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“P.S.: Escrever em Absurdez faz causa para poesia

Eu falo e escrevo Absurdez

Me sinto emancipado.”

Manoel de Barros



Resumo

Este estudo dedica-se a analisar os retratos de travestis produzidos por Virgínia de Medeiros na

produção artística do Studio Butterfly, tendo como base a teoria do retrato fotográfico para refletir

sobre a importância histórica e sociopolítica da temática e deste trabalho como um todo. O

objetivo é compreender o processo de criação e a ousadia da proposta realizada conjuntamente

com as transgêneros fotografadas, uma vez que a artista se envolve a ponto de investigar as

relações que se constroem com elas no dia a dia do estúdio fotográfico. Pretende enfatizar a

relevância temática da obra como proposta da exposição do estúdio e dos retratos posados para a

fotógrafa. Além disso, a análise de detalhes do projeto artístico revela o envolvimento na

experiência vivida durante a captação da alteridade do sujeito trans em foco. A compreensão da

temática destes retratos no contexto da arte contemporânea, nos novos estudos da história da arte

a partir das questões políticas advindas do campo das imagens, circunscreve o empenho

pedagógico da área para promover a arte educação nas exposições.

Palavras-chave: Fotografia; Retrato; Transexualidade; Alteridade; Virginia de Medeiros



Abstract

This study is dedicated to analyzing the portraits of transvestites produced by Virgínia de

Medeiros in the artistic production of Studio Butterfly, based on the theory of the photographic

portrait to reflect on the historical and sociopolitical importance of the theme and of this work as

a whole. The objective is to understand the creation process and the boldness of the proposal

made together with the transgenders photographed, since the artist gets involved to the point of

investigating the relationships that are built with them in the daily life of the photographic studio.

It intends to emphasize the thematic relevance of the work as a proposal for the exhibition of the

studio and the portraits posed for the photographer. In addition, the analysis of details of the

artistic project reveals the involvement in the experience lived during the capture of the otherness

of the trans subject in focus. The understanding of the theme of these portraits in the context of

contemporary art, in the new studies of art history from the political issues arising from the field

of images, circumscribes the pedagogical commitment of the area to promote art education in

exhibitions.

Keywords: Photography; Portrait; Transsexuality; Alterity; Virginia de Medeiros.
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1. Introdução

Esse trabalho investiga as fotografias que compõem a obra Studio Butterfly, um experimento

artístico que envolve algumas etapas, demonstrando seu processo antropológico que a distingue

como posição estética-ética. O projeto foi realizado na cidade de Salvador por um período de um ano

e meio, dentro de uma sala pequena em um edifício comercial, mais precisamente a sala 313 do

Edifício Sulacap, prédio de arquitetura art déco construído nos anos 1940 nesta capital baiana.

A obra produzida pela artista visual contemporânea Virgínia de Medeiros teve coprodução

das participantes – todas travestis, termo que será debruçado adiante – num processo de desenvolver

a relação e a obra através do convívio e das trocas de experiências. Medeiros é uma artista

preocupada com o cotidiano, nascida em 1973 fora do eixo Rio-São Paulo, mais especificamente em

Feira de Santana, foi morar em Salvador em 1990 quando decidiu se graduar em Artes Plásticas pela

Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia/UFBA, onde se formou como mestra.

Atualmente vive e trabalha em São Paulo e sua produção artística se destaca por envolver uma

metodologia de imersão em um contexto de diversidade, onde tem contato com uma perspectiva de

gênero que a permite vivenciar, se reconhecer e aprender em outras condições de trabalho para

utilizar a fotografia, o audiovisual e as instalações como parte da sua poética.

A proposta da obra era permitir que as transgêneros participassem levando para a artista fotos

que eram registros pessoais, antigos e recentes, em momentos afetivos vivenciados com familiares,

amigos e amantes. Medeiros encontrava-se com elas em um estúdio , em que, através do processo de1

criação de um ambiente aconchegante e confortável, se transformou em um espaço repleto dessas

memórias fotográficas, emolduradas e penduradas nas paredes e, além delas uma poltrona — na qual

as convidadas sentavam, conversavam e eram fotografadas —, que foi nomeada de poltrona dos

afetos pela própria artista para a construção do contexto ideal de uma troca genuína e espontânea.

Toda a cenografia do estúdio foi baseada nos quartos das travestis na pensão em que algumas delas

residiam, principalmente de Rosana, a dona desta pensão, que infelizmente faleceu no processo da

pesquisa.

1 financiado pela Bolsa Vitae de Artes.



Figura 1: PROGRAMA RUMOS ITAÚ CULTURAL 2005/2006. Imagem da vídeo-instalação no Itaú Cultural São
Paulo.

Fonte: Site Prêmio Pipa, 2014.2

Neste local, as travestis vivenciaram e construíram uma relação de confiança e confidência

com a fotógrafa, contaram algumas de suas histórias e experiências que passaram até aquele

momento de vida e este conteúdo da obra foi registrado em vídeo . Como retribuição do que foi3

concedido por elas, Virgínia as fotografava, produzindo assim um ensaio e ao fim lhes entregava um

book, cujas as imagens foram aqui selecionadas para o estudo realizado.

Destaca-se neste ponto como a obra realizada pela artista incorpora mais de um tipo de

técnica: utilizando das fotos do acervo pessoal das participantes; das conversas gravadas em vídeos;

dos depoimentos da experiência compartilhada que foi vivida e das fotografias das travestis

realizadas pela própria artista. E torna-se necessário esse apontamento para evidenciar que esta

pesquisa propõe se debruçar sobre o impacto da compreensão total da obra, mas concentrando sua

análise visual nas fotografias realizadas por Medeiros, ainda que utilizando de outros aspectos para

comparação. Uma vez que a perspectiva condutora da pesquisa será a experiência dessas mulheres e

a agência presentificada nos respectivos corpos, que possuem potência política por ser e performar

resistência ao existir em uma sociedade de padrões que as invisibiliza.

3 É possível encontrar parte desses registros audiovisuais no canal do YouTube da Galeria Roesler, disponível em:
<https://youtu.be/nN5lFMAFXKE>.

2 Disponível em:
<https://www.premiopipa.com/2014/10/abertura-studio-butterfly-e-outras-fabulas-mostra-individual-de-virginia
de-medeiros/>



É importante perceber a variedade de pormenores e referências do trabalho da artista. A

principal dessas – e também título da obra – advém de Madame Butterfly ou M. Butterfly, uma

produção da Broadway do escritor David Henry Hwang que estreou em 1988, também foi produzida

cinematograficamente e dirigida por David Cronenberg em 1993). A peça e o filme foram inspirados

pela ópera de Giacomo Puccini, baseadas na história real do diplomata francês Bernard Boursicot e

de Shi Pei Pu, cantor da ópera de Pequim, ambos envolvidos em espionagem acusados pelo Governo

da França (WADLER, 2009). Na história, o personagem René Gallimard é apaixonado durante anos

por Song Liling, uma cantora de ópera e espiã chinesa, que se revela, ao fim, um homem, o que se

relaciona com a temática da obra. Em oposição, todo o processo de ressignificação onde o ato de

transgredir o gênero deixa de ser uma mentira, uma forma de enganar, de ocultar a realidade e passa

a ser, no Studio Butterfly, uma forma de se reconhecer, de se mostrar, de expor uma verdade sobre

essas pessoas.

Outro aspecto interessante aqui presente é a relação possível entre o título, Studio Butterfly, e

a temática da obra, pois em uma tradução livre seria Estúdio Borboleta, indicando um ser de vida

curta, a fragilidade do inseto que necessita passar por uma transformação para se tornar belo e poder

voar, se destacando no mundo natural. Conforme a artista:

A escolha do nome está ligado à natureza das borboletas, que, depois do nascimento, sofrem
mudanças radicais na aparência, cor e comportamento. Mais do que crescer, esses seres se
reinventam, passando por transformações que contribuem para sua sobrevivência, ao
contrário da maioria que se conforma com o corpo “dado”, ao uniforme, ao verdadeiro, as
travestis se permitem a metamorfose. E a experiência que vivi para o desenvolvimento desse
projeto foi muito intensa e enriquecedora. Transformadora também. (MEDEIROS, 2014: 93)

Há a necessidade de contextualizar que o Studio Butterfly, o qual este ensaio analisa, possui

como protagonistas mulheres transexuais brasileiras. A relevância dessa escolha decorre do fato de4

que o Brasil é o país que foi apontado como o que mais mata transexuais no mundo pela décima

segunda vez consecutiva no ano de 2020 (JUSTO, 2020). Ademais, também reside a contradição de

ser o país em que mais se procura e assiste pornografia com pessoas trans (GERMANO, 2016). Esses

dados são essenciais para compreender a importância do trabalho realizado por Virginia de Medeiros.

Acerca do tema central do projeto temos as definições construídas ao longo da história no que

tange a questão de gênero em termos científicos. De outro modo, a definição de travesti de acordo

com a ABGLT (2010) trata-se de:

4 Transexual é a pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo designado no nascimento. As pessoas
transexuais podem ser homens ou mulheres, que procuram se adequar à identidade de gênero. Algumas pessoas trans
recorrem a tratamentos médicos, que vão da terapia hormonal à cirurgia de redesignação sexual.



Uma construção de gênero feminino, oposta ao sexo biológico, seguido de uma construção
física de caráter permanente, que se identifica na vida social, familiar, cultural e interpessoal,
através dessa identidade. Muitas modificam seus corpos por meio de hormonioterapias,
aplicações de silicone e/ou cirurgias plásticas, porém, vale ressaltar que isso não é regra para
todas. Existe o grupo dentro deste segmento que se autoafirma ‘mulheres travestis’.
Atualmente, o termo travesti adquiriu um teor político de ressignificação de termo
historicamente tido como pejorativo. (Manual de Comunicação LGBT, 2018)

Torna-se necessário destacar que ao decorrer deste artigo será utilizado ambos os termos

como sinônimos, uma vez que são termos com históricos e definições que divergem e podem ser

utilizados para denominar o mesmo grupo social. Travesti é um termo político que mulheres

transexuais e transgêneras se apropriaram que já foi utilizado de modo pejorativo, mas que hoje é

utilizado como forma de resistência. E vale ressaltar que travestis são antes de mais nada mulheres,

sendo assim tornando possível serem referidas apenas com pronomes femininos, tratar uma travesti

no masculino é ofensivo e desrespeitoso.

Um aspecto a ser mencionado é a qualidade das imagens que estão sendo analisadas, por

questões que envolvem as limitações do contexto pandêmico e a inibição de contato por conta da

quarentena. Por conta disso, a pesquisa foi realizada de modo limitado e foi necessário apresentar as

imagens com qualidade baixa por não ter conseguido o acesso às reproduções das mesmas em

melhor qualidade. No entanto, o acesso às imagens com qualidade melhor foi realizado através dos

livros sobre a obra. Os retratos selecionados e analisados estavam disponíveis na internet através

sites que disponibilizavam os retratos em mosaicos, e assim foi possível recortá-los digitalmente para

exibi-los aqui.

1.1 Studio Butterfly

Pouco depois de concluir o mestrado, a artista se dedicou ao projeto de pesquisa “As

dobraduras da matéria: uma poética do metamorfismo no corpo das travestis”, contemplado pela

última edição do Programa Bolsa Vitae de Arte, esta que foi o alicerce para o desenvolvimento da

obra Studio Butterfly, visto que o financiamento da pesquisa através da bolsa viabilizou a montagem

do local: uma sala pequena alugada que funcionou por um ano e meio sendo cenário das entrevistas,

conversas e ensaios.

Inicialmente, o espaço do Studio Butterfly foi planejado como um ponto de encontro com as



travestis e desenvolvido com a cooperação delas. Este projeto, que se iniciou antes de ser estruturado

como obra, teve seu pontapé inicial quando a artista conheceu Rosana, a primeira travesti do qual

Medeiros lembra-se que teve contato, em uma pensão localizada em Salvador, como enfatizado pela

artista em entrevista ao Prêmio Pipa (2015). Esse primeiro passo possibilitou conhecer uma outra

experiência de vida e de socialização para, assim, produzir conhecimento através de seu trabalho.

A obra como um todo envolveu o desenvolvimento de relações, isto é, o projeto possui um

cunho antropológico categórico, principalmente por Medeiros escolher como temáticas para suas

pesquisas e sua produção artística que se distancia de sua realidade e que a faça experimentar novas

dinâmicas, além do contato com a alteridade - o sentimento de estranhamento presente em parte da

sociedade ao enfrentar a questão. A artista se envolve, se relaciona e se apaixona pelas

particularidades do imaginário desses sujeitos e, por isso mesmo, criou um ambiente para aproximar

o público, para que este sinta o que sentiu no contato com elas.

Figura 2: Studio Butterfly, 2006/2014, instalação (sala de leitura).

Fonte: Site Nara Roesler. 5

Em 2006 a obra foi selecionada para fazer parte de uma exposição itinerante através do

programa Rumos Itaú Cultural Artes Visuais, que ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Nas mostras, eram representadas réplicas da sala de ensaio, composta pelo vídeo depoimento, pelas

5 Disponível em: <https://nararoesler.art/artists/62-virginia-de-medeiros/>



fotografias de álbuns de família entregue à artista e pelo ensaio fotográfico realizado por Medeiros e

ainda o diário da artista como um livro que conta as histórias vivenciadas durante as poses para os

retratos.

Além disso, no mesmo ano a obra foi escolhida para fazer parte da 27ª Bienal de São Paulo:

Como Viver Junto, recebendo uma outra versão, sendo essa uma vídeo-instalação, composta por três

projeções coexistentes. Nesse segundo momento o livro ganhou uma edição de bolso, sendo

distribuído de forma gratuita. Adicionalmente, há uma publicação que foi utilizada de base para essa

pesquisa, que obteve apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia por meio da premiação no

Edital Setorial de Artes Visuais.

1.2 O Retrato

Algumas reflexões fundamentam a compreensão do retrato fotográfico, segundo Barthes:

A Foto-retrato é um campo cerrado de forças. Quatro imaginários aí se cruzam, aí se
afrontam, aí se deformam. Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo,
aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que
ele se serve para exibir arte. (Barthes, 1984: 27)

Quando é abordado o retrato, existe a importância de ressaltar a pose como seu principal

artifício, e por isso o retrato é um campo tão marcante tanto na história da arte quanto na história da

fotografia, uma vez que existe uma construção em toda fotografia, a escolha de objeto e

enquadramento, no entanto no retrato essa construção fica mais evidente pela pose. E assim como

Barthes pode elucidar, o retrato tem diversas facetas: existe a percepção própria sobre si, a externa

sobre si, a perspectiva de quem fotografa e a de quem se torna o objeto de arte. Além disso, o retrato

trata também do reconhecimento da face de alguém, humanizando e trazendo visibilidade para aquela

identidade social. Numa sociedade que exclui, oprime e extermina a posição da travesti, um ensaio

como este representa muito, pois é dar nome, características e torná-las alguém além de suas

identidades sociais, ao mesmo tempo que enaltece sua trajetória enquanto travesti e seu processo de

transição, pelo viés subjetivo.

Os retratos revelam em si um vínculo de confiança e troca entre Virgínia de Medeiros e as

participantes, todo o processo ao redor estabelece a relação de alteridade e confirmação da

identidade, o que resulta em uma dinâmica de oposição que se reforça simultânea. Um outro aspecto

desenvolvido pelo vínculo é de permissão e consentimento que se desenvolve entre elas para

construir intimidade necessária para o ensaio.

Para estudar imagens é necessário debater a intencionalidade e as escolhas que implicam a



criação de uma arte visual, principalmente quando o objeto em questão é a fotografia — uma

invenção que mudou a maneira como o homem via, quando o visível passou a significar algo

diferente. Entender isto é essencial para perceber como o modo que vemos as coisas são afetadas

pelo o que sabemos ou pelo que acreditamos. Não é observado apenas o objeto, mas sempre há a

relação entre as coisas e nós mesmos para ser vista. Nossa visão está continuamente ativa,

continuamente em movimento, continuamente captando coisas num círculo à sua própria volta,

constituindo aquilo presente para nós do mundo como estamos situados (BERGER, 1999).

Ao pesquisar sobre a história da fotografia, é imprescindível referenciar o trabalho de

Philippe Dubois, O ato fotográfico (1994). Essa obra possui uma importância notável por trazer à

tona diversas temáticas pertinentes para esta pesquisa. O autor se debruça sobre a fotografia ser ou

não uma representação do real quando discursa sobre o espelho do real, o que o conduz para o

raciocínio de que o espelho que a fotografia apresenta não é neutro e, portanto, de que há sempre um

recorte, uma escolha de enquadramento ainda que intenção seja a mimese.

Por último, nesse tópico da realidade na fotografia, o Philippe Dubois propõe a fotografia

como um traço do real. Ao acompanhar o conceito semiótico de índice e de referência, e ainda que

haja a consciência dos códigos presentes na fotografia de modo indiscutível, transmite-se o

sentimento do real. Assim sendo, a fotografia passa do inicial índice, em um segundo momento ela

pode se tornar parecida ao seu referente, o que seria ícone e assim adquirir sentido, ou seja, tornar-se

símbolo.

Seguindo essa linha de raciocínio, notamos a importância desses conceitos nas fotografias

apresentadas, uma vez que as mesmas são indícios do real, já que são representações visuais dessas

mulheres reais dentro uma perspectiva alegórica, que são as construções visuais que criam a temática

dentro do ensaio. Compreender essas nuances de possibilidade dentro da fotografia ampliam a

percepção, e em consequência a análise e interpretação da obra.

A fotografia é tão significativa como registro e evidência da realidade, quanto a materialidade

da memória. Desta maneira, é fundamental compreendê-la em sua complexidade, pois as imagens

produzidas por Medeiros são um registro da vida e experiência dessas travestis, mas também o

projeto como um todo apresenta a materialidade da memória, inclusive afetiva delas.

Outro aspecto conveniente de Dubois (1994) são suas considerações em torno da dualidade de

luz e sombra na formação das imagens. Desde o início, no momento de registro da imagem no filme,

no processo físico até a parte química de revelação ou impressão da fotografia, quando há a câmara



escura. Destarte, é possível compreender que existem os processos visíveis e ocultos na fotografia, o

que complementa a concepção de que a fotografia é fragmento do real.

Dubois também propõe a fotografia com uma técnica que se propõe a combinar o pensar e o

ser visto, o que então pode definir a categoria de sujeito. Sendo assim, ver, pensar e acreditar, são os

principais agentes nas atribuições de questionar os meios e os efeitos da representação. Estes agem

de acordo regularmente, mas também constantemente de modo invertido – negativo ou passivo, ou

seja, ser visto, não pensar, fazer acreditar.

As bases políticas e sociais do Brasil se tornam presentes na obra, pois tanto os rostos

escolhidos, quanto a maioria dos representados nos ensaios de Studio Butterfly são de pessoas

não-brancas, consequência do processo de miscigenação brasileira, tornando-se pertinente pontuar —

uma vez características sociais se acumulam: raça, classe e gênero — sinalizando para questões mais

complexas.

E o sincretismo religioso é outro aspecto presente no trabalho de Virgínia, ainda que não

tenha sido visualmente, uma vez que o objeto de vínculo entre ela e Jaciara, irmã de Rosana (dona da

pensão que proporcionou a artista conhecer as travestis e o contexto de vivência delas), foi uma

escultura de Maria Padilha, que era de Rosana, escultura essa que se queimou em um incêndio. Outra

figura é uma de Santa Bárbara/Iansã, que utilizou para presentear e deixar na pensão.

Destarte, a obra possui uma identidade inegável com a história, com as construções e

condições sociais das quais o Brasil está permeado: as questões de classe, raça, gênero,

colonialidade, religião, entre outras. E isso é importante, pois muitas dessas temáticas não aparecem

só no processo de construção, nos livros sobre a obra, mas também na concepção visual dos retratos

e do audiovisual.

A obra Studio Butterfly representa muito para quem observa e consegue acessar a afetividade

expressada em cada detalhe, desde a construção do espaço com os quadros, a poltrona e espaço de

escuta até os retratos aqui selecionados para análise. Virgínia de Medeiros lança-se na empreitada

que é descobrir o mundo, as vivências e as afetividades dessas mulheres, não disponibilizando lugar

e visibilidade, mas desenvolvendo a si mesma com as relações construídas no processo e lembrando

que todas as pessoas independente de gênero, sexo, cor, raça, classe, etc., tem o direito de amar, ser

amado e amar a si mesmas.

As imagens representam muito em si, por isso essa primeira parte da interpretação envolve

aspectos da história da fotografia. Mais adiante estas serão analisadas a partir da perspectiva da



fotografia como objeto de estudo da arte contemporânea, pois a obra é consequência do seu momento

e contexto histórico.

Compreender também a fotografia como parte da arte contemporânea, como a arte

contemporânea fundamenta as imagens e quais são as consequências disso na interpretação das

imagens fotográficas, é essencial nos passos conseguintes. Ainda que retratos são historicamente

presentes desde a pintura, um retrato fotográfico contemporâneo carrega consigo a perspectiva não só

do registro, mas também de produção artística conceitual.

Assim como Anne Cauquelin pode afirmar, a arte contemporânea traz em si a possibilidade

de que a fotografia seja apenas um dos dispositivos para representar e criar uma narrativa a partir de

diversas linguagens artísticas, além da fotomontagem:

A primeira utiliza meios de comunicação tradicionais: o correio, os envios postais (mailing)
como suporte de uma atividade artística livre, cujos princípios são o da figuração. Ou ainda
técnicas mistas como as que aliam nas instalações imagens de vídeo, de televisão e
intervenções pictóricas. Esses dispositivos fazem atuar as novas tecnologias de maneira
pontual e dentro de uma esfera definida como artística. A segunda prática joga com as
possibilidades do computador como suporte de imagens, mas, sobretudo, como instrumento
de composição. Outro universo é explorado a partir dos softwares; uma segunda realidade se
constrói pouco a pouco, enquanto se constrói também uma relação nova no processo da obra,
no ambiente social e na realidade virtual. (CAUQUELIN, 2005)

A obra Studio Butterfly teve o processo de entrevista filmado, além de ter as fotografias

antigas entregues expostas, e claro, os retratos que são analisados neste artigo, com intervenções

através de filtros e fotomontagens. Então é possível afirmar que a fotografia contemporânea se liberta

de que as imagens sejam apenas registros, mas são retratos que não receiam ir além disso, também

apresentando a intenção e a concepção artística.

Esse projeto possui em si diversas partes que o constituem, como já citado anteriormente, e é

relevante analisar o contraste entre as imagens das quais elas levam e que em carregam em si suas

memórias afetivas, também para entender a importância do afeto nas vidas das pessoas, mas

principalmente na vida da travesti que é preterida e excluída socialmente, e muitas vezes tem o amor

negado como direito.



Figuras 3 e 4: fotografias do acervo pessoal de Isabelle na infância

Fonte: Prêmio Pipa, 2015.

Essas imagens oportunizam que possamos visualizar como eram essas mulheres antes da

transição, quando eram crianças, adolescentes, e partir disso, fazer interpretação dessas fotos a partir

de um olhar direcionado, pode-se buscar nelas algum tipo de vestígio que apontasse a transição como

uma possibilidade, mas como a artista pede para participantes momentos de afeto essa leitura das

imagens se perdem, pois é possível observar uma pessoa envolta do amor, e ainda que o sentimento

não seja rotina por consequência das opressões, não quer dizer que não exista essa experiência nas

vidas delas. Medeiros com seu trabalho rememora que independente do seu lugar social o afeto

sempre pode ser construído, apesar do sofrimento sempre há quem possa dar espaço, escuta e amor, e

assim como Carlos Drummond de Andrade lembra em seu poema A flor e a náusea que até mesmo

uma flor pode nascer do asfalto:

“Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada
ilude a polícia, rompe o asfalto.” (ANDRADE. 1988: 14)

A transição é um processo de florescimento, de encontro pessoal, de crescer e romper nos

asfaltos, nos lares e em si mesma para as travestis. A transição transforma não só a pessoa trans, mas

o mundo à sua volta que precisa se integrar e acompanhar as mudanças que os rodeiam. Um

movimento transformador que rompe com as normas vigentes e muda as estruturas de dentro para

fora.

O processo de transição mostra-se imageticamente na obra de maneira notável, pois as

imagens em paralelo proporcionam a reflexão da importância desse processo, como a transição é

significativa como autorrealização e autoestima. Compreender e enxergar a si mesma é um processo

essencial, mas que por vezes passam despercebidos por pessoas cis. Além disso, o ensaio é um

momento de liberdade delas, onde podem ser elas sem medo e com orgulho de serem quem são, um



momento de fantasia, onde tudo é possível. A fotografia é historicamente definida como uma forma

de registro, e na obra de Medeiros isso também ocorre: é uma forma de que essas mulheres possam

ser lembradas por tudo o que vivenciaram e serem eternizadas em uma obra de arte, ainda que seja a

captura de um momento fugaz e que o ensaio seja conduzido através de uma ambientação fantasiosa.

Outro ponto importante a mencionar sobre a obra é a escolha da temática envolver retratos dos

marginalizados, assim como outros retratistas da História da Arte: Diego Velázquez com pessoas

com nanismo; Pieter Bruegel com deficientes visuais; Johannes Vermeer com empregados; ou até

mesmo o August Sander durante o nazismo fotografando alemães, que faz visualizar personas da

história a partir de uma nova perspectiva. Assim como Barthes (1984) afirma: a máscara é a

representação em seu sentido absolutamente puro, do enfrentamento das temáticas através da

perspectiva do olhar social, uma vez que “a sociedade [...] desconfia do sentido puro: ela quer

sentido, mas, ao mesmo tempo, quer que este sentido seja cercado de um ruído (como se diz em

cibernética) que o faça menos agudo” (BARTHES, 1984: 39).

Ao selecionar as imagens, foi decidido analisar os retratos das travestis, pois as mesmas

carregam em si a concepção de que as pessoas marginalizadas merecem ter acesso o direito ao

registro, a memória e a serem vistas como qualquer pessoa cis. Assim, promove a discussão e

reflexão do tema, que muitas vezes é negligenciado politicamente.

Figura 5: Fotomontagem com sobreposição de retratos de Isabelle na exposição Rumos Itaú Cultural.

Fonte: Artsy, 2015.6

6 Disponível em: <https://www.artsy.net/artwork/virginia-de-medeiros-isabelle-from-the-series-studio-butterfly-1>



A imagem de sobreposição de fotografias acima, com a foto da infância rente a um dos

retratos que a artista fotografou, apresenta a oportunidade de refletir sobre a memória ser um

momento importante na vida adulta e também do adulto ser o resultado daquela infância

experienciada. Possibilita, portanto, visualizar e refletir sobre o quanto “ser” é pauta na sociedade,

quais são os objetivos que se buscam quando é delimitado uma normatividade de comportamentos

não prejudiciais socialmente, como, por exemplo, transgredir as performances de gênero, tanto

quando crianças quanto pessoas adultas. Aparentemente, em algum momento foi determinado que

“ser quem se é” é uma violação dentro da normatividade cis.

A potência visual que é construída através da feminilidade das travestis é interessante também

pois enquanto elas afirmam querem estar acima de representação feminina, pois buscam mais que o

estereótipo, como responde Kelly (uma das travestis das quais conviveu no processo da obra) para

Medeiros quando a artista perguntou “qual mulher ela gostaria de ser?” e a mesma respondeu:

"Nenhuma. Quero ficar igual uma boneca, mona. Nariz de boneca, boca, olho, peito, bunda, cabelo”

(MEDEIROS, 2014), elas convertem-se em uma idealização feminina para além do usual dos

aspectos visuais, elas querem ser uma construção e tem orgulho de serem o que são.

Deste modo, é viável notar a importância e potencialidade presente em cada fotografia

produzida pela artista, como cada retrato carrega em si mais do que apenas uma história, mas

representa um conjunto de vozes no aguardo de serem ouvidas, do impacto social quando a

expressão artística presente em cada imagem torna-se a materialização do subjetivo, íntimo e também

do político.

1.3 Retratos fotográficos

Os retratos fotográficos produzidos por Medeiros possuem em si diversos conteúdos que

despertam temas importantes na história da fotografia, na política das imagens e no que essas

fotografias podem despertar no entendimento da temática retratada. Nessa primeira parte iremos nos

debruçar sobre a teoria da fotografia como referencial, para analisar posteriormente os retratos

selecionados.



Figura 6: Série de imagens do vídeo, Studio Butterfly.

Fonte: Site Prêmio Pipa, 2015. 7

A partir desse ponto é importante se atentar sobre o retrato na história da fotografia, para

dessa forma entender a relevância desta história no trabalho da artista, principalmente nas fotografias

produzidas pela mesma. Entre tantos aspectos para analisar nestes retratos, está o principal artifício

da fotografia: a pose – destacando como as modelos se expressam nas imagens realizadas pela artista

no Studio Butterfly e como são essas expressões nas fotografias trazidas pelas participantes de seus

acervos pessoais. Para entendermos a pose como principal artifício no retrato apresentamos o

esclarecimento de Annateresa Fabris:

Colocar-se em pose significa inscrever-se num sistema simbólico para o qual são igualmente
importantes o partido compositivo, a gestualidade corporal e a vestimenta usada para a
ocasião. O indivíduo deseja oferecer a objetiva a melhor imagem de si, isto é, uma imagem
definida de antemão, a partir de um conjunto de normas, das quais faz parte a percepção do
próprio eu social. Nesse contexto, a naturalidade nada mais é do que um ideal cultural, a ser
continuamente criado antes de cada tomada. (FABRIS, Annateresa. 2004; 36)

É necessário lembrar que além de um artifício e uma convenção social presente na fotografia,

a pose em retratos também é resultado de um processo técnico, pois o tempo de espera para a tomada

7 Disponível em: <https://www.premiopipa.com/2015/12/virginia-de-medeiros-lanca-livro-do-projeto-studio-butterfly/>



e suas condições limitadas de produção deram origem aos retratos forçados. Assim como o Barthes

afirma, existiram apoios para facilitar esse processo para quem posava:

(...) era preciso submeter o sujeito a longas poses atrás de uma vidraça em pleno sol;
tornar-se objeto, isso fazia sofrer como uma operação cirúrgica; inventou-se então um
aparelho, um apoio para a cabeça, espécie de prótese, que sustentava e mantinha o corpo, em
sua passagem para a imobilidade. (Barthes, 1984: 26)

Isto é, a pose é também um acontecimento histórico sustentado por diversos recursos que a

consolidou na fotografia. O que inicialmente era entendido como uma condição contextual tornou-se

um tipo padrão presente na maior parte dos retratos fotográficos, inclusive estando presente em fotos

até os dias atuais para os diversos tipos de retratos.

Toda a obra foi produzida com o intuito de elaborar a intimidade através da conexão entre artista e as

integrantes da obra, tornando a execução um processo mais particular e fazendo tanto resultado

audiovisual da obra quanto às exposições possuírem vestígios disso. E os retratos tornam visíveis que

há uma relação perceptível entre as fotos pelas diversidade de expressões, pela liberdade exercida em

cada pose e pelo vínculo que as minúcias da imagem podem revelar.

1.4 Análise de Imagens

A partir desse momento é pertinente debruçar sobre três das integrantes do projeto, das quais

foram selecionadas para análise dos retratos para colaborar com esse estudo e para que fosse viável

esse processo — já que no total são 16 travestis que tiveram contato com o projeto, apesar de apenas

11 terem sido fotografadas (MEDEIROS, 2014). Neste passo, conhecer um pouco de suas histórias,

personalidades e memórias individuais. Os nomes aqui apresentados são os mesmos expostos pelas

integrantes.

Isabelle, iniciou a transição aos 17 anos, ainda que sempre soubesse de sua transsexualidade,

e afirma que foi um momento de melhoria e mudança na sua autoestima - no passado, ganhara vários

carrinhos com os quais nunca brincou, se divertiu muito mais com as roupas de sua mãe escondida e

se inspirava na Thalia (protagonista das novelas mexicanas).

Rose conta como é sua experiência se prostituindo na rua, sua relação com a profissão, o

medo que tem de colocar silicone, sua trajetória com a mãe, a leveza com que leva sua vida e do seu

relacionamento amoroso com alguém que mora fora do Brasil.

Michelle Marry foi presidente da Associação de Travestis e Transexuais de Salvador

(ATRAS) de 1999 a 2005. Nascida em 1963 em Salvador, Bahia, onde sempre lutou para que



travestis, transexuais e profissionais do sexo tivessem seus direitos garantidos. Enfrentou diversas

vezes a polícia que trabalhava no centro da cidade de Salvador. Fazia visitas às casas de apoio que

prestavam assistência às pessoas vivendo com HIV/aids. Michelle sofreu muitas violências, tanto nas

ruas quanto na sua vida pessoal e, infelizmente, faleceu em 2005 (SANTOS, 2019).

As fotografias selecionadas foram de três participantes, arbitrariamente, pelas temáticas e

potencialidades representadas visualmente por Medeiros. No entanto, é válido ressaltar que todos

retratos possuem potência em sua visualidade e conteúdo.

É interessante entender esse processo para além do aspecto social, mas também histórico

existente para refletir sobre as leituras dos gestos e movimentação presente atualmente nos retratos

contemporâneos. Ao observar as imagens é importante perceber como a expressão gestual, corporal e

facial diz muito sobre os retratos e sobre quem é fotografado. Captar as particularidades presentes em

imagens fotográficas é um ponto essencial para a interpretação das imagens, como podemos observar

abaixo:

Figura 7: retrato de Isabelle fotografado por Virgínia de Medeiros

Fonte: Prêmio Pipa, 2015.8

8 Disponível em: <https://www.premiopipa.com/2015/12/virginia-de-medeiros-lanca-livro-do-projeto-studio-butterfly/>



A expressão facial da modelo do retrato acima diverge diretamente com o figurino: um boá

vermelho, acessório típico de festas e carnavais, eventos típicos de animação, diversão e folia. Existe

uma seriedade muito proeminente em sua expressão que atrai atenção, ainda mais que a sutil

melancolia em seu olhar que envolve e enclausura o observador. Importante aqui mencionar que

acessórios e apetrechos do ensaio fotográfico eram os mesmos dispostos para todas as integrantes,

onde elas podiam escolher quais e como os vestiriam. Esse detalhe torna a análise das mais densa,

considerando a contraposição presente entre os trajes, as expressões faciais, o enquadramento e

concepção visual como um todo.

Outro aspecto significativo é da importância presente no retrato na história da fotografia,

como isso possibilitou mudanças expressivas no que diz respeito a como os indivíduos enxergavam a

si mesmos e os outros a partir de poder enxergar, assim concebendo a sua existência através de uma

nova mídia: diferente de uma pintura que possui a concepção do artista sobre o que é visto, por mais

realista que seja; e diferente de um espelho por capturar um momento passado, assim como Barthes

afirma:

Ver-se a si mesmo (e não em um espelho): na escala da História, esse ato é recente, na
medida em que o retrato, pintado, desenhado, ou miniaturizado, era, até a difusão da
Fotografia, um bem restrito, destinado, de resto, a apregoar uma situação financeira e social _
de qualquer maneira, um retrato pintado, por mais semelhante que seja (é o que procuro
provar), não é uma fotografia. É curioso que não se tenha pensado no distúrbio, (de
civilização) que esse ato novo traz. Eu queria uma História dos Olhares. Pois a Fotografia é o
advento de mim mesmo como outro, uma dissociação astuciosa da consciência de identidade.
(BARTHES, Roland. 1984: 25).

É necessário também complementar como a fotografia foi e mostra-se uma forma de registro

e memória importante historicamente, assim como todas as outras obras de arte podem ser. No

entanto, ainda que uma fotografia possua em si uma construção visual e possa ser produzida de

diversas maneiras que a distanciam de uma realidade palpável, ela ainda possui em si uma

representação de um momento vivido.

É necessário levar em consideração aqui a imagem enquanto construção, porque imagens são

sempre um recorte de um momento e situação. Ainda que seja uma forma importante de fonte

histórica, é importante sinalizar que uma evidência possui em si uma ficção em si, como melhor

exemplo de uma imagem construída por quatro personagens que se cruzam, conforme elucida

Barthes.

Ao falar de registro e memória é inevitável não trazer a afetividade presente no conceito de

memória, até porque o trabalho concebido por Medeiros é sobre isso. O poder simbólico presente em



cada memória feliz, de afeto e amor vivido por essas mulheres que estão sempre vivendo

experiências de marginalização social e solidão. Ao escolher trazer essas imagens para o imaginário

social, reforça-se a ideia que mulheres transexuais e travestis, que vivem uma vida de preconceito,

discriminação e isolamentos, são pessoas dignas de amor e possuem sim, ainda que infelizmente e

muitas vezes não seja o habitual, vidas repletas de afetividade. E ao decidir trazer isso, a artista

promove uma discussão que corrobora o debate sobre humanização de pessoas marginalizadas

socialmente, tornando esse projeto muito potente politicamente. Em outras palavras, ao propor um

lugar de amor, confidência, confiança, trocas e acolhimento para travestis, a artista revoluciona, já

que a realidade das mulheres trans é a de enfrentamento constante de uma cultura machista,

misógina, transfóbica, elitista, dentre outros tantos preconceitos que infelizmente vigoram e são

rotineiros nas vidas dessas brasileiras.

É interessante dedicar a discussão sobre o conceito de poder simbólico de Pierre Bourdieu

que foi citado anteriormente, pois o mesmo proporciona nomear e classificar as consequências de

uma sociedade que possibilita conceber o mundo, conservá-lo ou condicioná-lo, transmitindo as

bases coletivas de construção do pensamento social. O poder simbólico viabiliza refletir o poder de

quem fotografa e quem é fotografado. Quais são as imagens que são vistas e possuem notoriedade.

A partir disso, podemos adentrar também na perspectiva de Chimamanda Ngozi Adichie

(2019) sobre o perigo de uma história única, para trazer à discussão sobre as pessoas que não estão

presentes nas obras de arte e literatura, em consequência na história como um todo. Refletir sobre

isso é extremamente necessário, uma vez que é lembrado que tudo que é aprendido é um recorte

contextualizado de uma parte da história e que não há apenas uma concepção sobre o que existe, e

essa reflexão pode converter a concepção que temos de tudo que já foi compreendido até então.

Para o aprofundamento sobre o privilégio do registro e consequentemente da memória será

utilizado o texto escrito por Luciara Ribeiro para revista Zum, produzido pelo Instituto Moreira

Salles. O texto em questão chama-se As Minhas Fotografias e aborda uma reflexão breve e acurada

sobre o privilégio do registro fotográfico: “O corpo eternizado no tempo é, além de um privilégio,

um poder.” (RIBEIRO, Luciara. 2021).

Ribeiro apresenta com precisão como existe uma hierarquia na representação visual, histórica

e acadêmica de quais histórias são compreendidas com a relevância de serem contadas, e, assim

como irei me debruçar sobre mais adiante, é de conhecimento comum saber de quais são as histórias

reconhecidas e apagadas. É imprescindível mencionar esse aspecto, pois há uma ideia política velada



culturalmente nisso, e por isso a representação da existência de grupos sociais excluídos possuem

poder como a autora afirma.

Outro aspecto relevante para este estudo é, sem dúvida, o do corpo transicionado. Ao serem

excluídas, as mulheres trans são destinadas à invisibilidade social e subjetiva. Para entender essa

questão, se faz necessário refletir acerca da divisão impositiva binária estabelecida hierarquicamente

na sociedade (branco/não-branco, rico/pobre, pessoa sem deficiência/pessoa com deficiência,

homem/mulher, cis /trans, heterossexual/homossexual).12 Essa dualidade é uma estrutura que

fortalece arquétipos, determinando assim o padrão relativo ao que é considerado “normal” e/ou

“neutro”, enquanto, do outro lado, um que, por ser considerado diferente e se destacar desse padrão,

sempre sofre com as mazelas violentas da discriminação — uma vez que essa divisão segue sendo

fortalecida socialmente pela colonização, religião, política e até mesmo pelo Estado a partir de suas

leis (Haraway, 2004).

Assim sendo, é possível ponderar sobre a importância política da representação desses corpos

em retratos fotográficos. Conforme William A. Ewing relata:

(...) a categoria do político para toda fotografia que tem como objeto o ser humano. A seu
ver, todas as fotografias do corpo são potencialmente políticas, na medida em que são usadas
para controlar opiniões ou influenciar ações. (EWING, apud, FABRIS, 2019: 417)

Existe um debate em voga atualmente sobre representatividade, uma vez que na mídia de

forma prepoderante impera em sua maioria a presença de pessoas brancas cis e sem deficiência,9

principalmente homens (Xavier dos Santos, 2021). Compreender a importância desse debate e como

esse tópico cabe dentro dessa pesquisa é essencial para conceber o papel da alteridade como premissa

para a discriminação, uma vez que essa se fundamenta na ignorância sobre o outro. Dessa maneira, é

concebível compreender como esses corpos precisam ser vistos.

A partir deste contexto de introdução é viável analisar e interpretar os diversos aspectos das

fotografias realizadas por Virgínia. A artista não só fala sobre os afetos nas relações vividas por essas

mulheres, mas também engendra uma relação presente nas imagens. As fotos demonstram o afeto, a

confiança e a diversão compartilhada entre artista e a pessoa representada nas fotografias. Assim

como a própria afirma em uma entrevista no canal do YouTube da Galeria Nara Roesler: “Eu faço o

trabalho e o trabalho me faz também. Eu sempre saio muito diferente do que eu entrei”

9 Um termo utilizado por alguns para descrever pessoas que não são transgêneras (mulheres trans, travestis e homens
trans). “Cis-” é um prefixo em latim que significa “no mesmo lado que” e, portanto, é oposto de “trans-” (GLAAD,
2016). Refere-se ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o gênero atribuído ao nascer. (REIS, 2018.)



(MEDEIROS, Virgínia de. 2014).

Deste modo, é possível afirmar que esse trabalho em toda sua extensão foi uma troca

profunda entre subjetividades. As participantes trazem suas experiências, dividindo memórias e

recordações, enquanto a artista cria e produz sua obra através do seu olhar, que possui a perspectiva

de uma pessoa que foi socializada como mulher em uma sociedade patriarcal. A afetividade é um dos

inúmeros direitos negados a alguns tipos de corpos em nossa sociedade: o corpo de pessoas trans,

mas principalmente de mulheres transexuais que têm corpos marginalizados e os direitos

negligenciados. Produzir imagens que apresentem a beleza, determinação e resistência desse grupo

social é um ato revolucionário, pois, ao fotografá-las, Medeiros não só lembra de suas existências,

mas da necessidade de visibilidade e as tornam pessoas reais, não só um grupo social.

Figura 8: retrato de Isabelle fotografado por Virgínia de Medeiros

Fonte: Prêmio Pipa, 2015.

Como é visível na imagem no retrato de Isabelle, a mesma ri e deleita-se do momento

presente de experienciar estar sob a objetiva da fotógrafa. É uma imagem que diz muito sobre a

relação construída no processo da obra, como existe confiança no processo de produção e resultado

do que será elaborado, como o ensaio é um momento de confiança e liberdade.

Dentre as escolhas das imagens selecionadas é possível notar a repetição das personas



representadas em algumas delas com um intuito comparativo da diversidade presente no ensaio e

também como é notável que a fotografia captou através de performance da pose as facetas e talvez,

inclusive, o âmago dessas travestis, que são e vivem a vida rodeadas da intensidade dos desafios que

viver à margem da sociedade proporciona e, ao afirmar, é necessário ressaltar que não é uma

romantização do sofrimento, mas, na verdade, o enaltecimento da resistência dessas mulheres. Como

exemplo dessa dualidade de emoções temos os retratos da Isabelle em uma seriedade melancólica e a

outra sorrindo em oposição.

Ao analisar as imagens, levando em consideração as temáticas que envolvem a obra e como

elas foram representadas nas fotografias, nota-se o diferencial desse projeto, a partir do fato de ser

produzido por uma mulher, ainda que cisgênero, representando mulheres trans. Nesse viés, há um

olhar diferente do qual homens tendem a ter em direção às mulheres cis ou trans — olhar este,

normalmente, pautado por uma narrativa de controle, objetificação e sexualização. Portanto, ao

abordar esse tema, Virgínia de Medeiros enfrenta o conservadorismo vigente da própria

representação fotográfica, proporcionando visibilidade sobre um grupo de pessoas que foram/são

marginalizadas através de uma ótica hierárquica. Ótica esta que aqui é revogada.

Figura 9: retrato de Michelle Marry fotografado por Virgínia de Medeiros

Fonte: Prêmio Pipa, 2015.

A fotografia de Michelle Marry apresenta uma das travestis mostrando os seios, a única



imagem selecionada que apresenta nudez, sorriso quase imperceptível e olhar de soslaio. A expressão

e gestualidade marcante acompanhados de acessórios com cores que se destacam, reforçando o

aspecto irreal das imagens, criando um novo universo é algo bastante presente nesse trabalho

fotográfico. Mas o ponto interessante dessa imagem com certeza é a presença desse corpo que não

aparece em outras mídias a não ser que com o propósito de causar riso ou ser sexualizado. O corpo

está muito fora dessas duas possibilidades, há muita beleza e intimidade nessa foto, e quando a

intimidade é citada, se dá no sentido da privacidade cotidiana.

A nudez presente na imagem chama atenção, pois os seios assim o fazem pela exorbitância e,

então, nos faz refletir sobre os processos estéticos escusos, como aplicação de silicone industrial —

dos quais as travestis se envolvem por falta de recursos financeiros e acesso a uma saúde de

qualidade. A grande maioria dos procedimentos estéticos custam caro e podem ajudá-las no processo

de autoaceitação, na leitura de identidade de gênero na sociedade e por vezes na mercantilização dos

seus corpos, que frequentemente é a única maneira de sustento, justamente porque são

marginalizadas e excluídas do mercado de trabalho.

Tomando esse paradigma como ponto de partida, discutiremos o retrato de mulheres na

história da arte, a partir do contato visual presente entre fotógrafo e observador, pois a objetificação

visual é consequência do olhar do fotógrafo em relação à observação do espectador sobre a imagem

produzida. Ora, historicamente a representação está para ser vista e observada. É a existência do

observador que dá sentido para a existência da mulher na obra. Assim como Berger afirma: “o

quadro [a imagem] foi concebido para atrair a sexualidade deste. Nada tem que ver com a

sexualidade dela” (BERGER. 1999: 50).

As obras de artes produzidas por homens, como Berger, são pensadas a partir da perspectiva

do mesmo e por isso se conectam com a observação do outro instintivamente, por dividirem o seu

repertório social da experiência subjetiva, coletiva e visual, de outro modo, a interpretação dos

corpos de mulheres erotizadas, representados como sexualmente disponíveis, posados e produzidos

sob o olhar de um fotógrafo homem quase sempre irá se comunicar com um espectador homem.

Uma outra questão válida que a imagem de Michelle Marry suscita é o que está fora da

imagem, uma vez que ela direciona seu olhar para fora do enquadramento, nos faz refletir sobre o

que ela observa, quais são seus interesses, o que ela busca fora daquele momento, quem é a persona

fora da fotografia, quais são suas propósitos, planos e vontades. “Por que nunca se sabe muito sobre

uma vivência trans?” é uma das reflexões que capturam a atenção sobre a imagem.



Ademais, é oportuno ressaltar que a construção de todo o projeto envolveu o desenvolvimento

de uma relação horizontal, de escuta ativa e de empatia, o que pode trazer a reflexão de qual seria a

probabilidade de isso ocorrer da mesma maneira se fosse um homem cis conduzindo o projeto de arte

como todo e se as travestis se sentiriam tão a vontade para dividir tanto do mesmo modo. É

importante refletir as diferenças que as construções exercem na configuração contextual de uma obra

de arte.

Figura 10: retrato de Michelle Marry fotografado por Virgínia de Medeiros.

Fonte: Prêmio Pipa, 2015.

O segundo retrato escolhido de Michelle Marry registrou uma expressão muito marcante de

serenidade e bem estar tão profunda que torna a apreciação da imagem um dever pelo poder de

encantamento presente. A mão no rosto, o semblante, as cores, todos os elementos ornam para

desenvolver uma atmosfera de tranquilidade, o que resulta no destaque dos acessórios coloridos que

rompem com esta percepção, trazendo vivacidade para o retrato. Além disso, existem detalhes como

as indumentárias, tecidos e objetos que acompanham os ensaios, complementando a temática,

reforçada pelos filtros escolhidos pela artista. Como o título já predispõe, Medeiros quer produzir

uma obra que, dentre afetos e amores, também representa o fantástico e o fantasioso. Esses

acessórios também influenciam a forma que essas mulheres estão representadas, vide o exemplo

abaixo:



Figura 11: retrato de Rose fotografado por Virgínia de Medeiros

Fonte: Prêmio Pipa, 2015.

Medeiros fotografa a modelo nessa pose tendo o olhar voltado para cima, com um tecido em

volta do rosto revelando uma iconografia divina, ainda que o tecido possua uma transparência, seja

em um tom amarelo vibrante e contraste com o brinco de argola grande, uma bijuteria com uma

história demarcada pela relação com os povos marginalizados — como os povos nativos do território

pré-cabralino. Essas contraposições produzem uma fotografia com muito a ser analisado. Toda a

construção imagética apodera a atenção de quem observa, fazendo quem olha ter uma recordação das

representações religiosas presentes no repertório imagético do espectador.



Figura 12: retrato de Rose fotografado por Virgínia de Medeiros

Fonte: Prêmio Pipa, 2015.

A imagem acima traz sob uma nova ótica à representação divina, uma vez que a mulher

veste-se com um boá azul, o que pode se relacionar com o fato histórico da vestimenta de cor azul

estar associada a Virgem Maria, pela raridade da cor na Idade Média, consequentemente aumentando

seu prestígio (CRUZ, 2007: 14). Buscar possíveis interpretações do que está oculto na imagem é uma

das principais possibilidades das formas de ver a imagem além de si mesma — apesar disso se

debruçar sobre outras questões, como as bagagens referenciais do espectador, do fotografado e do

artista.

Nesta produção há certa meticulosidade envolvendo as instalações, os vídeos e as fotografias

para a percepção de narrativas invisibilizadas que lançam um olhar surpreendente sobre suas

histórias reais. A relevância dessa postura decorre das tentativas históricas de apagamento de

mulheres cisgêneras heterossexuais e de pessoas LGBTQIA+ do mundo da arte. A existência dessa

obra viabiliza a diversidade, deste modo possibilita a conquista de espaços dos quais grupos

minoritários sempre foram excluídos, além de reconhecer e evocar os direitos humanos, existentes

em teoria, para a prática. Evidencia-se, assim, a necessidade cada vez mais urgente de pesquisas

voltadas a esses temas, pois é necessário compreender o corpo como lugar político e que performa

arte através de vivências diversas e ramificadas de acordo com subjetividades e estruturas sociais.



Figura 13: retrato de Rose fotografado por Virgínia de Medeiros

Fonte: Prêmio Pipa, 2015.

Como a fotografia acima nos permite perceber, o imaginário está intensamente existente na

composição cenográfica e de pós-produção da obra, uma vez que esses pássaros, apesar de objetos

cenográficos, representam as suas potencialidades reais e fantásticas. Pássaros são animais que

representam, dentre muitas interpretações, a liberdade, e é possível ponderar a partir disso o

simbolismo presente nessa construção imagética. Studio Butterfly é a materialização da realidade da

qual mulheres transexuais são livres e podem ser quem são sem julgamentos e opressões rotineiras.

A escolha de cores, as indumentárias e formas de fotografar ambientam o ensaio em um

formato onírico e fantástico, representando o lado mais radiante da vivência das travestis, que falam

sobre suas adversidades com riso e naturalidade, demonstrando que as opressões experienciadas não

as definem e nem determinam a forma como elas decidem viver a própria vida.

É interessante destacar que Rose está presente em três imagens diferentes selecionadas, pois

seus retratos possuem elementos visuais que se sobressaem, ainda que todas fotos realizadas foram

fotografadas no mesmo local com acessórios que se repetem. Suas poses e expressões marcantes se

destacam por manifestar sensações e transmitir emoções.

Para investigar a obra é necessário analisar as categorias de gênero da nossa sociedade,

constatar como há uma arbitrariedade da escolha biológica do sexo como divisa de uma binariedade



de tipos humanos. Ao compreender isto, Butler (2019) propõe refletir como a linguagem e os

conceitos possuem influência nas ações e efeitos da vida social. E por isso há a indispensabilidade de

desconstruir essa base sistemática, pois as performances de gênero se sustentam nela. A concepção

desses conceitos como construções sociais permitem refletir como socialmente é concebido o homem

como referencial de grau, como também é possível notar no branco, no cis, no heterossexual, isto é,

em tudo que não foge ao padrão que foi determinado historicamente de forma arbitrária.

Compreender o gênero, a sexualidade e as performances envolvendo estas construções permite a

desobstrução de um raciocínio mais limitado da leitura sob a perspectiva de contexto social e da obra

de arte analisada.

Considerações

É fundamental mencionar as limitações diante do contexto vigente da pandemia em

decorrência do Coronavírus (COVID-19), o que resultou em uma limitação das possibilidades de

locais de pesquisa. Portanto, como metodologia foram utilizadas pesquisas bibliográficas, leituras

acadêmicas e jornalísticas, vídeos da obra, vídeos com entrevistas com a artista sobre o processo,

utilizando-se majoritariamente do acervo acumulado ao decorrer da graduação e conteúdos

disponíveis na internet. Pesquisar e produzir durante esse momento impossibilitou ações típicas desse

estilo de investigação acadêmica, e, como notado, na qualidade das imagens, no processo de

pesquisas usuais e nos locais que poderiam ser acessados que foram ceifados pela impraticabilidade

de frequentá-los e, como os espaços públicos e privados complementares (acervos, bibliotecas, etc.).

É imprescindível reconhecer a complexidade de Studio Butterfly, como uma obra abrangente

formada por um conjunto de imagens, vídeos, instalação e ambientação, merecendo uma narrativa

mais completa a ser obtida ainda pelo cruzamento de todas as imagens, montadas ao longo das

paredes da sala em exposição. Assim, este estudo é o empenho de conseguir sintetizar a obra e

analisar um dos seus possíveis recortes sem desconsiderar todo o contexto e aspectos que a

envolvem.

Neste trabalho foi possível conceber, a partir da perspectiva criativa de Virgínia,

conjuntamente com o seu processo de cunho antropológico de se aprofundar em vivências diferentes

da sua, que a produção visual desta temática possui uma importância significativa no que é relativo a

história da fotografia, ao retrato e a representação de pessoas transexuais, mais especificamente

travestis, em consequência de que a obra como um todo possibilita fazer enxergar corpos que são

invisibilizados e excluídos socialmente.



Desta forma, é possível perceber o papel transformador que a arte tem em nossa cultura.

Retratar acerca da temática da transgeneridade em um país que mais mata mulheres trans no mundo,

vai além de uma obra descritiva, trata-se da visibilização de personagens históricos que ao longo dos

anos tiveram suas vivências narradas de forma equivocada, e muitas outras vezes foram apagadas da

memória. Trazer a tona essas personagens é fincar sua importância na história, é estabelecer um

compromisso científico da compreensão da humanidade, que sempre contou com a presença de todos

os tipos de pessoas, inclusive de mulheres trans. Retratar de forma tão detalhada suas realidades, é de

suma importância, é evidenciar que a arte não só apresenta como também transforma.

Portanto, a pesquisa dessas histórias e vivências e a produção desses retratos é uma forma da

fotografia se tornar instrumento para que essas mulheres possam registrar e construir as próprias

narrativas do seu ponto de vista, sem ter o viés discriminatório da sociedade. As vivências que são

historicamente esquecidas, oprimidas e não contadas devem ter espaço e visibilidade tanto na arte

quanto em pesquisas acadêmicas, para que as estruturas sejam transgredidas e possam existir

indivíduos que sejam o que eles quiserem ser e possam escrever suas próprias trajetórias.

O papel da arte está em promover reflexões e trazer em voga assuntos pertinentes para que as

mudanças sejam possíveis, para que as pessoas possam ter contato com vivências que não são

mostradas na grande mídia e sem os estereótipos problemáticos de não construir uma obra

conjuntamente com as pessoas que tem a experiência de viver aquele contexto representado. Por isso,

Studio Butterfly possui um diferencial de destaque, uma vez que a artista entranha-se dentro de um

contexto outro para aprender sobre novas vivências, a partir de conversas com trocas, relatos,

entregas, discussões para disponibilizar escuta para grupos sociais marginalizados, possibilitando

quem conhece o trabalho conhecer um pouco mais sobre pessoas maravilhosas que vivem um

contexto distinto aos seus.

Virgínia de Medeiros é uma artista que se dedica às relações e na pesquisa do objeto que ela

escolhe conhecer, pesquisar e representar. Ela se torna parte e agente de mudança na vida, na

trajetória dessas mulheres, enquanto também, simultaneamente, transforma a si mesma no processo,

o que consequentemente torna a obra uma possível representação da metamorfose que ocorre com

quem pode ter acesso às exposições e ter contato com essas novas perspectivas de vida.

Obras como Studio Butterfly precisam de mais espaço e visibilidade tanto nos espaços

públicos quanto em pesquisas acadêmicas, pois a arte que transmite ideias enquanto transgride a

norma conservadora, opressora e compulsória vigente, conta um outro lado da história, possibilitando



uma conjuntura para uma mudança social efetiva.
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