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“No dia que for possível à mulher amar-se em sua força e não em sua fra-

queza; não para fugir de si mesma, mas para se encontrar; não para se 

renunciar, mas para se afirmar, nesse dia então o amor tornar-se-á para ela, 

como para o homem, fonte de vida e não perigo mortal”.

Simone de Beauvoir



RESUMO

O presente projeto foi desenvolvido como trabalho de conclusão de curso de gradua-

ção em Design da Universidade de Brasília na habilitação Projeto e Produto. Entra em 

questão o questionamento e a crítica à forma que a mulher é representada na mídia, à 

persistência na criação de estereótipos e invisibilização de certos grupos sociais pelos 

meios midiáticos.

Visou-se integrar, principalmente, estudos do design, das artes e das ciências sociais 

a fim de enriquecer o estudo teórico das questões de gênero, cultura, instalações 

artísticas, interatividade, registro de arte, entre outros temas, com o propósito de se 

realizar uma composição urbana dentro da Universidade de Brasília.

Palavras chave: representatividade, mulher, mídia, gênero, arte urbana, cultura
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INTRODUÇÃO

Contexto e justificativa

Durante as últimas décadas as mulheres vêm conquistando espaços e direitos na 

sociedade, o que as permite maior participação e voz ativa em assuntos antes direcio-

nados apenas aos homens.

Paralelamente aos ganhos, o alcance da mídia, juntamente com a sua ganância e ca-

pitalismo, chegou a níveis extremos. No que diz respeito à mulher, quando não estão 

de donas de casa, estão sendo sedutoras. A mídia criou padrões de beleza que não 

possuem “margens de erro”: as mulheres são magras, tem peitos e “bundas” avanta-

jados, possuem o cabelo liso, na grande maioria das vezes são brancas, e estão muito 

“bem” vestidas. 

Como consequências disso, aumentaram o número de cirurgias plásticas, os distúr-

bios alimentares, a depressão, e o cansaço provocado por essa busca por um corpo 

idealizado e quase irreal.

A autoestima está diretamente relacionada à autoconfiança e auto aceitação, pode-se 

dizer que é um julgamento que se faz de si mesmo, acontece que esse julgamento é 

altamente influenciável pelo que se é visto nas mídias e pelo que é esperado de uma 

mulher.

Com base em ideias feministas, onde o feminismo seria um conjunto de movimentos 

de caráter social e político que tem em comum a defesa da equidade entre homens 

e mulheres, o propósito do projeto é alcançar essas mulheres que têm a sua autoes-

tima prejudicada por conta do meio em que se inserem. De acordo com Bell Hooks, 

autora feminista e ativista social americana, o feminismo é um movimento que visa o 

fim das opressões de caráter sexista e também de outras formas de opressão, como 

o racismo, LGBTfobia, entre outros, e acima de tudo, busca a melhoria das condições 

de vida de todas as mulheres. A liberdade de poder ter um corpo real entra nessa luta 

feminista, mas ainda assim, muitas mulheres ainda não internalizaram isso, seja por 

falta de conhecimento, seja por terem conceitos machistas e patriarcais muito enrai-

zados - o que é compreensível - de forma que não percebem que essa luta do movi-

mento é voltada para um bem maior. 

Surge então a necessidade de mostrar para essas mulheres que as suas roupas, ca-
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belos, tamanhos ou cor de pele não precisam se ajustar a nenhum padrão imposto e 

alimentado pela mídia, pelos homens ou pelas próprias mulheres.

Utilizando-se de arte e design, meios mais atrativos quando comparados a textos e 

discursos para quem não conhece ou rejeita o feminismo - muitas vezes pela carga 

negativa que a palavra carrega -, uma das formas mais eficientes de atingir essa 

massa, seria por intervenções urbanas, manifestações artísticas que acontecem em 

centros urbanos. Desse modo, querendo ou não, esse público entrará em contato com 

o tema. As intervenções urbanas, geralmente, têm caráter político e reflexivo, levam a 

algum questionamento, provocam sentimentos e interagem com o público.

A proposta é fazer algo leve, que proporcione bem estar à mulher, algo que a faça 

se sentir confiante e representada. O conceito de representatividade, de acordo com 

Laura Lurdes (2009), como sendo “representar com efetividade e qualidade o seg-

mento ou o grupo o qual se faz representar”, é relevante e compõe o objetivo geral 

do projeto. Visto que as mulheres reais, as que estão fora das propagandas, não tem 

representatividade, ou seja, não se veem, não se enxergam no mundo, é como se 

estivessem, 24h por dia, fora dos padrões, precisando se adequar ou se ajustar para 

serem aceitas.

Objetivo Geral

Trabalhar a autoestima da mulher e a sua representatividade no meio midiático a partir 

de uma crítica em forma de composição urbana. 

Objetivos Específicos

- verificar o quanto os padrões de beleza influem na vida das mulheres;

- analisar como as mulheres são representadas na mídia;

- pesquisar o quão efetivas podem ser as intervenções urbanas;

- explorar diferentes tipos de beleza existentes nas mulheres brasileiras;

- apresentar a arte e o design como meios sociais;

- estudar como a cultura faz parte da construção de um padrão de beleza.
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2 MÉTODO

2.1 Síntese teórica

O projeto em questão é de natureza artística e contemporânea, tornando difícil o segui-

mento das etapas de uma metodologia clássica. Ao mesmo tempo, é adequado que se 

siga um processo de criação, etapas e ordens cronológicas, experimentando técnicas 

e analisando resultados, isso torna o processo mais rápido e eficaz, além de chegar à 

conclusões que não sejam baseadas em aspectos intuitivos ou improvisados.

A maior parte do desenvolvimento foi focada em estudos teóricos, esses relacionados, 

principalmente, a estudos de gênero focados na mulher, à sua representatividade nos 

meios midiáticos e de que forma essa representação afeta suas vidas pessoais e públi-

cas - inclusive a vida dos homens e a sua conduta diante das mulheres. Foram também 

incluidos estudos voltados à arte contemporânea e as mudanças que esse movimento 

provocou, por exemplo, em relação a conceitos de espaços públicos, museus, interati-

vidade, registro e sites específicos.

2.2 Metodologia Munari

O processo metodológico proposto por Bruno Munari seria apropriado para o caráter 

deste projeto, visto que é possível ter um caminho mais flexível, seguir um método 

fechado pode limitar os resultados finais.

Munari compara o processo de criação a uma receita de arroz verde, seguindo 11 

passos, onde o primeiro deles, a Definição do Problema, seria “arroz com espinafre 

para quatro pessoas”. Nessa etapa devem ser colocados parâmetros e objetivos, para 

que, ao final da mesma, possa se chegar à uma ideia - que não é considerada uma 

solução, pode ser substituída por outras ao longo do processo.

Seguido da Definição do Problema, está a fase de Componentes do Problema, que 

devem ser identificados a fim de agilizar a chave da solução. Coleta de Dados e Aná-

lise de Dados são os passos seguintes, comuns e essenciais em processos metodo-

lógicos de design.

Em seguida, a Criatividade. Seria a etapa de tornar o que foi chamado de “ideia” em 

um conceito mais palpável, dentro dos limites dados na Definição do Problema. Na 
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sequencia, fica a escolha de Materiais e Tecnologias que serão utilizados, seguido da 

Experimentação dos mesmos, e enfim chegando a um Modelo.

As etapas finais são a Verificação, necessária para a comprovação do efeito e da efi-

ciência do projeto desenvolvido; os Desenhos Construtivos; e a Solução: “arroz verde 

servido em prato quente”.

2.3 O método aplicado ao projeto

Como dito anteriormente, mesmo com a escolha de uma metodologia específica, o 

projeto seguiu um processo de criação fluido, adaptado às singularidades e inovações 

da arte contemporânea.

O problema foi definido como: a representatividade da mulher na mídia. Foram traça-

dos objetivos prévios e identificados o que mais estaria relacionado ao problema, a 

fim de definir uma base e um trajeto a ser seguido. Paralelamente a isso, foi surgindo 

a ideia de realizar uma manifestação artística que abordasse o assunto.

Os dados foram coletados durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, 

por meio de documentários, artigos, textos, livros, sites, contatos com professores das 

áreas das Ciências Sociais, Artes Plásticas, Psicologia, Design e Publicidade, reuniões 

com alunos da graduação e mestrado da Universidade de Brasília que estudam os 

temas do projeto, e observações presenciais em espaços específicos da universidade.

O processo criativo também aconteceu de forma simultânea às outras etapas do mé-

todo, ao passo que as leituras eram feitas e os encontros realizados, as ideias e de-

senhos construtivos iam surgindo, se modificando e se justificando. Os materiais utili-

zados foram determinados no fechamento da alternativa final, e foram emprestados, 

comprados e achados no lixo.

Por fim, a experimentação e a verificação foram as etapas finais do projeto. Após 

a  instalação definida com os materiais necessários, a composição foi exposta na 

universidade durante 3 dias, em todos eles foram feitos registros de vídeo filmados a 

partir de lugares discretos e escondidos com intenção de não interferir nas reações 

dos espectadores.
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3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

3.1 Como funciona a mídia no Brasil?

Mais da metade da população brasileira é composta por mulheres, e essas represen-

tam 50% da força de trabalho do país, sem contar os cidadãos não remunerados. O 

Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, e é o quinto maior país do mundo em 

área territorial e população.

No Brasil existem descendentes de asiáticas, indígenas, africanas, europeias, entre 

outras centenas de culturas, e apenas 47% das mulheres brasileiras se considera 

branca. O restante, mais da maioria, se encaixa em outras cores limitadas pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Existe uma grande diversidade no Brasil e qualquer indivíduo pode observar, porém 

os grandes meios de comunicação só mostram um padrão de mulher. A imagem é o 

produto da mídia, e que imagem ela escolhe mostrar?

No Brasil, apenas seis famílias controlam os principais meios de comunicação: Abra-

vanel, do SBT; Civita, da Editora Abril; Saad, da Rede Bandeirantes; Frias, do Jornal 

Folha de São Paulo; Marinho, das Organizações Globo; e a família Sirotsky, da Rede 

Brasil Sul. Quem produz conteúdo no Brasil é uma elite, branca, masculina, machista, 

com olhar, além de atrasado, eurocêntrico.

Quando se tem apenas essa quantidade de redes controlando uma mídia, num país 

onde atualmente a televisão é o maior meio de comunicação em massa, de acordo 

com o IBGE, os resultados são nítidos e criam uma população alienada. Além de uma 

competição acirrada para conquistar público e as propagandas, e é daí que vem o 

bom, o bonito, os padrões de comportamento, que não dão espaço para a comple-

xidade e diversidade na representação da mulher. Só vai ao ar o que pode ser facil-

mente consumido pelo público, o que, na prática, significa uma mulher branca, magra, 

jovem e heterossexual.

No documentário Mujeres Brasilenas: do icono mediático a la realidad, produzido pe-

las organizações Paz com Dignidad e Revista Pueblos, Terezinha Vicente, da Rede 

Mulher e Mídia, relata: “Vivemos num país onde a televisão e o rádio, tem muita impor-

tância. Uma recente pesquisa da FPA comprovou que mais de 90% da população bra-

sileira vê TV diariamente, e mais de 80% desse público se informa somente por ela”.
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3.2  Representação de gênero na mídia

O que a mulher vê na mídia, não corresponde ao que ela é. Mas o poder de influência 

desse meio, na maioria das vezes, é superior ao poder de desconstrução de padrões 

que as mulheres tem que ter. Começam a surgir perguntas como “que mulher eu que-

ro ser?” ou “qual o tipo de mulher eu tenho que ser pra alcançar a vitória vendida pela 

mídia?”.

De acordo com Rita Freire, da Rede Mulher e Mídia, “assim como a televisão usa o 

humor preconceituoso pra provocar reações, como usa o sensacionalismo, ou a vio-

lência, a publicidade utiliza-se principalmente da hipererotização do corpo da mulher”. 

A erotização precoce, violência banalizada, sexualidade banalizada, corpo da mulher 

mercantilizado, são exemplos vistos todos os dias na televisão brasileira. As mulheres 

são constantemente associadas aos produtos, acontece uma apropriação da mesma. 

Finalizando seu pensamento, Rita Freire conclui “[...] E além de não ter a mulher ne-

gra, pobre, gorda, não tem a mulher como protagonista na sociedade”.

Em comerciais de cerveja ou produtos de limpeza, é quase uma obrigação que apare-

çam mulheres fazendo o papel mais banal possível. Estarão usando biquíni fio dental, 

com seus corpos “perfeitos” e mentes vazias, pois nunca falam nada durante a propa-

ganda; ou estarão sendo as donas de casa, que não deveria ser um papel somente 

direcionado à mulher. Ou seja, é tratada como símbolo sexual, desprovida de conhe-

cimento intelectual, o que mostra a subordinação social e sexual da mulher.

Figura 01 - Propaganda Itaipava Figura 02 - Propaganda Devassa



14

Além do corpo da mulher estar claramente hipersexualizado, a propaganda da Itaipa-

va sugere que você faça uma escolha entre uma garrafa de 300ml, uma lata de 350ml, 

ou os seios da mulher, 600ml. Assim como todas as propagandas de cerveja,  essa 

da Itaipava foi direcionadas aos homens e  deixa as três opções disponíveis pra ele.

Na propaganda da Devassa também usa-se a linguagem verbal e visual com duplo 

sentido, as frases podem estar falando da cerveja, ou da mulher: “Bem loira, bem 

pedida, bem saborosa. Bem pra você. Divirta-se com ela”. A mulher não tem nenhum 

poder, está ali como um objeto, não é consumidora da cerveja, não é espectadora e 

nem somente divulga o produto, só o seu corpo tem destaque.

Analisando também propagandas que têm como público alvo o feminino, propagan-

das de depilação, por exemplo, igualmente insistem em não mostrar a realidade do 

corpo feminino, não exibindo a existência de pelos no corpo. Quando é mostrado o ato 

da mulher se depilando, já não há nenhum pelo, existe uma pressão para a mulher ser 

algo que ela não é naturalmente, é como se a realidade não pudesse ser mostrada.

 

3.2.1 Persistência na criação de estereótipos

Continuando a falar sobre padrões e rótulos, existem alguns termos atuais que criam 

mais tipos de estereótipos: as cool girls e as chamadas manic pixie dream girls. Essa 

personagem feminina em particular é encontrada em filmes numa narrativa centrada 

em torno de um homem cuja vida parece estar indo a lugar nenhum, quando uma 

otimista e excêntrica jovem entra para fazer tudo melhor. Acontece que essas perso-

nagens são criadas por homens e para os homens, inclusive num artigo do site The 

Artifice, é utilizado o termo man-crutches, que a tradução seria algo como “muleta 

para homens”.

As ditas MPDG (manic pixie dream girl) são bonitas, porém não são mais as “femme 

Figura 03 - Propagandas de depilação
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fatale”, a beleza não é o foco, é um bonito diferente, elas não são comuns e é o que 

faz os homens se apaixonarem por elas, além do conjunto fofo, desajeitado, inteli-

gente, engraçado. Elas são amigas dos homens e compartilham de alguns dos seus 

“hábitos masculinos”, bebem cerveja, são desapegadas, falam de sexo, enfim, não 

são como as outras, inclusive acham “as outras” meio fúteis.

Existem diversos exemplos dessas garotas em filmes e seriados, o mais antigo deles, em 

Bringing up Baby (1938), com a atriz Katharine Hepburn; em 500 Days of Summer (2009), 

estrelando Zooey Deschanel; e até mesmo na série de sucesso How I Met Your Mother 

(HIMYM), com a personagem Robin Scherbatsky, interpretada por Cobie Smulders.

As MPDG podem parecer um avanço em relação aos outros tipos de representação 

da mulher, mas as personagens que tem posição dessas cool girls de diminuir qual-

quer mulher que seja feminina, ou “mulherzinha”, é, na verdade, um desserviço para 

as mulheres e para o feminismo de forma geral. Além de ainda possuir a principal 

característica das chamadas “femme fatale”: essas mulheres não existem, são ainda 

idealizações masculinas.

3.2.2 A tentativa de uma mudança nos comerciais

A empresa Dove vem criando algumas campanhas nos últimos anos que tratam jus-

tamente dos temas padrão de beleza, autoimagem e autoestima. Cabe o destaque 

de duas dessas campanhas lançadas pela empresa a fim de provocar uma reflexão 

acerca do assunto.

A primeira delas se intitula como “Dove Retratos da Real Beleza”, foi criada e con-

ceituada por brasileiros, e lançada em 2013. Foi um dos vídeos mais vistos do You 

Tube e venceu o principal prêmio do Festival de Cannes 2013, o Grand Prix. “A peça 

Figura 04 - Personagem Summer Fin 
(500 Days of Summer)

Figura 05 - Personagem Claire 
Colburn (Elizabethtown)

Figura 06 - Personagem Robin 
Scherbatsky (HIMYM)
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transformou-se numa experiência social [...]. É fato que as mulheres do mundo inteiro 

têm em comum a autocrítica excessiva. Descobrimos numa pesquisa que apenas 4% 

sentem-se seguras em relação à sua aparência”, explica Ricardo Honegger, diretor de 

contas da agência Ogilvy Brasil, empresa que criou a campanha.

No vídeo produzido, as mulheres se auto descrevem fisicamente enquanto o artista 

forense Gil Zamora faz retratos-falados das mesmas. Numa segunda parte, o artista 

desenha os rostos das mesmas mulheres, porém de acordo com a descrição de ter-

ceiros. O comercial consegue mostrar ao final que todas as mulheres se enxergam 

de forma pouco generosa, eram muito críticas com suas próprias pintas, cicatrizes e 

formas. Quando as outras pessoas as descreviam, falavam apenas de uma pessoa 

bonita e normal, destacavam coisas diferentes, as auto críticas normalmente não apa-

reciam no segundo desenho.

Uma segunda campanha da empresa, chamada “Dove Escolha Bonita”, foi realizada 

em cinco cidades, Londres, São Paulo, São Francisco, Delhi e Xangai. Duas grandes 

placas foram colocadas na entrada de uma loja, se estendendo por toda a área de 

possível entrada. Em uma das portas a placa dizia “bonita”, na outra, “normal”, antes 

de entrar na loja, as mulheres, obrigatoriamente, teria que escolher por qual porta 

entrar. A campanha mostrou como as mulheres tem dificuldade em se definir como 

bonitas. Muitas delas preferiram entrar pela porta denominada “normal”, com medo de 

admitirem que se acham bonitas.

Na reportagem do site Hypeness sobre a campanha, o autor escreve que uma moça 

de Shangai diz: “bonita, para mim, está fora do meu alcance”, enquanto uma brasilei-

ra diz que, depois de passar vários dias pela porta do “comum”, sentiu-se confiante 

para escolher a porta “bonita”. A proposta de reflexão sobre estereótipos e padrões de 

beleza vendidos em capas de revista fica evidente no vídeo que a empresa produziu 

sobre a campanha.

Figura 07 - Dove Real Beleza Figura 08 - Dove Escolha Bonita
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Outro exemplo de propaganda que busca tratar o tema mulher de forma séria e refle-

xiva, é o comercial “Invisible Players”, da ESPN, marca mundialmente conhecida pelo 

conteúdo esportivo, que na grande maioria das vezes, é direcionado aos homens.

A propaganda, criada pela agência de publicidade Africa, traz pessoas reais, homens 

e mulheres, a fim de testar seus conhecimentos sobre esporte. Ela mostrava vídeos de 

diversos lances em diferentes modalidades sem identificar os atletas, os participantes 

deveriam assistir e adivinhar quem eram. O resultado mostrou que nenhum dos vo-

luntários respondeu nomes de atletas mulheres, sendo que todas as gravações eram 

de lances do esporte feminino. O vídeo termina com a frase “Você pode até saber um 

pouco sobre esporte, mas precisa aprender muito ainda sobre o poder das mulheres”.

Uma academia chamada Blink Fitness, nos Estados Unidos, é outro exemplo de em-

presa que tenta desconstruir estereótipos e padrões de beleza. Ainda em 2016, a aca-

demia lançou uma propaganda chamada “Every Body Happy”, onde mostra diferentes 

tipos, formas, cores e idades de corpos malhando. A representação de corpos fora 

do padrão em propagandas fitness é quase inexistente, normalmente os comerciais 

mostram pessoas com corpos muito bem trabalhados e com músculos definidos, as 

pessoas aparentam muita felicidade e facilidade ao fazer exercícios físicos, e pratica-

mente não suam, fatos não condizentes com a realidade.

Um dos órgãos ligados ao Ministério de Cultura, Mídia e Esporte da Inglaterra, o Sport 

England, realizou uma pesquisa e viu que as mulheres não são tão fisicamente ati-

vas quanto os homens porque elas se importam com seus corpos e como eles serão 

percebidos. Foi feita uma campanha em 2015, após a pesquisa, chamada “This Girl 

Can”, a fim de incentivar as mulheres a se divertirem no esporte e serem mais ativas, 

deixando de lado a preocupação com a aparência. 

3.3 Depoimentos femininos

Sobre exemplos da falta de representatividade, na área de cinema e TV, a atriz Maisie 

Williams, a Arya Stark de Game of Thrones, deu entrevista à Rádio Times, falando da 

sua insatisfação em relação à falta de personagens femininas originais e autênticas, e 

finalizou dizendo “[...] eu percebi que há realmente muitas personagens ruins, e não é 

incomum notar que muitas dessas personagens sejam só ‘namoradinhas’. Eu espero 

nunca ter que interpretar um papel somente para beneficiar um protagonista homem”.
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A fim de coletar informações para validar o tema do projeto, foi feita uma pesquisa 

informal pelo facebook, onde as mulheres deveriam falar o que sentiam sobre a repre-

sentatividade da mulher na mídia e se elas mesmas se sentiam representadas.

O intuito de fazer esse tipo de pesquisa, além de se estender ao fato de que não é es-

tudado no curso e não foi visto em outras disciplinas um método ou estudo de criação 

de perguntas e aprofundamento no usuário, foi de provocar respostas mais reflexivas 

e pessoais. Aproximadamente 23 mulheres responderam a pesquisa e esse retorno 

rendeu cerca de 20 páginas, isto comprova que o objetivo acima foi alcançado, acon-

teceu, no mínimo, uma reflexão sobre o assunto, as mulheres tinham o que falar.

As respostas refletem um desgosto tanto da parte da aparência da mulher que é re-

presentada na TV e nos filmes, quanto no seu papel inegavelmente inferior e relacio-

nado somente a assuntos banais: 

Não me sinto representada de forma alguma. Esta é minha percepção. Bas-

ta navegar um pouquinho pelas capas dos principais sites de variedades e 

jornais brasileiros, os responsáveis pelas maiores visitações no meio web. 

As mulheres ocupam os espaços de segunda ou terceira ordem, as matérias 

são sempre relacionadas a assuntos de “mulherzinha”, assuntos sem impor-

tância e que nunca colocam a mulher em situação de destaque. Nas áreas 

de esporte, raramente há algo de relevância com atletas mulheres. A mulher 

é desrespeitada e muitas vezes, nesses espaços, tratadas como objeto. Na 

TV, sempre há a “moça” do clima! Informação que qualquer pessoa pode 

apresentar! (Participante anônima, 2016) 

Alguns dos textos também mostram um desenvolvimento de uma conclusão do que 

acontece na mídia: 

Acredito que mídia separa a representatividade da mulher em duas catego-

rias. A mulher representada para própria mulher e a mulher representada 

para o homem. A mulher representada pro homem é aquela mulher fetichiza-

da, a mulher do corpo objeto, sem voz, sem fala. A mulher das propagandas 

de cerveja, das revistas masculinas. E a  mulher representada para mulher  

é aquela mulher perfeita, ‘fitness’, maquiada, na moda e etc. Falar de moda 

e de dieta não é um problema, o problema é SÓ falar disso. (Participante 

anônima, 2016)
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Em filmes no geral as mulheres são personagens rasos, sem muitas face-

tas, desejos e defeitos reais. Falta diversidade na representação de mulhe-

res, não só visual, já que o padrão são mulheres magras e brancas com 

pouquíssimo espaço para mulheres negras, gordas, deficientes, asiáticas. 

Falta representatividade de mulheres que fujam do estereótipo de gênero 

feminino, mulheres lésbicas, transgênero, agênero, assexuais. (Participan-

te anônima, 2016)

Um número considerável das mulheres falou sobre a representação em filmes, inclu-

sive graduadas em cinema: 

As mulheres no cinema blockbuster, hollywoodiano e de grande bilheteria difi-

cilmente são personagens realmente complexos. Que passaram por traumas 

que não envolvem a maternidade, ou com a dificuldade de ser uma “mulher de 

negócios” e conciliar a vida pessoal. 99% dos filmes a personagem feminina 

quando principal TEM que ter um relacionamento amoroso. Ou feliz ou destru-

tivo. Mas ela não pode estar bem sozinha. (Participante anônima, 2016)

Opinião de uma atriz que participou da pesquisa: 

Creio que o que falta também é idealizadoras mulheres. Roteiristas, diretoras, 

produtoras, compositoras. Sou atriz e te digo como é difícil encontrar persona-

gens femininas complexas, com material de sobra com que trabalhar. Muitas 

vezes ouvimos o tanto que Chico Buarque entende a alma feminina nas suas 

canções. Como se houvesse UMA alma feminina, como se todas nós pudés-

semos ser reduzidas a um modelo. Não é assim. Quando houver mulheres 

escrevendo mulheres para mulheres, será possível nos sentirmos mais repre-

sentadas. (Participante anônima, 2016)

Alguns dos trechos dos textos coletados na pesquisa servem para exemplificar um 

pouco da indignação existente entre as mulheres, que tem entre 20 e 50 anos, sendo 

que a maioria é universitária e se encontra na faixa dos 25 anos. Duas dessas mulhe-

res no total da pesquisa se opuseram a essas ideias citadas anteriormente, e relatam 

que se sentem representadas pela mídia, sim.
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3.4 Dados Estatísticos

A fim de exemplificar com dados estatísticos, cabe um capítulo para reflexão e análise 

com base em pesquisas que envolvem a mulher:

• Apenas 11,8% das cidades brasileiras têm mulheres como prefeitas (Central Mu-

lheres - TSE, 2014)

• 87% das cirurgias plásticas no Brasil são realizadas em mulheres (Central Mulhe-

res - SISAPS, 2013)

• Apenas 4% das 500 maiores bilheterias de Hollywood em 2012 foram dirigidas por 

mulheres (Central Mulheres - University of Southern California, 2013)

• No Brasil, 41% das pessoas acima de 16 anos conhecem um homem que já foi 

violento com a parceira (Central Mulheres - Avon, 2013)

• 78% das mulheres entre 16 e 24 anos já passaram por algum tipo de assédio na 

rua (Central Mulheres - Avon, 2013)

• 43% dos jovens já viu a mãe ser atacada ou sofrer violência (Central Mulheres - 

Avon, 2013)

• 48% das mulheres agredidas declaram que a violência aconteceu em sua prórpria 

residência (PNAD - IBGE)

• 61% das vítimas de feminicídio no Brasil são negras (Central Mulheres - IPEA, 2013)

A Inesplorato: Curadoria de Conhecimento também realiza pesquisas na área e dispo-

nibiliza alguns dos resultados:

• 10% das mulheres dizem ter algum distúrbio alimentar

• O feminicídio mata 15,52 mulheres por dia

• Apenas 7% dos cargos executivos são ocupados por muheres

• A obsessão com beleza atrapalha o desempenho sexual de 63% das mulheres

• 39% das mulheres acham que a melhor qualidade de uma mulher é ser mãe

• 38% dos jovens entre 16 e 24 anos acreditam que mulheres que têm relações se-

xuais com muitos homens “não são para namorar”.
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4 CULTURA, REPRESENTATIVIDADE E AUTOESTIMA

4.1 O cultural diferente do natural

“A natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que os mantém separados”, 

enunciava Confúcio, pensador e filósofo chinês, quatro séculos antes de Cristo.

A questão da diversidade cultural sempre foi pauta entre historiadores, filósofos, via-

jantes, religiosos. Desde a Antiguidade as diferenças de costumes e hábitos eram 

visíveis, causavam estranhamento, e tentavam ser explicadas. Vários pensadores 

tem relatos de comparações entre povos, gêneros, hemisférios, tipos de casamentos, 

raças, costumes, entre outros, e muitos desses pensadores acreditavam ser caracte-

rísticas inatas do ser - nórdicos são mais inteligentes que africanos, ou alemães são 

melhores na mecânica, judeus são avarentos e bons negociantes, enfim, as caracte-

rísticas independem da influência do meio em que ele se insere; outros pensadores 

perceberam que as diferenças entre comportamentos se dão, justamente, pelos dife-

rentes meios que se inserem, ou seja, diferenças genéticas não são determinantes 

das diferenças culturais, o antropólogo Felix Keesing disse “[...] qualquer criança hu-

mana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início 

em situação conveniente de aprendizado”.

A mesma questão pode ser dirigida às diferenças entre homens e mulheres. Biolo-

gicamente, os gêneros se diferenciam, mas não pode ser afirmado que os compor-

tamentos deles se diferem por conta desse aspecto. Por exemplo, é observado e 

comprovado por antropólogos que muitas atividades atribuídas às mulheres em uma 

cultura, são atribuídas aos homens em outra. A divisão sexual do trabalho é fruto da 

cultura, assim como a conduta de meninos e meninas, porque são educados de for-

mas diferentes, ainda que na mesma cultura, ou seja, não é uma questão hormonal.

Em 1871, Edward Tylor, antropólogo britânico, definiu cultura como sendo todo com-

portamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética. A 

partir dessas premissas, pode-se dizer que o ser humano tem uma característica 

“plástica”, termo usado na física para classificação de materiais, mas que o significa-

do pode ser aplicado a seres humanos, nesse caso, seria a propriedade de um corpo 

mudar de forma quando submetido a alguma força.

Esse conceito pode ser aplicado ao tema do projeto, considerando que os seres 
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humanos se comportam de uma maneira específica, lidam com as mulheres e com 

seus corpos de um certo modo, tem valores patriarcais. Isso acontece porque essa 

mentalidade foi construída socialmente, as pessoas aprenderam a ser e agir desse 

modo. Porém, definida a cultura como sendo algo aprendido, uma cópia de padrões, 

e teorias modernas dizem, justamente, que culturas são sistemas de padrões de 

comportamento socialmente transmitidos, pode-se dizer que é, sim, possível mudar 

o modo como mulheres são vistas e tratadas, seria uma questão de assimilar outro 

ponto de vista.

4.1.2 Cultura do estupro

“A prática não consensual do sexo, imposta por violência ou ameaça de qualquer 

natureza. Qualquer forma de prática sexual sem consentimento de uma das partes, 

envolvendo ou não penetração, configura estupro”. Esta é a definição de estupro ba-

seada no texto “Cultura do estupro” da Carta Capital, escrito por Joanna Burigo. De 

acordo com o Código Penal, ele é classificado como o ato de “constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir 

que com ele se pratique outro ato libidinoso” (Art. 213 da Lei Nº 12.015/2009). Sendo 

“ato libidinoso” qualquer ação que tem como objetivo a satisfação sexual, não refere-

se somente ao ato sexual em si.

Dando seguimento ao assunto tratado no capítulo anterior, Denys Cuche em seu livro 

“A Noção de Cultura nas Ciências Sociais” (1999) fala: “[…] A noção de cultura se 

revela então o instrumento adequado para acabar com as explicações naturalizantes 

dos comportamentos humanos. A natureza, no homem, é inteiramente interpretada 

pela cultura”. Pode-se concluir que os comportamentos sociais não são “naturais”, 

mas sim culturais, são aprendidos e propagados.

Desde 1970, com a chamada segunda onda feminista, o termo “cultura do estupro” 

começou a ser utilizado a fim de dar nome às condutas, sutis ou não, que silenciavam 

e diminuíam a violência sexual contra a mulher. A palavra “cultura” nesse termo se 

refere justamente ao fato dessas condutas não se enquadrarem em comportamentos 

naturais ou normais.

Segundo uma pesquisa do IPEA em 2014, mais de 50% dos estupros sofridos por 

crianças e adolescentes foram praticados por pessoas conhecidas, como pais, pa-
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drastos, namorados e amigos. Em adultos, os estupros praticados por conhecidos são 

quase 40% dos casos.

Existem comportamentos relacionados à cultura do estupro, como foi citado no texto 

“Como assim cultura do estupro?”, por Letícia Medeiros, cientista política formada 

pela Universidade de Brasília, o assédio sexual, que seriam todas as formas de abor-

dagens diárias dos homens em transportes públicos, nas ruas, no ambiente de tra-

balho, entre outros; o desrespeito ao “não”, quando a mulher é coagida a dizer “sim”, 

a sua posição contrária ao que está sendo proposto é visto como “jogo de sedução” 

e acontece uma insistência e violência até que a resposta seja “sim”; a objetificação 

da mulher, tema principal do presente projeto, que seria quando o papel da mulher é 

mostrado como sendo unicamente satisfazer e despertar o desejo sexual no homem, 

nesse caso, a mulher recebe olhares não como sendo um indivíduo, mas um objeto 

a ser apreciado; e a relativização da violência contra a mulher, o único crime em que 

a vítima é julgada junto com o estuprador, as denúncias não são legitimadas logo de 

início como em casos de roubo, por exemplo.

4.2 Representatividade e autoestima

Os conceitos de representatividade e autoestima são fluidos e podem ser considera-

das construtos sociais, são frutos de relações sociais de participantes em uma cultura 

ou sociedade que pensam de uma determinada forma, tem suas regras específicas e 

suas organizações.

O termo “si mesmo” foi definido por William James (1892), um dos fundadores da 

psicologia moderna, como o conhecimento que o indivíduo tem de si próprio. Esse 

conhecimento poderia ser dividido em dois elementos: a autoimagem e a autoestima. 

A autoimagem seria um componente descritivo e a autoestima, valorativo.

Juntamente com esses dois termos, outros dois são utilizados de forma semelhante 

em relação à sua significação: autoconfiança e autoaceitação, apesar de serem utili-

zadas muitas vezes como sinônimos de autoestima, existem algumas diferenças de 

uso. Potreck-Rose e Jacob (2006) falam de autoconfiança como sendo a consciência 

e convicção que um indivíduo possui de ser capaz de realizar algo, sendo diferente da 

autoestima pois essa envolve um conceito mais amplo, podendo incluir, por exemplo, 

as próprias qualidades. Já quando é falado de autoaceitação, a ideia é a de aceitação 
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plena, por inteiro, no sentido de receber e aceitar a si mesmo, as próprias fraquezas 

e erros. Os três termos, autoestima, autoconfiança e autoaceitação caminham numa 

mesma orientação e frequentemente se influenciam entre si.

A representatividade pode ser compreendida como a qualidade de alguém ver-se e 

sentir-se contemplado com a presença de determinados atores, com os quais se iden-

tifica, em determinados ambientes. Pode-se dizer que é a experiência de se enxergar 

e se ver no outro, sentir-se pertencente a algo, e tem seu valor medido pela quantida-

de e qualidade da informação passada.

Existe um teste chamado Teste Bechdel que é um tipo de avaliação decisiva para jul-

gar a presença de mulheres em filmes, analisando justamente a quantidade e a quali-

dade dessa representação. Originou-se dos quadrinhos “Dykes to Watch Out For” em 

1985, de Allison Bechdel. Um filme é aprovado ou não no teste depois de responder 

três simples perguntas: a primeira, “há duas ou mais mulheres na obra que possuem 

nomes?”, a segunda, “elas falam uma com a outra?”, e a terceira, “elas falam uma 

com a outra sobre um assunto que não seja um homem?”. É notável a quantidade de 

filmes que não passam no teste, que não analisa se os filmes são feministas ou se são 

bons filmes, apenas verifica se há presença feminina e se elas estão envolvidas com 

assuntos que não sejam homens. 

Shrek, Pulp FIction, Transformers, Piratas do Caribe 1, 2 e 3, Homens de Preto, India-

na Jones, Senhor dos Anéis 1, 2 e 3, Toy Story, X-Man, e De Volta para o Futuro, são 

alguns exemplos de filmes que não passaram no Teste de Bechdel e que chegam a 

ser insignificantes perante a lista completa.

Como tem sido exposto no trabalho, as representações da mulher na mídia criaram 

um padrão de beleza. Independente de como sejam os corpos, as peles e os tipos de 

cabelo, o padrão de beleza é o mesmo. Esse padrão é imposto como o “bonito” desde 

a infância, e consequentemente, pessoas que não estão dentro desse padrão, a maio-

ria, não são representadas. Quando não existe representação, inicia-se e perpetua-se 

uma ideia de que algo está errado com o próprio corpo. E é nesse ponto que entra a 

autoestima, a autoimagem, a autoconfiança e a autoaceitação.

O processo de desconstrução do que foi aprendido é diário e árduo, visto que está em 

questão o valor que a mulher acha que ela possui, e que diversas vezes é baseado no 

que está internalizado nela por conta da mídia.
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4.2.1 A falta de tato diante do desigual 

Nesse capítulo cabe destacar o texto “Indelicadezas perante o diferente”, de Nina 

Grando, criadora e editora-chefe da revista online Ovelha, que inicia sua publicação 

dizendo:

Hoje meu dia começou com um cara da Sabesp interfonando no meu aparta-

mento para ver o relógio da água. Na saída, já com o pé pra fora do prédio, 

ele diz: “só uma curiosidade: sua mão assim é acidente ou de nascença?”. 

Ela segue o primeiro parágrafo escrevendo: “Ele nunca mais vai me ver na 

vida. Nunca mais. É esse o tipo de pergunta que se faz a uma pessoa que 

acabou de conhecer e que muito provavelmente não verá mais? Será que a 

pessoa acha mesmo que perguntar isso é o mesmo que perguntar as horas, 

ou se vai chover? Eu ainda me surpreendo com a falta de tato das pessoas. 

(Nina Grando, 2015)

Em seu texto Nina destaca que não importa o fato de ter cabelos coloridos ou tatua-

gens, o que chama atenção é o fato dela ter uma deficiência nas mãos. A autora, que 

tem 28 anos e confessa que ainda tem dificuldades em lidar com perguntas desse 

tipo, deixa bem claro que isso não é assunto para conversas, especialmente se forem 

desconhecidos.

Partindo do pressuposto que praticamente nenhuma mulher é devidamente represen-

tada, as mulheres que apresentam alguma doença visível ou deficiência, tem a sua 

autoestima duplamente ferida. Uma outra mulher escreveu um post anônimo numa 

rede social sobre o mesmo assunto. No início de seu texto a garota explica que tem 

uma doença de pele, dermatite atópica, e destacou: “Como é possível se auto conven-

cer de que aparência não faz diferença, se alguém que eu nunca vi na vida se sente 

na liberdade de invadir o meu espaço pra matar sua curiosidade egoísta?”.

A representatividade dessas mulheres é praticamente nula. Num vídeo que viralizou 

nas redes sociais durante um período desse ano, é mostrada uma menina americana 

de 10 anos, deficiente física, ganhando uma boneca. Quando a garota abre a caixa do 

presente, percebe que a boneca, assim como ela, tem uma prótese no lugar de uma 

das pernas. Ela agradece muito emocionada a empresa que construiu a boneca, a pe-

dido dos pais, com as palavras “Obrigada por fazerem uma boneca igual a mim”.
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4.2.2 A má representação e a não-representação (invisibilização) de determinados 

indivíduos na mídia

Conforme já mencionado, o papel da mídia como formadora de opinião social, tanto 

na esfera privada quanto na pública, é extremamente significativo. A importância da 

mídia mostra-se ligada diretamente à construção de valores sociais, culturais e até 

mesmo morais, que têm impacto nos espaços individuais e coletivos.

Nesse contexto, vê-se que a mídia, em seu discurso formador de opinião, preocupa-

se em reforçar um determinado padrão de beleza e a impor sua homogeneidade, de 

modo que as pessoas e os estratos que não se adequam a esse padrão são, muitas 

vezes, mal representadas ou invisibilizadas.

Assim, verifica-se que os indivíduos que divergem desse padrão, são obrigados a ten-

tar seguí-lo ou a conformarem-se e seguirem suas vidas de forma infeliz e socialmente 

excluídas ou pouco inclusas. Nesse ínterim, vê-se como notadamente alguns dos 

exemplos vivos dessa situação, as pessoas negras, gordas, indígenas e não-binárias. 

Esses grupos possuem representação deficiente ou não se veem de qualquer forma 

representados. Essa ausência total de representação as faz seguir acreditando que 

são “feias”, erradas, diferentes (de um modo negativo) ou que jamais corresponderão 

às estimativas do que é “ser belo” e aceito pela e para a sociedade.

Para ilustrar essa situação, vê-se o exemplo das pessoas gordas, sobretudo as mu-

lheres, que se veem representadas de forma caricata, na qual, na maior parte das 

vezes, são ridicularizadas em papéis que transformam a qualidade de ser gordo em 

algo depreciativo. Nesse sentido, segue um trecho de Naumi Vasconcelos na revista 

Mal Estar e Subjetividade: 

A cultura contemporânea valoriza tanto a magreza, legitimada principalmente 

pelo discurso da biomedicina, que transforma a gordura em um símbolo de 

falência moral, com sérias consequências para a subjetividade dos que não 

se adaptam a esse ideal de corpo. Para muitos desses, a norma que os atira 

ao gueto de uma repulsa geral torna-se um peso, na alma, um refluxo sobre 

si mesmo de um corpo recusado. (Naumi Vasconcelos, 2004)
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A representação indígena, por sua vez, é inexistente nos meios midiáticos. Afinal, se 

se parar para refletir sobre o assunto, jamais conseguimos visualizar pessoas indíge-

nas desempenhando papeis na televisão brasileira que não aqueles ligados à própria 

condição de índio, de forma reducionista e estereotipada. No caso dos indígenas, 

principalmente, isso reflete, em parte, a própria ausência de representatividade des-

se grupo nas esferas públicas de poder. Para ilustrar essa situação, faz-se relevan-

te destacar o trabalho realizado pela pesquisadora Patrícia Bandeira de Melo, que 

no artigo “O índio na mídia: discurso e representação social”, fez uma análise das 

notícias publicadas em jornais impressos em Pernambuco relacionadas aos povos 

indígenas e concluiu: 

Os textos jornalísticos analisados nos permitem dizer que a representação 

social do indígena na mídia em Pernambuco, Brasil, se dá através de um dis-

curso popular, de acordo com a definição de Marcuschi, ou seja, é enfraque-

cido por verbos introdutores de opinião que não impõem força ao sistema de 

valores do discurso do índio, sujeito que assume, assim, a condição de fonte 

passiva dentro do discurso jornalístico. [...] O índio não é sujeito de seu dis-

curso e nem tem poder para construir sua própria história. Quem tem poder 

para fazer declarações e anúncios é a Funai, o Governo e a Igreja, reforçan-

do o discurso oficial e retirando dos índios o direito de se agrupar e reagrupar, 

enfim, de organizar seu discurso e ocupar espaço na imprensa de modo a ser 

sujeito ativo e verbalizar seu discurso. Isso nos leva a concluir que o espaço 

midiático reproduz as relações sociais da sociedade, com a classe dominante 

mantendo a força de seu discurso na imprensa e os grupos subalternos se 

mantendo à margem. Não seria a mídia também responsável pelo reforço de 

uma imagem estereotipada dos índios? Será que só é possível pensar na 

presença indígena numa “terra sem males”, distante da sociedade capitalis-

ta? Não seriam eles seres humanos apenas diferentes, capazes também de 

se articular com a sociedade de maneira mais ampla, inclusive como sujeito 

de sua própria história? (Patricia Bandeira de Melo)

No que diz respeito às mulheres negras, observa-se que estas enfrentam, também, 

uma representação deficiente e, em alguns casos, até mesmo a ausência de repre-

sentação. Quando presente, essa representação revela-se bastante problemática 

para a própria formação de identidade de crianças e pessoas negras em geral.

A imagem da população negra na mídia televisiva, por exemplo, é geralmente redu-
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zida ao desenvolvimento de papeis secundários, nos quais desempenham subem-

pregos, e reforçam estereótipos que a comunidade negra brasileira vem tentando 

combater (pessoas negras como objetos sexuais, como empregados domésticos ou 

criminosos, etc).

Nesse sentido, Sueli Carneiro ao tratar da representatividade da mulher negra na mí-

dia em seu texto “Mulheres negras e o poder: um ensaio sobre a ausência”, expõe de 

forma assertiva:

É preciso confrontar o peso da hegemonia da brancura nessa desqualifica-

ção estética das mulheres negras, que tem impactado a sua empregabilidade 

e a sua possibilidade de mobilidade social, além de impactar negativamente a 

sua capacidade de disputa no mercado afetivo. Além da reconstrução de um 

imaginário sobre as mulheres negras, capaz não apenas de reverter essas 

imagens de controle que as aprisionam, faz-se necessária a formulação de 

propostas que permitam a circulação igualitária das imagens das mulheres 

recortadas pela raça. Em síntese, urge que se proponham novas imagens 

para as mulheres negras brasileiras, que rompam com os paradigmas do 

passado e com as novas discussões midiáticas em que as imagens das mu-

lheres negras são, à sua revelia, revestidas de vernizes de modernidade, 

sem alteração na essência dos estereótipos consagrados. (Sueli Carneiro)

Já as pessoas não-binárias encontram uma latente ausência de representatividade 

nos meios televisivos e midiáticos em geral. A não compreensão da não-binariedade 

decorre principalmente da ausência de informação a respeito do tema.

Por fim, verifica-se que a tentativa de homogeneizar a população brasileira e de definir 

modelos para o “belo” e o “feio” esquece intencionalmente várias interseccionalida-

des, que sofrem com a opressão de uma mídia majoritariamente formada por padrões 

de beleza, de classe e de gênero.
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5 INTERVENÇÕES, COMPOSIÇÕES E INSTALAÇÕES

A partir dos anos 1960, novos espaços para a arte foram sendo utilizados. Ruas, as-

faltos, cruzamentos, mercados, muros, árvores, prédios abandonados, entre outros, 

começaram a incorporar as manifestações artísticas. Assim como os lugares não físi-

cos, como livros, rádio, televisão, também se tornaram suportes para a arte contem-

porânea, que a partir dessas variadas linguagens, atingiu uma escala urbana.

Com base no texto “Composição Urbana: surpreensão e fuleiragem”, por Maria Bea-

triz de Medeiros e Natasha de Albuquerque, as duas profissionais do Instituto de Artes 

na Universidade de Brasília, o projeto em questão se identifica como uma composição 

urbana, que é diferente de uma intervenção urbana, esta seria mais invasiva, “rasga, 

rompe e implanta o que, no espaço urbano, na internet ou no corpo, não cabe”, muda 

a lógica do ambiente.

Existe também o termo “interferência urbana”. As autoras dão como exemplo o go-

verno, que interfere na economia, ou alguém que interfere no pensar do outro, ruídos 

interferem na transmissão das emissoras de rádio, raios cósmicos podem interferir no 

funcionamento de equipamentos eletrônicos. 

Manifestações artísticas podem se enquadrar em intervenções e interferências, po-

rém o presente projeto se adequa no termo composição urbana. A obra compõe e 

decompõe o espaço, que antes era “x”, mas com a adição da manifestação artística 

“y”, ele se torna “z”. 

Um outro termo utilizado é “instalação”. Uma composição urbana pode se dar por forma 

de uma instalação, assim como uma instalação pode ser também uma composição. 

A instalação como manifestação artística contemporânea, necessariamente, deve dar 

ao espectador a possibilidade de interação, o público pode participar da experiência, é 

palpável, pode-se passar por dentro dela, por exemplo. Já a composição por si só pode 

ser exemplificada como um grafite num muro, ela compõe o espaço, porém não existe 

interação entre o corpo e um objeto concreto. As duas formas de arte tem possibilidade 

de serem montadas, desmontadas e remontadas em outros locais.

A composição urbana não é nada, ela pode ser tudo aquilo que, em espaços 

de circulação pública, renova o sentido cotidiano, ou seja, traz uma produção 

sensório-simbólica, re-produz o contexto, o lugar. Ela pode ser gesto, ação, 
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objeto, instalação, espetáculo, arquitetura, reflexão, ou simplesmente flexão: 

dobrar o lugar, criar dobras. Composição urbana pode ser denominada como 

Street Art, Arte Pública, Arte Urbana, Arte Ambiental, e inclusive não arte. É 

a produção sensório-simbólica do espaço social, podendo afirmar ou contra-

riar o próprio sentido de local, do local. A “obra”, muitas vezes apenas gesto, 

efêmera, ou melhor, mixuruca, depende dessa relação, pois qualquer “obra” 

é contaminada pelo lugar. “Obras” que criam grandes conflitos com os espa-

ços, muitas vezes, por sua radicalidade, são destruídas, outras sobrevivem 

por longo tempo se integrando totalmente no espaço. (Bia Medeiros, 2014)

5.1 Exposição

Em 1974, William Rubin, estudioso de arte, ao falar da sua concepção sobre a rela-

ção entre arte contemporânea e o museu, diz “Os museus nunca foram, e penso que 

jamais serão, o ambiente justo para as obras de arte. E não penso que as obras de 

arte sejam das mais interessantes quando são separadas de todo o tecido da vida”. 

Apesar de admitir que o museu é prático e bom pra história da arte, particularmente 

porque preserva as obras, criticou até mesmo a reabertura do MoMA em 1984.

Ele justifica o seu modo de pensar levando em conta a história das mudanças na re-

lação da arte com a sociedade, principalmente depois dos anos 1960, quando acon-

teceu uma ruptura com algumas convenções históricas e começaram novas práticas 

e valores estéticos. Analisava as obras antigas como peças que tinham funções es-

pecíficas, sua forma e sua abordagem, e deveriam cumprir papéis particulares em 

palácios e igrejas, por exemplo. Já quando se refere à arte moderna, a classifica como 

mais individualista, pela sua pluralidade de estilos, é menos coletiva e institucional, 

tornando o museu, edifício público e idealizado, nos dois casos, inadaptado às obras. 

William Rubin sugere, então, que se adapte o ambiente e maquie as evidências de 

que aquilo é um lugar público. Na ocasião de reabertura do museu, em 1984, ele es-

creve:

As salas serão, em média, um pouco maiores, mas não muito, pois estamos 

preocupados em preservar a escala e a intimidade que consideramos como 

justas para a arte moderna, que é essencialmente uma arte de pintura de 

cavalete. Um museu é um museu, e vocês não podem pretender que ele seja 
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um apartamento, mas o carpete tende a minimizar a impressão que pode ter 

o espectador de estar num grande lugar público. (William Rubin, 1984)

O espaço ou lugar que uma obra vai ocupar “contamina” a arte, faz parte da sua com-

posição, e a arte que acontece em espaços públicos toma numa nova proporção e 

estratégia, o público, o meio e a realidade fazem parte dela. Zalinda Cartaxo, artista 

visual, escreve:

A adoção dos espaços públicos imprime novas questões: a imperceptibilida-

de da obra de arte como tal, o artista-anônimo, a efemeridade da obra e a sua 

dissolução na estrutura-cidade. A cidade com sua dinâmica se converte num 

reflexo do mundo e o artista, atento a isto, utiliza-a como meio de reflexão das 

relações entre o sujeito e a realidade. (Zalinda Cartaxo, 2009)

5.2 Interação

Existiram inúmeras críticas, ao longo da história, às artes plásticas, assim como ao 

teatro, e de acordo com o filósofo francês, professor emérito da Universidade de Paris, 

Jacques Rancière, essas críticas podem ser resumidas em uma fórmula: o “paradoxo 

do espectador”, que talvez deva receber mais relevância do que o próprio “paradoxo do 

ator”. Esse paradoxo se explicaria basicamente pelo fato de que não existe teatro sem 

espectador. Esse espectador, no caso, se refere a uma pessoa que assiste a um espe-

táculo ou que presencia um acontecimento, tanto nas artes plásticas quanto no teatro.

Em seu livro “O espectador emancipado”, Jacques Rancière escreve sobre as mudan-

ças do papel desse espectador nas artes, e começa dizendo que existiam duas prin-

cipais razões para se acreditar que era fraco e ruim ser espectador. A primeira delas é 

o fato de que olhar é o contrário de conhecer. Existe um público que apenas observa 

o que está diante dele, não sabe e nem interessa o processo de produção da obra e 

nem a realidade por trás daquilo. E a segunda é que olhar é contrário de agir. Esse 

público, o que o autor chama de espectador, seria estático e passivo.

Tendo como base as duas razões acima, pode-se chegar a dois fechamentos diferen-

tes. Primeiro, as artes são coisas absolutamente negativas e ilusórias por impedirem 

o conhecimento e a ação, além de sustentar uma massa de ignorantes. Ou um se-
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gundo fechamento, que se estabelece na ideia de que precisa-se de outro teatro, algo 

novo, e dessa vez sem esses espectadores. Foi o que prevaleceu entre os críticos da 

mimese teatral, que explanaram que “sem espectadores” não se referia a um teatro 

vazio, mas a uma relação diferente entre a passividade e o acontecimento, que agora 

se daria através de um poder ativo, do drama, que quer dizer ação. No livro, o autor 

escreve “É preciso um teatro sem espectadores, em que os assistentes aprendam em 

vez de ser seduzidos por imagens, no qual eles se tornem participantes ativos em vez 

de serem voyeurs passivos”.

A princípio surgiram duas maneiras de se tratar esse “novo público”. De acordo com a 

primeira, é necessário extrair totalmente o espectador do encantamento estético e da 

ideia de identificação e empatia com a cena: “A este será mostrado um acontecimento 

estranho, inabitual, um enigma cujo sentido ele precise buscar. Assim, será obrigado a 

trocar a posição de espectador passivo pela de experimentador que observa fenômenos 

e procura causas”. Já a outra solução seria: “Será proposto um dilema exemplar, seme-

lhante aos propostos às pessoas empenhadas nas decisões da ação. Assim, precisará 

aguçar seu próprio senso de avaliação, da discussão e da escolha decisiva”.

Os elementos da linguagem teatral fazem parte e aparecem frequentemente na arte 

contemporânea, principalmente em instalações, interativas ou não, e performances. 

Os tipos de espectador, ou público, devem seguir uma mesma tendência, de ser reti-

rado do papel de observador que examina passivamente uma obra que lhe é apresen-

tada. Agora esse mesmo público tem noção de sua situação e vivência, e tem poder 

de discutir o que está sendo visto. É válido apontar que essas iniciativas de reforma 

do papel do espectador oscilam e se misturam frequentemente.

Segundo Guy Debord, escritor francês, conhecido principalmente por seu trabalho “A 

sociedade do espetáculo”, diz que o espetáculo é o reino da visão, e sua essência é 

a exterioridade. Voltando ao início do capítulo, o paradoxo do espectador então seria 

“Quanto mais ele contempla, menos ele é” (Guy Debord, 1992).

5.3 Registro

Os artistas descobriram que podiam explorar os corpos e os espaços, a noção de 

essência do meio, a existência de algo que conecta os espectadores e o ambiente, 

chamado pelo artista Richard Serra, de “estrutura agregadora”. No texto “Dispositivos 
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de registro na arte contemporânea”, de Luiz Cláudio da Costa, é mostrado que, depois 

dessa “descoberta”, vieram os filmes, e logo depois, o vídeo, com os dispositivos ele-

trônicos chegando no Brasil em meados dos anos 1970.

Essa produção e reprodução de imagens começou a ser incorporada em diversas 

manifestações artísticas, em ambientes exteriores, acontecimentos da vida social, e 

foi considerada, após críticas e estudos, uma forma de ver a arte como processo. As 

técnicas temporais e o tempo real da experiência da obra se tornaram estratégias de 

práticas artísticas, de acordo ainda com Luiz Cláudio da Costa, além da fotografia e 

o vídeo permitirem aos artistas a busca por referências e arquivamento destas, esses 

registros também servem como atualização da arte. Ou seja, essas imagens e vídeos 

não são mera documentação, elas fazem parte de um desdobramento dentro do pro-

cesso que é a criação de uma obra.

Os registros tem a capacidade de criar sua própria significação, pois viabilizam trans-

ferências, traduções, reproduções fora de galerias e museus, circulação de imagens, 

aparecimento e reaparecimento de obras ou performances, podem aparecer em livros, 

sites na internet, entre outros. Em cada lugar em que os registros aparecerão, eles 

terão formas de interpretação e sentido diferenciados, tendo assim, valores próprios 

e autonomia, de certa forma independentes do sentido da manifestação artística que 

retratam, e acabam tornando esses eventos impermanentes. Ainda no texto “Disposi-

tivos de registro na arte contemporâea”, Luiz Cláudio da Costa fala: 

São muitas as mudanças ocorridas nos valores do trabalho de arte quando o 

registro da imagem, a reprodução, a transferência e o deslocamento entram 

em jogo e criam redes diferenciadas de relações entre espaços, públicos, 

institucionais e privados, assim como agenciamentos entre sujeitos-criado-

res, sujeitos-espectadores, referidos a posições não fixas e transformações 

materiais e físicas entre suportes. (Luiz Cláudio da Costa, 2009)

Ao mesmo tempo, existem artistas e pesquisadores que acreditam no acontecimento 

da manifestação artística somente em tempo real, com caráter efêmero, sua significa-

ção teria sentido apenas naquele espaço e tempo específicos, ela só “existe” na hora 

da exposição.
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5.4 Site específico

Faz-se necessário comentar um termo que surgiu juntamente com os questionamen-

tos citados acima, mas que não necessariamente se aplica à composição realizada 

no presente projeto. O conceito de site specific, ou site específico, surgiu também em 

meados dos anos 1960, juntamente com os artistas que se incomodavam com as con-

dições de exposição de obras e o seu acesso somente em museus e galerias.

O termo se refere a manifestações artísticas que são criadas de acordo com um am-

biente específico ou que foram planejadas para um espaço determinado. Muitas ve-

zes essas manifestações são frutos de convites e estão relacionadas à tendência dos 

artistas contemporâneos a incorporar e transformar o ambiente. 

A obra Tilted Arc, de Richard Serra, de acordo com o artista, “foi elaborada para um lu-

gar específico, em relação com um contexto específico e financiada por esse contexto”.

5.5 Justificativa do local escolhido

Dentro da Universidade de Brasília, optou-se por quatro locais: a Faculdade de Tecno-

logia, a Faculdade de Saúde, o Instituto de Artes e o ICC Norte. Cada um dos locais 

escolhidos com uma particularidade.

O processo de escolha do local de realização da presente composição baseou-se 

no fato de que a Universidade de Brasília ainda enfrenta, em pleno século XXI, mui-

tas dificuldades em desconstruir e não reproduzir os reflexos da má representação 

da mulher na mídia, que constrói e reforça estereótipos de gênero constantemente. 

Dentro desses reflexos estão os constantes casos de violência de gênero no campus, 

Figura 09 - Tilted Arc, 1981 - Richard Serra
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sobretudo, recordando-se da morte da estudante do curso de Ciências Biológicas, 

Louise, no início do semestre, no Campus Darcy Ribeiro.

A violência de gênero reflete a cultura de objetificação da mulher na mídia, internali-

zada no imaginário da população brasileira, na qual a mulher é vista de forma super-

ficial, secundária e subserviente ao homem - conforme já demonstrado até então no 

projeto. Diversos fatores advém da ausência de representatividade plural e profunda 

da mulher na mídia, dentre eles, a violência e a desigualdade de gênero, assim como 

a formação de uma cultura do estupro.

Ademais, a Universidade de Brasília é um lugar de produção de conhecimento e, 

acima disso, é um local de formação de caráter para os estudantes, os quais, em sua 

maioria, fazem parte da parcela jovem da população. Deste modo, a realização da 

presente composição urbana na Universidade de Brasília possui um caráter didático 

e crítico, na medida em que procura atingir, também, essa parcela de estudantes que 

tem boa parte de seus valores construídos no ambiente acadêmico. 

A escolha da Faculdade de Tecnologia deu-se, principalmente, em razão do baixo 

número de mulheres nos cursos lá ministrados, tanto estudantes quanto docentes, 

que hoje são em média 23 professoras contra 175 professores do sexo masculino, 

motivo pelo qual pretendeu-se atingir uma parcela de mulheres que diariamente não 

tem representatividade nos espaços acadêmicos que frequentam. Por outro lado, ain-

da seriam alcançados os homens que possuem pouco, em regra, ou nenhum contato 

com o tema tratado na intervenção.

A Faculdade de Saúde foi escolhida pelo motivo inverso. Nesse local há grande quan-

tidade de mulheres nas disciplinas e cursos dos departamentos, a exemplo de Enfer-

magem e Saúde Coletiva. Pretendeu-se também atingir mulheres e homens de cursos 

cuja temática não se relaciona diretamente às questões de gênero.

Optou-se pelo Instituto de Artes (IdA), por sua vez, em busca de um retorno distinto 

em relação à interação e à parte artística da intervenção. Além disso, os alunos e as 

alunas de lá possuiriam uma maior compreensão acerca do que é uma composição 

ou inserção urbana, demonstrando possivelmente maior disposição em interagir com 

a obra e criticá-la.

Por fim, a escolha do ICC Norte encontra sua justificativa na grande circulação de pes-

soas, de cursos e semestres variados, fato que poderia atribuir uma maior pluralidade 

à população que poderia entrar em contato com o tema da composição proposta.
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6 CRIATIVIDADE

A etapa de pesquisa de referências visuais sobre intervenções, composições e insta-

lações revelou as inúmeras formas de “intrometer-se” no espaço, podendo, por exem-

plo, utilizar-se de algum elemento presente no ambiente e integrar algo novo; utilizar 

muros ou paredes para pintar, grafitar ou colar qualquer tipo de arte; inserir elementos 

estranhos ao ambiente; utilizar-se de pessoas e corpos performáticos; entre outras 

alternativas que cabem ao artista criador da manifestação e os seus objetivos.

Percebe-se nos exemplos acima a variedade de possibilidades de criação artística. 

Artistas como Oakoak, Clet Abraham, Eduardo Srur, Banksy, Levalet, são alguns ar-

tistas de rua conhecidos por sua criatividade e poder de elaboração de algo reflexivo 

e político.

Existem também artistas como o El Bocho, de Berlim, que é conhecido pela sua per-

sonagem Little Lucy, uma garota que está sempre atrás de seu gato com a finalidade 

de matá-lo. São uma série de desenhos de aspecto infantil que são espalhados pela 

cidade, cada um tem uma história diferente, mas o espectador já os reconhece e 

acompanha suas narrativas.

Figura 10 - Montagem com exemplos de composições
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6.1 Alternativas

Partindo do pressuposto que qualquer manifestação artística poderia ser realizada, as 

alternativas seguiram desdobramentos variados. Inicialmente, com o objetivo principal 

sendo atingir principalmente as mulheres, o processo de criação começou a ser pen-

sado pelo local a ser realizada a instalação.

A única saída encontrada para realizar algo que somente as mulheres teriam acesso 

seria expor no banheiro feminino. A partir daí, uma televisão seria construída e um 

espelho seria colocado dentro dela com a frase “É assim que uma mulher deveria ser 

representada”. A instalação seria colocada dentro do box dos banheiros femininos.

Porém existem contrapartidas nessa alternativa. A primeira delas é o espaço dentro 

do box e o que aquele ambiente representa. As mulheres não se sentem confortáveis 

dentro de um box de banheiro da universidade, desejam passar pouco tempo dentro 

dos mesmos, então não seria um local propício à reflexão. Surgiu também o questio-

namento do porquê os homens não poderiam participar da manifestação também.

Figura 12 - Alternativa 1

Figura 11 - Little Lucy, El Bocho

Figura 13 - Alternativa 2
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Uma segunda alternativa foi colocar um frasco grande de remédios em lugares es-

pecíficos da universidade com a chamada “Problemas com a representatividade?”. 

Dentro do frasco teriam cápsulas que quando abertas apresentariam uma bula com 

instruções e sugestões relacionados ao tema tratado no projeto.

Uma terceira opção seria trabalhar com áudios a partir de uma pequena caixa preta 

que reproduziria sons quando um botão fosse acionado. Acima da caixa a frase “Mu-

lher, aperte o botão em caso de desespero por falta de representatividade na mídia” 

estaria destacada, e os áudios traria frases de apoio, força, liberdade e empatia.

Outra ideia de alternativa que foi, superficialmente, concretizada, envolvia imagens de 

mulheres que não apresentam corpos, peles e cabelos dentro do padrão de beleza. 

As imagens dessas mulheres seriam proporcionais ou maiores do que os tamanhos 

reais, e estariam coladas no chão de espaços onde tem grande circulação de pessoas 

juntamente com a frase “Não pise em mim!”. O principal contraponto é o fato de não 

conseguir representar todas as mulheres nas imagens escolhidas.

Figura 15 - Alternativa 4

Figura 16 - Alternativa 5

Figura 14 - Alternativa 3
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A última alternativa que antecedeu a final, era uma tela de pequenos pinos, conhecida 

também como pin screen, de tamanho real, onde as mulheres poderiam imprimir seus 

corpos como eles realmente são e fisicamente interagir com a instalação. O principal 

obstáculo percebido foi o fato de não conseguir representar cores de pele e cabelos, 

somente o formato do corpo seria representado. 

Após a elaboração de algumas alternativas e leitura de textos provenientes das artes 

plásticas, uma observação relevante foi feita: deve-se tomar cuidado com os textos 

inseridos nas manifestações, eles não devem explicá-la ou interferir de forma a dire-

cionar a reflexão do espectador.

6.2 A Composição

A composição final, levando em consideração todos os textos e artigos lidos e apre-

sentados no presente trabalho, se deu em forma de uma crítica reflexiva sobre a 

representatividade da mulher na mídia, e como isso afeta a sua autoestima. Ao im-

pactar, inserindo um objeto estranho ao ambiente, e chamar atenção, caberá aos 

espectadores - homens e mulheres - tirar suas próprias conclusões e respostas. A ex-

plicação da manifestação artística acontecerá no projeto por se tratar de um trabalho 

de conclusão de curso.

A instalação consistiu em um manequim de frente para três televisões com um espe-

lho embutido em cada, as três empilhadas em cima de um móvel.

Com a dificuldade de criar algo que não deixasse de fora nenhuma mulher, o mane-

quim utilizado - mulher, branca, magra, alta, e irreal - não foi escolhido a fim de repre-

Figura 17 - Instalação exposta no IdA Figura 18 - Instalação exposta no ICC
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sentar todo o público feminino, mas sim, voltar a atenção para o fato de que ele não 

representa ninguém.

A TV é o principal meio midiático de representação, ela detém o poder de transmitir 

imagens, ideias e valores, influencia e tem capacidade de criar concepções, hábitos 

e costumes. Ela é quem dita as regras e mostra a verdade e foi capaz de fazer uma 

sociedade inteira depender de sua existência. 

O fato de se colocar um espelho no local onde essa “verdade” é transmitida aos es-

pectadores, é o que torna a instalação crítica. O que é mostrado agora, realmente é a 

verdade, refletida por um espelho.

E o que esse espelho reflete? Reflete o ambiente que aparece no cenário, as pesso-

as das mais variadas formas, cores e expressões, a ideia de tempo correndo, carros 

transitando, o fluxo de estudantes, professores e servidores.

Mas o espelho reflete também o manequim, que traduz a mulher como objeto, mostra 

o seu vazio diante da TV, inclusive, da forma que as TVs foram expostas, fragmenta 

o seu corpo. E finaliza criticando o fato de o manequim também ser a realidade, afinal 

está sendo refletido, assim como os carros, as pessoas reais e o cenário, ele expõe 

a mulher como escrava daquilo que vê na televisão e é imposto todos os dias de sua 

existência, até mesmo antes de seu nascimento. Mesmo o manequim não represen-

tando a mulher brasileira real, ele representa onde essas mulheres devem chegar, de 

acordo com a sociedade.
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7 MATERIAIS E TECNOLOGIA

Foram utilizados três aparelhos de televisão antigos. Em dois deles foi retirado o tubo 

e toda a parte que se encontrava dentro da casca da TV, a fim de deixar um espaço 

para o encaixe do espelho, além de deixá-la mais leve para o empilhamento. Após 

esse primeiro procedimento, se encontravam dois aparelhos de TV abertos e vazios, 

e um terceiro fechado, pronto para o encaixe dos espelhos.

Os espelhos foram comprados e cortados nas dimensões exatas para caber dentro 

das TVs. Primeiramente eles foram colados por dentro da casca frontal com cola de 

silicone; depois de secos, foram fixados com pedaços de resto de compensado, que 

foram presos com parafusos a fim de melhorar a estabilidade do espelho dentro das 

TVs quando estas estivessem empilhadas. Na terceira TV, que não pode ser aberta, o 

espelho foi fixado somente com fita duplaface.

Além das três televisões e três espelhos, um móvel de madeira foi coberto com papel 

alumínio com o propósito de deixar os televisores na altura adequada para o objetivo 

da composição.

O último elemento utilizado foi um manequim feminino de corpo inteiro e cabeça, in-

teiramente dentro dos padrões de beleza. O manequim ficava em pé encaixado em 

uma base.

A TV mais pesada foi a primeira a ser colocada em cima do móvel, a segunda televi-

são foi colocada por cima desta com ajuda de fita dupla face para aumentar a segu-

rança e equilíbrio dos televisores. O mesmo foi feito com a terceira televisão.



42

8 EXPERIMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO

A manifestação artística em forma de composição urbana e instalação aconteceu na 

Universidade de Brasília nos dias 16, 17 e 20 de junho de 2016. Em todas as exposi-

ções foram feitos registros de vídeo.

A primeira exposição aconteceu no ICC Norte, no espaço conhecido como “Ceubi-

nho”, por volta das 15h. A instalação foi montada no centro do local, de modo que 

pudesse alcançar o máximo de pessoas que circulariam pelo lugar. O ICC Norte e o 

Ceubinho são lugares considerados plurais por conta da grande variedade de cursos 

e atividades que acontecem no local. Os indivíduos que transitam por esse espaço 

são de faixas etárias consideravelmente diferentes, se encontra desde calouros até 

professores e servidores idosos, o público apresenta interesses variados, principal-

mente pelo fato de que a maioria dos cursos, de alguma forma, tem alguma disciplina 

ou algo a ser tratado no local. O fato das principais empresas juniores se instalarem la 

também atrai pessoas de dentro e fora da universidade.

A composição ficou exposta até as 19h, e conseguiu envolver também os estudan-

tes de cursos noturnos, que tem outro perfil se comparados aos estudantes diurnos. 

Ainda na hora da montagem houve a interceptação de um aluno mostrando muito 

interesse, perguntando do que se tratava e elogiando.

A interação das pessoas que passaram por lá foi considerável se comparada aos ou-

tros locais escolhidos, pode-se dizer que a instalação não passou despercebida pela 

grande maioria dos indivíduos. Foram tiradas inúmeras fotos, tanto no espelho quanto 

fotos da instalação inteira, alguns interagiram com o manequim, a cumprimentavam 

e abraçavam. Outros ficaram parados durante um tempo observando e tirando suas 

próprias conclusões, e ouviu-se comentários desde “Nossa, isso ta muito massa!”, 

“Olha, isso com certeza é TCC de alguém”, até expressões de dúvida e incômodo. A 

filmagem foi feita de forma discreta a fim de não interferir nas reações dos especta-

dores. 

No dia 17 de junho, a intervenção aconteceu na Faculdade de Tecnologia, aproxima-

damente das 8h às 13h. Percebeu-se logo no início que a atmosfera do local divergia 

do ambiente do ICC Norte: os alunos falavam muito sobre suas notas e provas finais,  

eram em sua maioria homens e o local já estava cheio por volta das 7h30. Muitos 

alunos passavam pela instalação enquanto conversavam com outros alunos, assim 
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como aconteceu no ICC, porém a composição não mudava o assunto da conversa e 

muitos deles a percebiam, mas não comentavam nada. Alguns poucos tiraram fotos, 

foram ouvidos comentários que mostravam o completo desentendimento do que es-

tava acontecendo, junto com uma certa falta de interesse e paciência. Um grupo de 

servidores parou no local e pareceu estar analisando como as televisões estavam 

fixadas uma na outra, assim como os espelhos na parte interior.

A composição deu continuidade no dia 20 de junho pela manhã no Instituto de Artes 

(IdA), entre 10h e 12h30. A instalação foi feita na parte de fora do instituto a fim de al-

cançar também pessoas que passariam pelo Banco do Brasil, Café com Letras e pelo 

Restaurante Universitário. A interação foi semelhante a que aconteceu no ICC Norte, 

o ambiente é consideravelmente mais aberto a manifestações artísticas e parece não 

causar nenhum tipo de estranhamento. Muitas pessoas pararam e interagiram, tiran-

do fotos e fazendo brincadeiras e soltando comentários como “Ai, vamos lá? Quero 

ver, adoro TV, adoro espelho”. Infelizmente o local não foi o mais adequado por conta 

de pouco fluxo de pessoas no horário.

Por último, a exposição foi realizada na Faculdade de Saúde, no mesmo dia 20, por 

volta de 13h com duração até as 15h. O caso da Faculdade de Saúde se assemelha 

ao que aconteceu na Faculdade de Tecnologia: pouca interação e atmosfera mais vol-

tada aos estudos. Mesmo com a maioria do público sendo feminino, a interação dos 

espectadores com a instalação foi mínima. Muitos estudantes passavam sozinhos e 

apenas olhavam, não demonstrando nenhum tipo de sentimento, outros fingiam não 

ver, alguns acompanhados, mostravam estranhamento e viravam a cabeça para con-

tinuar olhando, mas não interagiram nem se mostravam abertos a parar e refletir.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da composição urbana realizada, pode-se concluir que a integração entre 

temas do design, das artes e das ciências sociais fez com que fosse possível chegar 

a um resultado satisfatório de acordo com os objetivos e propostas do projeto. Além 

de ter contribuído para o entendimento de alguns conceitos e evolução da alternativa 

final, a investigação teórica foi fundamental e pode-se dizer que foi a essência e base 

do projeto, que teve inúmeras alterações ao longo do processo de criação 

Durante todo o desenvolvimento do projeto teve-se consciência de que a manifesta-

ção artística não iria solucionar os problemas de falta de representatividade, autoes-

tima, objetificação das mulheres e invisibilização de outras. Porém com a provocação 

da instalação realizada, pode-se dizer que a proposta do trabalho foi atingida, cada 

espectador que passou pela composição na universidade, teve um minuto de incômo-

do e desconforto sobre o tema abordado, de forma positiva ou negativa, cada um teve 

a sua vivência individual de reflexão.

A experiência de modificar e compor um espaço é extremamente interessante. Existe 

uma grande expectativa ao planejar o ato, prever comportamentos, imaginar possibi-

lidades de interação, tendo em vista que qualquer tipo de conduta pode ocorrer. Após 

montada a instalação, ouvir comentários, presenciar expressões e observar reações 

à distância são gratificantes e surpreendentes.

Por fim, pode-se dizer que um dos pontos mais relevantes do projeto foi entender 

as mudanças e os novos conceitos que envolvem a arte contemporânea. A ideia de 

poder utilizar-se de qualquer espaço e torná-lo um ambiente artístico, o fato de ter 

espectadores ativos que fazem parte de instalações ao reagirem à elas, e saber que 

diariamente o mundo participa de manifestações e se envolve nos pensamentos e 

ideais de artistas das mais variadas vertentes, são fatores estimulantes que provocam 

o desejo de continuar “intrometendo-se” nos espaços públicos.
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