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“Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Eu pergunto a você 

Onde vai se esconder 

Da enorme euforia  

Como vai proibir 

Quando o galo insistir 

Em cantar 

Água nova brotando 

E a gente se amando 

Sem parar” 

 

Apesar de Você – Chico Buarque (1978) 



 

RESUMO 

 

A pesquisa estuda as fotografias das esculturas do artista francês Edgar Degas (1834-1917) 

realizadas pela artista e curadora brasileira Sofia Borges (1984) para a exposição “Degas: 

Dança, política e sociedade”, no Museu de Arte de São Paulo (MASP), entre o final de 2020 e 

início de 2021. Analisamos os retratos a partir do corpo como linguagem nas fotografias de 

Sofia Borges, especialmente as imagens da obra “Bailarina de catorze anos”, única escultura 

exibida na trajetória de Edgar Degas em vida. São abordados os diálogos e fricções entre as 

esculturas de Edgar Degas e as fotografias de Sofia Borges, incluindo a circulação das 

fotografias da artista brasileira nas instituições e exposições de arte. Para as reflexões sobre 

questões sociais e de gênero abordados pela artista em seu processo alegórico de apropriação 

da escultura, consideramos sobretudo o fato do trabalho ser realizado por uma artista 

contemporânea que é mulher e propõe lançar um olhar feminino crítico à obra de um artista 

engajado no realismo social, na Paris capital do século XIX. Para a análise das imagens, 

dialogamos com autores da história da fotografia, tais como Walter Benjamin, Susan Sontag, 

Roland Barthes, Philippe Dubois, Rosalind Krauss e Georges Didi-Huberman, destacando 

ainda as historiadoras da arte Annateresa Fabris e Norma Broude, esta professora emérita da 

American University, em Washington, D.C., e estudiosa da obra de Edgar Degas. Utilizamos 

diversos ensaios constantes no próprio catálogo da exposição e realizamos extensas pesquisas 

de maneira virtual, incluso nos sítios eletrônicos do MASP e da artista Sofia Borges, e consultas 

aos artigos em revistas acadêmicas disponíveis na internet.   

 

Palavras-chave: Sofia Borges. Edgar Degas. Arte contemporânea. Fotografia. Apropriação. 

Exposição.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The research studies the photographs of sculptures by the French artist Edgar Degas (1834-

1917) made by the Brazilian artist and curator Sofia Borges (1984) for the exhibition “Degas: 

Dance, politcs and society” at the Museu de Arte de São Paulo (MASP), between late 2020 and 

early 2021. We analyze the portraits from the body as language in Sofia Borges' photographs, 

especially the images of the work "Little Fourteen-Year-Old Dancer", the only sculpture 

exhibited in Edgar Degas' lifetime. The dialogues and frictions between Edgar Degas' sculptures 

and Sofia Borges' photographs are discussed, including the circulation of the Brazilian artist's 

photographs in art institutions and exhibitions. For the reflections on social and gender issues 

addressed by the artist in her allegorical process of appropriation of sculpture, we consider 

above all the fact that the work is made by a contemporary artist who is a woman and proposes 

to demonstrate a critical female view of the work of an artist engaged in social realism, in the 

capital Paris of the 19th century. To analyze the images, we dialogued with authors from the 

history of photography, such as Walter Benjamin, Susan Sontag, Roland Barthes, Philippe 

Dubois, Rosalind Krauss and Georges Didi-Huberman, with emphasis on the works of 

Annateresa Fabris and Norma Broude, Professor emeritus at American University, Washington, 

D. C. and scholar of the work of Degas. We used several essays included in the exhibition 

catalog and extensive virtual research, including on MASP and Sofia Borges websites, and 

consultation of articles in academic journals available on the internet.   

 

Keywords: Sofia Borges. Edgar Degas. Contemporary Art. Photography. Appropriation. 

Exhibition.   
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INTRODUÇÃO 

 

Guarulhos, novembro do 2º ano da pandemia de COVID-19.    

 

Escolher as imagens para apresentar neste trabalho nos possibilita refletir 

sobre como pode soar inusitado analisar fotografias de esculturas de jovens bailarinas, sedentas 

por viver o corpo em dança e movimento, enquanto vivenciamos tempos tão difíceis de 

isolamento e restrições em razão da pandemia de COVID-19. Nossos corpos ainda estão tímidos 

mesmo com certa flexibilização na volta das nossas atividades cotidianas – seguimos testando 

nossos deslocamentos. Por um longo tempo permanecemos (permaneceremos novamente?) 

circunscritos em nossas residências, ansiando por novas jornadas. 

Realizar pesquisas e estudos em condições tão difíceis nos exige paixão pelo 

tema para persistir e continuar nos encantando com cada descoberta, cada novo passo. Ademais, 

diferentes adversidades surgem - o acesso às bibliotecas e livrarias é limitado, estimulando as 

pesquisas feitas de maneira virtual. Ainda assim, posso garantir que o interesse pelo tema 

perdurou e, espero, continuará me guiando em direção aos meus próximos estudos.    

Imprescindível adentrar o tema a ser abordado e como sua escolha ocorreu 

(ainda que a presente introdução já tenha se iniciado, em razão dos diversos acontecimentos 

atuais, é praticamente impossível começar qualquer atividade sem citar primeiramente a 

pandemia do coronavírus). 

 Sempre desejei estudar mais profundamente fotografia. Optei por pesquisar 

jovens fotógrafas latinas e, ao final, a eleita foi a brasileira Sofia Borges, que, além de artista 

visual, é igualmente curadora.  

Um dos seus trabalhos mais recentes consistiu nas fotografias realizadas das 

esculturas de Edgar Degas para a exposição “Degas: Dança, política e sociedade”, no Museu 

de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), entre o final de 2020 e o primeiro semestre 

de 2021, que dialogavam diretamente com as próprias obras do artista francês.  

Não apenas aprecio fotografias: posso classificar meu gosto como uma certa 

obsessão. Sempre que estou estudando, me lembro das seguintes palavras da crítica de arte 

Susan Sontag (2015, p. 58) 

 

(...) Eu amo fotografias. Não tiro fotos, mas observo, gosto, coleciono, sou 
fascinada por elas... é um interesse antigo, sou muito apaixonada por isso. 
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Comecei a ter vontade de escrever sobre fotografia quando percebi que essa 

atividade central refletia todos os equívocos, contradições e complexidades da 
nossa sociedade. Esses equívocos, contradições ou complexidades definem a 

fotografia, a maneira como pensamos. E considero interessante que essa 

atividade, que para mim envolve tirar fotografias e também observá-las, 

encapsula todas essas contradições – não consigo pensar em outra atividade em 
que todos esses equívocos e contradições estejam tão incorporados.  

 

Sobre a diversidade de tal estudo, igualmente me recordo desta frase que li 

recentemente no último livro do crítico de arte Arthur Danto, “O que é a arte” (2020, p. 157): 

“(...) porque fotografias variam desde um instantâneo amarelado de tia Sadie e tio Al na lua de 

mel em Cedar Point até 99 Centavos II, Díptico, de Andreas Gursky, vendida por 3.340.456 

milhões de dólares na Sotheby´s em 2008.”     

Acredito que explorar imagens feitas por uma fotógrafa brasileira 

contemporânea a partir de um trabalho tão consagrado da história da arte, realizado por um 

homem parisiense do século XIX, me instigou a continuar e a querer, posteriormente, 

compartilhar minhas criações.  

Meu intuito de querer partilhar minhas pesquisas é primordial, pois sempre 

acreditei que um trabalho não pode ter como destino final a biblioteca da universidade. Quando 

estou imersa em um tema, quero que todos possam, ainda que rapidamente - e por 

videochamada, seguindo os protocolos para uma pandemia - saborear um pouco do assunto. 

Trocas são sempre bem-vindas e permitem a expansão de universos. Mesmo que de forma 

breve, quero que diferentes pessoas possam ser conectadas (e impactadas, como eu mesma fui) 

pelas imagens. Desse modo, reiteramos aqui a opção por uma linguagem mais acessível e que 

possa ser compreendida pelos mais diferentes perfis de público – assim como uma exposição 

em uma instituição cultural.   

Sobre a escolha de estudar o diálogo entre as obras de Edgar Degas-Sofia 

Borges, e suas diversas percepções pelo público e reverberação na mídia, ler o seguinte trecho 

fez com que esta opção se tornasse certeira nos tempos atuais: “Essas duas visões, sem que uma 

possa anular a outra, criam um campo de tensões que domina o conjunto das obras, numa das 

mais poderosas exposições dos tempos da peste” (MARTÍ, 2021).   

Ademais, tive a oportunidade de visitar a exposição e realmente fui 

surpreendida pela interação entre as obras do escultor francês e as fotografias da artista 

brasileira. Pude verificar presencialmente como os diferentes trabalhos foram dispostos, além 

de experienciar a expografia tão arrebatadora. O presente estudo visa entender melhor esse 

contato e traduzir em palavras as diferentes percepções observadas e reflexões geradas.   
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Como salientado acima, o objetivo geral do presente trabalho é analisar as 

fotografias das esculturas de Edgar Degas realizadas por Sofia Borges, apresentadas na 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”, no MASP, entre o final de 2020 e o início de 

2021.  

No primeiro capítulo, apresentaremos a artista Sofia Borges, tecendo um 

breve relato da sua trajetória, seu discurso e propósitos nos seus trabalhos. Delinearemos um 

paralelo de seus retratos das esculturas de Edgar Degas com sua série “A máscara, o gesto, o 

papel” exibida em 2017 na exposição “Corpo a corpo: A disputa das imagens, da fotografia à 

transmissão ao vivo”, no IMS Paulista. A fim de prosseguir analisando as diversas questões 

presentes na apropriação de trabalhos da história da arte por artistas mulheres, traremos à baila 

o exemplo da fotógrafa norte-americana Sherrie Levine e sua conhecida série “After Walker 

Evans”, realizada a partir das fotografias do icônico fotógrafo Walker Evans. 

Prosseguiremos introduzindo o leitor às fotografias produzidas por Sofia 

Borges, analisando como ocorreu e segue ocorrendo a circulação de tais imagens, tanto sua 

disposição na exposição como sua veiculação em materiais como o próprio catálogo da 

exposição, o sítio eletrônico do museu e a mídia. Acreditamos que as imagens, estrelas do nosso 

estudo aqui apresentado, continuam e continuarão a reverberar, criando constantemente novas 

narrativas sobre elas.    

No segundo capítulo, abordaremos de fato as imagens produzidas. 

Discorreremos com mais detalhes a exposição do MASP aqui analisada, contextualizando a 

expografia apresentada, e trazendo diferentes análises sobre a aparente misoginia de Edgar 

Degas. Igualmente retrataremos a sociedade parisiense do século XIX, contextualizando o 

período em que viveu o artista francês e foram produzidas suas obras. Também analisaremos a 

atuação das bailarinas da Opéra de Paris, refletindo principalmente sobre suas reivindicações 

por direitos. Concederemos foco na análise da principal escultura da mostra, a “Bailarina de 

catorze anos”, e seus inúmeros retratos realizados pela jovem artista brasileira, além de diversas 

observações das fotografias dos demais bronzes do artista francês.   

Com relação à metodologia, realizamos nossa pesquisa bibliográfica 

principalmente através de meios virtuais, tendo em vista as diversas restrições e limitações 

impostas pela pandemia do coronavírus. Inúmeras buscas foram empreendidas no próprio sítio 

eletrônico do MASP, que detém diversos detalhes das obras e da própria exposição, além de 

consulta aos artigos em revistas acadêmicas disponíveis na internet. Ressaltamos que um dos 

principais materiais de pesquisa consistiu no catálogo da exposição aqui analisada. Textos de 

diversos pesquisadores constantes nele foram extremamente úteis para criar novas camadas de 
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entendimento aqui debatidas, inclusive questionar as próprias ideias e intenções de Edgar Degas 

em suas obras. Assim, além da análise das imagens, analisaremos os discursos sobre ambos os 

trabalhos: os discursos de especialistas, o discurso da artista e os estudiosos da obra de Edgar 

Degas encontrados no catálogo da exposição.  

Igualmente empreendemos diversas buscas online para obter mais 

informações da carreira e das obras de Sofia Borges, com destaque para seu próprio site e 

portifólio digital. Também usamos diferentes redes sociais, como o Instagram e o YouTube, 

para verificar diferentes detalhes da exposição e observar a circulação das imagens realizadas 

das obras e da própria exposição.    

Teceremos nossas análises a partir dos teóricos da fotografia: Walter 

Benjamin, Susan Sontag, Roland Barthes, Philippe Dubois, Rosalind Krauss e Georges Didi-

Huberman, destacando ainda as historiadoras da arte Annateresa Fabris e Norma Broude, esta 

professora emérita da American University, em Washington, D.C., e estudiosa da obra de Edgar 

Degas, além de outros fundamentais, presentes no catálogo da exposição, para as diversas 

reflexões aqui propostas.  

Imperativo frisar que este não é um texto sobre Edgar Degas, ainda que 

possamos ver algumas de suas produções e questionar seus posicionamentos. Este é um trabalho 

sobre as fotografias realizadas por uma artista mulher a partir das esculturas dele, uma 

apropriação que nos leva às mais diferentes reflexões e que ampliará nossos olhares para a 

releitura de obras tão conhecidas da história da arte ocidental.  

Espero que este trabalho nos inspire a ressignificar obras icônicas e nos 

conduza a sempre desafiar nossos olhares. As fotografias da Sofia Borges nos mostram como é 

possível ter diferentes perspectivas ainda que estejamos diante das famosas esculturas de 

bailarinas do Edgar Degas, já vistas e reproduzidas em exaustão. Novas percepções e cenários 

nos transportam para variadas reflexões – questões sociais, de gênero, de apropriação e tantas 

outras serão abordadas aqui, já adiantando a impossibilidade de esgotá-las por completo.  

Em todas as oportunidades possíveis, daremos voz às personagens mulheres 

constantes no presente trabalho – bailarinas, artistas, pesquisadoras. Queremos que suas falas 

sejam ouvidas e nos façam examinar e pensar sobre os assuntos abordados.  

Ainda que as fotografias aqui apresentadas possam nos fazer refletir sobre 

passos de dança e movimento, é perceptível como são imagens de resistência e força – 

inspiração para os tempos tão difíceis que presenciamos hodiernamente. Que essa robustez e 

potência possam nos acompanhar não só durante a leitura deste trabalho, mas na jornada (tão 

insana) que estamos experienciando no mundo.   
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1 SOFIA BORGES: TRAJETÓRIA, REFLEXÕES E OBRAS 

  

 

Fig. 01. Fotografia de Sofia Borges. Sofia Borges dança na sala de estar.  Disponível em: 

https://vogue.globo.com/lifestyle/noticia/2020/06/conheca-o-refugio-em-cotia-da-artista-sofia-borges.html. 

Acesso em 11 dez. 2021.  

 

Com uma fotografia da própria Sofia Borges dançando em sua residência, 

iniciamos a apresentação da artista visual1. 

 

1 Sofia Borges (1984, Ribeirão Preto, São Paulo) é a mais jovem artista a participar da Bienal de São Paulo – 28 

anos, em 2012, na 30ª Edição, “A Iminência das Poéticas” – e igualmente a mais jovem curadora da mostra – 34 

anos, em 2018, na 33ª Edição, “Afinidades Afetivas”. Graduada em artes visuais pela Universidade de São Paulo 

(2008), faz uso de diferentes expressões artísticas – teatro, fotografia, performance, curadoria – para pesquisar 

temas como imagem, linguagem, exposição e a própria fotografia. Fonte: SOFIA Borges. In: ENCICLOPÉDIA 

Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa429168/sofia-borges. Acesso em 11 de dezembro de 2021. Verbete 

da Enciclopédia. 

https://vogue.globo.com/lifestyle/noticia/2020/06/conheca-o-refugio-em-cotia-da-artista-sofia-borges.html
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa429168/sofia-borges
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Para a análise das imagens realizadas das esculturas de Edgar Degas, 

relevante ressaltar que a fotógrafa possui interesse por displays expositivos e por objetos 

apresentados no interior de espaços de representação, sendo a responsável por fotografar suas 

próprias exposições (BORGES, 2019).   

Suas mais diversas reflexões sobre os objetos e a fotografia podem ser 

exemplificadas através de suas palavras abaixo (BORGES, 2019)  

 

Então me pergunto: qual a diferença entre fotografar um coelho vivo e um 
empalhado? E qual é a diferença entre fotografar um coelho empalhado na 

prateleira de um museu (...) Mas, justamente por essa capacidade de “fazer-se 

prova” que a fotografia carrega, às vezes acontece que todas essas camadas de 

representação que tais objetos tinham de forma tão pungente, de repente se 
achatam, e então o coelho, que além de empalhado estava em cima de uma 

prateleira dentro de um museu, ganha num instante (o fotográfico – para citar 

Rosalind Krauss e Cartier-Bresson) um vínculo estreito com o real não mais por 
ser um coelho, mas por ser agora uma fotografia. Então, no fundo, esses objetos 

acabam servindo para uma espécie de estudo sobre o sentido inerente de um 

objeto, e de como a fotografia subverte ou apaga ou desloca esse sentido.    

 

Sofia Borges usualmente trabalha em suas imagens a partir de gêneros – 

natureza morta, paisagem, retrato. Tendo em vista a presença de diversas fotografias do gênero 

retrato no presente trabalho, e para entender como estas se relacionam com as percepções da 

fotógrafa, trazemos aqui suas próprias observações (BORGES, 2019)   

 

Construir imagens a partir de gêneros me interessa muito, acho fascinante a 

possibilidade de produzir uma imagem que já traz consigo um universo inteiro de 
outras imagens relacionadas. E acho que construo essas imagens justamente para 

entender o que é um gênero, o que é uma imagem, o que acontece com o sentido 

de um objeto específico, que é representado dentro dessas condições de 
intermediação ou sobreposição.  

 

 

O curador Felipe Scovino2 assim apresenta o trabalho da artista (2013, p. 165) 

 

As obras de Sofia Borges transitam por um estado de fluidez e inconstância que 

é próprio do mundo. Nesse ponto, constroem uma relação contraditória entre 

espectador e imagem, porque é a partir do estranhamento que se revela uma 

empatia. A diferença, a dúvida e a instabilidade geradas pela obra se aproximam 
das incongruências e das adversidades com que temos de lidar diariamente.  

 

 

2 Crítico de arte e professor de história da arte na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ).  
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Não obstante sua pouca idade, Sofia Borges já possui uma extensa trajetória 

de prêmios e individuais no Brasil e em diversos países. O escopo aqui não é esgotar todas as 

suas atuações, mas guiar o espectador pelas imagens de obras e trabalhos que mais nos 

impactaram e nos fizeram refletir, construindo um possível paralelo com suas obras aqui 

apresentadas.  

Escolhemos com este intuito seu trabalho “A máscara, o gesto, o papel”, 

apresentado na exposição “Corpo a corpo: a disputa das imagens, da fotografia à transmissão 

ao vivo”. Tal trabalho consistiu em dez fotografias apresentadas no IMS Paulista de 20 de 

setembro a 30 de dezembro de 2017, em uma exposição cujo escopo era exibir produções 

brasileiras contemporâneas em cinema, vídeo e fotografia3.  

São duas séries de imagens realizadas no Congresso Nacional, em Brasília, 

em fevereiro de 2017. Neste momento, escolhia-se um novo presidente para o Senado Federal, 

em um cenário conturbado nacionalmente, pós-golpe político contra a ex-presidenta Dilma 

Rousseff (BORGES e LEENHARDT, 2017). 

Para a primeira série, Sofia Borges posicionou-se no alto, nas tribunas 

reservadas aos jornalistas. Trata-se de um espaço distante dos senadores, permitindo apenas 

uma visão geral das negociações. O desígnio da artista foi fotografar tais políticos utilizando a 

teleobjetiva, que, não obstante aproximar o espectador dos detalhes, atesta concomitantemente 

como estamos distantes dos meandros do jogo político. 

Seu foco são as mãos dos congressistas, em diversos gestos – saudações, 

cumprimentos, direcionamentos. Observamos tratar-se de um ambiente majoritariamente 

masculino, com a predominância de símbolos e signos do poder como termos e gravatas. Tais 

imagem remetem ao comércio, em referência as mais diversas transações necessárias para a 

eleição de um dos cargos mais importantes da República.    

 

 

3 Corpo a Corpo: A disputa das imagens, da fotografia à transmissão ao vivo. IMS. Disponível em 

https://ims.com.br/exposicao/corpo-a-corpo-a-disputa-das-imagens-da-fotografia-a-transmissao-ao-vivo/. Acesso 

em 20 dez. 2021.  

https://ims.com.br/exposicao/corpo-a-corpo-a-disputa-das-imagens-da-fotografia-a-transmissao-ao-vivo/
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 Fig. 02. Fotografia da série “A máscara, o gesto, o papel”, Sofia Borges, 2017. Disponível 

em: https://www.premiopipa.com/2018/03/corpo-a-corpo-chega-a-sede-carioca-do-instituto-moreira-salles/ 

Acesso em 20 dez. 2021.  

 

Sua segunda série captou os rostos presentes nos quadros produzidos pelo 

pintor Urbano Villela dos ex-presidentes do Senado Federal, fotografados no Salão Nobre do 

Legislativo Federal. Sobre sua escolha de recorte e enquadramento (BORGES e LEENHARDT, 

2017) 

 

Assim, Sofia Borges selecionou alguns desses retratos pintados e arrancou-lhes 
da aura tradicional, própria ao medium pictural. Ela então impôs a esses rostos 

um enquadramento tão fechado que seus olhos foram eliminados, concentrando-

se apenas em suas bocas. Privado dos olhos que confeririam alguma humanidade 

a tais caras, os órgãos da palavra tornam-se mudos. Atrás de seus sorrisos 
congelados, a linguagem permanece retida por trás de lábios cerrados ou de 

dentes rígidos como grades de uma prisão.  

 

A tradição de imortalizar os líderes no Senado Federal é diferente da praticada 

na sede de outros Poderes, como a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal (STF), 

cujos ex-presidentes são retratados em fotografias. Villela, de 78 anos e pintor desde 1960, foi 

contratado inicialmente em 2005 para retratar os presidentes do Senado desde o Império, e 

segue sendo o autor de todos os quadros (CURY, 2021).  

 

https://www.premiopipa.com/2018/03/corpo-a-corpo-chega-a-sede-carioca-do-instituto-moreira-salles/
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Fig. 03. Fotografia da série ´A máscara, o gesto, o papel´, Sofia Borges, 2017. Disponível 

em: https://ims.com.br/exposicao/corpo-a-corpo-a-disputa-das-imagens-da-fotografia-a-transmissao-ao-vivo/ 

Acesso em 20 dez. 2021. 

 

As imagens das mãos e das bocas ficaram dispostas não em paredes, mas 

penduradas no espaço expositivo, frente e verso em displays. “Elas flutuam no espaço, de modo 

que o espectador se encontra envolto em um ambiente de imagens. Assim se cria uma 

promiscuidade inabitual com as figuras da política que ele reconhece sem havê-las conhecido” 

(BORGES e LEENHARDT, 2017).  

Podemos destacar diversos pontos de convergência entre as obras de Sofia 

Borges a partir das pinturas de parlamentares brasileiros e das esculturas de Edgar Degas, 

escopo do presente trabalho, especialmente no tocante ao modo de trabalhar da artista, 

inobstante as figuras representadas – imagens de bailarinas, jovens mulheres confrontando o 

patriarcado, e políticos imortalizados na chefia da Casa que comanda grandes decisões políticas 

– estejam em espectros diametralmente opostos na régua do Poder.   

Em ambas as séries, Sofia Borges optou por destacar elementos específicos 

em suas fotografias, aproximando o espectador de detalhes das obras representadas. Nos 

encontramos imersos em grandes dimensões de fotografias instalativas que nos convidam a 

focalizar pormenores e a criarmos nosso próprio cenário e narrativas, através de montagens e 

edições realizadas pela artista. É o enquadramento e o foco escolhidos que permitem que 
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observemos as pinturas e as esculturas sob outra perspectiva, muito mais crítica e plural, pois 

nos levam a refletir e a nos questionar qual a razão de tais aspectos da obra terem sido eleitos 

pela fotógrafa.    

Philippe Dubois, em sua obra “O ato fotográfico e outros ensaios”, destaca a 

relevância do corte e o artista como produtor/editor das imagens (1998, p. 161) 

 

(...) a imagem fotográfica não é apenas uma impressão luminosa, é igualmente 
uma impressão trabalhada por um gesto radical que a faz por inteiro de uma só 

vez, o gesto do corte, do cut, que faz seus golpes recaírem ao mesmo tempo sobre 

o fio da duração e sobre o contínuo da extensão (...) Pode-se dizer que o fotógrafo, 
no extremo oposto do pintor, trabalha sempre com o cinzel, passando, em cada 

enfocamento, em cada tomada, em cada disparo, passando o mundo que o cerca 

pelo fio de sua navalha.  

 

São recortes selecionados para que o próprio público faça a ligação e reflita 

sobre as imagens apresentadas. A artista deixa ao nosso olhar a ressignificação dos trabalhos. 

Ela edita as imagens para que nos questionemos qual o seu sentido e propósito.  

Podemos fazer uso das palavras de John Berger para ampliar nosso olhar 

sobre as fotografias de Sofia Borges (2017, p. 39) 

 

O verdadeiro conteúdo de uma fotografia é invisível, por derivar de um jogo, não 

com a forma, mas com o tempo. (...) Os objetos registrados em qualquer 

fotografia (da mais impactante à mais comum) carregam consigo 
aproximadamente o mesmo peso e a mesma convicção. O que varia é a 

intensidade com que tomamos consciência dos polos de ausência e de presença. 

Entre esses dois polos, a fotografia encontra seu próprio significado. (O uso mais 
popular é como um lembrete da ausência). 

 

Somos arrebatados pelo tamanho das obras que nos captam e nos conduzem 

ao ato de parar e direcionar nossa atenção. Não passamos indiferentes e sem realizar nossas 

próprias observações diante de tais imagens. Espera-se que o espectador não veja apenas rostos, 

mãos, bocas, mas que ele interrogue os sentidos além de tais representações e os relacione com 

questões sociais, de gênero, de poder, e tantas outras suscitadas pelas imagens.   

 

1.1 APROPRIACÃO DE TRABALHOS DA HISTÓRIA DA ARTE POR ARTISTAS 

MULHERES: CORTES, MONTAGENS E EDIÇÕES 

 

Imperioso verificarmos como as obras de Sofia Borges mencionadas acima 

tratam de apropriações de trabalhos de dois artistas homens por uma fotógrafa – o escultor 
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francês Edgar Degas e o pintor brasileiro Urbano Villela. Especialmente nas obras apresentadas 

no MASP, observamos a releitura de esculturas de jovens mulheres, antes retratadas por um 

homem, revistas por uma artista igualmente mulher.  

Ademais, a artista se apropria de linguagens clássicas, como a escultura e a 

pintura, para ressignificá-las através da fotografia, que não é uma tradição, mas uma mídia, 

especialmente em um momento contemporâneo de crítica, refazendo, desta maneira, os 

trabalhos. Através de cortes, montagens e edições, com novos enquadramentos, a fotógrafa 

deixa a cargo do público elaborar as ligações e reflexões.   

Ao longo do tempo, podemos identificar algumas artistas que igualmente 

fizeram uso de trabalhos feitos por homens para realizarem suas próprias criações. Dentre elas, 

destacamos aqui as obras da fotógrafa norte-americana Sherrie Levine (1947), cuja parcela de 

seu trabalho consistiu em realizar reproduções fotográficas dos trabalhos de outros fotógrafos, 

como do também norte-americano Walker Evans (1903-1975), célebre por documentar para o 

governo dos Estados Unidos os efeitos da Grande Depressão, além de ser o primeiro fotógrafo 

a ter uma exposição individual no Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA, em 19384.  

Sherrie Levine atua fotografando trabalhos já realizados, sem qualquer 

intervenção – a estratégia é a apropriação, isto é, suas fotografias reapresentam a obra de outro 

autor de forma transparente sem ter a intenção de ser simplesmente uma cópia 

(VASCONCELOS, 2013).  

Como a historiadora Annateresa Fabris salienta (2002) 

 

A mola-mestra da atitude de Sherrie Levine deve ser buscada na ideia de que toda 

obra é um tecido de citações (...) a artista não só coloca em xeque as noções de 

autoria, obra e originalidade, como traz para o primeiro plano a problemática da 
mediação tecnológica e, logo, de um universo cultural no qual a mitologia do 

gênio está sendo erodida junto com as ideias de raridade e valor. (...) E o fato de 

que suas imagens gozem de proteção legal não é um paradoxo. Trata-se do 
reconhecimento de uma nova concepção de autoria para a qual a fotografia deu 

uma contribuição decisiva, ao obliterar o primado da mão e ao chamar a atenção 

para o papel fundamental da técnica como conformadora da imagem.  

 

 

4 Walker Evans e o retrato de uma época. Casa Vogue, 29 jul. 2013. Disponível em 

https://casavogue.globo.com/MostrasExpos/noticia/2013/07/walker-evans-moma-american-photographs.html. 

Acesso em 20 dez. 2021. 

https://casavogue.globo.com/MostrasExpos/noticia/2013/07/walker-evans-moma-american-photographs.html
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Fig. 04 e 05. Walker Evans, Sem título, 1936, e Sherrie Levine, After Walker Evans, 1979, 

respectivamente. Disponível em: http://teoriadaarte-t2.blogspot.com/2013/07/sentidos-da-apropriacao-no-

trabalho-de.htmlAcesso em 20 dez. 2021. 

 

Em “After Walker Evans”, Sherrie Levine fotografa as obras do artista 

reproduzidas em catálogos ou revistas, sem nenhuma interferência, tornando suas fotografias 

idênticas às imagens do norte-americano, como demonstram as Figuras 04 e 05.  

Necessário pontuar a relação entre o fotógrafo e a câmera, visto que, com a 

fotografia, a habilidade técnica não é mais um requisito determinante para a produção, 

concedendo, desta maneira, um novo papel ao artista. A título de ilustração, Edmond Couchot 

traz à baila com suas obras o conflito entre duas subjetividades que adquirem nova proporção 

com a fotografia e a sua consequente maior autonomia dos seus processos de produção – a 

subjetividade inerente ao artista, independente do mecanismo utilizado em sua produção 

artística, e a modelada pelos aparatos tecnológicos escolhidos.  

Não podemos olvidar da atuação de Marcel Duchamp que, com seu “ready-

made”, se aproxima do ato fotográfico ao questionar as tradicionais hierarquias da arte e se 

apropriar dos mais diversos aspectos do cotidiano. Em seu livro “Arte contemporânea”, Anne 

Cauquelin traz algumas reflexões aplicáveis ao contexto da fotografia, como a ideia do artista 

como produtor (2005, p. 96-97) 

 

O artista é, nesse novo jogo, aquele que produz, ou seja, que coloca à frente, que 

exibe um objeto. Ele arranja o objeto e dispõe dele. (...) Identifica-se, além disso, 

com o fabricante do objeto em questão. Num objeto fabricado, a intervenção do 
artista é, em resumo, mínima. Ele ‘acrescenta’ algumas vezes ao “ready-made” 
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ou ao signo, mas a materialidade do objeto continua fora dele. A atividade 

daquele que mostra, organizador da representação, é exercida por meio do 
deslocamento do objeto: muda-o de lugar, de temporalidade. Assim, está rejeitada 

ou afastada qualquer pretensão à criação de formas e cores. O artista não cria 

mais, ele utiliza material.  

 

       A crítica de arte Rosalind Krauss utiliza o termo “pirataria” para fazer 

menção, de maneira positiva, aos trabalhos de Sherrie Levine. Como Fabris (2002) salienta, a 

artista, quando refotografa imagens de célebres fotógrafos, radicaliza ainda mais o gesto de 

apropriação duchampiano, mencionado acima. 

Desta feita, as obras aqui expostas de Sofia Borges e Sherrie Levine nos 

direcionam para diversas considerações sobre o ato fotográfico, fruto de reflexões para 

questionar o olhar masculino. Conjecturamos também sobre a presença de artistas mulheres na 

história da arte, o destaque concedido aos seus trabalhos e como elas podem fazer a transição 

de, durante tempo significativo, passarem majoritariamente de figuras retratadas em obras de 

arte para as autoras de obras de arte, ganhando protagonismo e relevância na elaboração das 

novas histórias da arte que desejamos pesquisar e divulgar. 

Sobre a representação de mulheres na história da arte tradicional e a atuação 

de artistas mulheres, a pesquisadora Linda Nochlin teceu as seguintes palavras em seu artigo 

“Mulheres, arte e poder” (2021, p. 1409) 

 

Para as mulheres, o posicionamento sexual feminino na representação visual 

interfere no tecido aparentemente neutro ou estético da obra de arte. No entanto, 

quão pouco as mulheres protestam, e com boas razões, pois, no geral, elas estão 

em posições similarmente impotentes ou marginalizadas dentro da estrutura 
operacional do próprio mundo da arte: catalogadoras pacientes em vez de 

diretoras de museus; alunas de pós-graduação ou membros auxiliares do corpo 

docente em vez de professoras efetivas e chefes de departamento; consumidoras 
passivas em vez de criadoras ativas da arte que é exibida nas principais 

exposições.  

 

Com suas releituras e propostas, transformam nossa maneira de olhar para os 

trabalhos de artistas homens, colocando em xeque a predominância destes em estudos e 

exibições.  

A historiadora da arte Whitney Chadwick5, utilizando os ensinamentos do 

filósofo francês Roland Barthes, assim explana nossos questionamentos acima (2019, p. 161) 

 

 

5 Norte-americana professora emérita da San Francisco State University.  
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Roland Barthes (1915-1980) e outros propuseram que explorássemos a ideia do 

texto como um campo metodológico no qual escritor, leitor e observador (crítico) 
trabalham igualmente para produzir significado. Textos históricos precisam de 

releituras constantes em nossa tentativa de compreender melhor a problemática 

da feminilidade e o papel das imagens na produção social de significado.  

 

Especialmente sobre as fotografias de Sofia Borges, objeto de estudo do 

presente trabalho, interessante verificar como as tão conhecidas bailarinas, antes vistas somente 

sob a ótica de Degas, agora são também conhecidas pela mirada da artista brasileira. Era um 

Edgar Degas: agora é Sofia Borges. Temos um olhar de mulher para mulher, com novas escalas, 

enquadramentos e montagens, representando imagens mais pulsantes e radicais.  

Observamos as artistas, a partir de suas apropriações e ressignificações, 

assumindo papéis de historiadoras e críticas de arte, pensando e refletindo sobre a produção 

existente e almejando novas maneiras de mostrá-las ao público.  

Como explana a artista austríaca Valie Export em “Arte de Mulheres: um 

manifesto” (2021, p. 207) 

 

a arte pode adquirir importância para a libertação das mulheres na medida em que 
possamos dela deduzir alguma significância – a nossa significância: essa faísca 

pode incendiar o nosso processo de autodeterminação. a questão do que as 

mulheres podem oferecer às artes e do que as artes podem oferecer às mulheres 
pode ser respondida da seguinte maneira: a transferência da situação especifica 

da mulher para o contexto artístico estabelece signos e sinais que, por um lado, 

oferecem novas mensagens e expressões artísticas e, por outro, mudam 
retrospectivamente a situação das mulheres.  

 

Imprescindível, portanto, o trabalho das artistas mulheres para agregar novas 

visões para obras passadas, permitindo ressignificações de muitos trabalhos produzidos por 

homens e tão consolidados no universo das artes. São tais apropriações que desafiam o sistema 

e expandem nossas interpretações.    

 

1.2 CIRCULAÇÃO DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS  

 

Como já salientado, as fotografias de Sofia Borges foram produzidas para a 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”, no MASP, sendo exibidas na mostra em 

grandes dimensões, dispostas nos tradicionais cavaletes de Lina Bo Bardi (com medidas 

variáveis entre 190 x 215 cm) e em painéis, que atingiram tamanhos de até 425 x 870 cm. Esta 

escolha de apresentação, diversamente proporcional ao tamanho das esculturas (a título de 
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ilustração, a “Bailarina de catorze anos” possui medidas de 99 x 40 x 40 cm), criou dimensões 

constrastantes na expografia, sobretudo quando proximamente posicionadas, como na entrada 

do local de exibição.  

Isso permitiu que os espectadores pudessem visualizar diferentes camadas das 

imagens segundo a distância que adotavam. A interação do público, conforme utilizavam seus 

próprios corpos e movimentos para a aproximação/distância das imagens, era fundamental para 

que novas reflexões e diálogos entre fotografias/esculturas fossem criados, como uma dança 

entre diferentes linguagens.  

Ademais, a escolha de posicionar a “Bailarina de catorze anos” de Edgar 

Degas e uma fotografia de Sofia Borges logo no início da exposição – primeiras obras que 

realizavam contato com os espectadores – já instava a recepção a fazer conexões entre as obras 

do artista francês e da artista brasileira. 

Em um vídeo da Visita Guiada da exposição no próprio canal do MASP no 

YouTube, realizada pelo curador Fernando Oliva, este explana que a instalação das fotografias 

foi decidida em conjunto com a artista brasileira, visando o estabelecimento de vínculos entre 

as disposições das fotografias e dos bronzes nas vitrines6.  

No catálogo da exposição, há um “Ensaio sobre uma escultura”, de autoria da 

artista brasileira, apenas com suas imagens da “Bailarina de catorze anos”, dando início à 

publicação e antecedendo os artigos sobre Edgar Degas. São onze fotografias, algumas em 

páginas duplas, com as respectivas legendas ao final, em página exclusiva com estas 

informações, garantindo que as páginas anteriores fossem reservadas apenas para as imagens.  

O próprio catálogo possui em sua capa uma imagem em preto e branco do 

rosto da “Bailarina de catorze anos”, com sua face dividida entre a capa, a lombada e a 

contracapa. As guardas da frente e de trás são também fotografias em preto e branco de Sofia 

Borges, mas de outras esculturas de Edgar Degas – “Bailarinas olhando a planta de seu pé 

direito”, 1880-1910; “Mulher grávida”, 1880-1910 e “Bailarina ajeitando a dragona direita”, 

1882-95.   

O ensaio com as obras de Sofia Borges pode ser visto como um livro de 

artista, um portfólio dos seus trabalhos. Há um destaque na publicação para as suas imagens, 

em uma opção da curadoria para conceder realce e maior visibilidade para as fotografias da 

artista brasileira.  

 

6 MASP – Visita Guiada Degas. YouTube, 19 abr. 2021. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=wSemDc4vIrA. Acesso em 21 dez. 2021. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wSemDc4vIrA
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Diferentes emoções podem ser despertadas quando nos deparamos com as 

fotografias tão intensas de Sofia Borges. São retratos que não nos deixam indiferentes. Podemos 

olhar fixamente para o rosto da “Bailarina de catorze anos” e imaginar como ela estaria se 

sentindo. Somos tocados pelas suas expressões. Como o historiador da arte Georges Didi-

Huberman explana em sua obra “Que emoção! Que emoção?” (2016, p. 38) 

 

As emoções, uma vez que são moções, movimentos, comoções, são também 
transformações daqueles e daquelas que se emocionam. Transformar-se é passar 

de um estado a outro: continuamos firmes na nossa ideia de que a emoção não 

pode ser definida como um estado de pura e simples passividade. Inclusive, é por 
meio das emoções que podemos, eventualmente, transformar nosso mundo, desde 

que, é claro, elas mesmas se transformem em pensamentos e ações.   

 

Selecionamos abaixo, na sequência, as páginas do catálogo em que 

localizamos as obras da artista a partir das esculturas de Edgar Degas, como uma maneira de já 

introduzir as fotografias e a exposição que serão analisadas detalhadamente no presente 

trabalho.     

 

 

 

Fig. 06. Fotografia da capa do catálogo da exposição “Degas: Dança, política e sociedade” 

do MASP. Disponível em: https://www.masploja.org.br/degas-danca-politica-e-sociedade. Acesso em 11 dez. 

2021.  

 

https://www.masploja.org.br/degas-danca-politica-e-sociedade
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Fig. 07. Guarda da frente do catálogo da exposição “Degas: Dança, politica e sociedade”. 

Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 

09 jan. 2022.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 08. Guarda da frente do catálogo da exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. 

Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 

09 jan. 2022.  
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Fig. 09. Primeira página do “Ensaio sobre uma escultura” do catálogo da exposição “Degas: 

Dança, política e sociedade”. Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 jan. 2022.  

 

 

Fig. 10. Fotografia das páginas 14/15 de “Ensaio sobre uma escultura” do catálogo da 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 jan. 2022.  
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Fig. 11. Fotografia das páginas 16/17 de “Ensaio sobre uma escultura” do catálogo da 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 jan. 2022.  

 

 

Fig. 12. Fotografia das páginas 18/19 de “Ensaio sobre uma escultura” do catálogo da 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 jan. 2022.  
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Fig. 13. Fotografia das páginas 20/21 de “Ensaio sobre uma escultura” do catálogo da 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 jan. 2022.  

 

 

Fig. 14. Fotografia das páginas 22/23 de “Ensaio sobre uma escultura” do catálogo da 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 jan. 2022.  
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Fig. 15. Fotografia das páginas 24/25 de “Ensaio sobre uma escultura” do catálogo da 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 jan. 2022.  

 

 

Fig. 16. Fotografia das páginas 26/27 de “Ensaio sobre uma escultura” do catálogo da 

exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 jan. 2022.  
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Fig. 17. Guarda de trás do catálogo da exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame 

do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 

jan. 2022.  

 

 

 

 

Fig. 18. Guarda de trás do catálogo da exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame 

do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 

jan. 2022.  
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Fig. 19. Contracapa do catálogo da exposição “Degas: Dança, política e sociedade”. Frame 

do Vídeo Catálogo | Degas. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rcQwNnt2LKc.  Acesso em 09 

jan. 2022.  

 

 

No sítio eletrônico do MASP, ainda que findada a exposição, permanecem as 

imagens de Sofia Borges e das esculturas de Edgar Degas, com informações para o público 

sobre a exposição, além do relato do processo de criação das imagens pela fotógrafa brasileira 

– especificidades sobre quando as imagens foram realizadas, em quais locais e como foram 

exibidas na instituição. Esse contexto permite que o espectador consiga relacionar as esculturas 

de Edgar Degas e as fotografias de Sofia Borges munido com elementos sobre quando tais 

imagens foram produzidas e em qual contexto.  

Há seções com imagens específicas, como “Obras expostas”, com os 

trabalhos constantes na mostra, e “Vistas da exposição”, com fotografias da disposição de tais 

obras e a expografia realizada. Igualmente encontramos o vídeo com a visita guiada conduzida 

pelo curador da exposição Fernando Oliva, igualmente presente no canal do museu no YouTube 

(https://www.youtube.com/user/maspmuseu) e no Instagram da instituição (@masp). 

Além destas imagens circulando no meio institucional, diversas fotografias 

da exposição e das obras de Sofia Borges circularam na mídia, em veículos de comunicação 

dos mais diversos, atingindo diferentes públicos consumidores de notícias.  

https://www.youtube.com/user/maspmuseu
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Igualmente não podemos nos esquecer da reverberação das imagens nas redes 

sociais, principalmente naquelas dedicadas às imagens e vídeos, como o Instagram, da empresa 

Meta. Além das postagens do próprio museu sobre a exposição em seu perfil (Figura 21), 

observamos os espectadores compartilhando suas próprias fotografias e percepções da mostra 

e das obras de Sofia Borges, criando uma nova circulação para as imagens da artista brasileira, 

principalmente através de hashtags que fazem uma curadoria de imagens que a utilizam, como 

o printscreen abaixo usando #sofiaborges, nome da artista, nos revela (Figura 20).  

 

 

Fig. 20. Printscreen da busca realizada no aplicativo Instagram a partir da hashtag Sofia 

Borges (#sofiaborges), com destaque para as diversas fotos das suas obras na exposição “Degas: dança, política e 

sociedade” no MASP. Acesso em 23 dez. 2021.  
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Observamos assim que, presentemente, além do contato com as imagens na 

própria exposição e nos canais tradicionais da mídia, o público tem acesso ao fenômeno das 

redes sociais para visualizar as imagens, como os canais do Instagram e do Youtube. Estes, 

devido à grande quantidade de imagens que possuem, e alimentados diariamente por novas, 

permitem que diferentes pessoas sejam impactadas constantemente por imagens em diversos 

ângulos e escolhas, tornando possível novas relações destas fotografias, como os printscreens 

aqui colacionados.  

 

 

 

Fig. 21. Printscreen do perfil do MASP no aplicativo Instagram, com destaque para as fotos 

das esculturas do Degas realizadas pela Sofia Borges. Acesso em 27 dez. 2021.  
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Interessante verificar como novas possibilidades de expansão e visualização do 

fotográfico surgem até mesmo no feed do Instagram, como as fotografias dos bronzes de Edgar 

Degas pela Sofia Borges demonstram na figura acima. Para simular as grandes dimensões que 

as fotografias da artista brasileira possuem, utilizou-se seis espaços para as imagens dos 

bronzes, em quantidade superior às demais fotografias que a circundam. Buscou-se, assim, 

transportar para o universo digital as medidas que a obra possui no mundo real, impactando 

ainda mais o espectador que a observa na rede social e na exposição.  

Outra possível influência da circulação de tais imagens é impulsionar aqueles 

que as visualizam nas redes sociais a visitarem as exposições/galerias/instituições culturais e 

produzirem suas próprias fotografias, adicionando e compartilhando suas próprias imagens. 

Não temos, assim, um espectador passivo, mas um criador de novas visões e olhares para as 

obras expostas.    
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2 AS FOTOGRAFIAS DE SOFIA BORGES DAS ESCULTURAS DE EDGAR DEGAS 

NO MASP 

 

 

  

Fig. 22: Sem título, 2020, Sofia Borges. Fotografia a partir de Edgar Degas, Bailarina de 

catorze anos, 1880, acervo MASP. Imagem de divulgação disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-. masp-vira-thriller-da-dor-

do-bale.shtml>. Acesso em 04 dez. 2021.  

 

Um jovem rosto com olhos semicerrados, queixo levemente inclinado e boca 

serrada. A presença de uma franja desalinhada na testa. As feições demarcadas através de uma 

posição rígida, estática. Um maxilar tenso. Uma imagem em preto e branco de uma escultura. 

Um retrato normatizado. O foco e a iluminação no rosto da personagem.  

Ainda não vislumbramos mais detalhes do corpo da escultura, como sua 

posição e vestimentas. A fotografia centrada na fronte nos convida a prestar atenção em seu 

semblante e a imaginar possíveis contextos e sentimentos da modelo retratada. Estamos apenas 

iniciando nosso caminho por mais detalhes e informações da imagem representada.    

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-.%20masp-vira-thriller-da-dor-do-bale.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-.%20masp-vira-thriller-da-dor-do-bale.shtml
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Fig. 23: Sem título, 2020, Sofia Borges. Fotografia a partir de Edgar Degas, Bailarina de 

catorze anos, 1880, acervo MASP. Imagem de divulgação disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-. masp-vira-thriller-da-dor-
do-bale.shtml>. Acesso em 04 dez. 2021. 

 

A partir desta nova fotografia, começamos a ter mais elementos para 

compreender melhor o contexto em que se encontra a nossa personagem retratada. Agora, com 

um novo enquadramento, visualizamos parte de seu tronco e, consequentemente, suas roupas: 

vestida com corpete e saiote curto, com diferentes materiais e texturas, surge iluminado na 

imagem.  

Observamos que a jovem garota está vestindo um corpete e um tutu, 

revelando, assim, estar disposta para o balé. Entretanto, ainda não possuímos mais informações 

sobre seus membros e ainda não é possível afirmar com precisão a posição em que ela se 

encontra.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-.%20masp-vira-thriller-da-dor-do-bale.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-.%20masp-vira-thriller-da-dor-do-bale.shtml
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Fig. 24: Sem título, 2020, Sofia Borges. Fotografia a partir de Edgar Degas, Bailarina de 
catorze anos, 1880, acervo MASP. Imagem de divulgação disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-. masp-vira-thriller-da-dor-

do-bale.shtml>. Acesso em 04 dez. 2021. 

 

A partir da imagem refletida da escultura capturada nesta fotografia, 

adquirimos novos elementos para descortinar nossa bailarina. Avistamos seu cabelo em um 

longa trança única, pendente em suas costas. Observamos o estreitamento dos ombros, a posição 

dos seus braços alongados, atrás do seu tronco, além de identificarmos com mais acuidade o 

seu queixo inclinado e a sua postura equilibrada.  

O espelhamento da escultura enquadrado pela fotógrafa nos permite especular 

sobre o destaque ao duplo desta bailarina na imagem. O duplo obtido coloca a materialidade 

em detrimento do seu reflexo, compondo uma meta imagem que remete à divisão entre a 

realidade como condição humana e a representação que se projeta ao imaginário. Nosso olhar 

se alterna entre a análise dos contornos e da posição da bailarina ao fundo e os detalhes da 

escultura propriamente dita, posicionada do lado direito da fotografia. A duplicidade da mesma 

bailarina nos permite obter diferentes informações que se completam, ainda que não revelem 

por totalidade a imagem da jovem dançarina.   

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-.%20masp-vira-thriller-da-dor-do-bale.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-.%20masp-vira-thriller-da-dor-do-bale.shtml
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Fig. 25: Sem título, 2020, Sofia Borges. Fotografia a partir de Edgar Degas, quatro Bailarinas 

olhando a planta de seu pé direito, 1890-1910, acervo MASP. Imagem de divulgação disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-. masp-vira-thriller-da-dor-
do-bale.shtml>. Acesso em 04 dez. 2021. 

 

A imagem parece nos convidar para que nossos membros se articulem da 

mesma forma. Observamos a sintonia entre as personagens, visualizando seus embalos saltando 

diante dos nossos olhos e reafirmando a vibração dos corpos. Não há detalhes específicos de 

cada escultura que singularizem cada retratada: sabemos que são figuras femininas nuas, em 

razão dos seios e das curvas. Somos fisgados pelo relevo das esculturas, visualizando detalhes 

das mãos trabalhando nos objetos, contrastando a solidez do material com os movimentos 

realizados. 

Podemos realizar diversas suposições sobre o que estarão fazendo nossas 

personagens. A liberdade dos movimentos representada na imagem igualmente nos deixa livres 

para conceber diversas interpretações para o contexto em que foram retratadas.   

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-.%20masp-vira-thriller-da-dor-do-bale.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/degas-visto-por-sofia-borges-no-.%20masp-vira-thriller-da-dor-do-bale.shtml
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2.1 EXPOSIÇÃO “DEGAS: DANÇA, POLÍTICA E SOCIEDADE” 

 

As imagens que iniciam este capítulo são da artista visual e curadora brasileira 

Sofia Borges, realizadas para a exposição “Degas: Dança, Política e Sociedade”, exibida no 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), entre 04 de dezembro de 2020 e 01 

de agosto de 2021, inserida na programação de um ano do museu dedicado às Histórias da 

dança. Além desta mostra para este ano específico sobre dança, foram realizadas individuais 

das obras de Hélio Oiticica (1937-1980), Trisha Brown (1936-2017), Senga Nengudi e Beatriz 

Milhazes (OLIVA e PEDROSA, 2021, p. 12).  

Com curadoria de Fernando Oliva e Adriano Pedrosa, a exposição apresenta 

fotografias das esculturas do artista francês Edgar Degas (Paris, 1834-1917) realizadas por 

Sofia Borges no primeiro ano da pandemia de COVID-19, no acervo e na reserva técnica do 

museu, além de igualmente apresentar 76 obras do artista francês, conjunto este considerado o 

mais significativo de um artista europeu no referido museu e exibida ao público pela última vez 

há 14 anos7. Além do MASP, apenas três outros museus do mundo possuem a coleção completa 

de bronzes do Edgar Degas: Musée D´Orsay, na capital francesa; The Metropolitan Museum of 

Art, em Nova York, e Ny Carlsberg Glyptotek Museum, em Copenhague, na Dinamarca8.   

As quinze fotografias da artista paulista estavam expostas de maneira 

instalativa em painéis e nos cavaletes de vidro projetados pela arquiteta italiana Lina Bo Bardi, 

igualmente responsável pelo prédio do próprio MASP. Ainda que através do suporte para as 

imagens, temos mais uma presença feminina na exposição, recebendo as fotografias realizadas 

por uma mulher para a ressignificação de obras de corpos femininos feitas por um artista 

homem.   

Permeando o diálogo entre as fotografias e as esculturas na galeria do 

primeiro andar do MASP, local de exibição da mostra no museu, destaca-se ainda, além da 

presença dos cavaletes, vitrines para as esculturas e uma expografia singular para a mostra. “(...) 

Numa sala pintada em dégradé e com um ‘fundo infinito’ na cor preta, oferece uma experiência 

verdadeiramente imersiva para se ver e rever Degas”9. Ainda sobre o espaço expositivo, “Tudo 

se torna ainda mais áspero iluminado por um jogo de luzes que exacerba os claros e escuros, 

num quase thriller das agruras das bailarinas naquela Paris de outrora” (MARTÍ, 2021).   

 

7 DEGAS. 04/12/2020 – 01/08/2021. MASP. Online. Disponível em: https://masp.org.br/exposicoes/degas. 

Acesso em 08 dez. 2021. 

8 MASP – Visita Guiada Degas, op. cit.  

9 DEGAS. 04/12/2020 – 01/08/2021. MASP, op. cit.  

https://masp.org.br/exposicoes/degas
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Fig. 26. Degas. 04-12-2020-01/08/2021. Imagem de divulgação da exposição “Degas: Dança, 

política e sociedade”, no MASP. Disponível em: https://masp.org.br/exposicoes/degas. Acesso em 08 dez. 2021.  

 

 

Fig. 27. Frame do vídeo Visita Guiada Degas, do canal do MASP no Youtube. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=wSemDc4vIrA. Acesso em 22 dez. 2021.  

 

 

 

https://masp.org.br/exposicoes/degas
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Fig. 28. Frame do vídeo Visita Guiada Degas, do canal do MASP no Youtube. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=wSemDc4vIrA. Acesso em 22 dez. 2021.  

 

A Figura 26, uma fotografia da exposição, e as Figuras 27 e 28 rememoram a 

expografia escolhida pela equipe curatorial. Esta contou com o auxílio da arquiteta da 

instituição, Juliana Ziebell, para pensar nas cores do espaço expositivo, um degradê, com o 

intuito de projetar uma ideia de imersão. As vitrines foram desenhadas para reforçar o diálogo 

com os cavaletes de vidro, ressaltando aspectos como transparência e leveza10. 

Significativo salientar que a exposição buscou analisar as obras do artista 

francês através dos aspectos político e social, não apenas estilístico e formal. Destarte, ganham 

destaque as condições de vida e de trabalho das bailarinas representadas, atuantes na Ópera. Tal 

abordagem é diferente da realizada por diferentes instituições culturais ao redor do mundo, 

como o Museu d´Orsay. Nas palavras do curador Oliva com relação ao exemplo deste museu 

parisiense (OLIVA, 2021, p. 72) 

 

Além de optar por não dar atenção ao problema dessas mulheres, manteve-se em 

uma posição de neutralidade em relação ao lugar privilegiado que Degas ocupava 

na sociedade parisiense e no elitizado sistema dessa casa de espetáculos. Pois, 

além de artista de prestígio à época, ele também era um abonné, um associado, 
gozando de tradicionais regalias, como descontos nos ingressos, lugares 

reservados e, em especial, passe livre para a lubricidade do foyer de la danse. O 

acesso privilegiado às bailarinas movia toda uma dinâmica de dependência, 
assédio sexual e prostituição infantil. 

 

10 MASP – Visita Guiada Degas, op. cit.  
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Portanto, observar as fotografias de Sofia Borges torna-se um caminho para 

novas reflexões e diálogos, muitos propostos pela própria exposição na qual elas foram 

exibidas. Podemos – e devemos - utilizar a arte para questionar e refletir sobre questões sociais, 

de gênero, de classe, de raça, e tantas outras tão relevantes para nosso futuro. Interessante notar 

como este movimento de mudança, que ganha cada vez mais força e destaque nas academias e 

nas instituições culturais, vem sendo delineado a partir de acontecimentos significativos dos 

últimos tempos, como o Occupy Wall Street, o Black Lives Matter e o #MeToo. Como salienta 

o crítico de arte Hal Foster11 em sua mais recente obra “O que vem depois da farsa?” (2021, p. 

10-11) 

 

(...) É na esfera cultural – museus, universidades e instituições afins – que muitos 

de nós podemos exercer nossa pequena influência. E, nos últimos tempos, 
assistimos a uma revitalização parcial dessas instituições, basicamente como 

resultado de três movimentos: uma conscientização maior da ordem plutocrática 

que respalda boa parte das grandes organizações, graças ao Occupy Wall Street; 
uma agitação renovada devido à base colonialista de muitos grandes museus, 

além da hierarquia racialista de quase todos os seus funcionários, graças a Black 

Lives Matter; e uma crítica revigorada das estruturas persistentes de machismo e 

patriarcado, graças ao fenômeno #MeToo. Há muito a ser debatido em termos de 
táticas e efeitos. Contudo, um resultado desses desdobramentos é decerto uma 

volta inesperada do museu e da universidade como possíveis locais de resgate da 

esfera pública, em que, ao menos em princípio, podem-se expressar críticas e se 
propor alternativas. Eles emergiram como pontos de pressão para artistas ou 

críticos ativistas que têm se empenhado em explorar as tensões entre os 

compromissos públicos dessas instituições e os interesses privados que as 
dirigem.  

 

Não podemos nos furtar do nosso papel de revisão da canônica história da 

arte e participar da sua nova construção plural – histórias das artes -, permitindo a legítima 

participação dos mais diferentes artistas, com suas diversas origens, linguagens e 

questionamentos. Enquanto pesquisadores e estudiosos da área, nossa missão é garantir que as 

mais diferentes vozes sejam ouvidas e possam ganhar cada vez mais espaço e luz, contribuindo 

para esgarçar limites e até mesmo auxiliar a propor saídas para os múltiplos desafios 

contemporâneos que estamos enfrentando. 

Louvável, assim, explorar novos questionamentos na análise das obras do 

artista francês, tão conhecido por ser um artista de ateliê e pelo seu interesse na dinâmica do 

movimento e na presença do corpo no espaço. Trazer imagens de suas obras realizadas por uma 

 

11 Historiador e professor norte-americano da Universidade de Princeton.   
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artista mulher contemporânea, em uma releitura que concede voz e olhar para as mulheres 

artistas, permite uma nova visão das suas representações e reacende o debate sobre sua relação 

e percepção sobre os corpos femininos.  

 

2.2 DEGAS: MISOGINIA (?) 

 

Para muitos pesquisadores, Edgar Degas foi considerado – e ainda o é, por 

parte da crítica – um pintor misógino na representação das figuras femininas. Em ensaio 

presente no catálogo da exposição, “Elles me détestent”, Oliva assim explana sobre o artista 

francês (2021, p. 74) 

 

Proveniente de uma família abastada e com um banqueiro como patriarca, Degas 
nunca se interessou de fato pelas condições de vida de suas modelos (...) As 

pessoas que vinham dos subúrbios para ganhar a vida em Paris eram vistas como 

uma ameaça ao estilo de vida da burguesia, à sua moral e, em especial, ao 
tradicional núcleo familiar. 

      

A presença corpórea em suas esculturas de bailarinas pode ensejar que os 

espectadores as vejam a partir de um viés erótico, como disponíveis sexualmente, fazendo com 

que os olhares masculinos as abordem como objetos sexuais. Como bem salienta o crítico de 

arte Silas Martí ao analisar a escultura da “Bailarina de catorze anos”, enfatizando o aspecto de 

carne presente na representação (MARTÍ, 2011) 

 

Nela, a rugosidade do bronze do corpo e do corpete contrasta com a leveza do 
tecido da saia e do laço que amarra seus cabelos. Degas retoma aqui um pouco 

da estética impressionista que cunhou em seus numerosos quadros de bailarinas 

(...) não há desvios no traço, o rosto é preciso, as mãos e as pernas firmes no 

bronze, como se fossem carne congelada, longe das pinceladas difusas das telas 
do artista.  

 

Entretanto, vozes da academia, como a da historiadora da arte Norma 

Broude12, cujo ensaio “A suposta misoginia de Degas: resiliência de um mito cultural” abre os 

textos dos pesquisadores no catálogo da exposição, já descortina tal conceito do pintor. Como 

Broude nos relata a partir das imagens em que Degas retrata a presença de homens nos camarins 

e corredores da Opéra (2021, p. 34) 

 

 

12 Norte-americana professora emérita da American University, em Washington, D.C.  
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(...) Degas apresentou aquelas cenas a partir de pontos de vista deliberadamente 

incômodos, muitas vezes obscurecendo os corpos das bailarinas e assim privando 
o espectador masculino da realização de seu pleno deleite. Por meio de escolhas 

espaciais e composicionais, Degas nos força, em vez disso, a experimentar e a 

nos identificar com o desconforto daquelas jovens mulheres, as bailarinas 

encurraladas e empurradas contra as paredes das coxias e dos corredores dos 
bastidores da Ópera, cercadas e atormentadas por seus admiradores predatórios e 

abusivos. 

 
 

 

Fig. 29. Edgar Degas. Pauline e Virginie conversando com admiradores, 1880-83. Disponível 

em: https://www.nga.gov/audio-video/audio/degas-at-the-opera/degas-at-the-opera-20.html. Acesso em 11 dez. 

2021.  

 

A Figura 29 traz diversos elementos que Broude detalhou: visualizamos as 

bailarinas circundadas por homens que, dada a representação de seu tamanho e postura, 

assumem posição de superioridade e dominância em relação às garotas que, presas em um canto 

da tela, não possuem saída. Estão em posição de constrangimento, e Edgar Degas capta esses 

momentos de desconforto e pressão que homens poderosos exercem perante garotas indefesas.   

Ainda nas palavras da norte-americana: “Na atualidade, a arte de Degas 

funciona como um para-raios social, pois vemos refletidas nela muitas das questões de 

desigualdade de gênero e de exploração sexual que sobreviveram, sem solução, até o presente” 

(2021, p. 39). Especula-se a possibilidade do artista ter se solidarizado com os explorados, 

fossem bailarinas, prostitutas, artistas de cabaré, lavadeiras ou cavalos de corrida (BROUDE, 

2021, p. 38).  

Sobre este debate, fundamental analisar como o trabalho escultórico de Edgar 

Degas é visto a partir da carne, enquanto a apropriação de Sofia Borges é centrada na pele. Esta 
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pode ser interpretada como uma tela de pintura, cujo olhar focado da artista revela a rugosidade 

que simboliza às adversidades na trajetória e a vida nada heroica das bailarinas.  

Imprescindível questionar a intenção curatorial do museu sobre o tema na 

mostra e seu propósito ao friccionar os trabalhos de Edgar Degas e Sofia Borges. As fotografias 

são monumentalizadas e destoantes em escala: “Borges estoura na obscenidade do grão da 

fotografia os gestos dessas mulheres, tudo ampliado num grau macroscópico. É a delicadeza 

vultosa, afrontosa” (MARTÍ, 2021).  

Necessário, ainda, contextualizar a exposição na era contemporânea e digital 

de rápido julgamento e opiniões sensacionalistas, com escopo de angariar ampla publicidade e 

repercussão: 

 

É de um reducionismo talvez injusto ler Degas pelos olhos da lacração das redes 
sociais. E há extenso debate, como atesta o luxuosíssimo catálogo da mostra 

organizada por Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, sobre as atitudes do artista na 

Paris do século 19, o quão errado ou não ele foi na sua época. Mas os olhos e a 

leitura que temos, pelo menos na visão impiedosa de Borges, são os de hoje 
(MARTÍ, 2021).  

  

Não podemos deixar, portanto, de analisar a reverberação e intenção 

curatorial ao apresentar a exposição que pode, dessarte, impactar na imagem do próprio artista 

francês. Talvez despertar este questionamento e apresentar diversas obras dispostas 

conjuntamente, que levam o espectador à reflexão e até mesmo às suas próprias pesquisas, seja 

um dos maiores legados da mostra.  

Ainda sobre as representações realizadas por Edgar Degas, em seu ensaio no 

catálogo da exposição, Broude (2021, p. 36) trouxe as observações do professor Charles 

Bernheimer (1989) 

 

“Diferente das prostitutas de Picasso”, ele escreveu, “que, de maneira promíscua, 

se oferecem ao voyeur como veículo da prática significativa dele e cuja 

sexualidade polimorfa é uma metáfora do desejo criativo do próprio artista, as 

prostitutas de Degas existem materialmente, fenomenicamente, como produtos 
alienados de uma cultura de consumo”.  

 

Necessário sempre contextualizar que Edgar Degas vivia na Paris do século 

XIX, cuja elite burguesa consistia em uma sociedade reacionária e preconceituosa com pessoas 

advindas das camadas sociais mais baixas, especialmente as mulheres. A capital francesa vivia 

à época as grandes reformas urbanas propostas por Haussmann, cujas principais obras tinham 

intenção de evitar a construção de barricadas e, por conseguinte, deixavam cada vez mais 
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pessoas marginalizadas. Como relata Walter Benjamin em seu texto “Paris, capital do século 

XIX” (BENJAMIN, 1935) 

 

Haussmann trata de encontrar apoio para a sua ditadura e colocar Paris sob um 

regime de exceção. Em 1864, num discurso na Câmara, expressa o seu ódio 
contra a desarraigada população da grande metrópole. Esta aumenta 

constantemente através dos seus empreendimentos. A elevação dos aluguéis 

empurra o proletariado para os arrabaldes. Através disso, os bairros perdem a sua 
fisionomia própria. Surge o cinturão vermelho. Haussmann deu a si mesmo o 

nome de “artiste démolisseur” [artista demolidor].    

  

A curadora de pastéis e de desenhos no Musée d´Orsay, Leïla Jarbouai, em 

seu ensaio “Degas e as relações de gênero na Opéra de Paris”, constante no catálogo da mostra, 

assim explana sobre os frequentadores da Ópera (2021, p. 46) 

 

Na época de Degas, a nova elite, masculina, parisiense e advinda da Monarquia 

de Julho (1830-1848), que se torna o público influente da Opéra, concebe a dança 
como um universo exclusivamente feminino. Os gostos dessa elite burguesa têm 

tanta influência que a Opéra de Paris se privatiza e busca satisfazer as 

expectativas do público para garantir a rentabilidade dos espetáculos.  

 

Jarbouai ainda argumenta que os trabalhos de Edgar Degas realizados sobre 

a Opéra “(...) se articulam em torno das questões de gênero; contribuem para desconstruir os 

estereótipos de sua época, ao mesmo tempo que questionam a forte oposição de gênero em 

curso na sociedade de seu tempo (...)” (2021, p. 43). Vislumbramos, destarte, como Edgar 

Degas, em suas obras, denuncia diversas atitudes questionáveis dos homens frequentadores da 

Opéra com relação às dançarinas, não se furtando de representar cenas constrangedoras 

vivenciadas pelas bailarinas nos bastidores na companhia francesa.   

Quando mencionamos mulheres trabalhando na França no século XIX, como 

as bailarinas aqui retratadas, estamos nos referindo majoritariamente às profissões mal 

remuneradas, com um número limitado de opções, sendo estas algumas das mencionadas acima 

– lavadeiras, passadeiras, as próprias dançarinas13. Edgar Degas representava mulheres de 

origem simples e que necessitavam de tais trabalhos para a sua subsistência, muitas vezes 

impulsionadas pela família para a realização de tais ofícios.   

Importante frisar como a luta por melhores condições de trabalho para as 

bailarinas da Ópera de Paris persiste até os dias atuais. A primeira greve ocorreu apenas em 

 

13 MASP – Visita Guiada Degas, op. cit. 
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1905, mais de dois séculos depois da sua fundação por Luís XIV (1638-1715), em 1669. 

Somente com os protestos de 1912 até a década de 1920, as dançarinas não precisaram mais 

depender da prostituição para sobreviver ou para galgar melhores condições na carreira 

(OLIVA, 2021, p. 73). 

 Reiterando o modus operandi da sociedade daquela época, Oliva detalha que, 

no ato de manifestação e greve em 1912 (2021, p. 73-74) 

 

A imprensa francesa, extremamente elitista, conservadora e misógina, tratou as 
grevistas como figuras ingênuas, frustradas em sua tentativa de exigir melhores 

condições de trabalho e de sindicalizar a instituição. Ao final, parte de suas 

reivindicações foi ouvida, mas não se pode dizer que as bailarinas foram levadas 

a sério.  

    

Na véspera do Natal de 2019, em um dia nublado e com temperatura abaixo 

de 10ºC, em frente à cartazes com os dizeres “Ópera de Paris em greve” e “A cultura em perigo”, 

o corpo de dança, a orquestra e os técnicos da primeira companhia de ópera da capital francesa 

protestaram contra o projeto de reforma da Previdência na França, oferecendo um espetáculo 

ao ar livre para o público14.   

Em torno de quarenta bailarinas se apresentaram diante do Palácio Garnier 

interpretando o balé O Lago dos Cisnes, do compositor russo Piotr Ilitch Tchaïkovsky, entre 

duas Marselhesas, o hino nacional francês15.  

Referida reforma buscava alterar a idade de aposentadoria dos membros do 

corpo de dança da Ópera de Paris estabelecida desde o reinado de Luís XIV, em 1658: 42 anos, 

em razão dos inúmeros sacrifícios e restrições que a carreira impõe16. Nas palavras da bailarina 

Eloïse Jocqueviel, de 23 anos:  

 

Comecei a escola de dança aos oito anos. Deixei minha família e tive que adaptar 
meu percurso escolar. Com cinco horas de dança por dia, aos 17, 18 anos, 

enfrentamos lesões crônicas, tendinites, fraturas devido ao cansaço, dores... 

Somos vários a não conseguir nem mesmo terminar o Ensino Médio.17  

 

 

14 RFI. Em greve, bailarinas protestam dançando “O Lago dos Cisnes”, na calçada da Ópera de Paris. G1, 24 de 

dezembro de 2019. Online. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/24/em-greve-bailarinas-

protestam-dancando-o-lago-do-cisnes-na-calcada-da-opera-de-paris.ghtml. Acesso em 08 dez. 2021.  

15 RFI, op. cit.  

16 RFI, op. cit. 

17 RFI, op. cit. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/24/em-greve-bailarinas-protestam-dancando-o-lago-do-cisnes-na-calcada-da-opera-de-paris.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/24/em-greve-bailarinas-protestam-dancando-o-lago-do-cisnes-na-calcada-da-opera-de-paris.ghtml
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Ainda segundo a jovem, as bailarinas escolheram interpretar o quarto ato de 

O Lago dos Cisnes, “um dos balés mais difíceis” e “sobre o mármore em pleno frio”18.  

 

Fig. 30: Bailarinas em greve dançam em frente à Ópera de Paris, na França, nesta terça-feira 

(24) – Foto: Stephane de Sakutin/AFP. Disponível em: < https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/24/em-

greve-bailarinas-protestam-dancando-o-lago-do-cisnes-na-calcada-da-opera-de-paris.ghtml>. Acesso em 08 dez. 

2021. 

 

Fig. 31: Bailarinas da Ópera de Paris fazem greve contra a reforma da Previdência na França 

- Foto: Ludovic Marin/AFP. Disponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2019/12/bailarinas-

da-opera-de-paris-fazem-greve-interpretando-o-lago-dos-cisnes-ck4k89fzz026c01p5nuqeov3u.html>. Acesso em 

08 dez. 2021. 

 

18 RFI, op. cit. 
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Como salientado acima, tais dificuldades relacionadas à profissão de 

dançarina não são exclusividade da contemporaneidade. Referidos desafios e privações já eram 

presentes no passado (OLIVA e PEDROSA, 2021, p. 11)  

 

(...) abraçar a dança significava, para a juventude parisiense da classe 

trabalhadora da segunda metade do século 19, uma vida de longas e exaustivas 
horas e escassa recompensa financeira, com apenas a remota possibilidade de 

ingressar em um corps de ballet e uma chance ainda mais improvável de estrelato. 

(...) Embora algumas das filhas dos homens mais ricos de Paris estivessem 

tentando seguir carreira como bailarinas, ainda se presumia, perversamente, que 
elas fossem pouco remuneradas e, portanto, exploradas, ou, ainda, que estivessem 

sexualmente disponíveis.    

 

Este histórico e a posição atual das bailarinas, com os protestos acima 

relatados, corroboram a urgência de olhar para as fotografias e as esculturas exibidas no 

presente trabalho não apenas sob seu aspecto estético, mas igualmente através do seu contexto 

social e crítico, analisando as obras aqui apresentadas a partir da sociedade e do momento de 

vivência de Edgar Degas e de Sofia Borges.  

2.3 “BAILARINA DE CATORZE ANOS” E OUTROS BRONZES 

   

As três primeiras fotografias do presente capítulo são da escultura “Bailarina 

de catorze anos”, datada de 1880, obra de destaque na exposição. A Figura 23 anteriormente 

apresentada abria a exposição logo no hall de entrada, recepcionando os visitantes, antes da 

própria bailarina e uma fotografia de Sofia Borges da escultura, conforme a imagem abaixo 

ilustra.  
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Fig. 32. Fotografia de Eduardo Ortegas. A escultura Bailarina de 14 anos (1880), de Degas, 

e close de seu rosto, por Sofia Borges: expressão sublinhada. Imagem de divulgação da exposição “Degas: Dança, 

política e sociedade”, no MASP. Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/blog/arte-ao-redor/exposicao-traz-

obras-de-degas-e-remonta-contexto-da-epoca-de-producao/. Acesso em 08 dez. 2021.  

 

Durante a mostra, substituindo a escultura do segundo andar do museu onde 

ela é habitualmente exibida, no Acervo em Transformação, “Duas outras fotografias de Sofia 

Borges são expostas na frente e no verso de um cavalete (numa montagem nova para o icônico 

dispositivo do museu)19”. Tal novidade ocorre em razão dos cavaletes apresentarem 

majoritariamente as obras em um lado e suas informações técnicas em outro, tendo as obras de 

Sofia Borges, ao ocuparem frente-verso do mesmo cavalete, uma inusual configuração no 

acervo e um realce maior para suas imagens, assim como as fotografias da artista em seu ensaio 

no catálogo da exposição foram apresentadas, já colacionadas no presente trabalho no item 1.2.    

Ainda sobre as fotografias nos cavaletes, interessante observar como utilizou-

se todo o display, de forma fechada, para a apresentação das imagens, diferentemente do uso 

dado para os quadros nos cavaletes. Enquanto as obras aparentam estar sustentadas no ar, 

criando a ilusão de estarem flutuando, este efeito não aparece na disposição das fotografias de 

Sofia Borges no suporte, alterando, assim, a percepção pretendida pela Lina Bo Bardi em seus 

suportes.   

Sobre a coleção dos bronzes da instituição, a museóloga Eunice Moraes 

Sophia, que atuou no MASP, ressaltou seu aspecto versátil: 

 

Pode-se fazer uma exposição só sobre as técnicas do balé clássico, ou só com as 

cenas íntimas das moças nos banhos, ou, então, apenas de corridas de cavalos. 

Quando os curadores internacionais pedem as peças emprestadas, em geral, já 
têm uma ideia de que forma podem aproveitá-las para realizar o que desejam em 

suas mostras20.  

 

Há presentemente 28 esculturas em bronze da “Bailarina de catorze anos”, 

entre elas o exemplar do MASP, adquirida em 1951 pelo seu diretor à época, Pietro Maria Bardi 

(MAGALHÃES, 2021, p. 61). Os originais de cera de Degas estão conservados na National 

Gallery de Washington21.     

Como relatam os curadores no catálogo da mostra virtual, a bailarina é a 

representação de Marie van Goethem, jovem que ingressou no balé da Ópera de Paris aos 13 

 

19 DEGAS. 04/12/2020 – 01/08/2021. MASP, op. cit.  

20 Movimento em Bronze. Revista de Pesquisa da Fapesp, Disponível em 

https://revistapesquisa.fapesp.br/movimento-em-bronze/. Acesso em 21 dez. 2021. 

21 Movimento em Bronze. Revista de Pesquisa da Fapesp, op. cit.  

https://revistapesquisa.fapesp.br/movimento-em-bronze/
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anos, filha de uma lavadeira e de um alfaiate em constante estresse financeiro (OLIVA e 

PEDROSA, 2021, p. 11). Após uma de suas irmãs ser presa por roubar um cliente no cabaré 

Chat Noir, na região de Montmartre, na capital francesa, Marie começou a faltar a várias aulas 

e terminou por ser dispensada da Ópera. Especula-se que ela e sua irmã provavelmente foram 

forçadas a prostituição por sua mãe (OLIVA e PEDROSA, 2021, p. 11-12).  

Leïla Jarbouai, integrante do Musée d´Orsay já mencionada anteriormente, 

assim detalhou a “Bailarina de catorze anos” (2021, p. 52) 

 

A Bailarina de catorze anos apresenta aos visitantes uma imagem que eles não 

querem ver: uma bailarina adolescente, entre criança e mulher, entre boneca e 
estátua, entre heroína e prostituta. A pequena bailarina é uma “menina espartana” 

parisiense, retesada pelo esforço, habituada ao treino, mas em uma sociedade 

contemporânea onde está, por ora, sozinha, não mais em uma relação de 

equilíbrio e diálogo com os homens, mas sujeita ao olhar deles.  

 

Jarbouai ressalta que o material escolhido pelo artista para retratá-la foi a cera, 

“(...) da mesma maneira que os manequins das vitrines populares (...) Degas desmonta as 

hierarquias estéticas; em vez do mármore, do bronze, prefere a cera, maleável, modificável, 

realista e antimonumental”.  

Como pormenoriza a professora Ana Gonçalves Magalhães, “O artista a 

modelou em cera, mas usou um tutu, um corpete, sapatilhas reais e uma peruca penteada em 

uma trança presa com uma fita de cetim” (2021, p. 61), ressaltando que o próprio Edgar Degas 

teria coberto a peruca com uma camada de cera, quando sua amiga, a pintora estadunidense 

Mary Cassatt, teria intermediado a negociação de uma fundição em bronze para a colecionadora 

Louisine Havemeyer (MAGALHÃES, 2021, p. 67).  

Significativo notar, assim, como o tutu, a saia da bailarina, é um aspecto que 

realça na escultura, um adereço que a caracteriza e afirma a sua profissão, juntamente com 

outros ornamentos como o corpete e as sapatilhas.  

Ainda seguindo os ensinamentos de Magalhães em sua explanação 

apresentada no “MASP Áudios” sobre a “Bailarina de Catorze Anos”, esta afirma que Edgar 

Degas está representando uma menina em fase de formação pertencente ao corpo de balé da 

Ópera de Paris, também conhecida como “um rato”, termo utilizado de forma popular para 

designar as garotas no caminho para a formação de “uma estrela”. Pertencem, portanto, a uma 

espécie de submundo, muito em razão da sua classe social. Geralmente eram iniciadas no corpo 

de balé com a idade de 05/06 anos, momento em que sua musculatura já está estabelecida, 
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advindas de famílias humildes de Paris com o intuito de alcançarem uma vida melhor a partir 

da consolidação de uma carreira na dança22.  

A escultura da bailarina foi exposta pela primeira vez no ano seguinte à sua 

criação, em 1881, na 6ª Exposição de Arte dos Independentes, em Paris. Em razão do seu forte 

realismo, sua exibição causou um grande escândalo no público e na crítica, sendo recebida 

como algo na seara do bizarro e do grotesco. Chegou até mesmo a ser comparada às cabeças de 

cera dos criminosos costumeiramente exibidas à época em gabinetes de curiosidades e museus 

de cera na Franca. Tal recepção de sua obra deixou Edgar Degas aborrecido, fazendo com que 

esta fosse sua única escultura exposta em vida23.  

Parte da consternação deu-se ao fato da origem social da bailarina, advinda 

da periferia de Paris, situação que causava repulsa na sociedade burguesa da época, que 

igualmente não aceitava o fato do artista francês relacionar-se com pessoas de origem 

humilde24.  

A professora Susan Tenneriello25, em seu ensaio “Trabalhadoras nas imagens 

de Degas: modernidade em movimento” (2021, p. 86), presente no catálogo da exposição, 

explicita, a partir dos ensinamentos do historiador Daniel Halévy (1964) 

 

As primeiras imagens do balé feitas por Degas chocaram muitos de seus 

contemporâneos pela atenção, sem adornos, dedicada a lavadeiras passando a 

ferro ou levando trouxas de roupa, e a jovens bailarinas vigorosamente dançando 
ou descansando em palcos, coxias, ensaiando ou fazendo aulas de dança. Uma 

opinião predominante entre os admiradores de Degas era que ele achava bonito o 

que outros achavam “feio”.  

 

Quando da morte do escultor, seus herdeiros e galeristas destinaram 73 

esculturas do artista ao fundidor parisiense Adrien-Aurélien Hébrard (1865/1937) a fim de 

serem reproduzidas em bronze. Este teve o cuidado de reproduzir as imagens exatamente nas 

formas feitas por Edgar Degas. Marcas de ferramentas, ausência de braços ou detalhes foram 

mantidos, o que mostra que não houve preocupação, por parte do fundidor, em tentar imaginar 

qual resultado final diferente o artista desejava26.  

 

 

22 MASP ÁUDIOS. Bailarina de Catorze Anos, 1880, Edgar Degas, comentado por Ana Magalhães, professora 

do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, em 2016. Aplicativo disponível para download. 

Informações em https://masp.org.br/audios. Acesso em 02 jan. 2022.  
23 MASP – Visita Guiada Degas, op. cit.  

24 MASP – Visita Guiada Degas, op. cit.  

25 Docente de teatro da Baruch College, CUNY.  

26 Movimento em Bronze. Revista de Pesquisa da Fapesp, op. cit.  

https://masp.org.br/audios


55 
 

2.4 AS IMAGENS DAS BAILARINAS DE SOFIA BORGES  

 

Nas imagens realizadas contemporaneamente por Sofia Borges, constatamos 

como o retrato ainda persiste. Em razão da dificuldade em se fazer um retrato, criou-se a pose, 

um artificio teatral da fotografia utilizado até o presente – o principal artifício da fotografia, 

mesmo em grupo.  

Em razão dos altos custos de produção e o pequeno número de aparelhos 

existentes, do surgimento da fotografia até a primeira metade do século XIX, os retratos 

fotográficos eram feitos por um número reduzido de afeiçoados à nova técnica, advindos da 

burguesia e das classes mais abastadas, como o francês Félix Nadar. Posteriormente, com sua 

popularização e valores mais acessíveis, tornou-se possível seu acesso para um público maior, 

permitindo que anônimos tivessem acesso ao seu próprio retrato (MACHADO, 2014).  

Como nos ensina o historiador Peter Burke (2016), o gênero retrato possui 

convenções herdadas e advindas que remontam os séculos passados, utilizando um arcabouço 

de posturas, gestos e cânones repletos de poder simbólico.    

Assim, desde sua criação, observamos como a fotografia adotou muitos dos 

códigos do retrato advindos da pintura. Como explica a pesquisadora Ana Filipa Sérgio Romão 

Machado, “As poses dos retratos fotográficos eram as mesmas dos retratos pintados marcadas, 

inicialmente, pela severidade e frieza decorrentes dos longos tempos de exposição que eram 

necessários para a sensibilização do material fotossensível” (MACHADO, 2014).  

Podemos, desta feita, melhor compreender as fotografias de Sofia Borges 

expostas no presente trabalho, cujo intento de conceder uma visualidade mais radical para as 

esculturas de Edgar Degas e permitir novas interpretações pelo público é concretizada em suas 

imagens.  

Como nos informa ainda o curador Thyago Nogueira (2013, p. 08): “Gênero 

tradicional da história da fotografia, o retrato pode descrever em detalhes um sujeito específico 

e, ao mesmo tempo, sugerir a existência de um tipo social. Bons retratos fazem isso, e ainda 

tocam em questões que dizem respeito a todos nós”.   

As fotografias de Sofia Borges são retratos que, quando analisados em 

comparação às suas esculturas de origem, concedem protagonismo e autonomia para as suas 

retratadas. As fotografias atestam como a artista transforma nossa percepção de tão-somente 

bailarinas e dançarinas para mulheres enfrentando suas condições hostis de trabalho e o 

patriarcado para protagonistas de suas próprias jornadas, certas e donas de seus movimentos.  
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A artista subverte o artifício da pose ao tornar tais personagens criaturas 

vivas, concedendo especial atenção para a pele das bailarinas. Esta não possui um padrão de 

lisura: Edgar Degas a representa sem idealismo, desconstruindo a realidade visível. A fotógrafa 

nos coloca na pele das dançarinas, concedendo destaque para a superfície rugosa, que não 

conseguimos tocar.    

Sofia Borges, deste modo, acolhe a imagem de mulheres desafiadoras e em 

combate, utilizando seus corpos não apenas para a dança, mas também para a luta, desafiando 

seu destino de submissão ao sistema da dança, aos poderosos e aos padrões impostos aos seus 

corpos.  

Interessante observar como Sofia Borges capta detalhes acima mencionados 

em suas fotografias, como a textura do bronze, a precisão do rosto e a obsessão que transparece 

nas feições da jovem. Não a visualizamos ancorada em sua base, presa, mas liberta, protagonista 

da sua cena. “Suas imagens em close despudorado dessas duras estátuas começam por cortar os 

pedestais para fora do quadro. Elas então ficam livres, o metal agora elástico como carne (...)” 

(MARTÍ, 2011).  

Lembramos, isto posto, do ensaio “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica”, do crítico Walter Benjamin, que sinaliza para as grandes mudanças 

que a câmera fotográfica traz a partir da sua possibilidade de regular foco/aproximação, 

captando aspectos, ângulos e novas visões que, a olho nu, não conseguiríamos identificar tão 

precisamente. Como este salienta sobre a reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 1935-36) 

 

(...) a reprodução técnica tem mais autonomia que a reprodução manual. Ela pode, 

por exemplo, pela fotografia, acentuar certos aspectos do original, acessíveis à 

objetiva – ajustável e capaz de selecionar arbitrariamente o seu ângulo de 
observação -, mas não acessíveis ao olhar humano. Ela pode, também, graças a 

procedimentos como a ampliação ou a câmera lenta, fixar imagens que fogem 

inteiramente à ótica natural.  

   

Ainda absorvendo as reflexões do autor alemão, mas agora em seu ensaio 

“Pequena história da fotografia”, de 1931, é possível relacionar os detalhes realçados pelas 

imagens de Sofia Borges com as fotografias inicialmente produzidas na história: “Tudo nessas 

primeiras imagens era organizado para durar (...) as próprias dobras de um vestuário, nessas 

imagens, duram mais tempo” (BENJAMIN, 1931).  

Nas fotografias da artista brasileira, acabamos por deter nosso olhar para 

inúmeras particularidades, inclusive para os materiais e seus efeitos nas esculturas, 

contrastando-os e esmiuçando seus relevos. A precisão e a intensidade empregadas pelo artista 
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francês e destacadas nas fotografias de Sofia Borges tornam-se memoráveis e fazem com que 

lembremos das imagens igualmente pelo emprego de seus materiais.   

As fotografias ganham diferentes significados conforme a posição do 

espectador. “No conjunto, a distância, vemos bonecas magmáticas a ensaiar algo de dança. De 

perto, são rostos ausentes, fantasmagóricos, à maneira de Rodin ou de Medardo Rosso, que 

gritam como almas confinadas dentro da matéria” (MARTÍ, 2021).  

As fotografias ressaltam, além da brutalidade do bronze, os gestos de Edgar 

Degas na escultura. Visualizamos com mais evidência sua mão atuando. Além do aspecto 

material, Sofia Borges busca retratar uma bailarina que, com sua atitude, ambiciona desafiar o 

sistema, o patriarcado, inconformada com a sua posição. Devemos sempre ter em mente que 

ela é uma dançarina que labora por longas horas, em condição de exploração, mal remunerada, 

e não apenas uma inocente e ingênua garota que deseja apenas dançar balé27.  

Podemos indagar sobre como o escultor francês, ao optar por uma pátina sem 

retoques na escultura, intencionou repelir o toque do público nas bailarinas. A fotógrafa 

brasileira, ao destacar a sensação desconfortável com a pele dessa dançarina, nos faz refletir 

sobre a real condição humana dessas personagens, uma alteridade que a elite não conseguiria 

se identificar por não compreender tais garotas em sua condição de vulnerabilidade. Edgar 

Degas, desta feita, acaba por proteger mais a personagem que seu trabalho escultórico.  

Quando da realização das fotografias para a exposição “Degas: Dança, 

política e sociedade”, Sofia Borges trabalhou de forma obsessiva, durante a pandemia da 

COVID-19 e produzindo centenas de obras. A artista optou por fotografar a “Bailarina de 

catorze anos” dentro do suporte de vidro, incorporando o reflexo da escultura em suas imagens. 

Tecidos brancos e pretos foram igualmente utilizados para que diferentes efeitos de sombra, cor 

e luz fossem criados. O uso da escada permitiu que ângulos não comumente vistos da escultura 

pudessem ser fotografados. As imagens abaixo revelam os bastidores da operação de realização 

das fotografias, feitas no interior do próprio MASP.    

 

27 MASP – Visita Guiada Degas, op. cit.  
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Fig. 33 e Fig. 34. Fotografias constantes no site da artista sobre a exposição “Degas”. 

Disponível em: https://sofiaborges.carbonmade.com/projects/7239689. Acesso em 11 dez. 2021.  

 

Além da “Bailarina de catorze anos”, Sofia Borges fotografou alguns bronzes 

que retratam as mulheres em cenas de toilette, como a Figura 25 do presente trabalho (quatro 

“Bailarinas olhando a planta de seu pé direito”, 1890-1910). Conforme explanação de Oliva, a 

chegada da água encanada e da água quente nas casas de Paris durante o século XIX trouxe 

uma nova relação das mulheres com seus próprios corpos, permitindo mais tempo e cuidado 

para momentos como o banho e o ato de se pentear28. Degas registrou tais situações, sempre 

concedendo centralidade à posição dos corpos e os movimentos realizados, focos de atenção da 

sua produção.     

As fotografias de Sofia Borges buscam conceder liberdade para tais mulheres. 

Temos a impressão de que estas se encontram relaxadas e livres em seus movimentos – estes 

saltam das imagens e concedem ritmo nas representações. Diferentemente da robustez e do 

olhar insolente da “Bailarina de catorze anos”, as imagens das mulheres durante o banho podem 

 

28 MASP – Visita Guiada Degas, op. cit.  
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nos passar a sensação de leveza e deleite. Não transparecem estar em desafio ou em luta como 

sua colega bailarina.  

Quando posicionadas em conjunto, representam um grupo unido e atuante em 

sintonia. Tornam-se fortes e conectadas umas às outras, em harmonia. Fotografadas fora do 

pedestal, ganham uma aura de monumentalização. Ainda que retratadas em um momento 

íntimo, estão dispostas como em uma dança. São anônimas: não há nenhuma identificação 

específica em seus rostos e corpos. Enquanto mulher, podemos nos imaginar em cena 

juntamente com elas.   

 

 

Fig. 35. Frame do vídeo Visita Guiada Degas, do canal do MASP no Youtube. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=wSemDc4vIrA. Acesso em 22 dez. 2021.  

 

 

 

Fig. 36. Frame do vídeo Visita Guiada Degas, do canal do MASP no Youtube. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=wSemDc4vIrA. Acesso em 22 dez. 2021.  
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O posicionamento da escultura “Bailarina ajeitando a dragona direita” (15,7 

x 35 x 10,5 cm, bronze patinado) e sua respectiva fotografia ao fundo ilustra bem as novas 

perspectivas que as imagens de Sofia Borges podem trazer para o espectador (Figura 36). Além 

do aumento do tamanho da figura, que já impressiona por si, em sua fotografia não observamos 

o rosto da bailarina, pois a artista optou por fotografá-la de baixo para cima (contraplonge), 

deixando o braço da dançarina cobrindo sua face, em uma expressão que pode suscitar timidez 

- vergonha29.  

Durante a visita à exposição, o movimento dos próprios espectadores, como 

o da câmera acima, que igualmente posiciona-se mais baixa para que possamos traçar paralelos 

entre as esculturas e as fotografias, permite que estas diferentes concepções sobre as figuras 

retratadas surjam e criem novas fricções entre as obras de Edgar Degas e Sofia Borges.   

Notamos com mais acuidade a diferença ao comparar a fotografia acima com 

a escultura vista de outro ângulo, com a presença da face da bailarina, como a Figura 35 nos 

demonstra. Assim, notamos a riqueza de possibilidades de interpretações que as fotografias de 

Sofia Borges sugerem ao público, convidando-o a visualizar as imagens sob novos ângulos e 

até mesmo diferentes emoções daquelas meninas representadas. 

 

  

Fig. 37. Frame do vídeo Visita Guiada Degas, do canal do MASP no Youtube. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=wSemDc4vIrA. Acesso em 22 dez. 2021.  

 

29 MASP – Visita Guiada Degas, op. cit. 
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A Figura 37 mostra as esculturas e a fotografia posicionadas em sintonia, 

criando um diálogo entre tais obras. Tal imagem reitera a releitura das obras livres da base e do 

pedestal, deixando as figuras libertas e conduzindo seu próprio ritmo de vida. Visualizamos 

como Sofia Borges teve o cuidado em garantir autonomia e liberdade para suas mulheres 

retratadas, garantindo discricionariedade para seus movimentos e condução dos seus atos.    
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As fotografias de Sofia Borges ofertam uma nova visualidade para analisar 

obras tão icônicas da História da Arte tradicional como as esculturas de Edgar Degas. Tais 

imagens, amplamente conhecidas pelo público e reiteradamente estudadas na academia, 

concebem o olhar de um homem representando os corpos femininos – agora, temos a 

oportunidade de ver uma mulher retratando as obras realizadas por um homem.  

Agregamos, portanto, o olhar de uma mulher para outras mulheres, não 

apenas o olhar de um homem para corpos femininos. As mulheres saem, assim, de uma 

condição passiva, de representadas, para uma posição também atuante, de criadoras e 

protagonistas.    

Somos testemunhas de imagens que, monumentalizadas, alteram 

definitivamente a forma de ver as esculturas de Edgar Degas. Quando da exposição, em que 

ambas, fotografias e esculturas, estavam presentes, restou incontornável a influência da 

radicalidade do olhar e das imagens de Sofia Borges para a visualização das esculturas do artista 

francês.  

Além da maior atenção aos detalhes, ressaltados pelas fotografias, a 

iluminação, os enquadramentos e as escolhas da fotógrafa brasileira permitiram que o 

espectador contemplasse as esculturas sob novos ângulos estéticos e visuais. Percorrer um 

espaço com diferentes linguagens, para uma mesma obra, enriquece a percepção do público e 

o leva a ampliar suas maneiras de observar uma obra de arte. Ainda que não de modo técnico, 

muitos visitantes puderam se questionar sobre aspectos do universo da arte como materialidade 

e expografia.  

Concomitantemente, podemos atestar como o trabalho de Sofia Borges é 

híbrido – está no meio do caminho entre a escultura e a fotografia. Suas escolhas de 

representação, incluindo seu papel de edição, permitem que nos aproximemos destas duas 

linguagens, realizando um diálogo estreito e fértil.  

Além da análise das próprias fotografias de Sofia Borges em sua carreira, 

tanto na exposição “Degas: Dança, política e sociedade” quanto em “Corpo a corpo: a disputa 

das imagens, da fotografia à transmissão ao vivo”, em breve passagem pela sua trajetória 

profissional, pudemos inserir em nosso olhar novas reflexões, como contextualizar a capital 

francesa à época em que o artista viveu e as condições socias de trabalho das bailarinas – em 

direta conexão com seu protesto de 2019 na Ópera de Paris, abordado com detalhes no presente 

trabalho. Igualmente trouxemos mais informações sobre a apropriação de trabalhos da história 
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da arte por artistas mulheres, como no caso da também fotógrafa norte-americana Sherrie 

Levine. Jogar luz e evidenciar os trabalhos realizados por artistas mulheres, principalmente a 

partir de trabalhos realizados por homens, permite reescrever a história da arte canônica, 

inserindo novos olhares e percepções para além dos já tão tradicionalmente estudados e 

divulgados. Almejamos, assim, continuar nossas pesquisas sobre a apropriação de imagens e 

textos como fotografia crítica.  

Imperioso observar como a circulação das imagens fotográficas na era virtual 

também está contribuindo para a criação de novas percepções e análises. Além dos meios 

institucionais, tão tradicionais na divulgação dos trabalhos de arte, agora as fotografias de uma 

exposição podem ser compartilhadas pelo público em redes sociais até mesmo de forma 

instantânea, projetando novos diálogos para muito além do espaço do museu e da mostra.    

Os estudos acadêmicos que amparam nossa pesquisa concluem que Edgar 

Degas não era misógino, mas vivia em uma sociedade em que a misoginia predominava, bem 

como persiste atualmente na visão clichê preconceituosa. Edgar Degas e Sofia Borges desafiam 

esses olhares. Estreitar o diálogo entre arte moderna e arte contemporânea, considerando o 

contexto e a comparação entre o original e sua apropriação, nos leva a refletir sobre como Edgar 

Degas e Sofia Borges podem ter trabalhado a um só tempo pela mesma causa.  
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