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Resumo
Este texto parte de uma pesquisa poética em que são exploradas figuras humanas híbridas, nus masculinos, 
femininos e/ou andróginos e objetiva desmantelar ou colocar em relação noções rígidas de classificação e/ou 
de identidade que podem configurar-se desde situações cotidianas a imaginários coletivos que corroboram 
com concepções hegemônicas. Subsidiado por abordagens metodológicas interpretativas, pretende-se, 
portanto, articular a produção visual com questões conceituais que permeiam a arte contemporânea. A série 
de desenhos que compõem Anatomias Hibridas: Inventando Eus aborda figuras antropomórficas – imersas 
na saturação de elementos ornamentais que funcionam como enquadramento – delimitando seu alcance  
por meio de estampas ou elementos decorativos, simulando molduras com o uso do nanquim sobre o 
papel vegetal. Inventar eus possíveis reflete, portanto, o caráter auto referencial: do eu artista, eu docente, 
eu sujeito, assim como os infinitos eus que habitam e atravessam a produção artística – diversificada e 
inventiva. Explorando relações entre figura/fundo, os elementos visuais configuram concepções imagéticas 
pautadas pela repetição e padronização dos elementos florais, geométricos, formais ou aleatórios que 
remetem às contingências culturais com as quais nos implicamos diariamente. Noções de subjetividade e 
identidade transitam por definições terminológicas oriundas de variados campos para pensar a humanidade 
face àquilo que nos interpela, afeta e constitui enquanto nômades em um mundo em transição. Produzir 
artefatos visuais na forma de desenhos pode atrelar-se a outros processos inventivos aos quais nos 
enfrentamos cotidianamente: criar ou desfazer limites. Além disso, diluir linhas de fronteiras rígidas para 
dar vazão às áreas movediças ao incitar zonas de diálogo entre o que se produz enquanto artefato artístico 
cultural e sua capacidade enquanto potência para aprender sobre o mundo e sobre si mesmo.
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Abstract
This text starts from a poetic research in which are explored hybrid human figures, masculine, feminine 
and/or androgynous bodies with the objective is dismantle or to put in relation no rigid notions of 
gender or classification, and identity that can be configured from everyday life to imaginary collectives 
that corroborate to the hegemonic conceptions. Subsidized by interpretive methodological approaches, 
therefore, articulate visual production with conceptual issues in the contemporary art. The drawings 
collection “Hybrid Anatomies: creating Selves” approaches anthropomorphic figures - immersed in the 
saturation of ornamental elements that function as framing - delimiting their reach by means of prints 
or decorative elements, simulating frames with the use of ink on paper. Creating possible selves thus 
reflects the self referential character: of the artist, the teacher, the subject, as well as the infinite selves that 
inhabit and cross the artistic production - diversified and inventive. Exploring relationships between figure 
/ background, visual elements configure imagery conceptions guided by the repetition and standardization 
of floral, geometric, formal or random elements that refer to the cultural contingencies with which we 
engage daily. Notions of subjectivity and identity go through terminological definitions from various fields 
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to think of humanity in the face of that which challenges us, affects and constitutes as nomads in a world 
in transition. weaving some networks of meaning which within a cultural context gains form and meaning). 
Producing visual artifacts of drawings can be linked to other inventive processes that we face daily: create 
or undo limits. In addition, dilute rigid boundary lines to give vent to the shifting areas by inciting zones of 
dialogue between what is produced as cultural artifact and its capacity as a power to learn about the world 
and about itself.
 
Keywords: hybrid anatomy; meaning production; visual arts.

A cultura é um esforço perpétuo para superar e remover essa dicotomia: 
criatividade e dependência são dois aspectos indispensáveis da

 existência humana, não apenas condicionando-se, 
mas sustentando-se mutuamente: não se pode transcende-los 
de forma conclusiva – eles só superam sua própria antinomia 

recriando-a e reconstruindo o ambiente do qual
ela foi gerada.

(BAUMAN, 2012: 154)

Introdução

A repetição de padrões visuais remota às nossas aprendizagens mais longínquas: 
desde as descobertas ancestrais entorno ao desenvolvimento do pensamento humano presentes 
nas pinturas das cavernas, passando pelos simbolismos criados em todas as culturas primitivas, 
nos deparamos com processos de imitação e multiplicação formal. Nas pinturas corporais, assim 
como nos desenhos tribais, grafias ritualísticas, representações presentes em objetos religiosos, 
utensílios, entre outros, são recorrentes os motivos geométricos e florais que em alguns casos, 
por sua recorrência, criam estampas que tem como uma de suas funções, adornar o artefato. 
Entretanto, ampliam-se as funções de ornamento, pois, dentro de determinadas culturas adquirem 
a potencia dos significados que lhes cobram sentido. E aquelas incisões gráficas que poderiam 
estar atreladas a um simples ato de ornar o objeto, adquirem um valor simbólico de impacto 
na tradição, contribuído com sua propagação e incorporação. Logo, a circulação e legitimação, 
acordada, consentida, imiscui-se na vida cotidiana, participando das festividades, das dinâmicas 
que regem variadas formas de relacionar-se em sociedade, mediados pela cultura.

Neste contexto, a produção artística Anatomias Híbridas: Inventando Eus1, explora 
a criação e repetição, formula estampas que molduram figuras humanas híbridas. Entre tantas 
possibilidades e abordagens de diálogo com a série de 20 desenhos, busca-se, nesta escrita, 
estabelecer relações entre representações clássicas da figura humana, inseridas em espaços 

1 Anatomias Híbridas: Inventando Eus consiste em uma mostra itinerante que desde sua estreia em abril do 
corrente ano tem se deslocado por diferentes espaços expositivos (Galerias de Artes e Salas de Exposição) no Brasil 
e na Argentina. É composta de 20 desenhos, feitos com nanquim sobre papel vegetal e traz como tema figuras 
antropomórficas. Obras de minha autoria.
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rígidos e abarrotados, excedentes em minúcia e detalhe. Da mesma forma, pensar sobre a efígie 
humano-animal como ponto de partida para as elaborações visuais que referendam a onipresença 
da imagem contemporânea, seu caráter excessivo que interpela processos de criação. Concepções 
baseadas em tecidos celulares envolvem corpos dissecados, tramados de veias, tendões, músculos, 
ossos que se sobressaem para evidenciar que somos matéria em transição constante, sujeitos em 
devir. Os contornos criados pelo desenho possibilitam dar forma não apenas aos corpos em sua 
apreensão visual, mas também estabelecer relações simbólicas com as construções sociais. 

Aparatos sociais, coerência e estabilidade: alguns pontos de partida

Insistentemente somos interpelados por incansáveis marcadores sociais que definem, 
legitimam e regem as condutas humanas em todos os contextos e experiências coletivas. 
Decorrentes de acordos passados, nossa contemporaneidade convive com velhos dualismos 
(sujeito/objeto, razão/sensibilidade, macho/fêmea, bem/mal, etc.) e imagens clássicas dos 
sujeitos, igualmente estáveis, completos, ocupando papéis determinados e desempenhando suas 
funções de acordo com as regras do jogo. De acordo com Jerome Bruner “os seres humanos não 
terminam em sua própria pele, são extensão da cultura”. (BRUNER, 1991: 28). Basta analisarmos 
as múltiplas imagens de maior circulação e sua presença massiva nos mais variados dispositivos 
em que somos interpelados e representados. Transitamos por diversos espaços, reelaboramos 
nossas próprias convicções sob a ótica que nos permitimos experimentar, a partir de onde nossos 
pés pisam – como diria Leonardo Boff em a Águia e a Galinha (BOFF, 2006) em que aborda a 
condição humana sob o viés da cultura.

Na ordem simbólica, Jerome Bruner (1991) revela uma concepção do sujeito a 
partir das relações culturais que o atravessam e o constitui. Contingências da existência que são 
cruciais e definem formas de ser e atuar no mundo e inserem-se nas comunidades de discursos 
às quais participamos. E toda vez que provocam rupturas – ainda que muito pequenas – surgem 
os desconfortos que fazem brotar vias de experimentação e movimentam o pensamento em 
direção ao caráter inventivo de nossa humanidade. Fluxos que em grande parte originam-se das 
manifestações estéticas em que são potencializadas a imaginação e interpretação humanas.

Neste sentido, as anatomias híbridas reclama certa singularidade diante de uma 
identidade estável e determinante que pretende planificá-la dentro de uma estrutura. Multiplicidade 
celular, pele extraída que revela minúsculos detalhes, agrupamentos micro em diálogo com o 
macro, fazem desta poética visual um compilado de narrativas possíveis – despendidas de 
qualquer tipo de aura. Ao contrário, almeja o que sua natureza visual/material possa movimentar, 
independente de seu contexto de produção. 

Tem-se, a partir da observação de corpos humanos a origem da investigação poética que 
ora atreve-se a esmiuçar entre tendões e órgãos possibilidades poéticas e de reflexão. Durante os 
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estudos anatômicos, em especial com os corpos inertes no Departamento de Morfologia da UFSM, 
foi possível, entre outras coisas, refletir acerca da própria existência ao observá-los e apreendê-los 
através de elaborações líricas. No contexto do Projeto de Estudos e Pesquisas em Arte e Medicina 
(GEPAM2) articulam-se experiências estéticas e conhecimento científico/ anatômico ao tomar 
posição como artista, professor, pesquisador a partir de abordagens multi e transdisciplinares. 
Assim, os estudos da anatomia humana sob o olhar atento e sensível da arte tem percorrido 
processos investigativos com o objetivo de articular não apenas noções de representação visual 
daquilo que é observado, mas também explorar o vigor poético impulsionado pela experiência.

Os estudos de anatomia no campo das artes visuais são bastante remotos: desde a 
antiguidade quando o homem impregnou a pedra com as marcas de suas mãos, estabeleceu-
se aí a consciência de que, como diria Protágoras, o próprio homem seria a medida de todas as 
coisas. Isto é, a partir de si, o mundo seria construído e significado levando em consideração a 
presença própria no mundo. 

Da necessidade de ancorar  inquietações diante da complexidade que constitui 
nossos corpos, bem como noções de ser e existir, surgem os desenhos de anatomia artística como 
alternativa para dar conta das experiências do sensível e do simbólico inseridos no campo da 
subjetividade. Através da representação visual e de diversos recursos materiais e tecnológicos, 
materializar pensamentos acerca daquilo que captamos pelo aparato da visão e, que, a partir das 
concepções imaginarias e inventivas já apreendidas, devolvemos ao mundo simbolicamente, por 
meio da produção artística. Enquanto síntese e cognição, o desenho surge a partir da confrontação 
de materialidades múltiplas, reflexos de pesquisa visual, de experimentação a partir daquilo que 
envolve percepção visual, tato, sincronia dos sentidos: tanto ao gesto espontâneo quanto ao que 
constrói posteriormente por meio da linha calculada, fortuita ou ainda pela destreza motriz que 
delimita espaços, formas, linhas, planos, estabelece fronteiras entre um dentro e um fora.

Corpos fragmentados, entre visualidades macro e microscópicas revelam-se 
amontoados de peles e ossos, carne e músculos, vísceras e órgãos disfarçados de outras coisas: 
podem ser arabescos, podem ser em cor dourada arrematadas por molduras em tonalidades 
ocre, carmim, desenhadas. O contorno, insistente, define claramente as formas, cria planos e 
grafismos que a partir do distanciamento do observador, podem sugerir outras formas. Depende: 
depende de quem olha e como se percebe. Depende de como é visto pela imagem que o captura 
incessantemente sob o julgo da cultura. 

Que diálogos surgem a partir do encontro com o corpo morto, fragmentado? O 
que produz nos diferentes eus que me habitam: eu artista, eu docente, eu investigador? Que 
ressonâncias são produzidas a partir destes encontros? Como são produzidas as representações e 

2 Desenhos de observação realizados no Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte e Medicina (GEPAM) que desde 2013 
vem desenvolvendo projetos de aprendizagem interdisciplinar com docentes que atuam nos cursos de Artes Visuais 
e Medicina da Universidade Federal de Santa Maria.
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as noções de corpo, presença no mundo, finitude, perenidade? Quais são os desdobramentos desta 
experiência coletiva, compartilhada individualmente a partir de anatomias híbridas? Transbordam 
a experiência? Nos dão a ver parte de suas entranhas? 

Talvez nenhuma destas questões sejam pertinentes caso não aconteça o encontro 
entre quem observa e é observado. Pouco importa se a experiência que afeta o eu artista é 
compreendida por quem quer que seja. Não há como prever se haverá produção de sentido, algum 
tipo de conexão, algum movimento, pois, ao abordarmos o campo da subjetividade humana, nos 
deparamos com uma sucessão de instantes – diferentemente da concepção moderna do indivíduo 
– o sujeito contemporâneo pressupõe desestabilização, incerteza, potência em devir. 

Há em anatomias híbridas nítidas referências às produções visuais egípcias que 
remetem ao período histórico antes do nascimento de Cristo, bem como às  referencias que aludem 
ao Renascimento – em termos de composição e uso da cor dourada. Os arabescos – art nouveau 
e art décor – também se manifestam revistados e pretendem fomentar à abertura às múltiplas 
interpretações - aquilo que cada sujeito elabora. Ainda, para problematizar concepções históricas 
de um sujeito universal, estável, unificado, totalizado, individualizado, interiorizado, lançando-nos 
à premissa de Rose (2002: 140) de que “os humanos nunca existiram, nunca puderam existir, 
nessa forma coerente e unificada” pois seria -  a partir destas definições - a ontologia humana 
“uma criatura despedaçada no seu próprio núcleo”. Como projeções autobiográficas carregadas 
de simbolismo que ora denunciam angústias mundanas, ora trazem à tona desejos e figuras 
imaginadas extraídas de um universo eloquente às vistas da imaginação, cada obra propõe uma 
narrativa. Narciso (figura 1) contempla o eu encaixado na estrutura, em repouso, cercado por 
inúmeras esferas que lhe imprimem um status de ser.

	

Figura 1: Narciso - da série Anatomias Híbridas: Inventando Eus
Lutiere Dalla Valle

Nanquim sobre papel vegetal
1,50 x 1,00 m

2018
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Assim como Narciso, nas narrativas singulares que seguem, uma a uma as figuras vão 
sendo silenciadas pelos condicionantes culturais que estabelecem as fronteiras entre tradição, 
cultura, religião e naturalidade. 

Lidar com os aspectos culturais que nos explicam os fenômenos entorno às noções de 
vida e morte, do corpo e sua presença cultural, tem provocado inúmeras conexões, perpassando 
desde à repulsa inicial às aproximações curiosas e propositivas que caracterizam o fazer artístico. 
Anatomias Híbridas: Inventando Eus consiste, portanto, em uma narrativa possível para responder 
às experiências vividas onde um universo de possibilidades criativas se abre à nossa frente e nos 
permite exercitar nossa humanidade: sensível, atenta, inconformada e infinitamente inventiva 
(Figuras 2 e 3).

	 	

Figura 2: Regresso do Colibri (detalhe) - da série Anatomias Híbridas: 
Inventando Eus

Nanquim sobre papel vegetal
1,00 x 1,00 m

2018

Figura 3: Autorretrato (detalhe) - da série 
Anatomias Híbridas: Inventando Eus

Nanquim sobre papel vegetal
1,03 x 0,75 m

2018

Entretanto, endossados pelas perguntas de Antônio Damásio (2012) (um dos autores 
referenciais do projeto GEPAM) dando segmento às provocações anteriores, comungamos com a 
pergunta: será que nosso corpo sente o que nosso cérebro pensa? Será que nosso cérebro pensa 
o que o corpo sente? Entendemos que são questões que envolvem não apenas as formas como 
aprendemos a perceber relações entre corpo e mente, mas refletem nossas percepções cotidianas 
que nos atravessam em todas as instâncias da vida vivida. O questionamento do autor nos leva a 
outros lugares: como temos pensado as relações com o mundo, com o cosmos diante das incertezas 
que envolvem nossa existência: plural, dinâmica, em transformação. Existência humano-animal 
que pretende encontrar na ancestralidade da representação, elementos para revistar mitologias, 
crenças e valores sociais para pensar(se) na fluidez e fugacidade da vida contemporânea.
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Arte, resistências e inter(ações)

Bruner cita a Gertz ao afirmar que “não existe uma natureza humana independente da 
cultura” (BRUNER, 1991: 28) pois, em cada contexto cultural, nos empenhamos em sistematizar, 
organizar, nomear, apreender relações formais de representação, características próprias do olhar 
humano – o que nos remete ao olhar cultural. Para Zygmunt Bauman

A cultura é o posto de abastecimento do sistema social; ao penetrar nos sistemas 
de personalidade, no curso dos esforços de manutenção de padrões (ou seja, 
sendo internalizada no processo de socialização), ela garante a intelectualidade 
consigo mesmo do sistema ao longo do tempo – mantém a sociedade 
funcionando em sua forma distintivamente reconhecível. (BAUMAN, 2012: 25)

Neste sentido, o campo das imagens nos permite esboçar relações a partir de 
experiências subjetivas e coletivas, pautadas sobretudo por relações de poder que explicita ou 
implicitamente configuram estas relações. Os contornos sugeridos pela vida vivida multifacetada, 
plasmada em objetos artísticos, provocam nosso olhar, conformam nossa humanidade alicerçada 
nos valores sociais/culturais agenciados, legitimados e comumente aceitos. 

Sobre o conceito de cultura, de acordo com Raymond Williams, consiste em uma 
das palavras mais complexas e complicadas da língua inglesa (STOREY, 2002: 14). De fato, 
diariamente convivemos com seu banal emprego em diferentes níveis e contextos: desde as 
variadas concepções que propagam determinadas culturas populares, entre tantos outros usos 
para designar distinções entre alta e baixa cultura, definindo papéis sociais e relações de poder. 

Assim sendo, inserido em um terreno de disputas, o campo artístico contemporâneo 
emerge como potência mobilizadora de ideias, onde a arte se projeta muito mais em experiências 
de sentido e confronto entre as múltiplas realidades – de quem produz e de quem se coloca diante 
do artefato – contrapondo-se às distopias que buscam impor uma única alternativa ao pensamento. 
Ao abandonar práticas passivas diante da experiência estética – por relações afetivas e de múltipla 
conectividade com as distintas subjetividades – o campo artístico tem enfrentado os dissabores 
de quem busca potencializar a pluralidade inventiva e propositiva. Independentemente do lugar 
ou papel social com o qual dialogam os sujeitos, materializam-se obras que ocupam os mais 
variados locais – inclusive aqueles sacralizados que buscam seguir as apostilas do que deve ser 
visto e/ou mostrado – motivo pelo qual temos sido alvo de discursos infundados, deslocados de sua 
proposição, oriundos de visões distorcidas e carregadas de um moralismo absurdamente seletivo. 

Diante de nossas experiências estéticas/sensíveis, o diálogo com as artes movimenta 
reflexões para além da complexidade formal e visual: nos estimula a perceber valores culturais, 
ideológicos e sociais que em outros contextos, quiçá não perceberíamos com 

tamanha potência e afecção, devido à sua natureza relacional e subjetiva. Se a 
tomamos como via de experimentação, nos implicamos com práticas de desnaturalização do 
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olhar frente às contingências que delineiam nossos modos de ver e darmos sentido aos artefatos. 
Assim, ao adotar posições flutuantes, poderíamos nutrir-nos de estratégias flexíveis para questionar 
padrões, desmontar estruturas hegemônicas, discursos rígidos e propor alternativas mais abertas 
e plurais. Partindo da concepção de que noções de verdade e realidade igualmente correspondem 
a construções sociais, culturais e históricas poderíamos ainda, permitir-nos distanciar-nos, 
desprender-nos de concepções alicerçadas em padrões e posicionamentos fechados e inflexíveis. 
Esse distanciamento nos permitiria repensar o que é normativo a fim de examinar de onde surgiu 
e como determinadas normas não correspondem a uma única verdade, mas consiste em uma 
referência datada, localizada e impregnada de ideologias.

Não apenas aprendemos a olhar e compreender as imagens desde a infância, mas 
também nossas formas de ver passam a ser articuladas a partir do lugar que ocupamos – social, 
cultural, histórico. Não apenas visualizamos uma imagem, uma obra de arte interpretando seus 
signos, mas reconstruímos e recontamos internamente a partir daquilo que compreendemos da 
visualidade, daquilo que apreendemos. Assim, é imprescindível despir-nos de dogmas e relações 
hierárquicas se quisermos experimentar contextos menos coercitivos e mais generosos com às 
múltiplas possibilidades de existir.

Ao argumentar esta escrita sob o olhar da cultura visual, busco respaldar-me em 
autores como Nicholas Mirzoeff (2003) que diz que ao nos posicionarmos a partir deste enfoque, 
estamos levando em consideração o “papel determinante que desempenha a cultura visual na 
cultura mais ampla a que pertence o sujeito” (p. 21). Sobretudo em nossa contemporaneidade 
em que as artes visuais advém das múltiplas possibilidades e diversidades étnicas, culturais, 
sobretudo das experiências cotidianas ancoradas por imaginários coletivos configurados a partir 
das múltiplas mídias.

Tomar a perspectiva educativa da cultura visual como ancoradouro nos favorece 
interrogar as elaborações discursivas que envolvem a construção do olhar e também os estereótipos 
que contribuem para definir condutas, delinear posições hierárquicas e legitimar papéis sociais. 
Sobretudo o olhar produzido pela cultura dominante (heteronormativa, branca e eurocêntrica) que 
tem privilegiado ao longo dos séculos passados alguns aspectos culturais peculiares de forma 
linear e impositiva como verdade, desconsiderando, em muitos aspectos, as contingências que 
envolvem a complexidade e a diversidade humana.  

Neste sentido, é possível que as narrativas visuais privilegiem certas posições críticas 
e inventivas, pois as interpretações que fazemos dos artefatos visuais (imagens da publicidade, 
obras de arte, televisivas, cinematográficas, etc.) se encontram afetadas pelos limites impostos 
pelo enquadramento, pela delimitação material de alguém sobre o que tornar visível e o que 
deixar fora do campo visual. Isto é, ao pensar com/ a partir das imagens, temos em conta que 
cada sujeito aporta sua própria experiência, história e identidade diante da compreensão de 
uma imagem. 
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Figura 4: Messias (detalhe) - da série 
Anatomias Híbridas: Inventando Eus

Lutiere Dalla Valle
Nanquim sobre papel vegetal

1,02 x 0,80m
2018

Figura 5: Hipócritas (detalhe) - da série Anatomias Híbridas: 
Inventando Eus

Lutiere Dalla Valle
Nanquim sobre papel vegetal

1,33 x 1,00 m
2017

Os artefatos de apreensão e cognição que constroem e animam os sujeitos a agir no 
mundo, nos incitam a exercitar nossas percepções acerca de como articulamos nossos conceitos 
e o que promovem nossas perspectivas alimentadas pelos grupos sociais. Estamos enredados 
por múltiplas conexões, conectados a muitos outros, em um processo constante de narração: 
narrativizamos nossas experiências mundanas, sobretudo por meio da captura de imagens, 
sua edição e compartilhamento de visões fragmentadas dos nossos eus. Somos cada vez mais 
múltiplos e despedaçados, e ao mesmo tempo, complexos, voláteis, líquidos. Atribuímos sentido 
e significado às nossas condutas diárias por meio do compartilhamento de historias singulares, 
sobretudo a partir das imagens que selecionamos para contar sobre nossos eus. 

De acordo Mitchell (2009), nossas concepções, formas de ver, pensar e articular o 
mundo perpassa pelas relações que estabelecemos com as imagens, sobretudo com aquelas que 
nos afetam – em maior ou menor grau. Portanto, Arte e Cultura, enquanto linha de investigação e 
produção de sentido, remota aos estudos sobre às infinitas possibilidades de articular a produção 
artística contemporânea e seus modos de concepção, recepção e difusão. Posicionamento 
necessário para romper com discursos dominantes que seguem impondo padrões inerentes aos 
sistemas simbólicos plurais oriundos das distintas culturas. Para Bauman, 

A maioria dos padrões culturais atinge o domínio da vida cotidiana a partir de 
fora da comunidade, e a maior parte deles detém um poder de persuasão muito 
superior a qualquer coisas que os padrões nativos possam sonhar em reunir 
e afirmar. Eles também viajam a uma velocidade inacessível ao movimento 
corporal, o que os coloca a uma distância segura da negociação face a face ao 



272

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

estilo da ágora; sua chegada, como regra, pega os destinatários de surpresa, 
e a duração da visita é muito curta para permitir o teste dialógico. (BAUMAN, 
2012, p. 68)

Há, portanto, a busca por revigorar/explorar anatomias clássicas da arte (inserida 
nos cânones academicistas da representação) em fluxo com a arte na contemporaneidade: 
empenhada em provocar abalos nas estruturas estabilizadas por narrativas interpretativas plurais 
e diversificadas, destituídas do caráter prescritivo da arte moderna. 

Como argumentam autores e autoras a partir do campo da cultura visual, o que estas 
imagens podem, depende de cada encontro, daquilo que cada sujeito estabelece ao colocar-se em 
diálogo. Acondicionado (ou não) pelas lentes culturais/ sociais/ históricas/ ideológicas que faz uso, 
poderá (ou não) ser interpelado por sua potencia, por tudo aquilo que movimentam o pensamento 
de quem as produz. 

Todos estes artefatos almejam, em primeira instância, a experiência do afeto, do 
contato com os eus inventados, compartilhados e que se cruzam constante e infinitamente: o 
eu multifacetado, atravessado pelas hegemonias, enredado pelas práticas sociais, fragmentado 
pelos marcadores sociais, ambientado nas estruturas históricas. Enquanto narrativas do eu, estão 
atreladas a imaginários coletivos entorno aos ideais de corpo, de padrão cultural e supremacia.

Trata-se, portanto, de incitar o jogo, à prática de estabelecer relações entre imagens,  
discursos e interpretações das distintas realidades  - àquelas negociadas, acordadas, distribuídas 
e legitimadas em diálogo com àquelas que vão na contramão dos discursos hegemônicos. Ou seja, 
em prol da reflexividade e inventividade humanas: capacidades natas de revisitar o passado em 
diálogo com o presente para potencializar futuros possíveis. Desencadear reflexões mais amplas 
sobre quais são as representações de maior circulação, que modelos e/ou padrões corpóreos, 
estéticos são veiculados como alternativa a ser seguida e quais são os giros necessários para 
conseguirmos transformar estas práticas de visualização que temos. Ou seja, a pensar quais/como 
são as lentes que dispomos frente aos determinismos instituídos e institucionalizados dentro de 
cada contexto cultural.
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