	do	Sena	após	o	acidente	que	vitimou	seus	filhos	
em 1913.

Fonte: Pinterest.

Im90 Rodeo (1955), Robert Frank, imagem integrante do livro Os Americanos. 

Fonte: Reprodução do acervo do Metropolitan Museum, Nova Iorque, EUA.



Im92 Capa da edição do jornal Daily News sobre a morte de Marilyn Monroe presente nas fotos de Robert Frank.

Im91 Marilyn Dead (1962), Robert Frank. 

Fonte: Reprodução do acervo do Metropolitan Museum, Nova Iorque, EUA.

Fonte: Site de leilões Ebay.



Im93 Interior da edição do jornal Daily News sobre a morte de Marilyn Monroe presente nas fotos de Robert Frank. 

Im94 Marilyn is Dead (1962), Robert Frank. 

Fonte: Reprodução do acervo do Metropolitan Museum, Nova Iorque, EUA.

Fonte: Site de leilões Ebay.



Im95 Imagens da perícia e da autópsia de Marilyn Monroe divulgadas pela imprensa em 1962.

Im96	 Fotografia	falsamente	veiculada	como	sendo	do	funeral	de	Marilyn	Monroe;	na	verdade	trata-se	da	escultura	hiperrealista	
At Rest (2011), de Paolo Schmidlin, bronze patinado e pintado.

Fonte:Jornal Daily Mirror, Reino Unido.

Fonte: Pinterest.



Fonte: Captura de vídeo - YouTube.

Im97a	 Imagens	do	desfile	em	carro	aberto	do	Presidente	dos	EUA	John	F.	Kennedy	em	Dallas	segundos	após	ser	atingido.	

Im97	 Imagens	do	desfile	em	carro	aberto	do	Presidente	dos	EUA	John	F.	Kennedy	em	Dallas	segundos	antes	de	seu	assassinato.	

Fonte: Captura de vídeo - YouTube.



Fonte: Portfolio digital do artista.  

Fonte: Reprodução de inquérito do FBI - Federal Bureau of Investigation.

Im97b Imagens dos restos mortais de JFK no banco do carro. 

Im98 Naked Cowboy,	figura	folclórica	turística	de	
Manhattan, e sua escultura. Foto: Gerry Visco.  



Im100 Imagens do acidente de carro em que morreu o ator James Dean (1955). 

Im99 Car accident US66 between Winslow and Flagstaff, Arizona (1956), Robert Frank, imagem integrante do livro Os Ameri-
canos. 

Fonte: Reprodução do acervo do Metropolitan Museum, Nova Iorque, EUA.

Fonte: Getty Images. 



Im102 Providence, Rhode Island, 1976. Francesca Woodman.

Fonte: Reprodução do acervo da Ingleby Gallery. 

Im101 My House, Providence, Rhode Island, 1976. Francesca Woodman. 

Fonte: Reprodução do acervo da Ingleby Gallery. 



Im103 Untitled, Boulder (Laying Nude) (1976), Francesca Woodman.

Im104 Untitled, Boulder, Colorado (1976), Francesca Woodman.

Fonte: The New York Review of Books.

Fonte: The New York Review of Books.



Fonte: Getty Images.

Im106 Calendário republicano francês (1794),
Philibert-Louis Debucourt, gravura em metal.

Im105 Padrão de quilograma de Sèvres. 

Fonte: Wikimedia Commons.



Im107 Imagen de Yagul (1973), Ana Mendieta, da série Siluetas. 

Im108 Silueta (1973), Ana Mendieta.

Fonte: Reprodução do acervo da Galerie Lelong & Co.

Fonte: Reprodução do acervo da Galerie Lelong & Co.



Im109 Self portrait with blood (1973), Ana Mendieta.  
Reedição de seis imagens em tiragem de 10 (1997).

Im110 Death of a Chicken (1972), Ana Mendieta. Captura de vídeo.

Fonte: Reprodução da Tate Gallery, Reino Unido.

Fonte: Reprodução da Tate Gallery, Reino Unido.



Fonte: Porfolio dos artistas.

Im111 Manifestação com sangue e tripas feita pelo coletivo The No Wave Performance Task Force em frente à Dia Art Founda-
tion em homenagem a Ana Mendieta. Foto: JillianSteinhauer.

Fonte: Revista digital Hyperallergic.

Im112 Projeto de muro provisório de barris metálicos - Rue Visconti, Paris 6 (1961), Christo e Jeanne-Claude. 



Im112a The Mastaba,	instalação	flutuante	com	estutura	metálica	e	tambores	no	lago	do	Hyde	Park,	Londres,	Reino	Unido,	
captura de vídeo (2018), Christo e Jeanne-Claude. 

Im112b Detalhe de documento da Serpentine Gallery sobre a instalação The Mastaba (2018). 

Fonte: Porfolio dos artistas.

Fonte: Divulgação Serpentine Gallery / The Royal Parks



Im113	 Imagens	das	gravações	do	filme	Troublemakers (1968) Walter de Maria. Foto: Angelika Platen.

Im113a Idem.

Fonte: Reprodução da Fondazione Prada.

Fonte: Reprodução da Fondazione Prada.



Im114  Vertical Earth Kilometer (1977), instalação com barra de latão e plataforma em grés, Walter de Maria. Detalhe do topo da 
barra. 

Im114a  Cena da montagem da instalação Vertical Earth 
Kilometer (1977). 

Fonte: Arquivo DIA Foundation.

Fonte: Arquivo DIA Foundation.



Fonte: Museum Associates/LACMA.

Im115 The Broken Kilometer (1979), Walter de Maria, instalação com barras de latão, West Broadway, NY. 
Foto: Jon Abbott.

Fonte: Arquivo DIA Foundation.

Im116 The 2000 Sculpture (1992), Walter De Maria, no Resnick Pavilion de Renzo Piano. Coleção de Walter A. Bechtler-Sift-
ung. 



Im117 The Lightning Field (1977), Walter de Maria. Land art, Novo México, EUA. Foto: Jon Cliett.

Im117a Idem.

Fonte: Arquivo DIA Foundation.

Fonte: Arquivo DIA Foundation.



Im118 Paradox of praxis 1 (1997), Francis Alÿs, performance, Cidade do México. Captura de vídeo.

Im119 When faith removes mountains (2002), Francis Alÿs, performance coletiva, Lima, Peru. 

Fonte: Reprodução do portfólio do artista.

Fonte: Reprodução do portfólio do artista.



Im120  Miradores (2008),	Francis	Alÿs,	filme.	Captura	de	vídeo.

Im120a  Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River	(2008),	Francis	Alÿs,	filme.	Captura	de	vídeo.

Fonte: Reprodução do portfólio do artista.

Fonte: Reprodução do portfólio do artista.



Fonte: Repodução da Édition définitive d’après les manuscrits originaux Paris J. Hetzel & cie.

Im121a La Pieuvre (1886), Victor Hugo, aquarela para Os Trabalhadores do Mar.

Im121 Gilliatt (1880-1889), Victor Gabriel Gilbert (1847-1935), gravura in Œuvres complètes de Victor Hugo. Roman X Les 
travailleurs de la mer. Paris J. Hetzel & cie.

Fonte: Reprodução da Bibliothèque nationale de France, Manuscrits.



Im121b  Gilliatt sur la grande Douvre (1886), Victor Hugo, aguada para Os Trabalhadores do Mar. 

Im121c Un grand cercle noir tournait	(1886),	gravura	de	François-Nicolas	Chifflart	para	a	primeira	edição	ilustrada	de	Os Tra-
balhadores do Mar.

Fonte: Reprodução da Bibliothèque nationale de France, Manuscrits.

Fonte: Reprodução da Bibliothèque nationale de France, Manuscrits.



Fonte: Reprodução do acervo do Metropolitan Museum, Nova Iorque, EUA.

Fonte: Portfolio do artista.

Im121c Le pendu (ca.1855), aguada de Victor Hugo.

Im122  Performance ele me daria ele de maria ele me diria ele mediria, Alessandro Sbampato, Vila Maria Zélia, São Paulo, SP 
(2017). Foto: Roberto Godoy.



Im122a Idem.

Im122b Idem.

Fonte: Portfolio do artista.

Fonte: Portfolio do artista.



Im122c Idem.

Fonte: Portfolio do artista.

Im123 The Home of a “Labrador” in Brazil (1650-55), Frans Post, óleo sobre tela. 

Fonte: Reprodução do acervo do Museu do Louvre, Paris.



Fonte: WVG EroticPhotographs, Taschen 1994.

Im125 Dois jovens em um banco de pedra (ca. 1900), Wilhelm von Gloeden. 

Im124 Nápoles (1890-1900), Wilhelm von Gloeden. 
Reimpressão Sammlung Kunsthaus Zurique, Suíça. 

Fonte: WVG EroticPhotographs, Taschen 1994.



Im126 Polifemo ataca a frota troiana (ca. 1595), Anibale Carracci, afresco do Friso de Enéas no Palazzo Fava, Bolonha, Itália.

Im127 Caim (1900), Wilhelm von Gloeden. 

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Fonte: WVG EroticPhotographs, Taschen 1994.



Fonte: Reprodução de catálogo digital de leilões.

Fonte: Reprodução de coleção particular.

Im127a Caim	(ca.	1910),	Wilhelm	von	Gloeden.		Assinado	pelo	fotógrafo,	com	indicações	geográficas	de	Taormina.

Im127b Caim (ca. 1910), Gaetano D’Ágata. 



Fonte: Reprodução do acervo do Museu do Louvre, Paris.

Im129 Caim ou Minha punição é maior do que posso suportar. (1899), Edwin Roscoe Mullins, escultura em mármore. Foto: 
Daniel Naczk.

Im128 Jeune Homme au Bord de la Mer (1836), Jean Hippolyte Flandrin, aluno de Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-
1867), óleo sobre tela.

Fonte: Wikimedia Commons.



Fonte: Reprodução do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

Im131 Caim (1896), Henri Vidal, escultura em mármore. Jardim das Tulherias, Paris.

Im130 Ajitto (1981), Robert Mapplethorpe. 

Fonte: Acervo pessoal do autor.



Im132 Caim e Abel oferecendo seus sacrifícios (1866), 
Gustave Doré, xilogravura para a Bíblia de Tours.

Im132a A morte de Abel (1866), Gustave Doré, xilogravura para a Bíblia de Tours.

Fonte: Wikimedia Commons.

Fonte: Wikimedia Commons.



Im133 Estudo para Ascensão das Almas do Purgatório ao Paraíso (1546-56), Iacopo Pontormo, afresco no coro da Basílica de 
São	Lourenço,	em	Florença,	finalizado	por	Agnolo	Bronzino	(1503-1572)	após	a	morte	de	Pontormo.

Im134 Vertumno e Pomona (1521), Iacopo Pontormo, afresco  na Villa Poggio em Caiano, Itália, propriedade dos Médici.

Fonte: Wikimedia Commons.

Fonte: Wikimedia Commons.



Im134a Vertumno e Pomona, detalhe.

Im135 Estudo para Vertumno e Pomona, sem data, Iacomo Pontormo.

Fonte: Wikimedia Commons.

Fonte: Reprodução do acervo do Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Galeria Ufizzi, Roma.



Im136 Menino com peixe-voador (1895), Wilhelm von Gloeden. 

Im137 Estudo para José e Jacó no Egito (ca. 1517), Iacopo Pontormo.

Fonte: Reprodução de Catálogo da Galeria Amelio, Nápoles, de 1978, editado por Roland Barthes.

Fonte: Reprodução do acervo do Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Galeria Ufizzi, Roma.



Fonte: Reprodução do acervo do Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Galeria Ufizzi, Roma.

Im137b Estudo para A Deposição (ca. 1526), 
Iacopo Pontormo.

Im137a Estudo para Vertumno e Pomona (ca. 1517), 
Iacopo Pontormo. 

Fonte: Reprodução do acervo do Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Galeria Ufizzi, Roma.



Fonte: Reprodução do acervo do British Museum, Londres, Reino Unido.

Im139 Autorretrato como Jesus (1906), Wilhelm von Gloeden.

Im138 Autorretrato (1522-25), Iacopo Pontormo. 

Fonte: WVG EroticPhotographs, Taschen 1994.



Im140 Pancrazio Bucini, Il Moro (sem data), Wilhelm von Gloeden.

Im140a Pancrazio Bucini, Il Moro (1879-1963), foto de seu túmulo em Taormina, autoria desconhecida.

Fonte: WVG EroticPhotographs, Taschen 1994.

Fonte: Wikimedia Commons.



Im141 Casa e estúdio de von Gloeden em Taormina (ca. 1900), Wilhelm von Gloeden.

Fonte: WVG EroticPhotographs, Taschen 1994.



Im142a Idem. 

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Im142 Martirio de Santo Estêvão (1879), Rodolfo Bernardelli, bronze. Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
Foto: acervo pessoal do autor.

Fonte: Acervo pessoal do autor.



Im143  Morte em Veneza	(1971),	filme	de	Luchino	Visconti	baseado	no	romance	homônimo	de	Thomas	Mann.	Captura	de	vídeo.

Im144 Idem. 

Fonte: Captura de vídeo - YouTube.

Fonte: Captura de vídeo - YouTube.



Im145 The course of the sun (1977-1980), Alair Gomes. 

Im145a Idem.

Fonte: Exposição Alair Gomes: Percursos - Caixa Cultural.

Fonte: Exposição Alair Gomes: Percursos - Caixa Cultural.



Im146 Beach tryptich 38 (ca. 1980), Alair Gomes. 

Fonte: Reprodução de coleção particular.



Im146a Beach tryptich 7 (ca. 1980), Alair Gomes. 

Im146b Idem.

Fonte: Reprodução de acervo da Fundação Cartier.

Fonte: Reprodução de acervo da Fundação Cartier.



Im146c Idem.

Im147 Sonatinas, four feet. (1970-1980), Alair Gomes.

Fonte: Reprodução de acervo da Fundação Cartier.

Fonte: Reprodução de acervo da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.



Im147a Sonatinas, four feet. (1970-1980), Alair Gomes.

Im147b Idem.

Fonte: Reprodução de acervo da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Fonte: Reprodução de acervo da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.



Im147c Idem.

Im148 Heaven (1997), Tracey Moffatt. Captura de vídeo. 

Fonte: Reprodução de acervo da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Fonte: Captura de video - Vimeo.



Im148a Idem.

Im148b Idem.

Fonte: Captura de video - Vimeo.

Fonte: Captura de video - Vimeo.



Im149 Estudo para homobilia, Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, 2011.

Im149a homo ludens, mobiliário para Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, 2011.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Fonte: Acervo pessoal do autor.



Im150a Artialização da paisagem do Pico do Jaraguá durante os protestos de 2017. 

Im150 Manifestação na paisagem do Pico do Jaraguá durante os protestos de 2017. Foto: Christian Braga.

Fonte: Jornalistas Livres.

Fonte: Comissão Guarani Yvyrupa.



Im150b Ocupação do Parque Estadual do Jaraguá em 2017. Captura de vídeo, autoria desconhecida.

Im150c Indígenas guaranis ocupam o escritório da Presidência da República em São Paulo em 2017. Foto: Paulo Ermantino.

Fonte: Captura de video - Vimeo.

Fonte: Jornalistas Livres.



Im151 Tribunal das pequenas alterações (2018), Penna Prearo.

Im151a Vestes (1989), Gal Oppido.

Fonte: Reprodução cedida pelo autor.

Fonte:	Reprodução	do	acervo	da	Coleção	Pirelli	/	MASP	de	Fotografia.



Im152 E, série homobilia	(2018/2019),	performance/ensaio.	Conceito	de	Alessandro	Sbampato	e	fotografia	de	Roberto	Godoy.	
Bairro do Sumaré, São Paulo, SP. 

Im152a A, série homobilia	(2018/2019),	performance/ensaio.	Conceito	de	Alessandro	Sbampato	e	fotografia	de	Roberto	Godoy.	
Bairro do Sumaré, São Paulo, SP. 

Fonte: Portfolio do artista.

Fonte: Portfolio do artista.



Im152b R, série homobilia	(2018/2019),	performance/ensaio.	Conceito	de	Alessandro	Sbampato	e	fotografia	de	Roberto	Godoy.	
Bairro do Sumaré, São Paulo, SP. 

Im152c P, série homobilia	(2018/2019),	performance/ensaio.	Conceito	de	Alessandro	Sbampato	e	fotografia	de	Roberto	Godoy.	
Bairro do Sumaré, São Paulo, SP. 

Fonte: Portfolio do artista.

Fonte: Portfolio do artista.



Im153 Situação Cidade y Campo (1970), instalação e ação na paisagem, Artur Barrio. Registro do artista e Luiz Alphonsus G.

Im153a Situações (1970), instalação e ação na paisagem, Artur Barrio. Registro do artista.

Fonte: Portfolio do artista.

Fonte: Portfolio do artista.



Im153b Idem.

Im153c Idem.

Fonte: Portfolio do artista.

Fonte: Portfolio do artista.



Im154 Serpente (1983), Artur Barrio, ação na paisagem. Registro do artista.

Im155 Decameron (1972),	filme,	direção	de	Pier	Paolo	
Pasolini. Captura de vídeo.

Fonte: Portfolio do artista.

Fonte: Captura de vídeo a partir de dvd original.



Im156 Os Contos de Canterbury (1973),	filme,	direção	de	Pier	Paolo	Pasolini.	Captura	de	vídeo.

Im157 As Mil e Uma Noites (1974),	filme,	direção	de	Pier	Paolo	Pasolini.	Captura	de	vídeo.

Fonte: Captura de vídeo a partir de dvd original.

Fonte: Captura de vídeo a partir de dvd original.



m158 Salò, ou os 120 Dias de Sodoma	(1975),	filme,	direção	de	Pier	Paolo	Pasolini.	Captura	de	vídeo.

Im159 Pier Paolo (1975), Dino Pedriali.

Fonte: Captura de vídeo a partir de dvd original.

Fonte: Portfolio do artista.



Im160 Roma - Ritratto di Pier Paolo Pasolini in posa su una barca sul Tevere (ca. 1950-1955), Gabriella Drudi (atr.). 

Im161 Foto pericial do corpo de Pier Paolo Pasolini (1975), autoria desconhecida.

Fonte: Reprodução do ArquivoToti Scialoja-Gabriella Drudi - Vita privata - Gli amici. Istituto Centrale per il Catalogo e la Docu-
mentazione.

Fonte: Wikimedia Commons.



Im162 Foto da autópsia de Pier Paolo Pasolini (1975), 
autoria desconhecida.

Im163 Foto de Pino Pelosi, assassino de Pasolini (1975), autoria desconhecida.

Fonte: Wikimedia Commons.

Fonte: Wikimedia Commons.



Im164 Triumphs and Laments (2016), William Kentridge, mural na paisagem do Lungotevere, Roma, Itália.  
Foto: Andy Patton.

Im165 The Death of Pier Paolo Pasolini (2014), William Kentridge, técnica mista sobre papel.  
Foto: Lia Rumma.

Fonte: Reprodução da revista digital Momus - art criticism. 

Fonte: Portfolio da artista.
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