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As arpilleras de Santiago 

Os filhos, que dormem em três por cama, 
estendem seus braços até uma vaca 
voadora. 

Papai Noel traz uma bolsa de pão, não de 
brinquedos. Ao pé de uma árvore, mendiga 
uma mulher. 

De baixo do sol vermelho, um esqueleto 
conduz um carro de lixo. 

Pelos caminhos sem fim, andam homens 
sem rostos. 

Um olho imenso vigia. No centro do silêncio 
e do medo, fumaceia a “olla popular”.  

Chile é este mundo de trapos de cores sobre 
fundo de bolsas de farinha. 

Com sobras de lã e velhos trapos bordam 
arpilleras, as mulheres dos subúrbios 
miseráveis de Santiago. 

As arpilleras se vendem nas igrejas. Que 
haja quem as compre é uma coisa 
inacreditável. Elas se assombram: 

- Nós bordamos nossos problemas, e nossos 
problemas são feios. 

Primeiro foram as mulheres dos presos. 
Depois, muitas outras se puseram a bordar. 
Pelo dinheiro, que ajuda a remediar; mas 
não somente pelo dinheiro. 

Bordando arpilleras as mulheres se juntam, 
interrompem a solidão e a tristeza e por 
umas horas rompem a rotina de obediência 
ao marido, ao pai, ao filho macho e ao 
general Pinochet 

                     Eduardo Galeano 



RESUMO 

 
A presente pesquisa tem como objetivo contextualizar, sob o ponto de vista dos 

discursos de gênero, o lugar da paraibana Cristina Carvalho como mulher/artista 

contemporânea. Para isso, trazemos considerações sobre sua trajetória de vida 

e sua inserção no cenário das artes visuais da Paraíba. Procuramos investigar a 

utilização de materiais e técnicas têxteis, como o bordado livre, em seus 

processos criativos, bem como tratar de sua materialidade poética e do uso da 

cor vermelha em seus trabalhos. Trazemos também observações sobre o 

histórico do “fazer feminino” das práticas têxteis e tratamos das questões 

feministas inerentes ao tema, procurando entender de que forma isso reverberou 

na contemporaneidade, e nos trabalhos desta artista em particular. A 

investigação está centrada na leitura de três obras de Cristina Carvalho: Carta 

5575, O Carvalho e Palma 1940, que apresenta como fio condutor o conceito 

filosófico do devir. A metodologia tem caráter qualitativo, utilizando fontes 

bibliográficas, história oral e estudo das imagens. 

 

Palavras chave: Cristina Carvalho, arte contemporânea, feminismo, bordado, 

têxtil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

This research aims to contextualize, from the point of view of gender discourses, 

Cristina Carvalho’s place as a Paraíba born woman/contemporary artist. For that 

purpose, we bring considerations regarding her life trajectory and her insertion in 

the artistical ladscape of Paraíba. We sought to investigate the usage of textile 

material and techniques, such as the free embroidery, in her creative processes, 

as well as to discuss her poetical materiality and the use of the red color in her 

works. We brought also considerations over the historical “feminine production” 

of the textiles practices and we deal with the feminist issues inherently attached 

to the theme, seeking to understand how that has reverberated on the 

contemporaneity and in this particular artist’s work. The investigation is centered 

in the reading of three works by Cristina Carvalho: Carta 5575, O Carvalho and 

Palma 1940, which present as a common thread the philosophical concept of 

becoming. The metodology has a qualitative character, using bibliographical 

sources, oral history and image study. 

 

Keywords: Cristina Carvalho, contemporary art, feminism, embroidery, textile.  
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Introdução 

 

Ainda criança pequena, aprendi a bordar em um convento. Era um semi-

internato exclusivo para meninas.1 No Convento de Santa Tereza, em Olinda, 

Pernambuco, passei toda minha infância tendo aulas de bordado e crochê. A 

escola, dirigida por freiras, contratava professoras que nos ensinavam técnicas 

para nos fazer “prendadas”, “habilidosas”, ou para que estas se tornassem um 

ofício. 

Este conhecimento foi durante muito tempo exercitado em paralelo à 

minha vida, e só quando estava grávida do meu filho voltei a bordar com mais 

intensidade. O bordado livre2  foi usado como meio para expressar minhas 

angústias, colapsos e revoluções internas que vivi durante esse processo 

introdutório da maternidade e da minha nova condição de mulher/mãe. Passei a 

produzir essas divagações artisticamente sob várias linguagens visuais, em 

todas elas utilizando as matérias têxteis, linhas e tecidos, como meio, sob o 

nome de “Linhas de Fuga”. Desde então, as costuras da vida se tornaram um 

mote instigante para tentar discorrer sobre as práticas têxteis e para adentrar 

nesse universo sob o viés da expressão artística, o que me leva a querer 

conhecer mulheres que, como eu, também escolheram esse material como 

forma de resistência, experiência, expressão, subversão - sendo este o motivo 

primeiro que me trouxe ao campo acadêmico. 

Entrei em contato com os trabalhos de Cristina na biblioteca da 

Universidade Federal da Paraíba. Em meio aos muitos livros que ali haviam, 

escolhi um que trazia artistas paraibanos. Fui passando as páginas, com a 

atenção voltada para as mulheres artistas. Encontrei Cristina Carvalho. A foto 

que ilustrava suas páginas não trazia imagens de seus trabalhos, apenas uma 

foto sua de costas. Fui ler sobre suas obras e exposições, e fiquei intrigada com 

os nomes que os intitulavam: “Tecelã” (sua primeira exposição individual, 2006), 

“Atar e Desatar…” (outra exposição individual de 2007), entre outros nomes. 

Logo procurei saber mais sobre a artista com a professora que iniciou minha 

orientação, Madalena Zaccara, que conhecia Cristina Carvalho (tinha inclusive 

                                                           
1 A escola durante as manhãs era mista (meninas e meninos), e à tarde íamos para o internato, 
no Convento. 
2 Técnica que permite o uso livre de pontos oriundos de várias técnicas. 
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escrito um texto em seu catálogo “Verso Reverso”), e de imediato me colocou 

em contato com ela. Marcamos um encontro (que também aconteceu na 

universidade), e numa conversa informal Cristina Carvalho me presenteou com 

seu catálogo “Verso Reverso”, que viria a ser meu companheiro fiel desde então, 

com a seguinte dedicatória escrita durante nossa conversa: “Clara, as linhas 

traçam nossos caminhos tortuosos para medir nossas incertezas”, dali em diante 

fui arrebatada pela mulher e artista que Cristina é, e fiquei e sou grata por ela ter 

recebido com carinho o convite de ser tema de minha dissertação. 

O cruzamento de acasos possibilitou, portanto, a escolha de Cristina 

Carvalho, e a pesquisa desenvolvida na Paraíba tornou-se um argumento para 

pesquisar os trabalhos de uma artista contemporânea paraibana que sofre com 

a inexistência de registros, sob qualquer perspectiva crítica acadêmica 

(dissertações e teses), que suscitem o debate sobre a sua produção artística. 

Apresentada ao Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais 

da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco, 

na linha de pesquisa História, Teoria e Processos de Criação em Artes Visuais, 

a pesquisa surge, então, da necessidade de desenvolver estudos voltados para 

a produção de conteúdo crítico dos trabalhos da artista Cristina Carvalho. Como 

objetivo geral, busca fazer uma contextualização do lugar de Cristina Carvalho 

como mulher/artista contemporânea, sob o ponto de vista dos discursos de 

gênero.3 

A problemática da pesquisa consiste em entender como e por que Cristina 

Carvalho utiliza elementos autobiográficos e como a materialidade têxtil aparece 

nessas narrativas visuais. Visando abordar essa questão, os objetivos 

específicos consistem na leitura da imagem de três obras da artista: Carta 5575, 

O Carvalho e Palma 1940, que têm em comum a utilização de materiais têxteis, 

observando neles a técnica, as linguagens e o contexto pessoal/social. 

Os trabalhos de Cristina Carvalho aparecem nesta pesquisa trazendo 

instalações e performance. A pesquisa faz um tecido com as seguintes tramas: 

um pouco da sua trajetória de vida, um olhar sobre sua inserção no campo das 

                                                           
3 A abordagem da ciência social em relação ao gênero pluralizou a categoria das “mulheres” e 
produziu um conjunto brilhante de histórias e identidades coletivas; mas também esbarrou em 
um conjunto aparentemente intratável de problemas que se seguiram ao reconhecimento das 
diferenças entre as mulheres. Seguimento que tem servido de mote para as discussões do 
feminismo pós-estruturalista. Ler Joan Scott em “História das Mulheres”, de 1992. 
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artes visuais e um breve histórico sobre o fazer feminino das práticas têxteis e 

as reverberações do feminismo e o lugar do têxtil na arte contemporânea, 

culminando na leitura das imagens de três trabalhos seus.  

Com a construção política do discurso em relação às artes, houve a 

apropriação por parte de algumas artistas contemporâneas dos materiais e 

técnicas têxteis, como forma de resistência e identidade. Estas utilizaram-se 

dessa particularidade que antes as limitava, e até questionavam o seu valor, para 

criar e se expressar manipulando esses recursos visuais, como vejo no caso da 

artista Cristina Carvalho. 

Investigar, portanto, o papel do discurso feminista na abertura das 

imposições históricas da arte é não só inevitável, mas o caminho direto para 

conseguir perceber as razões de fundo que impossibilitaram a algumas 

modalidades e técnicas artísticas saírem de um local intelectual inferiorizado, e 

compreender como essa enorme cadeia político-histórica desagua, em nosso 

trabalho, na produção encabeçada nesta pesquisa por Cristina Carvalho. 

Para delinear o estado da arte da temática abordada, foi realizada uma 

busca de teses e dissertações brasileiras e estrangeiras na base do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Como dissemos 

acima, não há nenhuma dissertação ou tese quando pesquisamos “Cristina 

Carvalho”. Com a palavra chave “bordado”, foram encontrados muitos trabalhos, 

porém em artes encontramos somente a dissertação de Solange Oliveira, 

intitulada Uniformes e Re-Bordados de Bispo do Rosário: Mundo Desconstruído 

e Ressignificado. A pesquisa trata da leitura de obras de Arthur Bispo do Rosário, 

que também se utiliza do bordado, tema sensível à nossa pesquisa. Quando 

buscamos “arte e gênero”, encontramos cerca de 16 trabalhos nas mais diversas 

áreas: cinema, cultura, educação, sendo o trabalho de Luana Saturnino 

Tvardovskas, Figurações Feministas Na Arte Contemporânea: Marcia X., 

Fernanda Magalhaes e Rosangela Renno, o que mais se aproxima do contexto 

desta pesquisa, pois relaciona o trabalho dessas artistas às produções 

feministas contemporâneas.  

Analisando as produções acadêmicas feitas sob esse viés, ou seja, 

abordando as linguagens têxteis4 e as questões de gênero, percebemos que há 

                                                           
4 Os têxteis são uma questão de fundo escolhida pela pesquisadora (e não por Cristina na 
identidade da sua obra), neste projeto de mestrado. Um aspecto que desejei aprofundar em 
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poucos trabalhos (dissertações, teses) que nos sirvam de base para discorrer 

sobre o tema. Em periódicos como a revista Art Research Journal (ARJ), revista 

de pesquisa em artes a cargo de um consórcio de Associações Brasileiras de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Artes (ABRACE-Artes Cênicas; ANPAP-Artes 

Visuais e ANPPOM-Música), em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e apoio da Universidade Estadual de Santa Catarina 

(UDESC), por exemplo, não encontramos artigos com essas palavras-chave. Na 

Revista Visualidades, que é uma publicação semestral do Programa de Pós-

graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

quando buscamos os descritores “arte feminismo”, encontramos o trabalho 

Legado – Gestações da arte contemporânea: leituras de imagens e 

contextualizações do feminino na cultura e na criação plástica, de Joedy Luciana 

Barros Marins Bamonte. A pesquisa sinaliza uma semelhança ao tema proposto, 

pois traz uma leitura da obra da autora e pesquisadora “sobre a influência e a 

utilização de elementos da produção têxtil artesanal nas artes visuais por artistas 

brasileiros no final do século XX e início do XXI” e ainda “pesquisa sobre a 

inserção do trabalho têxtil artesanal e feminino.” (BAMONTE, 2004, p. 146). Na 

Revista de Estudos Feministas, quando as palavras chaves “arte e gênero” são 

procuradas, encontra-se o trabalho Ativismo artístico: engajamento político e 

questões de gênero na obra de Barbara Kruger, de Lina Alves Arruda e Maria de 

Fátima Morethy Couto. Esse trabalho trata de questões de gênero na obra da 

artista estadunidense Barbara Kruger, e veio a nos servir de referência, uma vez 

que traz o cruzamento dos questionamentos feministas e da arte 

contemporânea. 

No artigo de Ana Simioni, Bordado e transgressão: questões de gênero 

na arte de Rosana Paulino e Rosana Palazyan, a autora coloca essas duas 

artistas brasileiras em evidência, valorizando a participação delas no cenário de 

produção das artes têxteis, além de fazer a ponte entre seus trabalhos e o debate 

de gênero. Outro artigo interessante e pertinente ao tema é o de Jean-Yves 

Durand, Bordar: masculino, feminino, que traz a discussão da relação entre arte 

e gênero para o campo da linguagem visual têxtil do bordado. 

                                                           
particular. Sendo Cristina Carvalho uma artista contemporânea que traz esses elementos em 
algumas de suas obras, mas que estes não a limitam, nem a define. 
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Assim, os capítulos se estruturam de forma a contextualizar os trabalhos 

de Cristina Carvalho com todos esses aportes teóricos citados acima; a pesquisa 

se apoia na História Cultural, com a historiografia das artes, na História das 

Mulheres, na História Oral e na Leitura das Imagens. Os procedimentos 

metodológicos (pesquisa bibliográfica, entrevistas) utilizados na pesquisa visam 

embasar as etapas percorridas, permitindo a leitura, em suas especificidades, 

dos trabalhos de Cristina Carvalho.  

O título do capítulo primeiro, Ponto-Atrás: Costuras da vida e da arte 

de Cristina Carvalho, usa a metáfora de um ponto de bordado que se constitui 

pelo movimento de retorno ao ponto anterior, sendo esta a única maneira de 

fazê-lo. Esse ponto-atrás representa a necessidade de nos voltarmos para a 

história de vida da artista, de darmos esse passo atrás para compreender o que 

está atrás, para construir e percorrer o que temos à frente. O “ponto-atrás” servirá 

para a construção de um panorama da linha histórica da vida de Cristina que 

contextualiza e possibilita, no capítulo subsequente, observar o avesso que há 

por trás desta trama primeira. Para isso, propomos uma estrutura que viabilize 

um passeio teórico sobre as tramas que constituem suas linhas gerais e seus 

primeiros pontos. A dimensão temporal desta pesquisa será a 

contemporaneidade, como “critério relevante [que] possibilita a compreensão 

sincrônica e diacrônica do objeto, quando o apresenta como resultado de 

situações históricas alojadas no jogo complexo e contraditório das práticas 

sociais e culturais” (BOLOGNESI, 2014, p. 148-149).  

 De forma a podermos traçar o histórico sobre o qual nos referimos, 

fizemos um levantamento bibliográfico para identificar e situar as categorias de 

análise: Arte Contemporânea na Paraíba, Feminismo, História de Vida e Poética 

da Artista. 

A metodologia que impulsiona esse e os outros capítulos admite o uso de 

histórias de vida. Para isso, a história oral se insere nesta parte na construção 

da conversa com Cristina Carvalho, trazendo os roteiros de preocupações, que 

são as conversas guiadas por perguntas abertas que tive com Cristina Carvalho 

durante a pesquisa (ao todo, construímos 2 roteiros que estão disponíveis no 

apêndice desta pesquisa). Essas trocas foram respondidas por Cristina através 

da escrita (troca de e-mails) e transcrição dos áudios com a respostas dadas por 

ela. Baseadas no livro “História Oral e Memória – a cultura popular revisitada”, 
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de Antonio Torres Montenegro, entendemos que a escolha dessa metodologia 

não deixa de estar associada ao momento histórico “como também às 

tendências da reflexão e do pensamento histórico, filosófico e político do final do 

século XX” (MONTENEGRO, 1992, p. 12), por entendermos que, ao trazermos 

e construirmos um trabalho sobre uma artista mulher, devemos considerar a sua 

narrativa e a sua oralidade, já que tivemos o privilégio de acessá-la. Pode 

parecer óbvio, mas concordamos com o autor em que “é completamente 

equivocado se procurar compreender e explicar a produção material e simbólica” 

(MONTENEGRO, 1992, p. 13) de uma artista sem contextualizar como esta se 

insere e se sente parte, como vê e relata sua própria história. A história oral 

desafia a história oficial, possibilita uma maneira representativa de construí-la 

(nesse caso, a pesquisa com base na história). Compreendendo que o 

indivíduo/população “convive, tolera, assimila, reproduz a cultura oficial” 

(MONTENEGRO, 1992, p. 13) - e completo: é vítima dela - não podemos, 

portanto, desconsiderar a “história oficial”, e sim revê-la sob a ótica crítica 

(feminista, no caso) e escrevê-la complexificando essas relações. 

 Temos aqui, pois, a oportunidade de poder contar com o relato da artista 

estudada. Concordando com Santhiago, em História oral e as artes: percursos, 

possibilidades e desafios, sendo a história oral um método e a arte o foco central 

a ser abordado: 

[cremos] que a história oral poderia prestar mais atenção às 
artes porque está em condição de fazê-lo; pode oferecer 
contribuições em favor de um melhor aproveitamento das 
histórias narradas, por ser capaz de ir além de sua dimensão 
meramente informativa ou sua capacidade de reprodutibilidade 
autobiográfica (2013, p. 166). 

 No capítulo seguinte, Avesso: O emaranhado em Cristina Carvalho, o 

avesso aqui apreendido é a trama que se esconde atrás da historiografia 

hegemônica das artes e a atenção para as reverberações dos questionamentos 

sociais na arte contemporânea e por consequência na artista. Trouxemos as 

discussões pertinentes à hierarquia das artes. Também neste capítulo, nos 

propomos a integrar o discurso da teoria feminista à produção da arte 

contemporânea que se utiliza das técnicas e materiais têxteis, a fim de exibir as 

relações que estão por trás dessas obras, sendo essas técnicas e materiais 

considerados historicamente um “fazer feminino”: “A compreensão histórica 
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problematiza e relativiza a ideia do novo, da obra e sua particularidade 

inovadora, do criador como gênio e visionário” (BOLOGNESI, 2014, p. 149). 

Vista neste capítulo sob a perspectiva de produto social, a arte passa a 

ser entendida como área de conhecimento inerente aos questionamentos 

interdisciplinares como os da sociologia, história, tudo isso contido no debate de 

gênero, tendo a mulher artista contemporânea como foco de análise. O 

emaranhado do avesso é entendido como base de reflexão e crítica da história 

das mulheres e da história da arte desvendando o que não se mostra. Este 

capítulo será, pois, uma aproximação teórica da questão a partir do ponto de 

vista da sociologia da arte.  

Joan Scott, responsável pelo capítulo História das Mulheres no livro A 

Escrita da História, organizado por Peter Burke, nos fala sobre como a História 

das Mulheres surgiu como um campo definível em todas as suas vertentes no 

eixo acadêmico. Traz o movimento5 feminista como um caminho que iniciou e 

que incitou sem dúvida uma escrita da História das Mulheres. Esse caminho 

teórico também há de ser percorrido para estruturarmos esse capítulo, já que 

tem como metodologia as considerações perante a história hegemônica e as 

novas percepções que a contestam e a reescrevem. Nesse livro Joan Scott 

também procura debater especificamente a História Social da Arte; para isso 

contamos também com o livro “A Produção Social da Arte”, de Janet Wolff.  

Tomamos ainda por base a teoria feminista pós-estruturalista, que trata 

de encarar, segundo o pensamento de Judith Butler “a masculinidade e a 

feminilidade como posições de sujeito, não necessariamente restritas a machos 

e fêmeas biológicos” (SCOTT, 1992, p. 88) - assunto inerente a nossa pesquisa.  

Como o tema abrange as relações sociais e as divisões de trabalho, 

passaremos também a identificar as contribuições da teoria feminista socialista 

que são sensíveis às práticas têxteis. Por exemplo, a visão de teóricas como 

Rozsika Parker, autora do livro The Subversive Stitch: Embroidery and the 

Making of the Feminine e Griselda Pollock, que produziu junto com Rozsika livros 

que se dedicam aos discursos feministas e teorias que formulem a explicação 

da invisibilidade das artistas mulheres na história da arte. 

                                                           
5 Palavra usada pela autora por evocar associações com a política. 
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É pertinente também a esse capítulo dar a entender por que o imaginário 

comum relaciona o fazer das linguagens têxteis a um papel feminino, e como o 

fazer artístico dessas linguagens não estão nas estruturas acadêmicas de ensino 

das artes visuais atuais, diferente da pintura e da escultura, entrando com isso 

como potencial de ruptura na contemporaneidade. Estabeleceremos relações 

entre os materiais escritos e cenário na arte contemporânea brasileira. 

O terceiro e último capítulo da tessitura desta pesquisa foi justamente o 

Alinhavo: O devir em Cristina Carvalho, onde pretendemos convergir às 

reflexões dos capítulos anteriores dando subsídio aos papéis de resistência que 

Cristina Carvalho realiza, como mulher/artista.  Pretendemos, portanto, alinhavar 

seus trabalhos artísticos, tendo a história oral, história de vida da artista e a 

leitura das imagens, como forma de análise contextualizada das obras, para 

construir esse percurso interpretativo, considerando minhas 

subjetividades/referências, apresentando coincidências, divergências ou 

acréscimos à intenção da artista. A leitura é constituída, logo, num campo 

relacional e está aberta a discussões; a obra seria muito mais um convite à 

reflexão que uma verdade a ser confirmada como a leitura correta. Como foi dito, 

o motivo primeiro que me trouxe como pesquisadora/investigadora para o campo 

acadêmico foi o de procurar entender a prática têxtil de uma companheira de 

trabalho, pois ambas somos usuárias das linhas como meio poético que se funde 

para bordar esse capítulo. 

Assim, trouxemos o conceito filosófico do devir, como forma de suscitar 

as possíveis interpretações de nossa investigação-ação dos trabalhos de 

Cristina Carvalho. Pretende-se abrir a discussão, não encerrando-a às análises 

de outros pesquisadores posteriores - sendo esses os devires, conceito que a 

pesquisa propõe nesse capítulo. 

Seguramente uma investigação mais ampla enfocada nas 
dúvidas, inquietações e indagações dos artistas ao sentirem que 
a sua vida e o seu “eu” não estão dissociados do trabalho que 
fazem, poderia confirmar esta necessidade de se considerar 
uma metodologia que atendesse e se enquadrasse melhor numa 
área de estudos (artísticos e/ou de educação artística) que, em 
muitos lugares, tende a não aceitar ser colonizada por 
metodologias mais próprias para investigar outro tipo de 
“conhecimento” (CHARRÉU, 2013, p. 10). 
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Visamos, portanto, nos livrar dos cânones do positivismo e da pesquisa 

científica que analisam dados pela ótica objetivista, entendendo que nossa 

investigação é qualitativa, e a escolha do método é o da história oral, ou seja, a 

partir de conversas que tivemos com a artista, trazendo-a para essa pesquisa de 

forma a dar voz às suas colocações e memórias, abrindo possibilidades de 

interpretações dos leitores, visando lançar a pesquisa, e não dominá-la. 

[...] a história oral pode ser empregada no estudo das artes. 
Seria possível integrar a eles duas outras perspectivas: 1) a 
discussão de ideias sobre arte e de conceitos que informam o 
trabalho artístico; 2) o estudo dos processos de criação. Esses 
são caminhos que podem ser explorados tanto quando 
preparamos nossos projetos e conduzimos nossas entrevistas 
como quando reexaminamos entrevistas já realizadas, com 
esses fins (SANTHIAGO, 2013, p. 163). 

O autor segue dizendo que “Histórias orais deveriam ser entendidas, 

dentro desse circuito, enquanto narração do projeto artístico e enquanto projeto 

artístico em si” (SANTHIAGO, 2013, p. 173). Cabe dentro da história oral o 

acesso às memórias e a todo material que faça compreender a narrativa, não se 

desfazendo, por isso, da necessidade de documentos, imagens, rascunhos que 

deem sentido ao processo da artista e facilitem a leitura da imagem da obra.  

A escolha dos trabalhos de Cristina Carvalho forma, assim como toda sua 

obra, um processo identitário, no qual a pesquisadora foi atingida pela poética 

marcante da artista. Em Carta 5575, O Carvalho, e Palma 1940, duas instalações 

e uma performance, respectivamente, vamos ler as imagens levando em conta 

aspectos biográficos, histórico-antropológicos, estético-artísticos e crítico-

sociais, sem divisões e de forma correlacionada, onde: 

Biográfico: as representações e artefatos fomentam uma 
relação com os processos identitários, construindo valores e 
crenças, visões sobre a realidade. É aquilo que o Manguel 
chama de “ilusão do autorreflexo”, a de estarmos, de algum 
modo, refletidas nas imagens que nos convocam, que solicitam 
nosso olhar e que, com familiaridade, poderemos ver “mais ou 
menos coisas, sondar mais fundo e descobrir mais detalhes, 
associar e combinar outras imagens, emprestar-lhes palavras 
para contar o que vemos” (SARDELICH apud MANGUEL, p. 28).  
Histórico-antropológico: as representações e artefatos visuais 
são frutos de determinados contextos que os produzem e 
legitimam. Por isso, é necessário ir além de uma abordagem 
perceptiva daquilo que se vê na produção, para estabelecer 
conexões entre os significados dessa produção e a tradição: 
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valores, costumes, crenças, ideias políticas e religiosas que as 
geraram.  
Estético-artístico: este aspecto refere-se aos sistemas de 
representação. O aspecto estético artístico é compreendido em 
relação à cultura de origem da produção, e não em termos 
universais, pois o código europeu ocidental não é o único válido 
para a compreensão crítica da cultura visual.  
Crítico-social: representações e artefatos têm contribuído para 
a configuração atual das políticas da diferença e das relações de 
poder (SARDELICH, 2006, p. 467). 

Carta 5575 (2006) foi a primeira obra de Cristina Carvalho com a qual 

tivemos contato. Esse objeto flutuante e ao mesmo tempo enclausurado foi 

causador de uma inquietação que começou a nos fazer identificar elementos que 

confluem para a relação arte e vida. Já durante o percurso da escrita surgiu o 

encontro com a obra O Carvalho, uma instalação de 2005. A escolha e leitura da 

imagem feita durante o processo de pesquisa nos remeteu diretamente ao 

conhecimento que fomos aprimorando diante das trocas com a artista. O 

Carvalho possibilitou a criação de conexões autobiográficas, assim como a obra 

Carta 5575, com as relações entre a máquina de costura, a mãe da artista e a 

árvore que se ergue em fitas na parede, do mesmo modo como ao seu 

sobrenome de resgate à família materna. Palma 1940, escolhida por trazer uma 

performance, diferente das outras obras que são uma instalação, nela a artista 

está de corpo presente, e esse foi o aspecto que atraiu nossa percepção. 

São, portanto, essas três imagens que nos instigaram a discorrer sobre a 

linhas invisíveis que as unem. Através das linguagens visuais, técnicas e cores 

essas linhas se constroem, e é com elas que vamos alinhavar.  

Ao executar as obras a serem lidas neste capítulo, Cristina Carvalho tinha 

uma intenção que não deixamos de lado, nem a esgotamos. Estas intenções 

foram trazidas sobretudo para dialogar com a leitura, pois “para L. Pareyson 

executar uma obra de arte significa, antes de tudo, interpretar, tendo em vista 

que a interpretação contém simultaneamente a identidade imutável da obra e a 

personalidade do intérprete que a executa” (LIMA; RISARTO, 2010, p. 359). 

O cenário preparado aproxima a imagem de outros interesses 
ou intenções como, por exemplo, o de apresentar uma 
determinada realidade e/ou alteração da realidade. No entanto, 
mesmo que se constitua uma realidade montada e/ou uma 
alteração dela, fruto da imaginação de um ou mais 
componentes, a imagem fixada não existe fora de um contexto, 
de uma situação. Pedaços desse contexto são encontrados 
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tanto no interior da imagem quanto no seu exterior. O interior 
corresponderia ao próprio cenário, com seus utensílios e 
apetrechos, as pessoas com suas roupas, cabelos, modos e 
posturas corporais. O exterior corresponderia ao próprio suporte 
da imagem, às técnicas de produção no momento da criação, 
como também às perspectivas que tal novidade técnica gerou 
ou não nas pessoas em geral (SARDELICH, 2006, p. 457-458). 

As obras, os “objetos acabados” não se encerram nelas mesmas. O 

desvendamento do processo criativo e do entorno complexo que as constituem, 

tornou-se uma forma de tentar atingir o sensível e a poética da artista, ou mesmo 

discorrer sobre sua intenção. Falando da obra acabada, Cecília Almeida Salles 

(2014) nos explica que “Estamos sempre diante de uma realidade em 

mobilidade. Isto nos permite falar sob ponto de vista do artista, em uma estética 

de criação”, assim, só traremos a intenção da artista quando a mesma narrar 

sobre ela.  
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1. PONTO-ATRÁS: COSTURAS DA VIDA DE CRISTINA CARVALHO 

 
A arte é aquilo que resiste, mesmo que não 
seja a única coisa que resiste. Daí a 
relação tão estreita entre o ato de 
resistência e a obra de arte. Todo ato de 
resistência não é uma obra de arte, 
embora de uma certa maneira ela faça 
parte dele. Toda obra de arte não é um ato 
de resistência, e no entanto, de uma certa 
maneira, ela acaba sendo. 

Gilles Deleuze 

 
Figura 1: Cristina Carvalho 

 
Perfomance “Construir Hiatos” na Exposição “Escombros Existenciais” - João Pessoa 

Foto: Adriano Barreto (2018) 
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1.1 Linhas Gerais 

Para adentrarmos na leitura dos trabalhos da artista contemporânea 

Cristina Carvalho consideramos como necessária a contextualização de sua 

trajetória. A trama que enreda a produção da artista é bastante complexa, nos 

diz Cecilia Almeida Salles (2014, p. 45): “[o contexto] no qual o artista está imerso 

[abrange]: momento histórico, social, cultural e científico”; portanto, faremos aqui 

o esforço de caminhar por esse tecido vivo. 

Isabel Cristina de Lima Gomes nasceu em João Pessoa, na Paraíba, 

Nordeste brasileiro, em 15 de setembro de 1978. Neste mesmo ano é fundado o 

Núcleo de Arte Contemporânea – NAC,6 da Universidade Federal da Paraíba. O 

Núcleo foi criado um ano depois de surgir o Departamento de Artes da UFPB 

(1977-2004). Coincidência que nos serve para pontuar os esforços que 

contribuíram para a formação de artistas contemporâneos, cenário do qual a 

artista hoje faz parte, como nos revela a historiadora da arte Madalena Zaccara, 

no catálogo da artista Verso Reverso: 

Da novíssima geração de artistas que atua na Paraíba e parte 
do grupo, mais seleto ainda, daqueles que usam a linguagem, 
Cristina Carvalho é graduada em Artes Visuais (2006) pela 
Universidade Federal da Paraíba, é uma artista que inicia seu 
caminho no espaço artístico paraibano (2012, p. 32). 

Na Paraíba, a criação do Núcleo de Arte Contemporânea “agiu no sentido 

de obturar o abismo existente entre o ensino de ciência e tecnologia, afinado 

com os avanços do século XX, e a área cultural, empalhada no romantismo do 

século XIX”. (CÓRDULA, 2011, p. 21). Antes do NAC, o local conhecido como 

CAP - Centro de Artes Plásticas da Paraíba, fundado em 1947, em João Pessoa, 

era um espaço de experimentação, ensino livre e troca para os artistas da 

cidade. No artigo7 “Artes Visuais na Paraíba 1900-2010”, Dyogenes Chaves 

(2013) afirma que “a década de 60 se caracterizou por uma maior dinamização 

das artes plásticas, através da ação dos novos artistas que passaram a ocupar 

o Theatro Santa Roza: um ateliê coletivo na mesma ideia do CAP”.  

                                                           
6 No final dos anos 1970, o MEC - Governo Geisel - orientou através da Política Nacional de 
Cultura diretrizes para criação de Núcleos de Pesquisa. 
7 Artigo completo disponível em: www.f2mvirtual.com.br/abca/n27/13artigos-dyogenes.html. 
Acesso em: 30/11/2018. 
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Locado mais precisamente em João Pessoa e Campina Grande8, esse 

espaço de fruição da arte contemporânea foi se estruturando através de 

sucessivos processos de decisões e ações políticas desde os anos 1960, que, 

em sua maioria, foram empreendidas por artistas e intelectuais que fomentaram 

políticas culturais para abertura de uma nova forma de gestão, formação e 

fomento de arte, conectados ao que estava acontecendo no Brasil. O crítico de 

arte e artista visual, Raul Córdula,9 anota que:  

Alguns gestos políticos podem definir uma geração. No Início 
dos anos 60 o Reitor Mário Moacir Porto preferiu entregar os 
destinos da ação cultural na Universidade Federal da Paraíba 
aos jovens que aqui renovavam a criação artística, em vez de 
propor a criação de uma escola de belas artes. Com isto tivemos 
finalmente a modernidade. Foi possível pensar livremente, sem 
o mofo belasarteano, ouviram-se os jovens, renovaram-se ideias 
numa província vocacionada ao questionamento de cultura mais 
galega e gaulesa do que lisboeta ou carioca (2011, p. 21). 

Em seu artigo Sistema da Arte e seus agentes: atuações institucionais de 

agentes do campo das artes visuais durante a redemocratização brasileira 

(1974-1989),10 Fabricia Jordão fala sobre o “relaxamento” da censura com a 

entrada do sargento-presidente Ernesto Geisel (1974-1979). Esse afrouxamento 

foi gerando lentamente uma abertura para políticas culturais e programas de 

arte. No artigo, Fabricia Jordão detalha mais sobre esses caminhos e comenta 

a aproximação entre essa abertura e a fundação que o NAC/UFPB fomentou: 

“Passaram pelo NAC/UFPB artistas como Tunga, Cildo Meireles, Anna Maria 

Maiolino, Paulo Klein, Paulo Bruscky, 3NÓS3, Jota Medeiros, Marcelo Nitsche, 

Falves Silva, Artur Barrio, Leonhard Frank Duch e Vera Chaves Barcellos.” Além 

desses artistas, o NAC promoveu “mostras que exploravam uma variada gama 

de técnicas, mídias, materiais e suportes: xerox arte, arte correio, art-door, livro 

                                                           
8 Em 1966, já tendo consolidado a implantação do Museu de Arte de São Paulo, o empresário e 
jornalista paraibano, Assis Chateaubriand, criador e patrocinador da Campanha Nacional de 
Museus Regionais, decidiu instalar um museu de arte em Campina Grande. Criado inicialmente 
como Museu Regional de Arte Pedro Américo, foi inaugurado em 20 de outubro de 1967. Texto 
completo de Dyogenes Chaves disponível em: http://www.f2mvirtual.com.br/abca/n27/13artigos-
dyogenes.html. 
9 Revista Segunda Pessoa, Texto Política da Arte. Disponível em: 
http://segundapessoa.com.br/edicoes/5/5.pdf. Acesso em: 30/11/2018. 
10 Disponível em: http://www.artcontexto.com.br/artigo-edicao10_fabricia-jordao.html. Acesso em 
01/05/2018. 
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de artista, videoarte, fotografia, instalação.” Se tornando, assim, um lugar de 

referência nacional e internacional na arte contemporânea.11 

Os questionamentos trazidos pela arte contemporânea, já amplamente 

difundidos na literatura, tiveram repercussão no Brasil, que em seu momento 

histórico também buscava sua identidade.  Em outro texto,12 Córdula conta que:  

 
[...] dos anos 60 onde o conflito foi a expressão geral, tendência 
que repercutiu primeiro na quebra das amarras acadêmicas da 
Arte de então. Essas expressões determinavam nosso grau de 
dependência cultural e tiveram de ser violentamente rompidas 
por motivos coletivos que denunciaram esta questão, usando 
para tanto a metalinguagem visual, crítica da arte pela arte onde 
denunciam os processos criativos dentro da obra. O 
Tropicalismo, por exemplo, foi um movimento básico naqueles 
tempos de mudança de conceitos estéticos pois mostrou a cara 
do Brasil para as pessoas desacostumadas a uma arte que 
procurava a verdade. A Arte passou então a falar no português 
do Brasil. Sem as limitações do estilo, da Escola, do cinza que 
harmonizava todas as cores, a Arte, agora, pode revelar as 
cores, as maneiras, as tendências, sem limitações, mas, pela 
primeira vez, com sotaque nativo. (1979, p. 14) 

 
Além da abertura desses espaços formais, houve desde então na Paraíba 

a implementação de espaços de fruição das Artes Visuais ligados ao ensino 

formal, como a abertura da Pinacoteca da UFPB (1987), e espaços de 

exposição, como a Galeria Gamela (1983), a Galeria Archidy Picado (1985), a 

MZ Artearquitetura (manteve-se até 1982),  a Galeria José Américo de Almeida 

(criada anteriormente com o nome de Galeria Tomás Santa Rosa), dentre outros. 

Com a criação do NAC, o cenário da arte local passou a “romper a ditadura da 

hegemonia do eixo Rio-São Paulo.  Até então, era impossível acontecer 

movimento significativo de arte contemporânea fora dessa engrenagem” nos diz 

Dyogenes Chaves (2013).13 Nos anos 1980, vai sendo aberto, mesmo que em 

                                                           
11 O NAC, inclusive, foi frequentado por Cristina Carvalho durante sua graduação em Artes 
Plásticas para acessar exposições. Mais tarde participou como artista (em 2008) na Exposição 
Coletiva “NAC 30 anos: sobrevivendo nas trincheiras”. No artigo “NAC: Um Marco Histórico na 
Arte Paraibana”, Júlio Américo ressalta que essa exposição foi fruto de um projeto aprovado 
numa parceria entre a UFPB e a Fundação Ormeo Junqueira Botelho. O projeto integrou a Rede 
Nacional FUNARTE de Artes Visuais e além da exposição houveram mesas redondas, palestras 
e oficinas. 
12 Revista Segunda Pessoa, ano 4, número 3. Texto “Os mundos transfigurados de Chico 
Pereira”. Disponível em: http://www.segundapessoa.com.br/?p=edicoes. 01/12/2018. 
13 Artigo publicado no Jornal da ABCA. Disponível em: 
http://www.f2mvirtual.com.br/abca/n27/13artigos-dyogenes.html. Acesso em: 30/11/2018. 

http://www.segundapessoa.com.br/?p=edicoes
http://www.f2mvirtual.com.br/abca/n27/13artigos-dyogenes.html
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pequeno número, o espaço para mulheres nas Artes Visuais da Paraíba. Em 

outro artigo “Mulheres e as Artes Visuais”.14 Dyógenes Chaves Gomes diz que: 

É nos anos 1980 que, definitivamente, as mulheres paraibanas 
ganham destaque como artistas. Em que pese o pequeno 
número, é evidente a projeção de algumas artistas como Alice 
Vinagre, autora de uma pintura expressionista vigorosa e ex-
aluna da turma infantil (leia-se a Profª Lourdes Medeiros) do 
Departamento Cultural da UFPB, que, após concluir o curso de 
Belas Artes na UFRJ passa a arrebatar prêmios em eventos 
nacionais. Entre outras, se destacam: Marlene Almeida, com 
uma obra de engajamento político-ecológico e nome 
fundamental na criação da Associação dos Artistas Plásticos 
Profissionais da Paraíba, vindo a ser, depois, coordenadora de 
artes plásticas da Funesc; Rosilda Sá, ceramista competente e 
pesquisadora nesta categoria; e, a pintora Maria Helena 
Magalhães, que veio de Belo Horizonte, onde concluiu o curso 
de Belas Artes. Hoje, as duas últimas são professoras do curso 
de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. (2015, p. 
28). 

Partindo do princípio, e concordando com os ensinamentos de Janet 

Wolff, de que “a arte é um produto social” (1982, p. 13), vemos que todos esses 

momentos históricos vão subsidiar a formação da artista. Apenas um ano antes 

de seu nascimento é criado na Paraíba o curso superior de Educação Artística 

na Universidade Federal da Paraíba. Em 1983, foi construído o Espaço Cultural 

José Lins do Rêgo, onde se instalou a Fundação Espaço Cultural da Paraíba-

Funesc, ofertando cursos livres e mostras de novos artistas. Esses espaços 

foram acessados por Cristina Carvalho durante sua trajetória. Recentemente, em 

2018, foi exposta na Galeria Archidy Picado sua exposição individual intitulada 

“Escombros Existenciais”.  

Em João Pessoa, não diferente de nenhum lugar do Brasil, há a quase 

inexistência de mulheres no campo das artes. Essa ausência vem sendo 

investigada desde metade do século XX no contexto brasileiro e internacional. 

Na Paraíba, somente em 1920, por exemplo, uma mulher artista, a pintora 

Amelinha Theorga, aparece nas páginas de jornais da época suscitando alguma 

crítica, mas é posteriormente esquecida por ter se casado e esse espaço de 

“amadora” das artes ter ficado restrito somente ao tempo de solteira. 

                                                           
14 Artigo publicado na Revista Segunda Pessoa, Ano 5, nº2, 2015. Disponível em: 
http://segundapessoa.com.br/edicoes/8/8.pdf. Acesso em: 30/11/2018. 
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Na Paraíba, nos anos 1920, a pintora Amelinha Theorga 
mereceu elogios de intelectuais nos jornais da época, mas, sua 
pequena atuação restringiu-se ao tempo em que era solteira. 
Provavelmente, também foi agraciada com adjetivos “bombons” 
como citado no famoso artigo “Paranoia ou mistificação?”, de 
Monteiro Lobato, em que este desanda a julgar a obra de Anita 
Malfatti através de um olhar conservador e anti modernista, 
apesar de “tentar” dedicar-lhe um tratamento de “profissional das 
artes”, termo só atribuído aos homens (GOMES, 2015, p. 28). 

Na Paraíba, casa da maior parte das vivências15 de Cristina Carvalho na 

infância, adolescência e onde ainda hoje trabalha16 e mora, a inclusão de 

mulheres nos campos historicamente construídos e destinados aos homens se 

faz a passos lentos, mas por uma resistência constante.17 

As reivindicações por direitos sociais sempre existiram de alguma 

maneira, mas a partir do século XIX foram ganhando mais forma, no caso da luta 

das mulheres. Diante da conjuntura da abertura de perspectiva do pensamento 

moderno do Renascimento, e depois com as contribuições do Iluminismo, as 

mulheres foram se organizando e sentindo a necessidade da ampliação e 

inserção nos espaços historicamente destinados aos homens. Essa força foi 

iniciada na Europa e posteriormente nos Estados Unidos, e, chegando ao Brasil, 

alguns desses anseios foram traçando os caminhos do movimento feminista 

para contexto brasileiro.  Desde então, as lutas das mulheres por direitos sociais 

e civis se desdobraram em muitas frentes e bandeiras: o voto feminino, a 

participação na política, os direitos trabalhistas, a igualdade salarial, a 

participação nos movimentos de esquerda pela democratização brasileira, o 

acesso à educação, saúde, creches, o combate à violência sexual e doméstica, 

a sexualidade, a mudança nas legislações vigentes, dentre tantas bandeiras 

cruciais para que as mulheres usufruíssem de algum espaço socialmente justo. 

                                                           
15 Salvo por algumas mudanças para São Paulo ainda na primeira infância e na fase adulta, João 
Pessoa foi seu porto. Trabalhou como professora de Artes no município de Catolé do Rocha, 
Sertão da Paraíba, mas passava os fins de semana em João Pessoa. 
16 Atualmente a artista trabalha no Celeiro Espaço Criativo, da Prefeitura da cidade de João 
Pessoa, e no Centro Cultural de Mangabeira, onde dá aulas de bordado, além de fazer curadoria, 
montagem de exposições, e atendimento ao público. 
17 Em 1919, foi fundada no Rio de Janeiro a Liga para Emancipação Internacional da Mulher, 
pela bióloga Bertha Luz e a professora Maria Lacerda de Moura. Após a Semana de Arte 
Moderna (1922), Bertha Luz mudou o nome do grupo de estudos para Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino, reverberando mais tarde na Paraíba (em 1933) com a fundação da 
“Associação Paraibana pelo Progresso Feminino”, onde mulheres reivindicavam direito ao voto 
e a construção intelectual feminina. A importância da criação da Associação deve ser ressaltada 
nessa construção histórica por direitos iguais, onde mulheres foram capazes de lutar e desfazer 
os caminhos da insubordinação, subsidiadas por ideais e inspirações sufragistas. 
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Mas ainda hoje sentimos que estamos distantes de alcançar em plenitude 

o gozo dos direitos conquistados e a inserção de outras vertentes e anseios que 

subsidiem a sociedade atual. Estamos assim, sobretudo num momento político 

muito delicado de nosso país, desde o processo de destituição da primeira 

mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, em 2016. O país ficou sendo 

governado por quase dois anos pelo vice-presidente Michel Temer, e, em 2018, 

foi eleito um presidente conservador e reacionário, que guarda em seus 

discursos a misoginia18 e a discriminação que compromete, sobretudo, a 

manutenção ou ampliação de nossos direitos básicos. 

João Pessoa, sendo a 12° capital em números de vítimas do feminicídio,19 

detém um dado que alarma e evidencia a violência do sistema patriarcal e 

opressor em que está inserida a artista. 

De forma mais intimista, esta sociedade, que é por essência matriarcal, 

mas que sofre os abusos estruturais do patriarcado, é retratada na escolha do 

próprio nome artístico de Cristina Carvalho. O “Carvalho” veio em resgate ao 

sobrenome de solteira de sua mãe,20 Maria das Dores Carvalho de Lima - não 

contido em seu nome de batismo. “A escolha do Carvalho é em homenagem a 

minha família matriarcal”,21 nos contou a artista. Essa escolha traz alguns fios 

conectados à necessidade da busca de identidade da artista, bem como a 

valorização das mulheres que sempre representaram, para Cristina, força e 

resistência. Parafraseando o título do artigo22 da feminista americana Carol 

Hanish “O pessoal é político”23 (1969), que promoveu profundas reflexões acerca 

do lugar das mulheres na sociedade, mas sobretudo a relevância das questões 

da mulher no foro privado, insiro aqui que até a decisão da escolha de seu nome 

artístico, nesse contexto, nos dá margem para essa reflexão.  

                                                           
18 O movimento #EleNão, mobilizou durante a campanha eleitoral de 2018 milhares de mulheres 
em protestos contra o então candidato Jair Bolsonaro, contra “o machismo, a misoginia e os 
preconceitos, o intitulado “Mulheres unidas contra Bolsonaro”,  no dia 29 de setembro, em 70 
cidades do Brasil e em uma dezena de países, de Argentina até Portugal, Estados Unidos, 
Holanda ou Reino Unido. 
19 Dados do número divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA). Feminicídio é o 
homicídio contra a mulheres por razão da condição de sexo feminino. 
20 O pai de Cristina Carvalho chama-se Iremar Gomes da Silva. 
21 Entrevista com a artista realizada 11/03/2018. Trecho completo no Apêndice A– Roteiro de 
Preocupações 01. 
22 Artigo completo e traduzido disponível em: 
https://we.riseup.net/assets/190219/O%2BPessoal%2B%C3%A9%2BPol%C3%ADtico.pdf. 
Acesso em: 03/01/2019. 
23 Tradução nossa a The Personal is Political. 
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 Como João Pessoa foi cenário da formação superior de Cristina Carvalho 

em Educação Artística (atual Artes Visuais), entre 2001 e 2006, na Universidade 

Federal da Paraíba, e foi durante os anos de curso que se deu a sua 

transformação e crescimento enquanto artista, problematizamos também o 

acesso de mulheres ao ensino formal.  

O acesso à educação formal era restrito aos homens (no Brasil até 1827), 

e mesmo quando as mulheres conseguiram por fim acessá-la havia uma 

hierarquização de gênero dentro desses espaços, sendo o espaço dado às 

mulheres com nível inferior aos dos homens. 

 As mulheres – brancas - que, nesta época, tinham acesso à instrução 

geralmente eram de famílias abastadas. Nas artes, temos exemplos de Nair 

Teffé24 (1886-1981) e Tarsila do Amaral (1886-1973), nascidas no mesmo ano e 

provenientes de famílias ricas, que tiveram a chance de acessar o ensino formal 

e obter um reconhecimento ainda em vida. Mas muitas vezes, mesmo 

pertencendo a essas classes sociais, as mulheres de elite ficavam com a 

educação informal, voltada para os afazeres do lar. Como escreveu a 

historiadora brasileira Mary Del Priore: 

No sertão nordestino do século XIX, a mulher de elite, mesmo 
com um certo grau de instrução, estava restrita à esfera do 
espaço privado, pois a ela não se destinava a esfera pública do 
mundo econômico, político, social e cultural. A mulher não era 
considerada cidadã política [...]. 
Diferentemente do que acontecia com os homens oriundos de 
família ricas, era quase inexistente a presença feminina em 
espaços de educação [...]. 
Muitas apenas conheceram as primeiras letras e aprenderam a 
assinar o nome. Enquanto seus irmãos e primos do sexo 
masculino liam Cícero, em latim, ou Virgílio, recebiam noções de 
grego e do pensamento de Platão e Aristóteles, aprendiam 
ciências naturais, filosofia, geografia e francês, elas aprendiam 
a arte de bordar em branco, o crochê, o matiz, a costura e a 
música (2004, p. 212). 

 A intensificação da entrada de mulheres nas universidades brasileiras só 

veio se dar a partir dos anos 1960 (ROSEMBERG, 2012). Mas essa formação 

de artistas mulheres na Paraíba só foi começar a se consolidar na década de 

1980, como dissemos acima. Mesmo essa história vista por um prisma 

contemporâneo, onde até mesmo o movimento feminista começado nos anos 

                                                           
24 Conhecida como a 1° cartunista mulher do mundo. 
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1970 se tornou mais plural e aberto, com os “novos feminismos”, a desigualdade 

de gênero ainda é presente, sobretudo em espaços de educação formal ou de 

reconhecimento enquanto artistas visuais.  

O conhecimento adquirido pela artista Cristina Carvalho na academia 

também revoga o termo pejorativo dado às mulheres que penetrassem no campo 

das artes de “amadora”, pois “(...) em pleno séc. XX, a arte para as mulheres 

nada mais era que um passatempo, uma prenda a mais para as moças das 

famílias mais abastadas, consolidando uma formação voltada principalmente 

para casamento" (ZACCARA, 2017, p. 41).  

Contra a noção romântica e mística da arte e a criação antiquada do 

“artista gênio”, entendemos que o cenário político que abrange a artista, vista 

aqui como uma mulher que acessa o campo acadêmico das artes visuais, 

precisa ser conectado com as discussões acerca do feminismo como leitura do 

processo social-histórico-político que permeia e subsidia sua trajetória. Para 

isso, nos norteamos pela “História das Mulheres [que] se tornou um campo 

definível nas últimas duas décadas [se referindo aos anos 1960-70]” (SCOTT, 

1992, p. 63).  Essa revisitação e reinterpretação da História Oficial - colonizada, 

branca, falocêntrica e heteronormativa, vem sendo feita desde então. “As 

ativistas feministas reivindicavam uma história que estabelecesse heroínas, 

prova da atuação das mulheres, e também explicações sobre a opressão e a 

inspiração para a ação” (SCOTT, 1992, p. 64). A historiadora da arte comenta 

que dessa fase até os anos 1970 continua-se a abordar essas relações como 

história das mulheres e depois passa a ter um sentido de gênero nos anos 1980. 

No Brasil, estudos sobre esse viés foram se tornando mais comuns desde os 

anos 1990. Para Joan Scott, “a diferença sexual inscrita nas práticas e nos fatos 

é sempre construída pelos discursos que a fundam e a legitimam, e não como 

um reflexo das relações econômicas”: 

[...] o discurso masculino, que estabeleceu a inferioridade física 
e mental das mulheres, que definiu a partilha “aos homens, a 
madeira e os metais” e “às mulheres, a família e o tecido” 
provocou “uma divisão sexual da mão-de-obra no mercado de 
trabalho, reunindo as mulheres em certos empregos, 
substituindo-as sempre por baixo de uma hierarquia profissional, 
e estabelecendo seus salários em níveis insuficientes para sua 
subsistência.” (RAGO apud SCOTT, 1991, p. 428). 
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Aqui esclarecemos a necessidade de contextualização e de releitura da 

história, sob o viés da história das mulheres, subsidiado pelo discurso de gênero, 

pois dessa maneira é possível alcançar um maior entendimento do papel social 

das mulheres, e uma justificação da posição dos espaços destinados a elas 

como hierarquicamente inferiores ao dos homens na divisão de trabalhos, na 

produção artística. Além de ser uma mulher artista25 e em seu próprio nome 

artístico, Cristina Carvalho  ativa essas fagulhas de discussão, e de estar 

inserida no campo formal das artes visuais, a produção dessa artista 

contemporânea utiliza elementos autobiográficos que trazem conteúdo de uma 

problematização ao “feminino”, como a memória, a casa, a família e o corpo, e 

sobretudo pelos materiais, técnicas e objetos que ela utiliza em suas instalações, 

performance, pinturas, desenhos. 

 

Figura 2: Série Poema 1978 – Cristina Carvalho 

 

Série Poema 1978 (Até pode haver uma janela, mas a escuridão agora é esclarecedora, é companheira). 
Linha de algodão, nanquim e grafite sobre papel. 29,7x42cm 2011-2012 

Fonte: https://www.behance.net/gallery/50296361/Srie-Poema-1978-2011 

                                                           
25 A artista visual Conceição Myllena, minha contemporânea no mestrado, me preparou uma lista 

com o nome de algumas artistas contemporâneas (além das já citadas no trabalho) que atuam 
no Estado. São elas: Mariana Sales, Layla Gabrielle, Isabella P, Allyne Eloy, Li Vasc, Marcela 
Lazuli, Paula Tabosa, Ane S., Vanessa Cardoso, Gabriela, Aurora Caballero, Yasmin Formiga, 
Thaynara Negreiros, Cris Peres, Ri Maia, Illian Narayma, Luana Rodrigues, Rita do Monte, 
Camila Oliveira, Luciana Urtiga, Assueria, Cris Colaço, Inad Ispepon, Dani Colaço, Vanessa 
Coelho, Cybele Dantas, Alessandra Soares, Nayara Madalena, Oreana Duarte, Stéphane 
Soares, Minna Miná, Potira Maia, Juliana Alves, Aida Assis, Ana Lúcia Pinto, Analice Uchoa, 
Célia Gondim, Célia Romeiro, Cristina Strapação, Denise Costa, Eliz Patrício, Evanice Santos, 
Fátima Queiroga, Georgia Cardoso, Jô Cortez, Lili Brasileiro, Raisse Herculano, Renata Cabral, 
Rose Catão, Sayonara Brasil, Socorro Moraes, Valéria Antunes, Zilena Neiva, Marlene Almeida, 
Margarete Aurélio, íris Helena, Raquel Stanick. 
 

https://www.behance.net/gallery/50296361/Srie-Poema-1978-2011
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1.2 Primeiros pontos 
 

A criatividade não é um movimento 
solitário. Nisso reside seu poder. O que 
quer que seja tocado por ela e quem quer 
que a ouça, que a veja, que a sinta, que a 
conheça serão alimentados. 

Clarissa Pinkola Estés 

 
Cristina Carvalho deixa transparecer em seus trabalhos artísticos - 

instalações, performances, desenhos e pinturas (aquarela) - referências às suas 

memórias e experiências. Com elementos autobiográficos e sua interpretação e 

representação do mundo que a rodeia, a artista experimenta as preocupações 

humanas fundamentais como a vida, a sociedade, os relacionamentos, a solidão, 

a condição feminina. Encontramos no trabalho da artista contemporânea uma 

comunicação que não deixa de ser política e engajada. “O que vemos só vale – 

só vive - em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável, porém é a cisão que 

separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha” (DIDI-HUBERMAN, 

1998, p. 29), ou seja, em sua poética, ela reflete sobre estes temas que dialogam 

conosco através de suas obras que nos move, nos intriga, nos dilacera, nos 

encanta, nos afeta. Somos também olhados por ela. 

  Há 14 anos, esse cenário oficial da arte contemporânea da Paraíba foi 

acessado por Cristina Carvalho quando em 2005 ganhou o prêmio de 1º lugar 

na categoria de desenho, no Salão dos Novos Artistas Plásticos (SNAP), do Sesc 

Paraíba, e Menção Honrosa pelo conjunto da obra (2006). A começar de lá, os 

questionamentos/sensações experimentadas em sua vida são compartilhadas. 

Das indagações mais íntimas aos temas da sociedade da qual faz parte são 

lampejos na sua criação poética. 

Já nas primeiras linhas de seu artigo Mundo de Referências: Coisas 

Vestidas Para Seduzir, a artista sentencia: “A obra de Cristina Carvalho surgiu a 

partir de seu universo lúdico infantil e de seu contato com mulheres da família 

que costuram e bordam até hoje.” (2015, p. 1). Aprofundando-nos sobre a 

primeira parte da sentença de seu artigo, de que a partida de suas obras tenha 

sido iniciada na infância, Gaston Bachelard explica: 

Quando, na solidão, sonhando mais longamente, vamos para 
longe do presente reviver os tempos da primeira vida, vários 
rostos de criança vêm ao nosso encontro. Fomos muitos na vida 
ensaiada, na nossa vida primitiva. Somente pela narração dos 
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outros é que conhecemos a nossa unidade. No fio de nossa 
história contada pelos outros, acabamos, ano após ano, por 
parecer-nos com nós mesmos. Reunimos todos os nossos seres 
em torno da unidade do nosso nome (1988, p. 93). 

Assim, a artista enfatiza sua infância como referência inicial do seu 

trabalho, pois “toda a nossa infância está por ser reimaginada. Ao reimaginá-la, 

temos a possibilidade de reencontrá-la na própria vida dos nossos devaneios de 

criança solitária” (BACHELARD, 1996, p. 94). Essa infância é ainda presente 

dentro do corpo de mulher da artista através de sua memória, com ela Cristina 

se preenche, reinventa e se encontra. A infância é “oculta para os outros, 

disfarçada em história quando a contamos, mas que só tem um ser real nos seus 

instantes de iluminação — ou seja, nos instantes de sua existência poética” 

(BACHELARD, 1996, p. 94). 

  Cristina aciona essas memórias como parte da reflexão de sua identidade 

artística, buscando alastrar esse mundo subjetivo e único à serviço de uma arte 

ampliada, de um discurso aberto e experimental. Sua imaginação criativa é 

ativada por reflexões sobre a sua realidade. O falar de si, por vezes, se torna 

uma analogia direta aos seus sentimentos e recordações, como vemos no 

trabalho Poema 1978, em que a artista faz um poema, inspirada em suas fobias 

e depois cria uma série de desenhos onde “os cenários são relatos de situações 

lúdicas de fobias psicológicas que retrata o indivíduo enclausurado em sua 

mente”.26  Como no trecho do Poema 1978 “Queria ser um pássaro e 

simplesmente voar diante do perigo”; nele, a artista trabalha em cima da sua 

imagem criança, labora em desenho e bordado sobre papel com linha de algodão 

vermelha, a construção desse cenário poético.  

 Por vezes, a artista se desloca para pensamentos mais gerais, onde, 

como cidadã e artista, divaga27 sobre temas amplos, públicos, mas mesmo 

nesse contexto ela se insere como parte do todo em seus trabalhos. A artista se 

coloca, questiona, como é o caso da performance Palma 1940, sobre a qual 

vamos fazer uma leitura com mais profundidade a seguir. Esses deslocamentos, 

múltiplos e transitórios são absorvidos em seu discurso artístico e tomados pela 

sua identidade, contaminados e negociados por ela. 

                                                           
26 Entrevista com a artista realizada 11/03/2018. Trecho completo no Apêndice A– Roteiro de 
Preocupações 01. 
27 Utilizamos o conceito de divagação: imaginar, deixar-se levar pelo pensamento. 
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Não cabe a este trabalho trazer uma análise psicanalítica da artista, 

apenas a atenção para as questões trazidas por ela para nortear o entendimento 

da sua trajetória e de suas obras. Ela traz, em suas reflexões, a importância de 

seu imaginário lúdico e a vivência de sua infância; portanto, nos cabe tratar como 

uma “poético-análise” - termo usado por Bachelard, também tendo consciência 

que esse desvendamento por completo é impossível. “A poético-análise deve 

devolver-nos todos os privilégios da imaginação. A memória é um campo de 

ruínas psicológicas, um amontoado de recordações” (BACHELARD, 1996, p. 

94). 

Figura 3: Série Poema 1978 

 
Recorte da Obra Poema 1978 (Queria ser um pássaro e simplesmente voar diante do perigo) - Linha de 

algodão e grafite sobre papel. 29,7x42cm – 2011-2012. 
Fonte: https://www.behance.net/gallery/50296361/Srie-Poema-1978-2011. 
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Figura 4: Cristina Carvalho - Criança  

 
 

Foto de Cristina Carvalho criança. 
Acervo pessoal da artista. Reprodução Facebook. 

 
Ainda criança, a artista Cristina Carvalho teve seu primeiro contato com 

as experimentações na feitura de seus brinquedos. Transpondo sua imaginação 

para algo tátil, fazia suas bonecas, seus brinquedos, como nos conta: 

Na maioria das vezes, Cristina Carvalho não dispunha de tantos 
brinquedos de seu interesse. A falta destes fez Cristina quando 
criança ter a necessidade de criar seus próprios brinquedos. 
Então, ela começou a recortar os brinquedos que gostaria de 
possuir de encartes de propagandas. Depois, passou a 
confeccionar as suas próprias bonecas. Foi dessa iniciativa da 
artista, quando criança, que surgiu a possibilidade dela ter 
quantos brinquedos quisesse. Com isto, ela passou a fazer 
vários desenhos no papel e assim, recortava-os para poder 
brincar (CARVALHO, 2015, p. 1-2). 

O desenho sempre fez parte de sua vida, e na infância era sua forma de 

refúgio. “Quando criança, a artista não se enquadrava no meio social que vivia e 

sofria perseguição de crianças maiores, [permanecia em] sala de aula realizando 

atividades lúdicas desenhando e modelando” (CARVALHO, 2015, p. 1). Sua 

convivência com o irmão e os primos que desenhavam solidificou ainda mais a 

presença do desenho em sua infância e estabeleceu esse vínculo em sua 

atividade profissional na fase adulta. Ela nos conta: 
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Cresci em meio a irmão e primos que desenhavam. Então, o 
desenho sempre fez parte da minha vida, como meio de criar 
meu universo lúdico infantil. Quando adolescente, fiz curso de 
desenho no Centro Cultural do bairro onde morava, a professora 
me incentivava a dar continuidade. Na antiga Escola Técnica tive 
contato com o desenho técnico que veio influenciar meu trabalho 
posteriormente. Mas o desenvolvimento veio a ser mesmo 
quando ingressei no curso de Artes Plásticas na Universidade 
Federal da Paraíba (CARVALHO, 2015, p. 3). 

A afinidade com a arte vinda dessa aproximação com o desenho, com a 

feitura de brinquedos, foi conclusiva para Cristina Carvalho na hora de trazer em 

seus trabalhos artísticos a potencialização de suas memórias. Comenta a 

artista:28 “tinha curiosidade com essas coisas de arte, muito do que faço hoje 

vejo como reflexo das experimentações que fazia quando criança. Gostava de 

fazer meus brinquedos de papel, gostava de costurar no papel”. 

Quando adolescente, frequentou por aproximadamente um ano um curso 

de artes no Centro Cultural no bairro onde morava, Mangabeira. O desenho, que 

antes era infantil e lúdico, passou a ganhar traços técnicos após a sua entrada 

na antiga Escola Técnica (CEFET-PB), onde cursou Vias e Transportes (antigo 

Estradas) e Edificações. Algumas normas desse desenho técnico foram 

apreendidas em seus trabalhos, como Cristina Carvalho nos explica: 

Durante o ensino médio, ela frequentou o atelier de pintura do 
Lyceu Paraibano e participou de mais dois cursos de desenho. 
Depois foi estudar na antiga Escola Técnica Federal da Paraíba 
(atual IFPB) e mais tarde fez Arquitetura e Urbanismo no UNIPÊ, 
onde teve acesso ao desenho técnico, que terminou por 

influenciar também na sua produção artística (2015, p. 3). 

Em 2001, Cristina Carvalho ingressa na UFPB, para cursar “Educação 

Artística” (atualmente Artes Visuais). Enquanto frequentava oficinas, cursos e 

aulas na universidade, começou a crescer em Cristina essa necessidade de 

revisitar seu passado. Essas cargas afetivas foram sendo transformadas e 

ressignificadas. Segundo a artista, o aprendizado formal no curso de Artes 

Plásticas, ainda que não comportasse seus anseios por experimentações, foi um 

“divisor de águas” em sua carreira. Como ela nos explicou:29  

                                                           
28 Entrevista dada ao blog “Conversando Sobre Arte”. Disponível em: 
http://arteseanp.blogspot.com/2012/07/conversando-sobre-arte-entrevistada.html?m=1. Acesso 
em 11/06/2018. 
29 Entrevista Apêndice B – Roteiro de Preocupações 02. 
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Foi muito importante porque eu acho que foi o Norte, né? Foi o 
Norte pra tudo, foi a ressignificação, né? Do entendimento, da 
descoberta, do próprio aprofundamento. Foi... acho que se não 
tivesse acontecido mesmo diante de muitas dificuldades, de 
muitas vezes não atender as expectativas, mas foram 
fundamentais pra aprofundar, o caminho que eu sigo até hoje. 
[...] Estar dentro daquele universo me fez refletir os próprios 
questionamentos que embasem tudo isso.  Foi fundamental pra 
o entendimento do que eu compreendo do que vem a ser arte, 
do que vem a ser trabalhar com arte, do que é ser o artista, do 
que é o papel do artista, o papel fundamental da educação, de 
ser um formador, de ser um pensador, de intervir mesmo de 
atuar, acho que foi um laboratório gigante. 

Durante o curso, a artista sentiu necessidade de ampliar o aprendizado 

formal e mergulhou na busca por cursos, oficinas e vivências. Esses espaços de 

conhecimento de arte conectados, ou não, à formação acadêmica, tiveram muita 

importância na carreira de Cristina Carvalho. Em 2005, no curso “Laboratório de 

Desenho: o desenho que sou eu”, promovido pela UFPB, ministrado por Carolina 

de Melo, no Centro de Cultura de São Francisco, se deu o reencontro com a 

técnica do bordado, que aprendeu ainda na infância. A artista completa: “O 

universo mágico que se estabeleceu a partir deste momento, diz respeito, 

também, ao lugar onde ocorreu o curso, no Centro Cultural de São Francisco, 

cuja artista encontrou o grande referencial de sua identidade histórica”. (2015, p. 

4).  

O curso, além de reaproximar Cristina Carvalho do aprendizado que teve 

na infância, fez com que a artista questionasse a relação entre seus trabalhos e 

a sua identidade. As linhas passaram, portanto, a ser operativas na fruição deste 

diálogo entre a artista e suas experimentações. Conta Salles (2004, p. 67), que 

“a intenção criativa mantém íntima relação com a escolha da matéria em 

detrimento de outra, de acordo com os princípios gerais da tendência do 

processo”.  

A artista sempre atenta ao que lhe rodeia, aos ensinamentos que trazem 

seus livros, sua trajetória na academia e fora dela, foi então buscando caminhos 

onde ela pudesse se desenvolver e preencher as lacunas deixadas pelo ensino 

acadêmico formal. “Como forma de preencher essas lacunas, foi necessário 

participar de cursos30 que eram promovidos por instituições culturais da cidade, 

                                                           
30 Cursos feitos pela artista: oficinas com José Rufino (Instalações e site specific), Paula Gaítan 
(Vídeo-arte), Fabiano Gonper e Fábio Queiroz (Laboratório 2006), Gustavo Moura (A cidade, o 
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possibilitando um aprendizado teórico-prático, a partir das interações com 

artistas em eventos culturais” (CARVALHO, 2015, p. 4). Sobre isso ela explica: 

Neste momento, a artista despertou o interesse em realizar 
trabalhos que tivessem relação com sua própria identidade. Os 
exercícios propostos consistiam em realizar desenhos a partir da 
observação dos detalhes arquitetônicos da Igreja. Nas 
experimentações artísticas que foram realizadas foram adotadas 
na elaboração dos trabalhos o uso em conjunto das técnicas de 
bordado e de aquarela sobre o papel. 

[...] Na Universidade Federal da Paraíba, o ensino acadêmico 
deu margem a conflitos, ideias e questionamentos. Por não 
atender as expectativas, por ser arcaico em relação aos 
problemas contemporâneos. Havia professores que não 
consideravam a produção artística pós-renascimento. Os 
espaços onde eram realizadas as aulas práticas eram 
insuficientes e muitas vezes precários. (CARVALHO, 2015, p.4-
5). 

 Almejando poder unir suas experiências com as artes e os cursos técnicos 

que fez, Cristina Carvalho ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo, no 

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, e lá seguiu por três anos (2010-

2013). Não chegou a concluir o curso, que permanece trancado na Faculdade 

de Ciências Humanas – ESUDA, em Recife – Pernambuco. Numa entrevista31, 

enquanto ainda fazia o curso, Cristina Carvalho imaginava que a arquitetura era 

algo mais formal, que poderia satisfazê-la profissionalmente e financeiramente.    

A arquitetura é algo que para mim profissionalmente satisfaz as 
questões econômicas e dá à arte que produzo outro caráter... 
terminar o curso de arquitetura virá atender a questões técnicas, 
espaciais, entre outras coisas. Tenho certeza que é o que 
preciso para estar mais preparada para salões e concorridos 
editais. [...]  
A observação da própria vida, meus estudos em arquitetura, que 
ampliam no entendimento do social, econômico, da própria 
história das coisas, o relato da vida de outras pessoas, acho que 
tudo que me chega... tento catalisar, filtrar e expressar meus 

entendimentos do mundo (2012, on-line). 

Podemos perceber a inserção da arquitetura e o aproveitamento das 

normas do desenho arquitetônico em seus trabalhos, mas também o 

                                                           
rio, o mar), Chico Dantas (Outro desenho, mesmo desenho) e Pedro Karp Vasquez (A cidade e 
a memória) [...] Posteriormente, Cristina participou do projeto – Piloto Artes Visuais como 
monitora voluntária da exposição Alheios do artista pernambucano Gil Vicente, no Centro 
Cultural de São Francisco. 
31 Entrevista completa disponível em:  http://arteseanp.blogspot.com/2012/07/conversando-
sobre-arte-entrevistada.html Acesso 10/10/2018. 

http://arteseanp.blogspot.com/2012/07/conversando-sobre-arte-entrevistada.html
http://arteseanp.blogspot.com/2012/07/conversando-sobre-arte-entrevistada.html
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aprimoramento do olhar subjetivo para o espaço que a cerca, o íntimo com 

reflexões sobre o espaço da casa, ou o urbano com reflexões acerca da cidade.  

O desenho é constituído a partir de regras e padrões da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. A artista ao utilizar 
desta linguagem lhe agrega valores. Em seu bordado, faz o uso 
de traços contínuo e tracejado. A linha contínua representa o que 
está à vista do observador, enquanto a linha tracejada é a 
projeção do que não está a sua vista. Essa foi a maneira pela 
qual a artista encontrou, através destas configurações de 
traçado, um meio de questionar a exatidão das coisas. Já nos 
seus desenhos de traços sinuosos, existe a influência dos 
traçados de curvas, que eram realizados no curso de estradas 
(CARVALHO, 2015, p. 3). 

Cristina Carvalho traz alguns elementos como plantas baixas desenhadas 

por fitas Lote PR/ RN de 2010, e desenhos de adornos, como no caso da Série 

Arquétipos, de 2011. Sua recente exposição “Escombros Existenciais” (2018), 

na Galeria Archidy Picado, Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), em 

João Pessoa, traz analogias ao espaço da casa e o estado íntimo do ser 

humano. No site-specific a artista mapeou o piso com fita adesiva vermelha, 

desenhando no espaço expositivo cômodos de uma casa como: sala, cozinha, 

banheiro e quarto.  Cada um desses ambientes recebeu obras que 

conversassem com os sentimentos que esses cômodos remetiam. 

 

Figura 5: Série Arquétipos 

 
Série Arquétipos (2010) - Cristina Carvalho. Técnica: Linha de algodão e grafite sobre papel. 29,7x42cm. 

Fonte: https://www.behance.net/gallery/50296183/Arqutipos-2011 - 2011. 
 



43 
 

Figura 6: LOTE PR/ SN – Projeto Residência Sem Número 

 
LOTE PR/ SN (Projeto residência sem número (2010) - Cristina Carvalho. Técnica: Fita de cetim, cola e 

plotagem sobre parede (painel). 2,30 x 3,60m 
Fonte: https://www.behance.net/gallery/50296521/Projeto-Residencia-Sem-Numero-2010 
 

No texto32 crítico do jornalista Fábio Queiroz percebemos um pouco da 

relação subjetiva que Cristina construiu em cada cômodo da “casa”, revelando 

relações entre as obras e a planta baixa na exposição: 

Ao lançar luzes sobre a planta baixa da vida nesta exposição, a 
cidadã, artista e a mulher, Cristina Carvalho desvela sua visão 
de mundo como se exumasse o lugar do indivíduo na sociedade 
de consumo; toma corpo e a casa como objeto e espaço de 
investigação das relações humanas com a parafernália que nos 
rodeia. Desses escombros a artista extrai matéria prima para 
criação de seus trabalhos, como se viver fosse uma obra em 
processo ou uma casa ou uma vida em eterna reforma e 
frequente mudanças (2018). 

Como vemos, a cada passo dado na vida de Cristina se lançam os pontos 

com os quais a artista tece seus trabalhos. A nossa sensação é que a artista, ao 

ressignificar o aprendizado e a observação do mundo, se multiplica em formas 

criativas, mas se mantém enquanto narradora do mundo vivido e observado. Ela 

está presente. 

 

 

 

                                                           
32 Trecho do texto crítico da exposição “Escombros Existenciais”, na Galeria Archidy Picado. 



44 
 

1.3  As técnicas manuais, a materialidade poética e o vermelho 

 
Como a experiência de vida e de trabalho, 
os processos de identificação com a 
matéria, os processos de aprofundamento 
e de pesquisa que envolvem uma espécie 
de empatia com a essência de um 
fenômeno e nos quais se baseiam a 
imaginação e o pensamento criativo não 
podem ser confundidos com a mentalidade 
mecânica e unilateral da 
superespecialização. 
 

Fayga Ostrower 

 

Como dissemos acima, Cristina Carvalho ainda criança se interessava em 

fazer seus próprios brinquedos, bonecas. Sua mãe costurava,33 fazia roupas 

para suas bonecas, e mais tarde Cristina aprendeu com ela a costurar. Foi 

vivenciando aquele cenário, vendo sua mãe costurar e fazendo parte daquele 

universo, com linhas, alfinetes e agulhas, que Cristina começou a bordar. Ela 

experimentava fazer os pontos em papel, já que os materiais com os quais sua 

mãe trabalhava era difícil de perfurar. O primeiro ponto que a artista aprendeu 

foi o “caseado”, que ainda hoje encontramos em seus trabalhos artísticos. 

Como sua mãe costura mochila escolar, e o material 
emborrachado era difícil de perfurar, e faltava tecido, então 
Cristina começou a bordar seus pontinhos numa folha de papel 
mesmo. Quando a mãe lhe ensinou a costurar, ela passou a 
costurar vestido para suas bonecas e depois passou a costurar 
suas próprias bonecas (CARVALHO, 2015, p. 2). 

 As mulheres de sua família a ensinaram a dominar algumas técnicas 

manuais como o bordado, crochê, tricô e ponto de cruz. “Foram as suas tias que 

lhes proporcionaram outras experiências com as linhas. O ponto de cruz era feito 

por Socorro Carvalho, o crochê por Maria de Fátima e o tricô por sua tia 

madrinha, Maria das Neves”. (CARVALHO, 2015, p. 3).  No Brasil do século 

XVIII, por exemplo, esse repasse das habilidades manuais era feito entre as 

mulheres,34  de mesma família ou não. Era comum a época e até a pouco tempo 

                                                           
33 Sua mãe costurava para ter uma renda complementar a renda de funcionária pública. 
Costurava geralmente mochilas, dentre outras coisas. 
34 “As mulheres pobres não tinham outra escolha a não ser procurar garantir seu sustento. Eram, 
pois, costureiras e rendeiras, lavadeiras, fiadeiras ou roceiras - estas últimas, na enxada, ao lado 
de irmãos, pais ou companheiros, faziam todo o trabalho considerado masculino: torar paus, 
carregar feixes de lenha, cavoucar, semear, limpar a roça do mato e colher. As escravas 
trabalharam principalmente na roça, mas também foram usadas por seus senhores como 
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atrás35 os trabalhos manuais serem ensinados em conventos, pois se usava 

dessas habilidades como forma de doutrinação da mulher para boa condução do 

lar. 

O programa de estudos destinado às meninas era bem diferente 
do dirigido aos meninos, e mesmo nas matérias comuns, 
ministradas separadamente, o aprendizado delas limitava-se ao 
mínimo, de forma ligeira, leve. Só as que mais tarde seriam 
destinadas ao convento aprendiam latim e música; as demais 
restringiam-se ao que interessava ao funcionamento do futuro 
lar: ler, escrever, contar, coser e bordar; (DEL PRIORE, 2004, p. 
41). 

No artigo “Entre Rendas e Bordados: Memórias de Uma Disciplina 

Escolar”36 Maria Aparecida Junqueira Veiga Gaeta, (2013, p. 4) nos diz: “No 

contexto republicano brasileiro, o ingresso na modernidade civilizadora não se 

fazia apenas com a abertura de escolas, mas também com uma educação 

estética, que envolvia as habilidades manuais, a educação das mulheres para o 

lar (...)”. Esse regime de condução do conhecimento das técnicas manuais sendo 

ensinadas em escolas perdurou como obrigatório até a Reforma Educacional 

(5692/71) até 1971, esclarece Maria Aparecida Junqueira Veiga Gaeta no 

referido artigo, e completa: 

A educação feminina combinava a formação de donas de casa 
e a formação profissional, encaminhando as mulheres para o 
Magistério infantil. As habilidades com a agulha, como os 
bordados, as rendas, o “tricot” e o “crochet”, além do canto e do 
orfeão, quase que ofuscavam as outras disciplinas curriculares 
(2013, p. 6). 

Podemos facilmente fazer essas ligações entre o universo feminino e as 

técnicas manuais acessando nossa memória, olhando para o nosso lado e 

concluindo que a maioria das pessoas que as praticam são mulheres. Como 

podemos perceber, pela forma que a artista aprendeu essas técnicas, essa 

estrutura de repasse de conhecimento ainda é comum de mulher para mulher. 

                                                           
tecelãs, fiadeiras, rendeiras, carpinteiras, azeiteiras, amas de leite, pajens, cozinheiras, 
costureiras, engomadeiras e mão de obra para todo e qualquer serviço doméstico” (DEL 
PRIORE, pág. 208-209). 
35 Como disse na introdução da pesquisa eu aprendi todas as técnicas manuais que sei em um 
convento entre 1990-1996. O mesmo há muito tempo não tem o sistema de semi-internato para 
meninas. No Convento de Santa Tereza, em Olinda, Pernambuco, só funciona a igreja e uma 
escola municipal dentro de seu espaço. 
36 Artigo disponível em: http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema3/0338.pdf 
Acesso em: 18/01/2019 

http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema3/0338.pdf
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Menos comum nos dias de hoje são conventos que ensinem essas habilidades, 

pela escassez de igrejas que sejam responsáveis por instruir crianças como nos 

tempos de outrora. Existem também muitos livros e revistas que eram 

responsáveis por explicar o modo de fazer dessas técnicas. A editora Abril 

Cultural fez, em 1968, uma coleção muito famosa à época chamada “Mãos de 

Ouro”. Ao ler a apresentação da coleção, entendemos a que público era 

destinado e que resultado era esperado das pessoas que empreendessem 

essas técnicas: 

MÃOS DE OURO é uma obra necessária, pronta a ajudar a 
mulher moderna a elaborar trabalhos que lhe proporcionarão a 
satisfação íntima de dizer “fui eu que fiz”, que lhe granjearão a 
admiração geral e lhe darão a possibilidade de realizar e criar 
peças valiosas para equilibrar o orçamento familiar. 
MÃOS DE OURO, com toda franqueza, sem “complexos”, 
começa do zero para torna-se o B-A BA dos trabalhos manuais 
femininos (CIVITA, 1968, p. 4; grifo nosso). 

No caso da artista, essas habilidades, como dissemos, foram ensinadas 

por mulheres de sua família. Atualmente, algumas mulheres artistas como a 

própria Cristina Carvalho ensinam o bordado como forma de expressão e 

experimentação em oficinas ou em vivências artísticas. No caso do bordado livre, 

Cristina Carvalho aprendeu de forma autodidata, tentando copiar o ponto reto da 

máquina de costura. Enquanto outras técnicas como a aquarela, que aprendeu 

na graduação em Artes, e o desenho que de lúdico foi ganhando traços técnicos, 

também foram durante sua trajetória sendo incorporados em sua poética.  

Tomando como exemplo a produção da Renda Renascença37 no sertão 

da Paraíba, na região conhecida como o Cariri paraibano, há cerca de 80 anos, 

a Renascença faz parte da cultura de muitas mulheres. Cerca de 20%38 das 

mulheres das cidades-polo da região (Monteiro, Zabelê, São João do Tigre, Prata 

São Sebastião do Umbuzeiro, Sumé, Camalaú e Congo) trabalham e repassam 

essa cultura de geração para geração através da oralidade e da observação. 

Mesmo não sendo a técnica de bordado em que a artista Cristina Carvalho utiliza 

                                                           
37 Tipo de bordado de agulha de origem italiana, que constrói o tecido ao invés de se apoiar em 
um, como o caso do bordado feito por Cristina Carvalho. Chegado no Brasil através da 
colonização portuguesa, a Renda Renascença teve seu berço na era do Renascimento, daí vem 
seu nome. 
38 Dados do SEBRAE. Disponível em: https://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/renda-
renascenca-e-principal-fonte-de-renda-para-20-das-mulheres-do-cariri.html. Acesso em: 
03/09/2018. 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/renda-renascenca-e-principal-fonte-de-renda-para-20-das-mulheres-do-cariri.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/renda-renascenca-e-principal-fonte-de-renda-para-20-das-mulheres-do-cariri.html
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como meio em seus trabalhos artísticos, há uma grande relevância e 

proximidade nos modos de fazer e repassar essas habilidades manuais (de 

mulher para mulher, de geração em geração), bem como na subversão 

empreendida por essas mulheres e Cristina quando fazem dessas técnicas uma 

forma de meio de vida, geração de renda e expressão, confrontando a prática 

quando foi iniciada no Brasil (reflexo da colonização), em que a mulher 

rendeira/bordadeira fazia suas peças destinadas ao espaço da casa sem 

intenção de comercialização. Como podemos ler nos escritos de Mary Del Priore: 

Outras, menos afortunadas, viúvas ou de uma elite 
empobrecida, faziam doces por encomenda, arranjos de flores, 
bordados a crivo, davam aulas de piano e solfejo, e assim 
puderam ajudar no sustento e na educação da numerosa prole. 
Entretanto, essas atividades, além de não serem muito 
valorizadas, não eram muito bem-vistas socialmente. Tornavam-
se facilmente alvo de maledicência por parte de homens e 
mulheres que acusavam a incapacidade do homem da casa, ou 
observavam sua decadência econômica. Por isso, muitas 
vendiam o produto de suas atividades através de outras pessoas 
por não querer aparecer. Na época, era voz comum que a 
mulher não precisava, e não deveria, ganhar dinheiro (2004, p. 

208; grifo nosso). 

Além da Renda Renascença, na Paraíba se produz: labirinto, tapeçaria, 

crochê,39 tecelagem,40 ponto de cruz, redendê, voganite, fuxico, colcha de 

retalhos (chamado também de patchwork), macramê, cestaria, dentre outras 

técnicas que utilizam os têxteis (linha, fio e fibra) como matéria. 

O campo de legitimação das artes acessado por Cristina Carvalho com a 

entrada na academia, mesmo imersa na conjuntura sexista que citamos de ser 

um espaço historicamente restrito aos homens, esse status de artista garante a 

Cristina um regime superior de reconhecimento e visibilidade enquanto criadora 

do que as rendeiras de seu estado. Em suma, pesquisando sobre esse cenário 

em Pernambuco, a autora, Clara Nogueira, escreveu um artigo41 “Mulheres que 

                                                           
39 O crochê é produzido em maioria nas cidades: Areial, Pocinhos, Picuí e nas comunidades de 
Mata Redonda (Alhandra). 
40 Na Paraíba a confecção de redes manuais, mantas e tapete é feita em destaque nas cidades: 
Gurinhém, Campina Grande, Boqueirão, São Bento e Aparecida. Junto a confecção da 
tecelagem está a produção do macramê para confecção das varandas das redes. 
41 Para ler o artigo na íntegra: https://tramaaberta.com/2018/08/31/mulheres-que-tecem-
pernambuco/. 
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Tecem Pernambuco” para divulgar sua pesquisa cultural42, no site Trama Aberta, 

onde traz considerações pertinentes a essa questão: 

Trazendo essa reflexão para mais perto de nós, em 
Pernambuco, meu estado natal, por exemplo, há uma vasta 
produção de peças em bordado tradicional (ponto cheio), 
renascença, tecelagem, tapeçaria, crochê (dentre outros), em 
sua maioria feitas por mulheres, como nos tempos de outrora. A 
diferença agora é que conseguem, com esses saberes, prover o 
sustento parcial ou total de suas famílias. Essas artesãs 
preenchem seus fazeres de potência criativa, estética e cultural. 
Historicamente carregando um papel social inferior aos dos 
homens, as mulheres agora subvertem esse lugar, tecendo de 
importância as suas práticas. 

O artesanato, enquanto potência criativa, é, na literatura que 
sucede a ideia moderna da hierarquização das artes, citado com 
uma evidente carga simbólica inferior. Em suma, somente 
alguns artesãos ganharam notoriedade, e, mesmo nestes casos, 
somente porque entraram dentro de um restrito 
sistema valorativo das artes visuais – às vezes, até 
postumamente, como um reconhecimento tardio de sua 
produção. As artesãs, entretanto, apesar de serem maioria no 
Brasil (77% são mulheres), por exemplo, são quase sempre 
desconhecidas, ou os espaços de legitimação não lhes são 
oferecidos na mesma proporção que aos homens. Exercendo a 
atividade têxtil, então, é quase inexistente casos de mulheres 
que ocupam esses ambientes. 

A suposta reprodução das técnicas para fins utilitários e 
decorativos, defendida geralmente como a diferença 
fundamental entre a produção de artesãs e artesãos daquelas 
concebidas por artistas, apesar de rasas e incoerentes, reduzem 
ou escondem as potências criativas que essas artesãs exercem, 
seja na criação de pontos, na reinvenção das técnicas, na 
escolha de cores ou nos processos de criação. O que na 
verdade acontece nessa produção é uma constante e silenciosa 
inovação, encoberta pelo binômio – arte x artesanato. Na prática, 
a única coisa que separa esses dois conceitos é a leitura 
contextual que se faz sobre os produtos deles derivados, e 
sobretudo de quem os produz e quem os avaliza (NOGUEIRA, 
2018). 

 Seja feito como obras de arte, como artigos decorativos, como peças 

utilitárias, como passatempo, ou como forma de ganhar a vida, o uso dessas 

técnicas, em geral, ganha mais força: em recessões financeiras; como retorno à 

valorização de trabalhos manuais contrapondo a produção dos produtos 

industriais; ou como vimos como parte de uma manifestação cultural. 

                                                           
42 Pesquisa cultural “Artesãs Têxteis de Pernambuco” Disponível em: 
www.mulheresquetecempe.com.br. 
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Observando os anos em que a edição de seu livro The Subversive 

Stitch:  Embroidery and the Making of the Feminine em 1984 e sua reedição em 

2010, Rozsika Parker43 escreveu: “observei um renascimento de entusiasmo 

pelo bordado como um ‘homecraft’ com o chamado para o caseiro, feito à mão 

e o natural”44 (2010, p. XI). Rozsika analisa nesse livro como as produções dos 

têxteis, mas mais especificamente dos bordados empreendidos por mulheres, foi 

ganhando mais força após as recessões financeiras e após os ganhos obtidos 

com as discussões sobre o feminismo, como veremos no subcapítulo seguinte.  

Das técnicas que Cristina aprendeu, o bordado seguiu firme em seus 

trabalhos artísticos. O bordado livre serviu para a artista lançar mão da técnica 

aprendida na infância e isso define um elemento crucial em sua poética, sendo 

o ponto reto utilizado por ela com mais frequência para criar as letras bordadas 

e desenhos. Carregando neles uma potência afetiva autobiográfica, mesmo em 

trabalhos que ela não fale diretamente de si, esses materiais e técnicas já estão 

ali refletindo-a. Muitas e muitos artistas brasileiras contemporâneos trouxeram 

essas técnicas aprendidas na infância como Cristina, ou como resultado de uma 

maior interação entre a matéria e a subjetividade. Esse movimento de trazer 

técnicas manuais - como o bordado - para a arte não foi isolado:  

quando a mulher saiu às ruas, levou consigo a tradição 
doméstica sobre a qual houvera se dedicado por tantos séculos. 
Essa penetração aconteceu através das escolas de artes 
decorativas, no século XIX, em meio à disseminação nostálgica 
do modelo de produção medieval (artesanal) (CHADWICK apud 
BAHIA, 2002)    

Foi o início da ressignificação de práticas como a costura e o 
bordado, em fina expressão artística. Anunciou-se aqui um longo 
processo de assimilação, pelo circuito artístico, das práticas de 
tradição doméstica em suas complexidades. No deslanchar 
desse caminho, alguns artistas serviram-se da técnica da 
costura descomprometidamente, ou seja, restringiram-se ao uso 
da plasticidade e praticidade desses recursos (BAHIA, 2002). 

No século XX, houve o entrelaçamento entre arte e vida nas produções 

contemporâneas com “as mudanças na ordem de representação, a concepção 

do espaço, e a incorporação de vários materiais [e técnicas] às artes plásticas” 

(FILHO, 2016, p. 39). “No âmbito da arte ocidental contemporânea, o objeto 

                                                           
43 Psicoterapeuta britânica, historiadora de arte, escritora e feminista. 
44 Tradução nossa. 
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surge de três vertentes: o papier collé cubista, o ready-made de Duchamp e o 

objet trouvé surrealista” (GULLAR, 1993, p. 23). Para esse deslocamento desses 

objetos tirados do cotidiano, sua inauguração na pintura se deu em 1912. A 

investida de trazer materiais “não-artísticos” à obra foi do artista Pablo Picasso 

(1881-1973), em Natureza Morta com Cadeira de Palha, sua primeira colagem 

cubista. Picasso utilizou como matéria um recorte de uma cadeira de palha, e 

um pedaço de corda e os aplicou em seu quadro. Esta ação trouxe para a arte o 

exemplo de uma nova maneira de identificar a realidade do artista, pois trouxe o 

fragmento de objetos reais para sua pintura. 

Em Natureza Morta com Cadeira de Palha, Picasso insere objetos que 

tomam a pintura como suporte, ou esses são cobertos por ela. Na escultura, por 

exemplo, isso se deu com Edgar Degas (1834-1917). 

A obra Pequena Bailarina de 14 anos45 (1878-1881) de Degas é 
um exemplo desta participação dos novos materiais (não- 
artísticos na arte. A escultura foi produzida com uma mistura de 
dera de abelha, banha de porco e amido sobre uma estrutura de 
arame; para simular a cor da pele o artista pintou sua base de 
cera, aplicou um cabelo artificial (rabo de cavalo com fita de 
cetim) e por fim vestiu-a com um saiote de bailarina (“tutu”) 
(FILHO, 2016, p. 40). 

Justamente por trazer esses objetos à obra, Picasso não só inaugura, 

como subverte o papel desse objeto “não-artístico” trazendo-o para seu trabalho. 

Seja por trazer os recortes pretendendo dar à pintura uma dimensão que ela não 

comportaria ou por sua relação subjetiva com esse fragmento, essa ação nos 

serve de mote para discorrer sobre a materialidade desses objetos cotidianos 

                                                           
45 O livro de Camille Laurens em Little Dancer Aged Fourteen (Pequena Bailarina de 14 
Anos),  trata da vida da modelo mais reconhecível usada por Degas, alguém cujo nome, Marie 
van Goethem. Um fato escondido nas entrelinhas da História da Arte era que as bailarinas 
quando chegavam aos 13 anos e supostamente alcançavam a maturidade sexual, 
frequentemente passavam a ser pagas para fazer sexo com homens. Laurens postula que é 
altamente improvável que Degas tenha abusado sexualmente de Van Goethem, de 14 anos, 
porque Degas era celibatário conhecido, fato que foi documentado fartamente, sendo sua 
abstinência sexual motivada pela rejeição às mulheres. No livro Laurens indica que ele era 
misógino e apelidava as bailarinas de "ratazanas" porque era sabido que os ratos transmitiam 
sífilis. Segundo o livro, suas práticas para usar do corpo das modelos em suas obras eram 
abusivas. “Little Dancer Aged Fourteen penetra o véu da reputação rósea de Degas para revelar 
um artista que não é herói e uma modelo que não é um fantasma”. Matéria disponível: 
https://www.huffpostbrasil.com/2018/11/29/a-historia-perturbadora-por-tras-de-a-pequena-
bailarina-de-degas_a_23604815/. Acesso em: 28/01/1019. Essa escultura foi inserida na 
exposição “Histórias da Sexualidade” no MASP revelando a questão da prostituição das 
bailarinas adolescentes em Paris no final do séc. XIX. 

https://www.amazon.com.br/Little-Dancer-Aged-Fourteen-Masterpiece-ebook/dp/B07B2KCM6B/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543522617&sr=8-1&keywords=Little+Dancer+Aged+Fourteen
https://www.huffpostbrasil.com/2018/11/29/a-historia-perturbadora-por-tras-de-a-pequena-bailarina-de-degas_a_23604815/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/11/29/a-historia-perturbadora-por-tras-de-a-pequena-bailarina-de-degas_a_23604815/
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trazidos para as obras dos artistas, estudando, mais precisamente, o uso dos 

materiais constantes nas obras de Cristina Carvalho. 

 Marcel Duchamp (1887-1968) com o uso dos ready-mades46 (objetos 

fabricados em série), começa em 1913 com a Roda de Bicicleta, a suscitar a 

crítica a sociedade industrial e à arte assim como era acreditada. “Duchamp 

pedia que o observador pensasse sobre o que definia a singularidade da obra 

de arte em meio à multiplicidade de objetos” (ARCHER, 2001, p. 3). Duchamp 

se utilizou de objetos não-artísticos e começou, por um desenrolar histórico da 

arte, a confrontar a necessidade da “manualidade” na arte, o que se entendia 

como obras de arte, sobre autoria e a inserção de materiais “não-artísticos” 

passou a ser objeto de estudo. Para Duchamp47: 

O quadro não é mais a decoração de uma sala de jantar, nem 
de um salão. Pensamos em outras coisas para decorar. A arte 
está tomando mais a forma de um signo, se você quiser; não 
está mais reduzida ao nível de decoração; é o sentimento que 
me dirigiu durante minha vida. (2008, p. 158). 

Com a eliminação do tema e a incursão do objeto não-artístico, Ferreira 

Gullar acredita que houve a quebra da representação da obra de arte, que foi 

transformada então em objeto. Confrontamos essa ideia, pois o que ele 

realmente trouxe foi o questionamento e a ruptura das formas convencionais de 

leitura e representação da obra, a própria inserção dos objetos não-artísticos 

para representar a realidade do artista, ou fazer deste a representação de um 

símbolo, de uma ideia, o que mais tarde foi radicalmente apreendido pela arte 

conceitual. A atenção que Duchamp chamou para arte como mercadoria também 

nos é sensível quando ele traz com isso a discussão entre o fazer artístico 

manual e o objeto que se faz para massa.  

Houve na arte contemporânea um movimento de resgate à valorização 

das técnicas manuais e da inclusão de objetos não-artísticos (feito também na 

Arte Conceitual - que valorizava muito mais a ideia do que o manuseio do artista 

nesses objetos). No livro Arte Contemporânea: Uma História Concisa, o seu 

autor, Michel Archer, cita o italiano Achille Bonito Oliva, que diz:  

                                                           
46 O termo ready-mades só veio surgir em 1915, segundo o próprio Duchamp na entrevista que 
deu a Pierre Cabanne.  
47 Na entrevista para Pierre Cabanne, que gerou o livro: Marcel Duchamp: Engenheiro do Tempo 
Perdido, Perspectiva, 2008 (Debates; 200). 
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A desmaterialização da obra e a impessoalidade da execução 
que caracterizou a arte dos anos 70, segundo linhas 
duchampianas, estão sendo suplantadas pelo restabelecimento 
da habilidade manual, por meio do prazer da execução que traz 
de volta à arte a tradição da pintura (OLIVA apud ARCHER, 
2001, p. 155). 

 Oliva defendia a ideia de uma Transvarguarda internacional, onde o/a 

artista “não precisava restringir-se às belas-artes ou às artes ‘elevadas’, mas 

também podia empregar o artesanato ou outras técnicas, materiais e temas 

culturais ‘inferiores’, onde lhe parecesse adequado” (2001, p. 156). Nos é válido 

perceber a inserção da valorização dos trabalhos manuais, do artesanato, na 

contemporaneidade, movimento iniciado no modernismo (Arts and crafts e 

Bauhaus). 

Fayga Ostrower48 (1920-2001), defende que a elaboração do potencial 

criador só se é dada através do trabalho. Concordamos porque entendemos que 

a atividade artística de Cristina Carvalho deflagra sua atividade criativa - o 

trabalho do artista. O ato criador acontece na poética da artista quando ela 

empreende uma atividade artística, ela manipula, age com as mãos. 

Cristina Carvalho equilibra o pensar e o fazer e isso nos é muito 

importante, pois a leitura do artista enquanto gênio49 criador e da arte como uma 

mística resultado de um lampejo criativo aqui nos é descartada. A artista pensa 

como quer se expressar e utiliza e trabalha com materiais e técnicas para que a 

obra faça o papel de comunicar seu pensamento. Nos falou50 Cristina sobre suas 

escolhas: 

Como trabalho com objetos, ideias e/ou coisas que busco 
ressignificá-los. É a partir do conceito que penso qual o meio que 
possa melhor representar a obra, o que muitas vezes não 
significa que essa esteja fechada. Posso, caso queira, mudar 
sua forma de apresentação, seu conceito, seu título... o que 
define mesmo, é o que preciso dizer naquele momento. 

                                                           
48 gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, professora e teórica da arte. 
49 “O que se sobressai em todas essas histórias é a milagrosa, não determinada e aparente 
natureza associal das realizações artísticas, uma concepção semirreligiosa do papel do artista 
que é elevado à hagiografia no século XIX, quando historiadores, críticos de arte e, muitas vezes, 
os próprios artistas tendiam a elevar o fazer arte como um substituto à religião, o último baluarte 
dos valores elevados do mundo materialista” diz Linda Nochlin; a mesma completa: “no momento 
em que deixamos o mundo do faz de conta, e as profecias de auto merecimento, e lançamos um 
olhar impassível sobre as reais condições na qual a produção de arte existiu, na extensão das 
estruturas sociais e institucionais ao longo da história, nos damos conta de que as perguntas 
mais profícuas ou relevantes que o historiador se deve fazer são formadas por aspectos bem 
diferentes”, em Por que não houveram grandes artistas mulheres? Disponível em: 
http://www.edicoesaurora.com/ensaios/Ensaio6.pdf. 
50 Entrevista Apêndice A – Roteiro de Preocupações 01 
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A manualidade e a ação sob a matéria foi durante muito tempo 

desvalorizada. Essa concepção da genialidade, do artista visionário, formada no 

Renascimento, teve base no pensamento “ocularista” de Aristóteles, que acabou 

por desvalorizar o trabalho manual na antiga sociedade grega e no 

Renascimento, esse trabalho manual do artista foi desprezado, pois a “visão” era 

ligada ao “pensar” e não ao fazer. José Américo, que traduz e introduz o livro do 

filósofo francês Gaston Bachelard (1884-1962), O Direito de Sonhar, explica: 

A tese de Anaxágoras, de que "o homem pensa porque tem 
mãos", combatida sobretudo pela tradição aristotélica, 
permaneceu como sugestão e advertência, mas suplantada pela 
corrente contemplativa, de fundamento "ocularista". Essa 
hegemonia da visão está, sem dúvida, vinculada à 
desvalorização do trabalho manual na sociedade grega antiga, 
escravagista, determinando desde então a oposição entre 
trabalho intelectual e trabalho manual: as construções teóricas 
da ciência e da filosofia como obra do "ócio" dos homens livres, 
a manualidade como característica das atividades de 
subalternos e escravos. E transparece no próprio vocabulário 
básico da filosofia e da ciência — vocabulário que herdamos e 
utilizamos geralmente sem perceber suas conotações e seus 
pressupostos ideológicos — e que é construído frequentemente 
com variantes de ver, contemplar, visão, vidência: "ideia" (que 
significa originariamente "forma visível'), "evidência", "teoria", 
"perspectiva", "ponto-de-vista", "visão-de-mundo"', "enfoque" 
etc. (1996, p. 17). 

Gaston Bachelard faz a leitura de obras de artistas em O Direito de 

Sonhar, valorizando a “Imaginação Material” de encontro com a “Imaginação 

Formal”, entendendo o artista como um trabalhador manual que necessita 

transformar a matéria para executar seu pensamento, sua ideia. Sendo nesse 

encontro que se dá o ato criador, dessa união entre a ideia e o fazer. José 

Américo (1996, p.18) explica sobre a imaginação material defendida por 

Bachelard: 

A imaginação material recupera o mundo como provocação 
concreta e como resistência, a solicitar a intervenção ativa e 
modificadora do homem: do homem-demiurgo, artesão, 
manipulador, criador, fenomenotécnico, obreiro — tanto na 
ciência quanto na arte. 

Há na materialidade, ou seja, em tudo que está sendo formado e 

transformado pelo trabalho artístico de Cristina Carvalho, uma certa familiaridade 

com sua vida sendo ressignificada. “A mão trabalhadora, a mão animada pelos 
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devaneios do trabalho, engaja-se. Vai impor à matéria pegajosa um devir de 

firmeza, segue o esquema temporal das ações que impõem um progresso. De 

fato, ela só pensa ao comprimir, ao amassar, sendo ativa” (BACHELARD, 1994, 

p. 23). O bordado manual trazido por ela conecta essas técnicas a essa 

discussão, além das experiências sensoriais que ela vive quando envolve seus 

trabalhos com fita de cetim.  

Embora os conceitos dinâmicos possam ser análogos, o fazer 
concreto apresenta particularidades distintas. Diferencia-se 
pelas propostas materiais a serem elaboradas em cada campo 
de trabalho, de acordo com o caráter da matéria. Diferencia-se, 
pois, segundo a materialidade em questão (OSTROWER, 1978 
p. 31). 

Os materiais refletem as experiências de vida da artista. Poderíamos até 

chamá-los, em algumas de suas obras, de materiais autobiográficos, pois 

passaram pela vida cotidiana, e não somente artística (não sendo, sobretudo, 

uma máxima em sua obra que também reflete o outro). “O artista não superpõe, 

subjetivamente, conteúdos, que dessa maneira seriam falsos. No diálogo do 

artista com a matéria, fica o seu movimento criativo, e é daí que se pode dizer 

que nasce o conteúdo” (OITICICA, 1986, p .22) A transformação, para Hélio 

Oiticica (1937-1980), se torna impossível, pois teria que ter existido algo 

anteriormente. Essa “transformação” nada mais é que o nascimento de algo 

simultâneo ao movimento criativo, com a obra.  

“Os materiais e objetos do cotidiano utilizados pelos artistas necessitam 

de novos procedimentos técnicos para construir os discursos das obras” (FILHO, 

1999, p. 41). Os artistas contemporâneos que passaram a ser sujeitos de suas 

próprias questões lançam mão desses objetos para compreender e experimentar 

sobre suas próprias experiências, sobre sua poética criadora.  

Os materiais usados por Cristina Carvalho em suas obras são: a linha, o 

tecido, a fita de cetim, o papel, os objetos cotidianos (máquina de costura, 

sapato, vestido, agulhas, frascos de perfume, cômoda, camisola, lingerie). Esses 

objetos cotidianos considerados não-artísticos em sua função primeira, na obra 

passam a ser suportes potenciais e dramáticos de sua poética. As linhas são 

operativas na fruição deste diálogo. Nos apropriando da célebre frase de 

Lautréamont: “Beau comme la reencontre fortuite sur une table de dissection 

d’une mahine à coldre et d’um parapluie”. O objeto deslocado de seu contexto 
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habitual revela a sua estranheza, a sua forma (GULLAR, 1993, p. 24). A intenção 

criativa de Cristina Carvalho se entrelaça com a escolha da matéria. 

Essa ligação forte entre o saber fazer no processo criativo gera uma 

imaginação criativa concreta, pois, “o pensar só poderá tornar-se imaginativo 

através da concretização da matéria, sem o que não passaria 

descompromissado sem rumo e finalidade” (OSTROWER, 1978, p. 32). 

A materialidade poética a que nos referimos é a unção do material ao que 

ele guarda de simbólico e no caso de Cristina Carvalho essas simbologias, 

muitas vezes autobiográficas, remetem a arquétipos e símbolos coletivos que se 

comunica com os outros. Para Fayga Ostrower: 

A materialidade não é, portanto, um fato meramente físico 
mesmo quando sua matéria o é. Permanecendo o modo de ser 
essencial de um fenômeno e, consequentemente, com isso 
delineando o campo de ação humana, para o homem as 
materialidades se colocam num plano simbólico visto que nas 
ordenações possíveis se inserem modos de comunicação. Por 
meio dessas ordenações o homem se comunica com os outros 
(1978, p. 33). 

Baseado nas contribuições de teóricos como Luigi Pareyson (1918-1991), 

a matéria escolhida carrega aspectos simbólicos e históricos de que o artista tem 

ou não o domínio. Oliveira51 traz:  

[...] primordialmente que há, independente da vontade, 
conhecimento ou consciência do artista, informações de 
relevância histórica, simbólica e inconscientes incorporados à 
matéria além daqueles meramente visíveis; e que a escolha 
desta massa, objeto da ação artística significa explorar estes 
dados. Negar, desviar, desconsiderar ou não absorver estes 
aspectos é sinônimo de não compreensão total frente à matéria 
escolhida, bem como representa o fato de ignorar aspectos 
fundamentais que estão incorporados à matéria-suporte (2013, 
p. 1762). 

 
Entendemos que a realidade da artista pode ser interpretada por ela sob 

diversos vieses, seja ela uma representação imagética que dê conta dos traços 

afetivos, ou a realidade da sua experiência no mundo compondo retratos de sua 

                                                           
51 Retirado do artigo Matéria e Poética: Uma Abordagem Sobre o Elemento Material na Obra de 
Arte de Sérgio Augusto de Oliveira. Publicado nos Anais da ANPAP- 22° Encontro Nacional – p. 
1759-1772. Disponível em: 
http://www.anpap.org.br/anais/2013/ANAIS/comites/pa/Sergio%20Augusto%20de%20Oliveira.p
df Acesso em: 05/08/2018. 

http://www.anpap.org.br/anais/2013/ANAIS/comites/pa/Sergio%20Augusto%20de%20Oliveira.pdf
http://www.anpap.org.br/anais/2013/ANAIS/comites/pa/Sergio%20Augusto%20de%20Oliveira.pdf
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subjetividade, ou mesmo de forma materializada, trazendo, através da sua obra 

poética, objetos, por exemplo, para materializar o seu universo cotidiano, como 

meio de representar sua relação com o mundo. “Aquele que designa o trabalho 

(o trabalho artístico) situa-se sempre em relação à sua realidade” (FRANCA, 

2000, on-line). Sobre sua produção artística, Cristina Carvalho defende que: 

advém, muitas vezes da necessidade de reordenar o caos 
interior. A compreensão da subjetividade é desafiadora. 
Subverter a dor, a incompreensão da solidão existencial e muitas 
vezes da falta de sentido das coisas. É o meio pelo o qual o 
artista realiza a transformação de realidade. (2015, p. 4). 

Figura 7: Cristina Carvalho - Fita de Cetim 

 
Acervo pessoal da artista. Reprodução do facebook  

 

 Em seus trabalhos artísticos se lançam fios condutores que os ligam entre 

si. Há em sua poética algo substancial que a carrega. Os materiais usados por 

ela, a disposição com que ela os trata, as linguagens visuais pelas quais a artista 

caminha, as técnicas utilizadas para dar vazão a interpretação de sua 

subjetividade e por fim a cor, o vermelho, se unem numa equação que fazem os 
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trabalhos de Cristina Carvalho serem tocantes e verdadeiros às suas intenções, 

à sua identidade artística. Sobre isso nos diz Salles: 

Em toda prática criadora há fios condutores relacionados à 
produção de uma obra específica que, por sua vez, atam a obra 
daquele criador, como um todo. São princípios envoltos pela 
aura da singularidade do artista; estamos, portanto, no campo 
da unicidade de cada indivíduo. São gostos e crenças que regem 
o seu modo de ação: um projeto pessoal, singular e único (2004, 
p. 37). 

No caso dos trabalhos de Cristina Carvalho o uso da cor vermelha é 

recorrente, unindo a linha bordada ao seu ambiente imaginário da cor. “A sua 

opção pelo constante uso da cor vermelha, diz respeito à representação da 

vitalidade, das relações amorosas, das transformações da vida que associado 

ao branco que reflete os vazios existenciais, no qual atravessamos durante toda 

a nossa vida” (CARVALHO, 2015, p. 6). Para Madalena Zaccara, a poética da 

artista abrange: 

[...] um memorialismo denso associado a um lirismo comovente, 
fala de uma história pessoal e atávica onde linhas, alfinetes e 
agulhas eram parte importante dele e, hoje, se transformaram 
em meios que a artista utiliza para contar suas histórias 
bordadas, alinhavadas, efêmeras onde o vermelho e o branco 
são uma constante (ZACCARA, 2012, p. 32) 

Esse vermelho, presente em todas as obras de Cristina Carvalho, se 

constitui como elemento fundamental, para não dizer físico, em suas obras. Essa 

monocromia é compassada com a existência do branco que o contrasta na 

maioria de suas obras. O branco age como um coadjuvante para a total 

dominação do vermelho. “As relações formais, organizadas através de 

correspondências colorísticas, mudam de sentido formal o conteúdo expressivo 

quando traduzidas para o preto e branco” (OSTROWER, 1978, p. 37), por 

exemplo. Sem o vermelho, a intensidade emocional que lateja em suas obras 

talvez perdesse o sentido. Como diz Fayga Ostrower (1978, p. 37), “sem 

condições de objetivar a linguagem, as eventuais condições subjetivas se 

desvalorizam”. Sem a potência simbólica que a cor tem para Cristina Carvalho 

haveria uma quebra em sua identidade e nas suas representações. Escolher 

uma cor em detrimento de outra na arte não é um fato desprovido de sentido. 

Jean Paul Sartre (1905-1980) falando de uma cor-objeto: 
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Para o artista, a cor, o aroma, o tinido da colher no pires são 
coisas em grau máximo; ele se detém na qualidade do som ou 
da forma, retorna a elas mil vezes maravilhado; é essa cor-objeto 
que irá transportar para tela, e a única modificação por que a 
fará passar é transformá-la em objeto imaginário (1989, p. 10). 

Essa existência do vermelho que muda o significado de uma obra para 

outra foi se incorporando à poética de Cristina desde sua exposição individual 

Tecelã, em 2006. Na formalização da exposição, Cristina Carvalho vai 

percebendo a necessidade de tornar seus desenhos e aquarelas em uma 

unicidade cromática que foi se expandindo para a construção de sua identidade 

poética na escolha de materiais e objetos (que quando não são vermelhos 

ganham uma pele vermelha em fita de cetim vermelha ou outra intervenção). 

Como nos diz52 a artista: 

No início os meus desenhos eles eram muito coloridos e a partir 
do momento que eu finalizo a realização da exposição Tecelã 
[2006] com a realização dessa instalação [se referindo à 
instalação “O Carvalho”], ele sintetiza tudo. A paleta de cor ela é 
totalmente sintetizada e eu começo a adotar cada vez mais o 
vermelho como parte fundamental da minha linguagem (2018). 

Segundo Hélio Oiticica (1986, p. 23), “a cor é uma das dimensões da obra. 

É inseparável do fenômeno total, da estrutura, do espaço e do tempo, mas como 

esses três é um elemento distinto, dialético, uma das dimensões”.  Hélio fala em 

“corpo da cor”, falamos da cor que ressignificada por Cristina Carvalho criam sua 

identidade.  

A cor vermelha tem vários significados de acordo com a sociedade e o 

tempo. A análise sobre a cor é bastante ampla e não temos a intenção de 

discriminá-la em sua totalidade nesta nossa pesquisa. Israel Pedrosa, em seu 

livro Da cor à cor inexistente, defende o “além-da-cor”: “O que está além dos 

simples meios dos materiais empregados: a outra cor implícita no corpo material 

da cor, a cor que é a alma e essência da cor, e que, no entanto, é ao mesmo 

tempo a sua aura” (2002, p. 7). Israel Pedrosa traz os ensinamentos de Goethe 

nas Teorias das Cores, o que se torna tocante a nossa pesquisa é a passagem 

de Goethe, falando sobre o efeito sensível – moral da cor: 

Uma vez que a cor ocupa lugar tão destacado entre os 

fenômenos naturais primários, enchendo com uma imensa 

                                                           
52 Entrevista – Apêndice B- Roteiro de Preocupações 02. 
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variedade o campo que lhe está destinado, não surpreenderá o 

fato de que suas manifestações elementares mais gerais, sem 

nenhuma relação com a natureza ou configuração do corpo em 

cuja superfície a percebemos, produza sobre o sentido da vista, 

ao qual pertence, e, por seu intermédio, sobre a alma humana 

individual ...] é por isso que a cor, considerada como elemento 

de arte, pode coloca-se a serviço dos mais altos fins estéticos 

(GOETHE apud PEDROSA, 2002, p. 62). 

 Neste livro de Israel Pedrosa também ressaltamos algumas 

características e particularidades do vermelho: 

O vermelho é uma das sete cores do espectro solar, sendo por 
isso denominado cor fundamental ou primitiva. É cor primária 
(indecomponível), tanto em cor-luz como em cor-pigmento [...]. 
É a cor que mais se destaca visualmente e a mais rapidamente 
distinguida pelos olhos [...] Cor do fogo e do sangue, o vermelho, 
é a mais importante das cores para muitos povos, por ser a mais 
intimamente ligada ao princípio da vida. (PEDROSA, 2002, p. 
108-110). 

 

Figura 8: A cor vermelha em trabalhos de Cristina Carvalho 

 

1- Suave coisa nenhuma, 2015; 2- Viva la revolución; 2010; 3- Calcar, 2016- Cristina Carvalho 

Montagem da pesquisadora - Fonte: https://www.behance.net/cristinacarvalhoart. 
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O que é de fato notório é o uso da cor vermelha na arte contemporânea 

por artistas das mais variadas poéticas, e aqui usado por Cristina Carvalho para 

fortalecer e unificar sua identidade artística. O vermelho em seus trabalhos foram 

ganhando diversos significados diferentes. Em Suave Coisa Nenhuma (2015) a 

artista tingiu de vermelho calcinhas e as pendurou no varal. Aqui o significado do 

vermelho pode ser remetido à cor do sangue, à menstruação, ou simbolicamente 

ao sangue saído de um corpo violado. Em Viva la revolución (2010), o vermelho 

pode ser lido como fio condutor associando o objeto à sua intenção política. O 

vermelho geralmente encontrado nas representações de revoluções (Francesa 

e Russa) simboliza a luta, dando às correntes de movimentos e partidos de 

esquerda uma intensidade e também uma identidade. Já em Calcar (2016), 

podemos ligar a cor à questão do desejo, da intensidade, da sexualidade 

feminina. O vermelho vai ganhando novas significados e interpretações, o que 

torna os trabalhos de Cristina Carvalho ainda mais instigantes e ricos.  

Os bordados e a grafias bordadas vão ganhando essa cor ou como é o 

caso da instalação 1h43min (2009), vão perdendo. A artista gera um degradê: 

“O bordado é iniciado com um tom de vermelho mais escuro que remete ao 

momento de ápice do amor, no decorrer do bordado, os tons vão ficando mais 

claros até finalmente ficarem brancos, que é quando efetivamente esse amor 

acaba” (CARVALHO, 2015, p. 9).   

Também vemos o vermelho nos materiais utilizados por Cristina Carvalho 

como a fita de cetim que envolve seus objetos artísticos. A artista também se 

refere a densidade que ganha a sua obra com a presença da cor vermelha em 

seus trabalhos: 

O uso constante da cor vermelha, por Carvalho tem o discurso 
de atribuir um caráter mais denso a sua obra [...] O jogo 
monocromático proposto por Cristina é característico de um 
discurso minimalista, em que a simplificação cromática, através 
da adoção do vermelho, é justificada por esta cor ser a que 
primeiramente é percebida pelo olho (CARVALHO, 2015, p. 8-
9). 

Fortalecendo essa relação com a densidade, essa massa específica que 

há nesse “material” cor que recobre a cada trabalho a espessura de significados 

dramatizando a obra da artista. 
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Figura 9: 1h43min 

 
1h43min (2009) Cristina Carvalho - Técnica: Seda, linha de bordar e cartas de amor. 1,30x20m. 

Fonte: https://www.behance.net/gallery/50296945/1h43min-2009. 
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2. AVESSO: O EMARANHADO EM CRISTINA CARVALHO 
 

Toca a sereia na fábrica 
e o apito como um chicote 
bate na manhã nascente 
e bate na tua cama 
no sono da madrugada. 
 
Ternuras de áspera lona 
pelo corpo adolescente. 
É o trabalho que te chama. 
Às pressas tomas o banho, 
tomas teu café com pão, 
tomas teu lugar no bote 
no cais de Capibaribe. 
 
Deixas chorando na esteira 
teu filho de mãe solteira. 
Levas ao lado a marmita, 
contendo a mesma ração 
do meio de todo o dia, 
a carne-seca e o feijão. 
 
De tudo quanto ele pede, 
dás só bom dia ao patrão, 
e recomeças a luta 
na engrenagem da fiação. 
 
Ai, tecelã sem memória, 
de onde veio esse algodão? 
Lembras o avô semeador, 
com as sementes na mão, 
e os cultivadores pais? 
Perdidos na plantação 
ficaram teus ancestrais. 
Plantaram muito. O algodão 
nasceu também na cabeça, 
cresceu no peito e na cara. 
 
Dispersiva tecelã, 
esse algodão quem colheu? 
Tuas pequenas irmãs, 
deixando a infância colhida 
e o suor infantil e o tempo 
na roda da bolandeira 
para fazer-te fiandeira. 
 
Ai, tecelã perdulária, 
esse algodão quem colheu? 
Muito embora nada tenhas, 
estás tecendo o que é teu. 
 
Teces tecendo a ti mesma 
na imensa maquinaria, 
como se entrasses inteira 
na boca do tear e desses 
a cor do rosto e dos olhos 
e o teu sangue à estamparia. 
 
Os fios dos teus cabelos 
entrelaças nesses fios 
e noutros fios dolorosos 
dos nervos de fibra longa. 
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Ó tecelã perdulária, 
enroscas-te em tanta gente 
com os ademanes ofídicos 
da serpente multifária. 
A multidão dos tecidos 
exige-te esse tributo. 
Para ti, nem sobra ao menos 
um pano preto de luto. 
 
Vestes as moças da tua  
idade e dos teus anseios, 
mas livres da maldição 
do teu salário mensal, 
com o desconto compulsório, 
com os infalíveis cortes, 
de uma teórica assistência, 
que não chega na doença, 
nem chega na tua morte. 
 
Com essa policromia  
de fazendas, todo o dia, 
iluminas os passeios, 
brilhas nos corpos alheios. 
 
E essas moças desconhecem 
o teu sofrimento têxtil, 
teu desespero fabril. 
 
Teces os vestidos, teces  
agasalhos e camisas, 
os lenços especialmente 
para adeus, choro e coriza. 
 
Teces toalhas de mesa 
e a tua mesa vazia 
 
Toca a sereia da fábrica, 
e o apito como um chicote 
bate neste fim de tarde, 
bate no rosto da lua. 
Vais de novo para o bote. 
Navegam fome e cansaço 
nas águas negras do rio. 
 
Há muita gente na rua, 
parada no meio-fio. 
Nem liga importância à tua  
blusa rota de operária. 
Vestes o Recife e voltas  
para casa, quase nua. 

 
Mauro Mota 
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Figura 10: Detalhe da Obra 1h43min 

 
 

(detalhe) 1h43min (2009) Cristina Carvalho - Técnica: Seda, linha de bordar e cartas de amor. 1,30x20m. 
Reprodução da foto do Catálogo Verso e Reverso. 
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2.1 O fazer feminino 
 

Para se iniciar um bordado, geralmente se faz um nó na ponta da linha. 

Este nó vai assegurar os pontos futuros, servindo de base para que todo o 

bordado aconteça firme, impedindo que a linha escape e o mesmo se desfaça. 

Pretendemos aqui, portanto, descrever do que se trata “têxtil” quando o 

mencionamos, dando um nó nos conceitos existentes, criando uma unicidade 

que vai conduzir as considerações que faremos sobre ele.  

O “têxtil” aqui está conectado a materiais e práticas/técnicas sensíveis a 

ele como: tecelagem, bordado, tapeçaria, crochê, tricô, arpillera,53 macramê, 

entre outras. “Ela opera com qualquer tipo de fio ou fibra, natural, vegetal, 

sintética, em trançados, nós, bordados, tecelagens, ñanduntis54 ou técnicas 

mistas, em composições ou decomposições” (CÁURIO, 1985, p. 9). 

As palavras “arte” e “têxtil”, quando juntas, tornam-se parte de uma 

categoria conceitual em que se unem: a expressão artística e a utilização dos 

elementos têxteis para assim conduzi-las, como meio, como forma de existir. 

Assim Rita Cáurio, uma teórica brasileira que se debruçou profundamente sobre 

o tema, e lançou o vocábulo “artêxtil”, a define: “formas estéticas ou conceituais 

que tenham no fio ou na fibra a sua essência” (1985, p. 9). Concordamos aqui 

com Rita Cáurio, quando tratamos desta questão, mas pretende-se aqui usar o 

termo “arte” e “têxtil” em separado, entendendo que na arte contemporânea o 

que se refere aos têxteis pode ser a matéria em si, as técnicas que são revertidas 

em processos de criação, ou mesmo a ideia do “ser sem ser”, ou seja, materiais 

e objetos que possam ser usados conceitualmente fazendo alusão aos têxteis. 

Essa ligação pode ser criada a partir de elementos que façam parte desse 

universo. 

O imaginário do “fazer feminino”, em particular o das práticas têxteis se 

constrói por uma imagética coletiva determinada pelos eventos distributivos de 

poder que formam a história conectada ao papel social das mulheres. 

                                                           
53 Arpillera é uma técnica têxtil chilena que possui raízes numa antiga tradição popular iniciada 
por um grupo de bordadeiras de Isla Negra, localizada no litoral central chileno. 
54 “Técnica de tecelagem com aspecto de renda, tem sua origem na Ilha das Canárias, sendo 
conhecida em Tenerife como a renda do sol. É realizada num bastidor circular pelo qual se passa 
uma urdidura radial e se trama com agulha, formando os mais diversos desenhos circulares” 
(Rita Cáurio em Artêxtil no Brasil, 1985, p. 285). 
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Esse universo que compõe hoje o uso do bordado como prática têxtil e os 

materiais que remetem a essa temática (tecidos, linhas, alfinetes, agulhas, 

máquinas de costura, fitas de cetim) estão indissociavelmente conectados aos 

trabalhos de Cristina Carvalho. Referência também nos nomes com os quais a 

artista intitula algumas de suas obras, exposições e até mesmo o seu catálogo 

Verso e Reverso (2012), como: Atar, Desatar… (exposição individual 2010), 

Tecelã (exposição individual 2006), Série Penélope55 (obra de 2005). 

A título de recomposição histórica de amplo espectro, observe-se a 

existência indicativa de que a tecelagem era produzida por mulheres ainda na 

sociedade egípcia, por volta de 2.200 a.C.: “encontrada na tumba de Beni-

Hassan estão reproduzidas duas mulheres de perfil trabalhando num tear muito 

semelhante aos usados até hoje” (CÁURIO, 1985, p. 19). 

 
Figura 11: Duas mulheres tecelãs 

 
Fonte: - Weavers, Tomb of Khnumhotep, reprodução feita por Norman de Garis Davies (1865–1941). 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/548575. 

                                                           
55 Penélope era esposa de Ulisses, filha de Icarius e Periboea. Ela esperou por Ulisses mais de 
vinte anos: antes, durante e depois da guerra de Tróia, e mesmo sendo muito cortejada, nunca 
duvidou que seu esposo voltaria para ela. Seu pai, Icarius, pediu para que se casasse 
novamente, e ela, como queria continuar esperando por seu esposo, disse que se casaria 
quando terminasse de tecer uma colcha. Então, durante o dia ela tecia e durante a noite ela 
desmanchava. Assim o fez até o dia em que uma das servas descobriu o que ela fazia, e assim 
teve que terminar a colcha. Penélope teve a ideia de propor ao seu pai que se casaria com quem 
conseguisse atirar uma flecha da forma como Ulisses atirava, nenhum pretendente conseguiu, 
até que Ulisses, disfarçado de mendigo matou todos os pretendentes e voltou para Penélope.  
Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/mitologia/penelope.html. Acessado em: 
13/06/2017. 
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No Brasil, as práticas têxteis dos povos nativos56 se manifestam com 

grande diversidade. Trazemos aqui o exemplo dos Kaxinawá e o mito da origem 

do Kene, e trazemos aqui as práticas que se encontram nos Kadiwéu. Segundo 

informa Darcy Ribeiro, esta era: “[uma] sociedade em que a mulher desfruta[va] 

de elevada posição social e [era] a principal artista criadora” (RIBEIRO apud 

CÁURIO, 1985, p. 36), referindo-se à importância dos trançados e tecidos na 

cultura Kadiwéu.  

Figura 12: Mulher Kaxinawá tecendo com algodão 

 

Foto: Nietta Lindenberg Monte, 1984. 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Huni_Kuin_(Kaxinaw%C3%A1). 

 

 No Brasil, o estilo gráfico do povo Kaxinawá é influenciado pela 

tecelagem, e a técnica usada tem suas origens na tecelagem (tear de cintura, ou 

peruano) incaica (Quéchua). O desenho na tecelagem é feito diretamente na 

trama. Só as mulheres têm o domínio do desenho (Kene) (LAGROU, 1991). O 

fazer feminino foi dado por um mito contado por Teresa, mãe do líder de Cana 

                                                           
56 Preferimos usar, aqui, a expressão “povos nativos” ao invés da denominação “indígena”, por 
acreditarmos que aquela traduz melhor a sua natureza cultural autônoma. 
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Recreio e mulher mais velha da aldeia, e seu genro Arlindo, que ajudou na 

tradução para o trabalho Uma Etnografia da Cultura Kaxinawá Entre a Cobra e 

o Inca, de Elsje Maria Lagrou:57 

Mito da origem do Kene  
Yube dunuan ainbu, a sucuri lua, ensinou a Muka bakanku, uma 
mulher velha, os desenhos de jenipapo, os desenhos da rede, 
da cestaria e da cerâmica. Muka ia toda madrugada para a mata 
e sentava-se perto de sua cunhada, a cobra. Esta estava 
tecendo e cantava pakadin para Muka:  
 
"Vai aprender logo, não pisca com os olhos, a mão ligeira faz 
assim também, coloca todo tempo o fio, quero olho de desenhar 
bem, quero olho de filho de japini, (toixi), quero aprender 
desenho, quero olho de japim, (txana), filha de dua, não olha 
todo canto, a mão de onça faz, a mão duas vezes, duas vezes 
faz." 
 
Assim a velha Muka voltava toda madrugada para aprender as 
artes da sucuri até que um dia a cobra falou: "Tsabe (prima 
cruzada, cunhada), agora você já aprendeu tudo, eu vou me 
embora", e ela voltou para o rio.  
 
Muka só tinha um filho, Napu ainbu. E quando sentia que ia 
morrer, ela só tinha a ele para ensinar o que sabia. Ensinou para 
ele como desenhar, tecer e cantar; e quando morreu e o filho 
ficou sozinho, ele foi viajar para procurar seus parentes huni kuin 
de outra aldeia.  
 
Quando chegou à aldeia, seus parentes, que não o conheciam, 
pensavam que Napu era mulher, porque Napu estava pintado 
como mulher, vestido como mulher e agia como mulher. "Vem 
cá tsabe", falou para suas primas, "vamos desenhar". "Você 
sabe?", perguntavam, "sei", disse. E Napu Ainbu ensinava às 
mulheres, o que tinha aprendido com a mãe.  
 
Todos os huni kuin da aldeia ficaram entusiasmados com Napu 
e muitos queriam casar com ele. Certo dia uma das suas primas 
foi tomar banho com Napu e voltou surpreendida. Ela avisou os 
homens, falando: "não é mulher, é homem, eu vi". 
 
Mas um dos homens estava tão apaixonado por Napu que não 
quis escutar. Napu falou, "não faz isso comigo", mas o homem 
insistia e finalmente convenceu Napu de ir com ele para a mata, 
onde o "namorou na bunda" (puikini txutaniki) e assim 
engravidou Napu. A criança cresceu e quando era para nascer, 
sua cabeça não conseguia sair. Napu morreu e os huni kuin 
ficaram com raiva do homem que matou Napu que sabia tão bem 
desenhar (1991, p. 164-165). 

                                                           
57 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/75772, Acesso em 
09/03/2018. 
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Vários exemplos unem culturas distintas e desconectadas no tempo e 

espaço, mas tem como semelhança essa partilha sob o “fazer feminino”. Além 

da historiografia das práticas têxteis, vemos que muitos personagens 

imaginários validam e constroem essa ligação do fazer têxtil como um labor 

feminino. Figuras mitológicas femininas, como Aracne,58 Penélope e as Moiras59 

(para os gregos; Parcas, para os romanos) têm suas histórias ligadas aos fios, 

cultivando essa conexão imagética do trabalho manual com fios às mulheres. 

Em outras personagens mitológicas,60 em investigação antropológica de 

sociedades antigas, e mesmo na sociedade contemporânea, vemos o papel das 

mulheres nas estruturas sociais sendo conectado às práticas têxteis. 

 Considerando a pesquisa mergulhada nos processos criativos de Cristina 

Carvalho, compreendendo a utilização dos materiais têxteis, quando nos 

voltamos, portanto, à História da Arte, europeia, falocêntrica e branca, 

percebemos que houve uma ruptura e hierarquização dessas práticas, técnicas 

e modos de fazer. Em nossos dias, percebem-se resquícios da categorização 

das artes empreendida ainda no Renascimento por Giorgio Vasari (1511-1574), 

tanto na dificuldade de legitimação de manifestações artísticas que utilizam a 

materialidade têxtil, quanto na forma de produzir e repassar o conhecimento.61  

                                                           
58 Aracne era uma jovem tecelã que vivia na Lídia. Seu trabalho era tão perfeito que ela ficou 
famosa pela perfeição de suas rendas. Foi tomada, no entanto, pela vaidade, chegando a afirmar 
que era a melhor das rendeiras, desafiando, assim, a deusa grega Atenas, que era a deusa da 
sabedoria e protetora das artes e dos trabalhos manuais. Ao saber da presunção de Aracne, 
Atenas foi procurá-la disfarçada de anciã, pedindo que reconsiderasse tal afirmação. Aracne 
desafiou Atenas a fazer rendas tão perfeitas como ela. Aracne ganhou a disputa, mas despertou 
a fúria de Atenas, que a transformou em uma aranha e a condenou a viver eternamente sob fio. 
Disponível em: http://www.oocities.org/~esabio/aranha/o_mito_de_aracne.htm. Acessado em 
13/06/2017. 
59 Moiras eram as três irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses quanto dos seres 
humanos. Eram três mulheres lúgubres, responsáveis por fabricar, tecer e cortar o fio da vida 
dos mortais. Durante o trabalho, as Moiras fazem uso da Roda da Fortuna, que é o tear utilizado 
para se tecer os fios. As voltas da roda posicionam o fio de cada pessoa. Disponível em 
http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2010/07/as-moiras.html. Acessado em: 
13/06/2017. 
60 Na origem da criação, diz o mito, a deusa Heith, utilizou a arte da tecelagem para organizar o 
universo. Assexuada, deu à luz ao Sol. Ísis e Néftis eram artesãs, encarregadas de confeccionar 
as vestes das divindades: Ísis tecia a veste chamada "sólida e coerente" e Néftis fiava "o puro". 
As duas deusas teciam juntas as palavras mágicas, contra os venenos e as enfermidades. 
Disponível em: http://leopoldina-emummundodistante.blogspot.com.br/2009/07/maior-parte-dos-
trabalhos-e-atividades.html. Acessado em: 13/06/2017. 
61 No trabalho “Diálogos com os tempos de outrora: a disciplina de Artes Visuais e os trabalhos 
manuais” Mariana Guimarães deixa claro esse esforço em inserir a arte têxtil (no caso o bordado) 
na estrutura curricular da disciplina de Artes Visuais no Colégio de Aplicação no Janeiro. 
Disponível em: http://www.marianaguimaraes.art.br/wp 
content/uploads/2013/08/Dialogo_com_tempos_de_outrora_MarianaGuimaraes.pdf. 
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 Desde a hierarquização entre “artes maiores” (pintura, escultura, 

arquitetura), e “artes menores” - a arte têxtil foi relegada a um papel menor. As 

artes têxteis foram, então, mantidas como “habilidade”, “ofício”. Nessa época 

surgiu também a persona do artista, dito “genial”. “Na Grécia Antiga e na Europa 

Medieval, a categoria arte cobria múltiplas disciplinas - muitas das quais foram 

rebaixadas posteriormente ao status de "habilidade’ ou ‘especialização’. Aquelas 

que mantiveram o título de arte são praticadas por homens ‘geniais’” (HOME, 

2004, p. 13). 

Essa perspectiva epistemológica era própria de um período humano em 

que a primazia do intelecto individual ganhara função primeira - vide a filosofia 

cartesiana e, posteriormente, em sucessão natural, o Iluminismo e o Positivismo 

- tal concepção trouxe o inevitável resultado de tornar menor algumas 

manifestações artísticas, categoria na qual ficou posicionada a arte têxtil.  

[...a separação das] ‘grandes artes’, ou ‘artes puras’, das outras 
modalidades, doravante consideradas inferiores, e associadas 
ao artesanato, termo que adquiriu, então, um sentido negativo. 
O termo passou a compreender as produções coletivas de 
caráter estritamente manual; seus produtores eram vistos como 
destituídos de capacidades intelectuais superiores, tratava-se de 
simples executores, muito longe, portanto, da imagem do artista 
enquanto criador que emergia nos discursos vasarianos 
(GOLDSTEIN apud SIMIONI, 2010, p. 4). 

Quando nos remetemos à produção das artes têxteis (exemplificadas aqui 

pela tapeçaria), no momento em que essa classificação/hierarquização 

aconteceu, sabemos que a tapeçaria era uma expressão livre e autônoma, em 

sua maioria por homens tecelões e tapeceiros.62 Passou depois a ser 

inferiorizada, quando comparada à pintura. No livro Artêxtil no Brasil – Viagem 

ao Mundo da Tapeçaria, Rita Cáurio deixa clara essa relação de submissão: 

De auge de autonomia, beleza e despojamento obtidos em 
ateliês em torno da França em pleno florescer renascentista, a 
tapeçaria foi sendo confinada, pouco a pouco, a uma situação 
caótica em que se viu relegada a não ser outra coisa que uma 
cópia fidedigna da pintura, o que acabou por sufocá-la 
completamente como expressão artística nos maiores centros 

                                                           
62 O papel social da mulher na época não permitia o reconhecimento pelo “trabalho” na criação 
das peças. Mulheres não tinham profissão, cabia a elas o espaço da casa ou subalternizado nos 
ateliês. Ao homem tecelão e tapeceiro, cabia tratar esses serviços como trabalho. 
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culturais de então, numa prolongada crise a qual se reergueria 
praticamente no século atual (CÁURIO, 1985, p. 53). 

A parte intrigante e sensível dessa hierarquização das artes, no que 

concerne ao nosso tema, é que a produção têxtil feita no Renascimento foi 

também realizada por homens, assim como a pintura, escultura e a arquitetura. 

Nos séculos XV e XVI, a Itália passou a contar com ateliês próprios, nos quais 

uniam-se tecelões belgas e franceses. Registra-se, entre estes, o assentamento 

de ateliês em Ferrara, além de outros, oriundos de um espalhamento natural, em 

Florença, Mântua, Bolonha, Módena e Corregio (CÁURIO, 1985). Os artistas 

responsáveis pelos ateliês eram homens: “tecelões” e “tapeceiros”. 

Em 1515, aconteceu o “golpe oficial contra a autonomia da arte 
da tapeçaria [...] o papa Leão X encomendou a Van Aestl ‘Os 
Atos dos Apóstolos’ usando de cartões de Rafael e seus alunos, 
destinados à Capela Sistina do Vaticano”. A cópia teria que ser 
fidedigna aos cartões. Antes disso os tecelões e os tapeceiros 
tinham total liberdade para criar suas obras. (CÁURIO, 1985, p. 
57; grifo nosso). 

Se a arte têxtil no momento de seu sufocamento era produzida por 

homens, onde encontramos, neste caso, o discurso de gênero para contestar 

essa hierarquização?  

Para compreendermos essa problemática, temos então a necessidade de 

empreender uma pesquisa sobre a sociedade da época. Antes do 

Renascimento, “o que consideramos trabalho artístico era realizado por pessoas 

que trabalhavam muito nas mesmas condições de outros trabalhadores [...] uma 

dedicação coletiva e uma responsabilidade comum” (WOLFF, 1981, p. 30). 

Quando sincronizamos, portanto, o nascimento da condição de artista “genial”, 

a hierarquia das artes, o individualismo (que remete às questões da formação do 

artista como profissão) e a nova forma de produzir e vender as “obras de arte”, 

a divisão de trabalho, entendemos que às mulheres não sobrou espaço, já que, 

nessa estrutura social, elas não tinham acesso às práticas individuais e estavam 

destinadas/confinadas unicamente ao espaço da casa. O fazer profissional da 

arte têxtil era restrito aos homens, assim como os outros campos artísticos. 

Se a relação de produção e criação de obras de tapeçaria, tecelagem e 

de bordado era majoritariamente atribuída pelo senso comum a um “fazer 

feminino”, nessa época, a mulher tecelã, tapeceira ou bordadeira não se 
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beneficiaram da possibilidade de gozar a condição de profissional, muito menos 

do reconhecimento no cenário amplo da cultura artística. “O bordar visível, 

público, espetacular, ostentatório, caro [...] economicamente valorizado, era 

produzido por homens” (DURAND, 2006, p. 4). As produções têxteis eram para 

“uso doméstico, íntimo, escondido ou reservado a acontecimentos do foro 

familiar” (DURAND, 2006, p. 5). 

Houve esforços de movimentos que tentavam legitimar as diversas 

práticas artísticas de forma horizontal, numa perspectiva europeia, mas ainda 

sem colocar em discussão a hierarquização das artes e as questões de gênero 

ali envolvidas. Com o declínio do artesanato causado pela Revolução Industrial, 

a produção em série de objetos antes significativos foi amplamente contestada 

pelo crítico de arte John Ruskin (1819-1900), por exemplo. 

As considerações de Ruskin passaram a influenciar e servir de base 

teórica ao movimento estético e social Arts And Crafts, no qual havia união entre 

arte e ofício, como era feito entre os povos da Antiguidade e na Idade Média. 

William Morris (1834-1896), que aplicou e foi um dos maiores colaboradores na 

difusão dos ideais do movimento, abolia a ideia de Belas Artes por elevar o status 

do artista como superior ao do artesão. Morris ressaltava também a produção 

das guildas medievais, onde o trabalho era feito coletivamente por artesãos. 

“Homens como John Ruskin e William Morris sonhavam com uma reforma 

completa das artes e ofícios, e a substituição da medíocre produção em massa 

por um artesanato consciencioso e significativo” (GOMBRICH, 1985, p. 426).  

William Morris tentou elevar as práticas artesanais à categoria de arte. 

Projetos de padrões para tecidos, tapeçarias, carpetes, papéis de parede, foram 

criados por ele, contudo, não os executava. Os trabalhos eram repassados para 

equipes de artesãos, tapeceiros e tecelões, revelando a permanência da divisão 

social do trabalho, agora entre artista (o que viria a configurar o “designer”) e 

artesãos. O que lá na frente irá se tornar um engodo social e crítico a essa forma 

de valoração do trabalho artesanal, mas que ainda impõe a hierarquia de classes 

trabalhadoras. Um pensa, outro executa.  

As contribuições do movimento Arts and Crafts foram incorporadas mais 

tarde pela Bauhaus. O artista-artesão era idealizado por Walter Gropius (1883-

1969), e era defendida a complementaridade das diferentes artes, evocando 

mais uma vez a integração das artes e ofícios. 
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Outro legado que podemos observar é a forma de transmitir o 

conhecimento. Antes do modelo renascentista, as manifestações eram feitas em 

coletivamente em guildas medievais. Com a Bauhaus, Gropius pretendia elevar 

o artesanato para o nível das Belas Artes e construir coletivamente esses 

conhecimentos nas oficinas: 

Elevando o nível do artesanato para o status das Belas Artes, 
ele vislumbrava o artista com um “artesão exaltado” e seu 
interesse era quebrar a “barreira arrogante entre artista e 
artesão”, resultado dessa distinção de classe. É por isso que as 
oficinas eram o coração do programa da Bauhaus e até hoje a 
forma de lecionar da escola é muito baseada na experimentação 
prática de ideias e na realização de seminários e workshops para 
o confronto de conhecimentos (GRANDIM, 2017, on line). 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morris Cabbage and Vine tapestry, 1879. 
Fonte: reprodução Pinterest. 

Figura 13: Tapeçaria projetada por William Morris - Arts and Crafts 
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Gunta Stölzl, wall hanging, slit tapestry Red/ Green 1927/28   

Gobelin technique Cotton, silk, linen 150x110 cm  
Fonte: https://www.guntastolzl.org/Works/Bauhaus-Dessau-1925-1931/Wall-Hangings/i-4h4SxCp. 

 
Na Bauhaus havia uma oficina de tecelagem, majoritariamente 

frequentada por mulheres. Numa tentativa iniciada por Ruskin e Morris, as 

habilidades na Bauhaus passavam a ser exercidas no âmbito do processo de 

criação e experimentação das técnicas. Mesmo com um lugar no corpo da 

moderna Bauhaus, a arte têxtil era estigmatizada, por ser ainda considerada por 

seus membros “arte menor”, e lhe davam, por isso, o nome de artesanato de 

uma forma pejorativa. Nos fala Grandim que:63 

Os ateliês de cerâmica e tecelagem estavam entre os acessíveis 
às mulheres. Assim os ateliês marginalizados por serem 
considerados mais manuais e tradicionais eram os mesmos 
considerados adequado às mulheres. No caso do ateliê de 
tecelagem, além de ser um dos poucos acessíveis para as 
mulheres era quase que exclusivamente feminino, sendo 
algumas vezes chamado de “classe das mulheres” (GRANDIM, 
2017, online). 

Perdurou, portanto, essa concepção do lugar atribuível às mulheres nas 

artes. Essa classificação hierárquica sexista se estendeu para o modernismo, 

                                                           
63 Ver o texto de Isabel Grandim “Arte e Gênero: O Papel dos Têxteis Para as Mulheres das 
Artes”. Disponível em: http://www.modefica.com.br/arte-e-genero-o-papel-dos-texteis-para-as-
mulheres-das-artes/#.Wq_x9-jwbIU. 

Figura 14: Tapeçaria de Gunta Stölz  - Bauhaus 
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mesmo quando Walter Gropius quis diminuir a distância entre o artista e artesão, 

como elucida Grandim:64 

A criação do conceito de Belas Artes tinha como principal 
objetivo a elevação do status social do artista em relação ao 
artesão – processo que começou no Renascimento. Gropius, 
entretanto, lamentava o isolamento das artes e acreditava que a 
renovação só poderia acontecer com a cooperação entre artista 
e artesão. Elevando o nível do artesanato para o status das 
Belas Artes, ele vislumbrava o artista com um “artesão exaltado” 
e seu interesse era quebrar a “barreira arrogante entre artista e 
artesão”, resultado dessa distinção de classe. É por isso que as 
oficinas eram o coração do programa da Bauhaus, e até hoje a 
forma de lecionar da escola é muito baseada na experimentação 
prática de ideias e na realização de seminários e workshops para 
o confronto de conhecimentos (GRANDIM, 2017, online). 

Na Bauhaus, às mulheres estavam destinados os espaços das oficinas 

“de Tecelagem, Encadernação ou Cerâmica e a partir de 1922 só a oficina de 

tecelagem era acessível para as estudantes mulheres” (GRANDIM, 2017, online). 

Com algumas exceções, as mulheres estavam automaticamente matriculadas 

nas oficinas de tecelagem e, com isso, sofriam preconceito dos colegas homens, 

pois o status de “arte menor”, agora feita por mulheres, ainda estava em voga.  

Não à toa, a oficina de tecelagem era uma espécie de gueto 
feminino e enfrentava diversos estigmas, inclusive dos pintores 
envolvidos na Bauhaus, que consideravam a tecelagem como 
uma “arte menor” e subjugavam as mulheres e seu poder criativo 
afirmando que elas eram incapazes de trabalhar em áreas mais 
exigentes. Muito da arte produzida na oficina pelas mulheres era 
igualmente desqualificada pelos homens e carregava adjetivos 
entendidos como pejorativos como “feminino” e “artesanato” 
(GRANDIM, 2017, online). 

 

Na arte contemporânea os materiais e técnicas têxteis são usados como 

meio poético por alguns artistas, assim como foi na Bauhaus, onde as 

habilidades se tornaram processos de criação. Cristina Carvalho prefere ser 

descrita como artista contemporânea, embora tenha consciência que de certa 

forma seus trabalhos dialoguem com essas técnicas e práticas. Perguntada 

sobre essa questão de ser uma artista têxtil ela diz:65 “De certa forma sim [se 

                                                           
64 Ver o texto de Isabel Grandim “Mulheres Nas Artes: O Machismo Da Bauhaus e a Revolução 
Têxtil de Gunta Stölz”, 2017. Disponível em: http://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-o-
machismo-da-bauhaus-e-revolucao-textil-de-gunta-stolz/#.WWeQZemQy00. 
65 Entrevista completa no apêndice A: Roteiro de Preocupações 01. 

http://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-o-machismo-da-bauhaus-e-revolucao-textil-de-gunta-stolz/
http://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-o-machismo-da-bauhaus-e-revolucao-textil-de-gunta-stolz/


76 
 

considera], uma vez que os materiais que utilizando permeiam essa atmosfera. 

Mas, prefiro não me denominar, assim fico livre para povoar por outros meios”. 

Cristina Carvalho utiliza o material que estiver à sua disposição e manipula sob 

sua vontade os temas que lhe compete para que o diálogo entre artista e obra 

aconteça. O têxtil, como já foi mencionado não é uma máxima em seu trabalho, 

embora apareça como parte de sua identidade artística.  

Como pudemos observar através de alguns exemplos pinçados aqui, 

existe uma relação histórica entre a hierarquia nas artes e o papel subalterno, ou 

por vezes excludente, destinado nela às mulheres. Cristina Carvalho, 

questionada se já se sentiu algum desconforto por ser uma artista mulher e/ou 

pelos materiais que usa, nos disse:66 “Talvez um fato ou outro, que nem vale a 

pena relatar. Nunca prestei muita atenção nestas coisas, meu espírito já está 

preparado para isto”. 

 

2.2 Reverberações do feminismo e o lugar do têxtil na arte contemporânea 
 

Em verdade, as mulheres nunca opuseram 
os valores femininos aos valores 
masculinos; foram os homens, desejosos 
de manter as prerrogativas masculinas, 
que inventaram essa divisão: pretenderam 
criar um campo de domínio feminino - 
reinado da vida, da imanência - tão 
somente para nele encerrar a mulher. 

Simone Beauvoir 

 

Antes de entrarmos na contemporaneidade e falarmos sobre o Movimento 

Feminista dos anos 1970 e sua reverberação no campo das artes visuais, é 

válido salientar que, ainda no século XIX, a história do feminismo se entrelaça 

com o têxtil. As operárias têxteis, mais precisamente as que trabalhavam na 

Fábrica Cotton (Nova York), fizerem, em 1857 uma greve em busca de melhores 

condições de trabalho67. Nessa paralisação ocorrida em 8 de março, dia que foi 

reconhecido como “Dia Internacional da Mulher”, morreram 129 mulheres 

queimadas por persistirem na greve. Esse dia foi comemorado no Brasil até 

1964, voltando somente a ser exaltado publicamente de novo em 1976, em um 

                                                           
66 Entrevista completa no apêndice A: Roteiro de Preocupações 01. 
67 Na greve elas exigiam redução de horário de trabalho para dez horas e direito a licença 
maternidade. 
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evento no MASP (Museu de Arte de São Paulo), organizado pelo jornal Brasil 

Mulher e pelo movimento feminino pela anistia (TELES, 1999).  

Após os questionamentos trazidos pelo Movimento Feminista, nos anos 

1970, uma série de releituras da sociedade começaram a emergir sob o mote da 

luta pela igualdade social das mulheres, ressoando e impactando essas 

indagações também no campo das artes visuais. O feminismo, enquanto 

categoria de análise, foi utilizado na contextualização do lugar da mulher no 

decorrer da história da arte, visando contestar/denunciar a invisibilidade a que 

foram determinadas as mulheres em sua história, a quase inexistência de seu 

protagonismo, a forma desigual pela qual são representadas, a objetificação do 

corpo feminino, o acesso proibido nas academias e nas instituições de validação 

cultural, dentre outros pontos de contestação. 

“É necessário considerar os aspectos culturais e sociais das relações 

entre os sexos, na medida em que é preciso entender as estruturas sociais numa 

perspectiva sexualizada” (BARBOSA; D’ÁVILA apud CARVALHO, 2014, p. 144), 

pois a estas perspectivas estavam ligadas as definições de campos de 

entendimentos científicos, filosóficos, artísticos, sociais, culturais, até então 

consolidados e incontestados. No campo da História, a sua reescrita sob a 

perspectiva da “História das Mulheres” foi finalmente iniciada, e, como defende 

Joan Scott (1992, p. 77), tal releitura e reescrita não se deram de forma simples, 

mas de uma “possibilidade de constante atenção ao contexto e significados no 

interior dos quais são formuladas as estratégias políticas subversivas”. 

Subversivas porque se ocuparam de relatar e de desconstruir68 a estrutura 

hegemônica do olhar, do saber e do contar falocêntrico, europeu e branco. 

“Reivindicar a importância das mulheres na história significa necessariamente ir 

contra as definições de história e seus agentes estabelecidos como 

‘verdadeiros’” (SCOTT, 1992, p. 77). Esse resgate também começou a ser feito 

no campo das pesquisas científicas, como nos diz Margareth Rago: 

O feminismo não apenas tem produzido uma crítica contundente 
ao modo dominante de produção do conhecimento científico, 
como também propõe um modo alternativo de operação e 
articulação nesta esfera. Além disso, se consideramos que as 
mulheres trazem uma experiência histórica e cultural 

                                                           
68 À maneira pós-estruturalista, que tem como alguns importantes teóricos Jacques Derrida e 
Gayatri C. Spivak. 
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diferenciada da masculina, ao menos até o presente, uma 
experiência que várias já classificaram como das margens, da 
construção miúda, da gestão do detalhe, que se expressa na 
busca de uma nova linguagem, ou na produção de um 
contradiscurso, é inegável que uma profunda mutação vem-se 
processando também na produção do conhecimento científico. 
(1998, p. 3). 

“A crítica feminista evidencia as relações de poder constitutivas da 

produção dos saberes, como aponta, de outro lado, Michel Foucault. Este 

questionara radicalmente as representações que orientavam a produção do 

conhecimento científico” (RAGO, 1998, p. 5). Essa produção do conhecimento 

científico, para ser melhor embasada, reflete na questão de notar que se 

olharmos isoladamente para a questão da identidade, abriremos mão de pensar 

na diferença. “É neste ponto que o feminismo se encontra especialmente com o 

pensamento pós-moderno, com a crítica do sujeito, com as formulações de 

Derrida e Foucault, entre outras” (RAGO,1998, p. 4). Essa desconstrução 

permite uma produção de conhecimento emancipadora, onde a diferença é vista 

como balizadora da igualdade. Essas indagações foram sendo construídas mais 

recentemente, mas tiveram a contribuição da visão social que concebemos 

sobre a mulher descrita por Simone Beauvoir. 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino 
biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 
humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 
civilização que elabora esse produto intermediário entre o 
macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente a 
mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um 
Outro. Enquanto existe para si, a criança não pode apreender-
se como sexualmente diferençada. Entre meninas e meninos, o 
corpo é, primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, o 
instrumento que efetua a compreensão do mundo: é através dos 
olhos, das mãos e não das partes sexuais que apreendem o 
universo. (1967, p. 9). 

 Ainda em 1929, Virginia Woolf, uma das primeiras escritoras a trazer as 

temáticas feministas de desigualdades sociais e legais em relação aos homens, 

em seu ensaio A Room of One´s Own, “[divagou] sobre as inadequações da 

história existente, uma história que necessita[va] ser reescrita” (SCOTT, 1992, 

p. 75). Pouco a pouco, estes questionamentos foram sendo incorporados em 

vários campos de conhecimento, e não passaria ileso desse processo o campo 

das artes visuais. Na sociologia das artes, por exemplo, afirma Janet Wolff: 
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A análise cultural e a sociologia da arte têm sido particularmente 
ativas na denúncia do sexismo tanto na sociedade como na 
análise desta; isso tomou a dupla forma de análise de imagens 
e representações dos sexos na arte e na cultura e de exame das 
estruturas que permitem acesso diferencial à produção artística 
a homens e mulheres (1981, p. 19). 

A partir da segunda onda feminista, iniciada nos anos 1960, houve uma 

ampliação dos temas de luta das mulheres - ainda se alimentando das 

crescentes movimentações da primeira onda feminista com a abertura dos 

espaços e lutas por direitos sociais, como o voto e debate para igualdade de 

direitos legais. Os temas das movimentações começaram a abranger a questão 

das mulheres no âmbito da casa, do particular, da sexualidade, da violência 

doméstica, dando espaço para a crítica do papel inferior ao homem a que a 

mulher estava condicionada na sua vida cotidiana e íntima também nesses 

espaços. Analisando que o espaço de debates, formado por mulheres brancas, 

em sua maioria, foi repensado para abranger essas questões comuns pela sua 

condição feminina das feministas que ali estavam vítimas na sociedade 

patriarcal, também no foro privado, em 1969, Carol Hanisch escreveu um artigo 

legitimando o espaço dessas discussões “pessoais” dentro do movimento 

feminista (que só deveria ser acessado por mulheres): 

Deste modo, o motivo para eu participar dessas reuniões não é 
para resolver qualquer problema pessoal. Uma das primeiras 
coisas que descobrimos nesses grupos é que problemas 
pessoais são problemas políticos. Não há soluções pessoais 
desta vez. Só há ação coletiva para uma solução coletiva. Eu fui, 
e continuo indo a essas reuniões porque adquiri uma 
compreensão política que toda a minha leitura, todas as minhas 
‘discussões políticas’, toda a minha ‘ação política’, todos os 
meus quatro anos e pouco no movimento nunca me deram 
(HANISCH, 1969, p. 2). 

Indo de encontro ao que se esperava dessas mulheres dominadas, 

começaram a ser criadas vertentes de negação a esse lugar também dentro do 

espaço da casa, o que gerou desconforto de alguns dentro e fora do movimento. 

Na época se deu um grande levante antifeminista; começaram a criticar o 

feminismo como uma terapia coletiva e a abusar das críticas às mulheres que 

lutavam nesse campo (se concentravam nos corpos e seres feministas). Dentro 

do próprio movimento houve fissuras, pois, onde algumas queriam refutar o 
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papel da maternidade, por exemplo, outras queriam que o espaço da mulher-

mãe fosse admitido como bandeira de luta. 

Quando nosso grupo começou, passando pela opinião da 
maioria, nós teríamos ido às ruas nos manifestar contra o 
casamento, contra ter filhos, pelo amor livre, contra mulheres 
usarem maquiagem, contra serem donas-de-casa, pela 
igualdade sem o reconhecimento de diferenças biológicas, e 
sabe deus o que mais. Agora nós vemos todas essas coisas 
como o que chamamos de soluções pessoais. Muitas das ações 
tomadas pelos grupos de “ação” têm sido ao longo destas linhas. 
As mulheres que fizeram aquela coisa antimulher no concurso 
Miss América foram aquelas que gritaram por ação sem teoria. 
As integrantes de um grupo querem estabelecer uma creche 
privada sem qualquer análise real do que poderia ser feito para 
melhorar a situação para as garotinhas, e muito menos qualquer 
análise de como essa creche aceleraria a revolução (HANISCH, 
1969, p. 2-3). 

O que se caracterizava como habilidade feminina, por exemplo, foi ao 

mesmo tempo rechaçada por parte das mulheres que viam naqueles atos uma 

forma de submissão ao sistema patriarcal; outras viam como um lugar de fuga, 

onde se subvertia o lugar de opressão num lugar de força criativa. 

Em relação ao bordado, as feministas da época foram descritas 
como rejeitando e desprezando artesanato e habilidades 
tradicionais das mulheres. A ambivalência que experimentamos 
em relação ao bordado - nossa compreensão do meio como 
instrumento de opressão e importante fonte de satisfação 
criativa - foi repetidamente deturpada como uma condenação 
geral. Aparentemente, demos as habilidades de arte doméstica 
das mulheres. A feminista foi representada como odiosa, triste, 
feia e desprovida de humor (PARKER, 2010, p. XII). 

Juntamente a esse momento a arte, nos aspectos sociais, políticos e 

formais foi amplamente discutida e contestada. “Em 1971, Linda Nochlin 

publicou um artigo que se converteu em uma chave para o feminismo em arte: 

Why have there been no great women artists?”69 (HOLLANDA, 2006, p. 150). 

Para Nochlin, essa revisão da história tem seus aspectos positivos: resgatar a 

figuras de mulheres artistas era um esforço válido, mas não respondia 

diretamente à questão de não haver mulheres artistas. Essa leitura do lugar 

social da mulher, se estudado fosse, responderia à questão das mulheres 

                                                           
69 “Por que não houve grandes mulheres artistas”? (tradução nossa). 
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artistas e ampliaria o diálogo para novos rumos para o feminismo nas artes. No 

artigo de Linda Nochlin, o que nos é mais latente, mesmo entendendo o tempo 

em que o mesmo foi escrito, é esta passagem “A linguagem da arte, 

materialmente incorporada em tinta, linha sobre tela ou papel, na pedra, ou barro, 

plástico ou metal nunca é uma história dramática ou um sussurro confidencial” 

(NOCHLIN, 1971, p. 7). Ela se referia à leitura de algumas feministas que 

ligavam erroneamente uma suposta feminilidade nos trabalhos das artistas, 

defendendo que a arte feita por essas mulheres não obrigatoriamente trazia o 

feminino. O que vemos é que Linda estava certa em partes, por tentar não 

generalizar as criações de mulheres, mas o que nos foi tocante era dizer que a 

matéria nunca teria uma ligação dramática e confidencial com as intenções da 

artista, o que na arte contemporânea passou a ser mais identificável do que nas 

obras que Linda citou em seu importante artigo.  

 Miriam Schapiro, uma das pioneiras na arte feminista, trouxe através do 

seu trabalho essas indagações e teve, por isso, um papel importantíssimo no 

questionamento do espaço feminino nas artes, sobretudo trazendo à disputa 

discursiva o imaginário do universo tido como de elementos exclusivamente 

femininos, como o espaço da casa e o uso de materiais têxteis. Criou, junto com 

Judy Chicago, o “Feminist Art Program”, na Califórnia dos anos 1970, exercendo 

papel decisivo na difusão dos princípios da teoria feminista, dado que “tal 

programa de estudos permitiu a inserção e o desenvolvimento do pensamento 

feminista dentro da academia americana e oficializou o pensamento de teóricas 

feministas com a produção artística” (TRIZOLI, 2008, p. 5).  

Vimos que no Renascimento o lugar social da mulher era inferiorizado, 

invisibilizado diante da hierarquização comum à época, e que seu trabalho não 

era reconhecido como profissão, não sendo, por isso, remunerado. As 

“habilidades” conferidas às mulheres, como o bordado, a tapeçaria, a tecelagem, 

eram realizadas sem o status de “arte” ou de criação. Tornavam-se mulheres 

“ideais”, “habilidosas”, “prendadas”, aquelas que dominassem as práticas têxteis, 

e esperava-se que a função de seus produtos fosse voltada exclusivamente ao 

espaço da casa, para servir à família. Ensinadas em conventos, ou por damas, 

as práticas têxteis em geral eram usadas como forma de doutrinar e “moralizar” 

as mulheres, diante do seu papel arcaico e exemplar na formação de uma família 

idealmente harmoniosa. 
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Dominando e ofuscando outras modalidades artísticas, toda essa 

classificação histórica começa a ser questionada somente através dos esforços 

das vanguardas modernas. Segundo Michel Archer (2001, p. 1), “As colagens 

cubistas e outras, a performance futurista e os eventos dadaístas já haviam 

começado a desafiar esse singelo ‘duopólio’ [...]” da pintura/escultura”. Por conta 

do caráter contestador e ideologizado dos debates acontecidos anos 1960, 

período convencionado como de início da arte contemporânea, toda uma 

estrutura da concepção de arte num conceito moderno de definição foi posta à 

prova, bem como a já citada classificação de Vasari entre as “grandes artes” e 

“as artes menores”, tornando essa classificação obsoleta. Mas só com as 

indagações do Movimento Feminista de 1970 essa hierarquia é contextualizada 

e é atribuído um locus de maior relevância ao lugar social da mulher nas artes. 

A arte é concebida como produto social, daí a importância da sua 

contextualização no quadro complexo das produções da vontade humana. Por 

isso, podemos depreender uma série de conclusões acerca dos interstícios que 

produzem valor cultural de longo prazo, como é manifestamente o caso do lugar 

das mulheres na história da arte. 

No século XX, contudo, “os grupos exigiam, entre outras coisas, a 

alteração dos modos de organização daquelas sociedades [pós Segunda Guerra 

Mundial], para que passem a ocupar lugares privilegiados” (HALL apud 

MATTOS, 2014, p. 71).  

Figura 15: Anonymous Was a Women 

 
Anonymous Was a Women, 1977 – Miriam Schapiro. 

Fonte: http://www.modefica.com.br/arte-e-genero-o-papel-dos-texteis-para-as-mulheres-das-

artes/#.WiYC0tKnGUk. 
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Miriam Schapiro, a quem nos referimos anteriormente por sua produção 

crítica, trouxe também ao seu trabalho artístico os primeiros movimentos de 

legitimação das produções têxteis feitas por mulheres como objetos artísticos. 

Comenta Simioni: 

Em “Anonymous Was a Woman”, Schapiro escolheu uma série 
de modalidades tradicionalmente consideradas inferiores, por 
serem supostamente “femininas” e “domésticas”, tais como as 
toalhas de mesa, guardanapos e pequenos tecidos bordados, 
retirou-as de seus contextos apartados e inferiorizados, e exibiu-
as como objetos artísticos (2010, p. 10). 

Rozsika Parker, falando das diferenças entre as duas edições do seu livro, 

diz que quando ele foi escrito, em 1984, as questões feministas da Segunda 

Onda estavam em pleno vigor. A partir de lá, o conteúdo ganhou bem mais 

significados, pois: 

Ao endireitar a negligência das mulheres artistas e questionar a 
destruição das formas de arte associadas às mulheres - como o 
bordado - os historiadores feministas da arte e do artesanato 
revisaram muitas das premissas subjacentes à redação da 
História da Arte. A teoria e a história ganharam vida para nós e 
reuniram novos significados. A paixão e a vibração 
caracterizaram o trabalho de artistas e acadêmicos (PARKER, 
2010, p. XI). 

Em acordo com essa nova configuração pretendida pelo questionamento 

crítico moderno do panorama da arte, as linguagens visuais das artistas 

contemporâneas70 que manipulam ou trazem os têxteis71 às suas obras, ampliam 

substancialmente as possibilidades desses materiais e técnicas. Como 

exemplos, fazemos menção à pioneira em videoarte no Brasil, a artista Letícia 

Parente (1930-1991) que costurou com linha as palavras “Made In Brazil” na sola 

do próprio pé; a artista visual Karen DoloreZ que empreende intervenções 

urbanas utilizando a técnica do crochê, ou mesmo as instalações que exploram 

o potencial das linhas como Edith Derdyk. 

Com essa nova assunção do estado do discurso em relação às artes, 

houve a apropriação de algumas artistas, como forma de resistência e 

identidade, da produção têxtil. Utilizaram-se dessa particularidade que antes as 

                                                           
70 Artistas com produções a partir dos anos 1960. 
71 Encaradas aqui como artistas têxteis aquelas que utilizam em um ou em todos os seus 
trabalhos materiais como fios, tecidos, linhas, fibras, configurando uma relação com sua poética. 



84 
 

limitava e questionavam o seu valor para criar e se expressar com essa 

ferramenta potente da linguagem artística, ressaltando o caráter de resistência 

que o têxtil precisou empreender através dos dois últimos séculos. 

 

Figura 16: Marca Registrada 

 

Videoarte - Marca Registrada, 1975. Duração 8’ Letícia Parente. 
Fonte: https://performatus.net/estudos/leticia-parente/ 

 

Figura 17: Ceci n'est pas une artisanat 

 

Intervenção Urbana - Ceci n'est pas une artisanat, 2016. Karen DoloreZ. 
Reprodução Instagram - https://www.instagram.com/p/BIQcVfSAbEi/. 

 

Figura 18: Veloz 

 

Instalação – Veloz, 1998.  Edith Derdyk. 
Fonte: http://www.ideafixa.com/oldbutgold/quando-a-linha-toma-forma. 
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Através de um levantamento prévio, pudemos chegar aos nomes de 

brasileiras que em seus processos utilizam os materiais e as práticas têxteis com 

diferentes poéticas, como Simone Barreto, Leda Catunda, Rosana Palazyan, 

Rosana Paulino, Anna Maria Maiolino, Anna Bella Geiger, Sonia Gomes, entre 

outras.  

O uso do têxtil na arte é defendida aqui como tecido dessa resistência, já 

que a sua própria história denota um lugar menor; é, portanto, uma prática 

subversiva, quando feita por mulheres, pois os materiais, como vimos, sofreram 

e ainda sofrem com o significado pejorativo que o trabalho manual em geral 

carrega (neste caso, usando fios e tecidos), além de serem utilizados por 

mulheres que historicamente não detinham o reconhecimento artístico/criativo 

dessas práticas. Mesmo que as artistas supracitadas não indiquem terem 

pautado suas produções por questões feministas, elas, subvertem a linguagem 

têxtil que carrega só apenas por sua prática como meio de expressão. Pois “da 

mesma forma, as práticas masculinas são mais valorizadas e hierarquizadas em 

relação às femininas, o mundo privado sendo considerado de menor importância 

frente à esfera pública, no imaginário ocidental” (RAGO, 1998, p. 4).  

Antes dos anos 1980, algumas artistas contemporâneas traziam em sua 

poética questões femininas de forma mais imponente, como reação aos 

condicionamentos da época. Como nos conta Heloísa Buarque de Hollanda: 

No início dos anos 1960, 1970 e, de certa forma, na década de 
1980, muitas artistas mulheres batiam de frente, trabalhando 
diretamente com “ícones femininos”: sensualidade, corpo, 
maternidade, mutilações, traços geracionais. Hoje, com as 
demandas feministas já relativamente mais absorvidas pelo 
imaginário social, abre-se enfim, enorme espaço para as artistas 
mulheres interpretarem seu entorno à luz da apropriação crítica 
do que seria a sensibilidade feminina (BUARQUE DE 
HOLLANDA, 2006, p. 20). 

As questões de gênero se fazem cada vez mais presentes na vida e na 

arte. Na década de 1990, a abordagem do corpo, do desejo e da sexualidade da 

mulher tornou-se mais intenso (ZACCARA, 2012). Podíamos acrescentar aqui, 

portanto, a questão do uso de materiais têxteis, como no caso de Miriam 

Schapiro, a esses usos intencionais que remetem ao “fazer feminino”, como mote 

para enfrentar essa hegemonia hierárquica e classificatória. E, mais 

recentemente, o enfrentamento da violência de gênero, como em Rosana 
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Palazyan (1963), por exemplo, artista que traz denúncias em seus trabalhos 

usando bordado. “São cicatrizes de várias gerações de mulheres imprimindo sua 

história em lenços, camisolas, roupinhas de criança, fitas de cetim, rendas, 

sedas” (HOLLANDA, 2006, p. 153), ou mesmo em Rosana Paulino que, em sua 

série “Bastidores”, lida com o racismo e o machismo estrutural brasileiro, onde a 

costura da boca, testa, garganta e olhos das mulheres faz mais relação ao 

processo confuso, violento, de silenciamento e discriminatório que essas 

mulheres sofrem e remetem aos castigos e torturas que as negras escravizadas 

sofreram. 

 O uso dessas linguagens, vale acrescentar, com o estouro das 

indagações da arte contemporânea, foi amplamente pluralizado. Nos trabalhos 

da artista paraibana Cristina Carvalho, por exemplo, o uso de materiais têxteis 

foi incorporado a linguagens como: instalação, performance e desenho. Cristina 

Carvalho amplia com o seu trabalho artístico, o universo de possibilidades e 

reinvenções de usos do bordado, e dos materiais têxteis em geral.  

O filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) nos fala de resistência em sua série 

“Abecedário”: “E o que é resistir? Criar é resistir…”. Ele defende a criação como 

resistência política: “A arte é a produção dessas exagerações. Só a sua 

existência já é uma resistência”.72 A arte, neste caso, surge como um indicador 

de resistência, quando condicionamos o olhar para as práticas artísticas 

utilizadas por mulheres. Esta asserção soma-se à já exposta invisibilidade e 

condição de minoria das mulheres no campo das artes visuais; assim, as 

mulheres que utilizam do têxtil (material e/ou técnicas) em seus processos como 

forma de expressão, por si só, já subvertem dois espaços hegemônicos: o do 

homem como produtor de artes, e do status do que foi considerado por anos 

como “arte maior” (escultura/pintura). Confeccionando, logo, uma nova rede de 

sentidos à “habilidade” do fazer das práticas artísticas têxteis, uma vez que esta 

torna-se ferramenta de transgressão. 

Mesmo com todos esses esforços, o cenário hoje dentro das instituições 

de ensino e legitimação das Artes Visuais no Brasil deixa a desejar, quando se 

trata do ensino das práticas têxteis. O repasse do conhecimento de técnicas 

como bordado, tapeçaria e tecelagem, dentre outras modalidades, é 

                                                           
72 Transcrição traduzida disponível em: https://razaoinadequada.com/2015/09/13/deleuze-r-de-
resistencia/. Acessado em: 13/06/2017. 
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intermediado através da tradição da oralidade, ou mesmo através de oficinas das 

especificidades dadas por artistas/artesãos de forma desvinculada da Academia. 

Hoje é quase obsoleto o ensino dentro de instituições religiosas (que visavam 

sempre às mulheres, onde a prática as tornasse mais habilidosas e “prendadas”).  

Compreendendo a contemporaneidade e suas complexas redes de 

criação, em que artistas refletem seu tempo, Cristina Carvalho empreendeu seus 

trabalhos utilizando materiais e técnicas têxteis. Sua poética nos faz pensar 

sobre esses códigos dominantes e estagnantes da arte branca e falocêntrica, 

transgredindo-os/subvertendo-os; tornando uma potência que antagoniza os 

preceitos fincados nesta arte hegemônica.  

Para Roszika Parker, Louise Bourgeois (1910-2011) “talvez [seja a] artista 

cujo trabalho tenha feito mais para restaurar o tecido e a costura em seu lugar 

dentro da ‘alta arte’” (PARKER, 2010, p. XVIII). Suas obras despertam as 

fagulhas de memórias e angústias de infância, bem como uma instigante 

abordagem acerca do corpo e da sexualidade, conectando a arte aos 

questionamentos feministas. 

Meu feminismo se expressa com um intenso interesse pelo que 
as mulheres fazem. Mas eu sou uma completa solitária. Não me 
ajuda a me associar com as pessoas, realmente não me ajuda. 
O que me ajuda é perceber minhas próprias deficiências e 
expressá-las (BOURGEOIS apud PARKER, 2010, p. XVIII). 

Louise fala aqui sobre seu papel artístico como pessoal, e que o 

feminismo adentra seu trabalho quando ela está falando de si. Artistas como 

Louise e Cristina levantam conteúdos feministas evidentes, sem que haja 

necessidade de se apropriar de bandeiras e lutar presencialmente em 

movimentos sociais.  A relevância do que trazem enquanto desdobramento de 

sua vida íntima está permeado de questões feministas. 

A presença de uma política dos sexos na obra de Bourgeois só 
pode ser observada retrospectivamente, à luz das mais recentes 
pesquisas de orientação feminista sobre as noções de 
diferenças socialmente traçadas e o gradual reconhecimento da 
contribuição de Bourgeois para a arte, criando uma obra notável 
por seu conteúdo pessoal, associativo, autobiográfico e 
emocional (CHADWICK apud LAURENTIS, 2015, p. 324). 
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Louise exemplifica também como uma artista contemporânea pode se 

utilizar de um amplo espectro de materiais e linguagens como meio de 

expressão. A sua familiaridade com os têxteis veio da proximidade do universo 

de trabalho de seu pai (e de sua mãe), que tinha uma fábrica de reforma e 

confecção de tapetes. Na obra “Aranha”, por exemplo, mesmo que não se use 

materiais têxteis em si, a artista faz a conexão entre o feminino, o feminismo, os 

têxteis e a arte contemporânea, porque quis se remeter à mãe, tapeceira que 

“trabalhava” invisibilizada na fábrica de tapetes de seu pai, e utiliza o símbolo da 

mitológico Aracne, já citada aqui.73 Como nos conta Cinthia Santana no texto74 

Mulheres Nas Artes: A História De Louise Bourgeois, A Mulher Aranha, E Sua 

Relação Implícita Com O Feminismo: 

Louise resgata fortemente sua herança com a tapeçaria, e a 
familiaridade têxtil, usando tecidos e costura para confeccionar 
massas corpóreas carregadas de significado e memórias 
também traduzidas em bordados com frases que se tornaram 
jargões da sua obra. [...] A grande aranha faz alusão à força da 
mãe e representa toda a admiração que Louise tinha por ela. 
“[…] minha melhor amiga era minha mãe e ela era decidida, 
inteligente, paciente, tranquilizadora, racional, encantadora, 
sutil, indispensável, arrumada e útil como uma aranha”. Esta 
metáfora faz ainda mais sentido porque sua mãe, assim como a 
aranha, trabalhava na restauração da tapeçaria da família, 
trabalho que exigia um grande domínio e cuidado, além de 
criação e proteção. (2015, on-line). 

Podemos trazer um leque cheio de referências de artistas que 

fomentaram/fomentam essa linha narrativa entre gênero, técnica e materialidade 

têxtil em seus processos criativos. São muitas as obras e as poéticas de artistas 

que passaram a caminhar por esse universo. 

A artista americana Sabrina Gschwandtner (1977), contemporânea de 

Cristina Carvalho, também traz através de vários materiais, objetos e meios 

(fotografias, filmes, vídeos, textos) a ligação entre o movimento feminista e 

os têxteis, de forma “menos implícita”. Ela trabalha produzindo o quilt75 com os 

                                                           
73 Nota de rodapé n° 59. 
74 Disponível em: https://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-a-historia-de-louise-
borgeois-a-mulher-aranha-e-sua-relacao-implicita-com-o-feminismo/#.XFS_O1VKjIV Acesso em 
10/05/2018. 
75 O quilt é um tipo de colcha que é tradicionalmente feita nos Estados Unidos. Geralmente feitas 
por mulheres e crianças de algumas comunidades americanas (em algumas era possível 
observar a presença de homens fazendo as peças), eram feitas para eventos importantes como 
o casamento. 

https://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-a-historia-de-louise-borgeois-a-mulher-aranha-e-sua-relacao-implicita-com-o-feminismo/
https://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-a-historia-de-louise-borgeois-a-mulher-aranha-e-sua-relacao-implicita-com-o-feminismo/
https://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-a-historia-de-louise-borgeois-a-mulher-aranha-e-sua-relacao-implicita-com-o-feminismo/#.XFS_O1VKjIV
https://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-a-historia-de-louise-borgeois-a-mulher-aranha-e-sua-relacao-implicita-com-o-feminismo/#.XFS_O1VKjIV
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filmes de documentários feministas e de imagens de mulheres exercendo o 

crochê, o tricô, o tingimento têxtil, dentre outras atividades, recriando os padrões 

dessa técnica tradicional.  

 

Figura 19: Aranha  

 
De Louise Bourgeois, 1996 - Escultura em Aço - Acervo permanente no MAM – SP. 

Foto: Marcos Mendes/ Estadão. 

 

 Figura 20: Camuflagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Sabrina Gschwandtner - Filme de 16 mm, fio de poliamida, tinta litográfica. 69,5 × 45 polegadas. Foto 
de Matt Suib, Greenhouse Media. 2012. 

Fonte: https://www.vice.com/en_us/article/8qv9ea/sabrina-gschwandtner. 
 

Na arte contemporânea, essa apreensão dos materiais, dos objetos 

cotidianos simbólicos servem também para ampliar e (des)construir as relações 

entre as produções artísticas e o feminino. 

Como é o caso da artista visual paraibana Raquel Stanick (1975), em sua 

série “Mortalha”, onde trouxe os elementos gráficos do crochê “para apontar a 
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opressão e o silenciamento impostos pela sociedade ao tornamo-nos 

mulheres”.76 

Figura 21: Série Mortalha, 2016 

   
 

   

 
 
1- Louise Ribeiro, 20; 2- Miliane Oliveira, 31; 3- Patrícia Rodrigues Lima, 44; 4- Kelly Gisele da Silva, 15; 
5- Dharma de Andrade Vilas Boas Barbosa, 14; 6- Luiza Brunet, 54; 7- Josilene Ferreira de Araújo, 24. 

Esferográfica s/ Kraft. 20x20. 2016 - Fonte: https://mortalharaquelstanick.blogspot.com/ 

 
Cada trabalho é intitulado com o nome de mulheres vítimas do feminicídio 

ou de violência doméstica. Percebamos que para a artista não foi preciso fazer 

as peças de crochê ou mesmo trabalhar com os materiais têxteis para trazer o 

têxtil como ponte de ligação ao feminino, já que ela faz desenhos com 

esferográfica sobre o kraft, denunciando em meio a uma obra política a questão 

da violência contra mulher.  

Como Raquel Stanick, outro conterrâneo de Cristina Carvalho que divaga 

sobre essas práticas e materiais é o coletivo “Crochê de Rua”, formado por Silvia 

                                                           
76 Trecho retirado do Blog da artista. Disponível em:  https://mortalharaquelstanick.blogspot.com/. 
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Maria, Mariana Teixeira, Akene Shionara e Bruna Ortholan. Atua no Estado (e 

fora dele) trazendo o crochê como processo de criação e unindo-o ao discurso 

de apropriação do espaço urbano. “A associação histórica entre bordados, 

coletividade e protesto político é evidente no recente movimento mundial do 

Craftivism. O termo foi cunhado em 2003 pela Betsy Greer para designar 

trabalhos que combinam artesanato e ativismo” (PARKER, 2010, p. XVII) Essa 

relação entre ocupação dos espaços públicos e têxteis é tratada desde 2005 por 

um movimento chamado Yarn Bombing, iniciado pela artista têxtil americana 

Magda Sayeg, transformando as paisagens e mobiliários urbanos em suportes 

que recebem peças de crochê e tricô nos Estados Unidos.  

 

Figura 22: Coletivo “Crochê de Rua” 

 
Intervenção Urbana -2015. 

http://www.paraibacriativa.com.br/artista/croche-de-rua/. 
 

Martinho Patrício (1964), é outro conterrâneo de Cristina Carvalho, que 

utiliza em muitas de suas obras o tecido como matéria principal; destacamos sua 

obra intitulada Máscara 1, onde o artista constrói com fuxico - um tipo de 

artesanato muito comum no Nordeste do Brasil, uma imagem de uma aranha.77  

                                                           
77 O artista, em 2003, retoma a utilização do fuxico com essa mesma padronagem de cor 
(padronagem branca e o miolo em vermelho) na criação da série Rosário.   
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Figura 23: Máscara 1, 2001 

 
Martinho Patrício - Técnica: cetim. Dimensão 1,5 m x 1,44 m. 

Foto de Valquiria Farias - http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra36287/mascara-1 
 

Com as reverberações do feminismo e a ampliação da discussão acerca 

do conceito de gênero, os homens artistas contemporâneos também se utilizam 

das temáticas consideradas historicamente com uma aura feminina, do 

“delicado”, do “frágil”, do espaço da casa; a matéria, a técnica, e os objetos 

passam a ser inerentes à questão da identidade/ subjetividade de cada artista. 

Com pós-estruturalismo essas relações são dissolvidas.    

[...] em se considerando os “estudos da mulher”, esta não 
deveria ser pensada como uma essência biológica pré-
determinada, anterior à História, mas como uma identidade 
construída social e culturalmente no jogo das relações sociais e 
sexuais, pelas práticas disciplinadoras e pelos 
discursos/saberes instituintes. Como se vê, a categoria do 
gênero encontrou aqui um terreno absolutamente favorável para 
ser abrigada, já que desnaturaliza as identidades sexuais e 
postula a dimensão relacional do movimento constitutivo 
das diferenças sexuais (RAGO, 1998, p. 5; grifo nosso). 

Como mostramos, as relações do “fazer feminino” e das práticas e/ou da 

materialidade têxtil estão intrinsecamente ligadas ao papel social da mulher em 

determinada cultura/tempo. Mas não só nas relações de gênero envoltas no 

universo têxtil estavam empregadas as noções de hierarquização e sexismo das 
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práticas. O ambiente da arte que está sendo agora desconstruído e combatido 

abordava: 

O artista homem é tratado como um gênio, por expressar 
sentimentos que são tradicionalmente considerados femininos. 
Ele constrói um mundo no qual o homem é transformado em 
herói por demonstrar sensibilidades femininas; e o feminino é 
reduzido a um papel insípido e subordinado [...]. As mulheres 
burguesas cujo comportamento lembra o dos gênios masculinos 
são consideradas histéricas [...]. A arte, tanto na prática quanto 
no conteúdo, depende do gênero e da classe (HOME, 2004, p. 
14). 

Percebemos aqui esse indício como uma dimensão relacional, por um 

prisma dos estudos de gênero. No Brasil, os trabalhos de artistas como Leonilson 

trazem em sua poética o bordado, o estudo e apresentação de tecidos, conforme 

nos diz Lopes:78  

O resgate da subjetividade foi um exercício empreendido por 
muitos artistas da Geração 80. Ela pontua quase toda a obra de 
Leonilson. Em seus trabalhos, o artista trata de algumas 
questões próprias, como o discurso amoroso e as figuras do 
romantismo, a representação da doença e o uso da biografia 
(2011, p. 65). 

O bordado, usado por Leonilson, sugere não só a dubiedade (feminino x 

masculino) com que ele empreendia as suas obras, mas a “atividade feminina” 

era por ele utilizada como meio, como divagação. A procura por novos objetos e 

formas reconfiguraram o cenário das artes visuais nos anos 1980, no Brasil, 

bebendo ainda no que fora iniciado nos 1960, refletindo sobre o objeto, a linha, 

o bordado como uma forma de causar sensações e trazer consigo sua potência 

imagética. Tomando o discurso dicotômico (delicado e ferino), Leonilson foi 

trabalhando em sua poética. No filme de Carlos Nader “A Paixão de JL”, onde é 

trazido parte dos relatos deixados por Leonilson (visando a que se tornassem 

um livro sobre sua biografia), o artista deixa-nos claro sua homossexualidade, 

sua solidão, seu dia-a-dia. No que diz respeito às questões de gênero, seria 

possível somente a Leonilson se utilizar dessas práticas têxteis por ser 

homossexual? Justamente por justificar a carga de uma conotação da questão 

do feminino contida nessas práticas, entendemos que a desconstrução dessa 

                                                           
78 “Leonilson Bordado com Expressão” de Renata Perim Albuquerque Lopes. Disponível em: 
http://periodicos.ufes.br/colartes/article/viewFile/7733/5433 Acesso em 11/03/2018. 
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carga identitária deve ser feita por estarmos alicerçados no viés das questões 

pós-estruturalista na leitura dessas vertentes. Ou seja, aquelas que “questionam 

a universalidade do sujeito humano (masculino ou feminino) acentuando as 

divergências, revelando a convivência de múltiplas orientações e dando voz às 

minorias sexuais” (FERREIRA apud VICENTE, 2013, p. 74).  Ainda com a leitura 

de Lopes:79 

[...] a obra O que você desejar, o que você quiser, estou aqui, 
pronto para servi-lo, 1991 (bordado s/ voile, 132 x 42,5 cm), onde 
Leonilson borda a mesma frase na barra de um vestido branco 
de noiva. A própria imagem do vestido já existe repleta de 
significados: romance, desejo, sonho, servidão. A frase entra 
como se estivesse ferindo o tecido – frágil e singelo – para 
ressignificá-lo. (2011, p. 69). 

   
Cristina Carvalho, em Carta 5575 (2006), traz em sua instalação um 

vestido de noiva bordado com poemas de carta de amor - podendo ser aqui 

interpretada ao cruzarmos com a obra de Leonilson, ambos artistas trazem o 

bordado, a linha como material de expressão/experimentação, sobre suas 

subjetividades, e a obra de ambos é autobiográfica. O bordado age como “objeto 

de curiosidade”, como o chama Leonilson: 

Em uma página de caderno do artista com data de 1993, 
Leonilson escreve: “[...] não sei o que fazer com um espaço 
enorme vazio / eu seu sei o que um espaço enorme vazio / o que 
faço são objetos de curiosidade / observar é dar chance a minha 

curiosidade [...]” (LOPES, 2011, p. 72). 

Leonilson refletiu também sobre a importância da exposição de Arthur 

Bispo do Rosário, que também traz bordados em sua obra. Citado no texto de 

Ana Paula Simioni,80 o artista diz:  

“[...] acho que a exposição do Bispo era o que a gente precisava 
desde a época do Hélio Oiticica. Depois que ele fez os 
parangolés e depois das máscaras da Lygia Clarck, a criação se 
voltou para o feio. Nos anos 60, não podia ter nada bonito. A 
partir de 1965, mais ou menos, não tinha pintura, tudo era 
cerebral. [...] O que ficou foi uma produção racional. Não digo 
que tivesse menos força, mas como tinha que esconder, a 
poesia ficou guardada” (2010, p. 20). 

                                                           
79 Idem 65. 
80 A entrevista de Leonilson, em 1992, ao comentar a contraposição dos trabalhos de sua 
geração, “poéticos” em relação à arte “cerebral” da década de 60. Trecho disponível no artigo 
“Bordado e Trangressão: questões de gênero na arte de Rosana Paulino e Rosana Palazyan”, 
de Ana Paula Simioni. 
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Para tratar do julgamento sobre a apreensão das práticas têxteis feitas 

por homens, me parece interessante dizer que a escolha dos materiais pelos 

artistas pode ou não ter uma ligação direta ao histórico fazer feminino que a eles 

estão implicadas, e isto também vale para as artistas mulheres. “Na década de 

70, os artistas que trocavam seus pincéis por uma agulha e fio estavam fazendo 

uma declaração feminista. Hoje, como homens e mulheres enchem galerias com 

escultura de crochê e tela costurada, o gesto não é tão específico” 

(ROSENBERG apud PARKER, 2010, p. XIII). A escolha da materialidade deve 

ser estudada conforme aprofundamento das visões sob de cada artista, e por 

vezes de cada obra, sabendo-se que as(os) artistas contemporâneas(os) podem 

utilizar de várias linguagens visuais e materiais têxteis em suas obras. 

O que nos causa curiosidade aqui é como se deu a escolha da artista 

Cristina Carvalho pelos processos e materiais têxteis, mas não nos causa 

estranhamento o seu uso por Cristina Carvalho, uma vez que foi escolhido por 

uma artista mulher. Já quando os artistas são homens a curiosidade existe. Há 

um estranhamento quando homens fazem uso dessas práticas. Na pesquisa 

MANTO DA APRESENTAÇÃO: O corpo ritualístico, narrativo e alegórico de 

Arthur Bispo do Rosário de Larissa Uchôa diz: 

Bispo era um sujeito de aparência rudimentar, possuía um 
grande porte físico, foi boxeador e marinheiro e, por isto gera-
nos estranhamento a sua escolha por uma técnica tão 
minuciosa, que exige paciência, esmero e dedicação. É 
intrigante pensarmos a delicadeza do bordado e a rudeza da 
luta, a fusão de duas práticas extremamente antagônicas. (2016, 
p. 47). 

 Nos causa esse estranhamento saber que João Cândido, também 

marinheiro, e líder da Revolta da Chibata (RJ - 1910), bordava? João Murilo de 

Carvalho em seu artigo Os Bordados de João Cândido, nos deixa evidente que 

o João Cândido, conhecido pela robustez, nunca trouxe à sua narrativa o fato de 

bordar muito. João Murilo concluiu que era por receio do “preconceito social que 

considerava a atividade de bordar própria de mulher”.81 Virgulino Ferreira da 

Silva, o “Lampião”, cangaceiro mais temido e reverenciado, também bordava,82 

                                                           
81 João Murilo de Carvalho em Os Bordados de João Cândido, p. 74, 1995. Artigo disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v2n2/a05v2n2.pdf Acesso em 20/07/2018. 
82 Seu biógrafo Frederico Bezerra Maciel e o historiador Câmara Cascudo afirmam que a autoria 
da música “Mulher Rendeira” é de Lampião. 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v2n2/a05v2n2.pdf
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e customizava suas vestes para não se parecer com os seus. “Antes de costurar, 

ele pegava um papel pardo e desenhava, depois levava o papel para a máquina 

Singer e cobria o tecido. Ele não era apenas o executor do bordado. Era também 

o estilista”, afirma83 o historiador Frederico Pernambucano de Mello, escritor do 

livro Estrelas de Couro – A Estética do Cangaço. Como vemos, a desconstrução 

dada a esse viés é ainda mais urgente por trazer um caráter implícito de 

feminilidade e delicadeza em que essas práticas, técnicas, e materiais estão 

inseridas. 

  Outra questão inerente ao têxtil na contemporaneidade diz respeito às 

exposições que tratam do têxtil: “Nos anos 60, com o amadurecimento dos 

ateliês criados na década anterior e com a formação de muitos outros, o Brasil 

reconheceu uma verdadeira eclosão do movimento têxtil” (CÁURIO, 1985, p. 

118). Existia no Brasil uma diversidade de exposições das quais o uso desses 

elementos uniam as obras dos artistas, como a Trienal de Tapeçaria e os 

Eventos têxteis itinerantes, estaduais (como a Panorama da Moderna Tapeçaria 

em Minas) ou regionais pelo Brasil; estes foram se consolidando e assim 

servindo de espaço para a fruição da arte têxtil feita no Brasil. De instalações a 

peças murais, de macramês a fibras vegetais, esses trabalhos foram 

dinamizando e ampliando em formas a linguagem têxtil brasileira. Mais 

recentemente, com o olhar voltado para essas conformações entre o discurso 

contemporâneo e as múltiplas formas de se expressar através dos têxteis, ou do 

conceito dos têxteis, aconteceu em 2017, na Caixa Cultural de São Paulo, a 

exposição “Aquilo que nos une”, sob a curadoria de Isabel Sanson Portella, na 

qual foram expostas 40 obras, reunindo os trabalhos de 28 artistas84 homens e 

mulheres que usam/usavam/usaram a linha como matéria real ou simbólica os 

unindo na criação de sentidos. “O linho e o algodão, a fotografia, o vídeo, a chapa 

de metal, a madeira, o plástico, o gesso e o cristal conferem firmeza à narrativa, 

amarram questões e histórias que são de todos, mas que cada artista 

                                                           
83 Disponível em https://modaparahomens.com.br/lampiao-cangaceiro-e-estilista-sabia-dessa/ 
Acesso em 12/03/2018. 
84 Adriana Varejão, Adrianna Eu, Anna Bella Geiger, Ana Linnemann, Bispo do Rosário, Ana 
Miguel, Carolina Ponte, Caroline Valansi, Clarisse Tarran, Claudia Hersz, Elisa Castro, 
Emmanuel Nassar, Jozias Benedicto, Leonilson, Letícia Parente, Marcos Chaves, Nazareno, 
Nazareth Pacheco, Renato Bezerra de Mello, Rodrigo Mogiz, Rosana Palazyan, Sonia Gomes, 
Tunga, Ursula Tautz, Vera Bernardes e Waltercio Caldas. 
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desenvolve na sua linguagem única”, disse Margareth Imbroisi ao site85 História 

das Artes, e completou a curadora: 

O que todos esses artistas fazem é produção de imagem, de 
signos e de linguagem. Esta exposição reflete uma linha de 
pesquisa estética contemporânea – a junção da arte e da 
manufatura. São fios que conduzem histórias e narrativas 
visuais, bordados que constituem estratégias, jogos de dilemas 
e tragédias, de almas e de fissuras. Os artistas convertem o 
desenho em bordado e a costura em fio condutor de ideias. 
Agulha e linha são os elementos deflagradores de imagens 
conferindo espessura de sentido ao imaginário (2017, online). 

Na série “Memórias Inventadas em Costuras Simples”, a artista Caroline 

Valansi, que participou da exposição “Aquilo que nos une”, trabalha com linha de 

costura vermelha em cima de fotografias. A artista e outros que participaram da 

exposição não obrigatoriamente têm suas obras e poéticas ligadas diretamente 

aos têxteis, ou às técnicas têxteis. Da mesma forma é Cristina Carvalho, que traz 

outros tipos de objetos e técnicas nos seus processos de criação.  

 

Figura 22: Rede de Caroline Valansi exposta em “Aquilo que nos une” 

 
Rede – Caroline Valansi, (2006-2009)130 x 78 cm. 

Fotografia. Impressão jato de tinta sobre papel de algodão. 
Fonte: http://carolinevalansi.com.br/2009-2006-Memorias-Inventadas-em-Costuras-Simples-Invented-

Memories. 
 

 Também em 2017, a exposição coletiva “No Rastro do Caracol”, sob 

curadoria da artista paraibana Renata Cabral, trouxe obras de artistas que 

trabalham com bordado contemporâneo. Fizeram parte da exposição as 

paraibanas Cristina Carvalho, Michele Almeida, e Luiziane Lemos; as 

                                                           
85 Matéria disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/exposicao-
aquilo-que-nos-une-na-caixa-cultural-de-sao-paulo/ Acesso em 2/09/2017. 
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pernambucanas Clarissa Machado e esta pesquisadora; e de São Paulo: Léa 

Picelli e Andrea Lourenço. A exposição aconteceu no Jardim Mariah, em Cabo 

Branco – João Pessoa. Com o objetivo de “levar ao público obras que destacam 

a reinvenção do bordado, manifestação tão tradicional, surgida na pré-história e 

reconhecida como uma das primeiras manifestações das artes plásticas”, como 

disse a curadora.86 

Figura 23: Divulgação da exposição No Rastro do Caracol. 

 

Fonte:http://andrealourenco-sexofagia.blogspot.com/2018/02/no-rastro-do-caracol.html. 

  

 Há, sem dúvida, o esforço dos espaços expositivos, curadores e balizados 

em reparar a invisibilidade a que as mulheres estão sujeitas, pela valorização da 

temática do bordado contemporâneo, como vimos na exposição acima citada. 

As relações entre arte e gênero foram ampliadas, assim como as relações entre 

arte e minorias em representatividade. Mas, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido para que esses espaços apreendam as reinvidicações desses grupos 

sociais. Na resenha de Ana Paula Simioni “A difícil arte de expor mulheres 

                                                           
86 Em entrevista para o Jornal 2° caderno. Disponível em: http://andrealourenco-
sexofagia.blogspot.com/2018/02/no-rastro-do-caracol.html Acesso em: 28/01/2019. 

http://andrealourenco-sexofagia.blogspot.com/2018/02/no-rastro-do-caracol.html
http://andrealourenco-sexofagia.blogspot.com/2018/02/no-rastro-do-caracol.html
http://andrealourenco-sexofagia.blogspot.com/2018/02/no-rastro-do-caracol.html
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artistas” é destacado o acesso a esse campo de legitimação que as mulheres 

estão galgando. Mas a autora salienta que esses espaços expositivos, também 

baseados em artigos como o de Linda Nochlin, procuraram resolver essa 

questão histórica, mas que: 

[...] a fim de dar visibilidade às mulheres artistas optou-se [se 
referindo a exposição Elles, em 2009, que aconteceu no Musée 
National d´Art Moderne, mais conhecido como Centre Georges 
Pompidou] por autonomizá-las em função de algo em comum, 
seu pertencimento ao mesmo “sexo”, com isso não se incorre no 
perigo de suscitar a falaciosa crença na existência de uma 
sensibilidade, uma plástica, um espírito comum a todas? Ou, em 
outros termos, se estaria revisitando o fantasma de uma “arte 
feminina”? (SIMIONI, 2011, p. 378). 
 
Expor as obras de artistas mulheres, por tanto tempo 
negligenciadas pelas instituições, é uma real contribuição para a 
revisão da historiografia da arte dominante, mostrando um 
notável avanço das instituições. Fomentar a discussão pública 
sobre tais temas, bem como gerar um catálogo com textos de 
alto calibre é também uma postura muito bem vinda, 
contribuindo para o adensamento do campo de pesquisas e 
reflexões em história da arte na contemporaneidade, algo que 
poderia ser replicado em outros eventos semelhantes, inclusive 
no Brasil (SIMIONI, 2011, p. 387). 

Considerando o que disse Ana Paula Simoni no trecho acima, trazemos 

dois exemplos de exposições coletivas que trouxeram além de mulheres artistas 

um grande  e importante material teórico sobre o tema. A exposição “Manobras 

Radicais”,87 de 2006 com a curadoria de Heloísa Buarque de Holanda e Paulo 

Herkenhoff e “Mulheres Radicais: arte latino americana, 1960-1985”,88 de 2018, 

                                                           
87 Participaram as artistas: Adriana Varejão, Amelia Toledo, Ana Maria Tavares, Ana Miguel, Ana 
Vitória Mussi, Anita Malfatti, Anna Bella Geiger, Anna Letycia, Anna Maria Maiolino, Beatriz 
Milhazes, Brígida Baltar, Carmela Gross, Claudia Andujar, Cristina Salgado, Eliane Prolik, Elida 
Tessler, Elisa de Magalhães, Ester Grinspum, Fayga Ostrower, Fernanda Gomes, Iole de Freitas, 
Jac Leirner, Karin Lambrecht, Karin Schneider, Katie van Scherpenberg, Leda Catunda, Lena 
Bergstein, Lenora de Barros, Letícia Parente, Lia Menna Barreto, Lise Lobato, Lygia Clark, Lygia 
Pape, Márcia X, Márcia Xavier, Maria Bonomi, Marilá Dardot, Mira Schendel, Nailana Thiely, 
Nazareth Pacheco, Niura Bellavinha,Paula Sampaio, Paula Trope, Regina Silveira, Renina Katz, 
Rivane Neuenschwander, Rochelle Costi, Rosana Palazyan, Rosana Paulino, Rosângela Rennó, 
Sandra Cinto, Sonia Andrade,Tarsila do Amaral, Tatiana Grinberg, Thereza Miranda, Tomie 
Ohtake, Walda Marques, Wanda Pimentel Zélia Salgado. 
88 Participaram as artistas - Argentina: Maria Luisa Bemberg (1922–1995); Delia Cancela (1940); 
Graciela Carnevale (1942); Diana Dowek (1942); Graciela Gutiérrez Marx (1945); Narcisa Hirsch 
(Germany, 1928); Ana Kamien and Marilú Marini (1935 and 1954); Lea Lublin (Poland, 1929–
1999); Liliana Maresca (1951–1994); Marta Minujín (1943); Marie Orensanz (1936;) Margarita 
Paksa (1933); Liliana Porter (1941); Dalila Puzzovio (1943); Marcia Schvartz (1955). Brasil: Mara 
Alvares (1948); Claudia Andujar (Suíça, 1931); Martha Araújo (1943); Vera Chaves Barcellos 
(1938); Lygia Clark (1920–1988); Analívia Cordeiro (1954); Liliane Dardot (1946); Lenora de 
Barros (1953); Yolanda Freyre (1940); Iole de Freitas (1945); Anna Bella Geiger (1933); Carmela 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa17507/adriana-varejao
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9129/amelia-toledo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10078/ana-maria-tavares
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9683/ana-miguel
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20287/ana-vitoria-mussi
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20287/ana-vitoria-mussi
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8938/anita-malfatti
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa296/anna-bella-geiger
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5517/anna-letycia
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9539/anna-maria-maiolino
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9441/beatriz-milhazes
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9441/beatriz-milhazes
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa17557/brigida-baltar
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8666/carmela-gross
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18847/claudia-andujar
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8551/cristina-salgado
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9614/eliane-prolik
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10085/elida-tessler
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10085/elida-tessler
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa278015/elisa-de-magalhaes
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9101/ester-grinspum
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa435/fayga-ostrower
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10670/fernanda-gomes
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9002/iole-de-freitas
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9962/jac-leirner
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8515/karin-lambrecht
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa17695/karin-schneider
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa3819/katie-van-scherpenberg
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10215/leda-catunda
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10050/lena-bergstein
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10050/lena-bergstein
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109502/lenora-de-barros
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa216185/leticia-parente
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10795/lia-menna-barreto
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349776/lise-lobato
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1694/lygia-clark
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa950/lygia-pape
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa950/lygia-pape
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21592/marcia-x
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa219529/marcia-xavier
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8447/maria-bonomi
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa27116/marila-dardot
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2450/mira-schendel
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa373110/nailana-thiely
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10018/nazareth-pacheco
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10042/niura-bellavinha
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21417/paula-sampaio
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa216141/paula-trope
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8084/regina-silveira
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5505/renina-katz
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa19985/rivane-neuenschwander
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22077/rochelle-costi
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10675/rosana-palazyan
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa216153/rosana-paulino
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10376/rosangela-renno
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10461/sandra-cinto
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa216632/sonia-andrade
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa824/tarsila-do-amaral
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa238640/tatiana-grinberg
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9991/thereza-miranda
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4437/tomie-ohtake
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4437/tomie-ohtake
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa26828/walda-marques
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa19758/wanda-pimentel
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8487/zelia-salgado
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com curadoria de Andrea Giunta e Cecília Fajardo-Hill. Ambas exposições são 

fruto de uma vasta pesquisa sobre as mulheres artistas. Estas pesquisas foram 

posteriormente organizadas em livros-catálogos cruciais para entender a poética 

de cada artista participante. Os livros de mesmo nome das exposições são 

verdadeiros documentos históricos sobre a arte contemporânea. As exposições, 

sobretudo, também trouxeram trabalhos em diversas linguagens visuais 

abordando temas diversos (política, corpo, religião, cidade, ecologia, dentre 

outros).  

 Em 2018, aconteceu no Celeiro Espaço Criativo, em João Pessoa, a 

exposição “Femenina Arte”, onde participaram 26 artistas,89 incluindo Cristina 

Carvalho. Esta e “No Rastro do Caracol” foram as únicas exposições da qual a 

artista participou ao lado de somente artistas mulheres. Sob a curadoria da 

artista Lúcia Santos, buscou-se divulgar o trabalho dessas artistas e difundir a 

necessidade de visibilidade das produções, em diversas linguagens e 

                                                           
Gross (1946); Nelly Gutmacher (1941); Anna Maria Maiolino (Italy, 1942); Márcia X. (1959–2005); 
Wilma Martins (1934); Ana Vitória Umssi (1943); Lygia Pape (1927–2004); Letícia Parente 
(1930–1991); Wanda Pimentel (1943); Neide Sá (1940); Maria do Carmo Secco (1933); Regina 
Silveira (1939); Teresinha Soares (1927); Amelia Toledo (1926–2017); Celeida Tostes (1929–
1995); Regina Vater (1943); Chile: Gracia Barrios (1927); Sybil Brintrup and Magali Meneses 
(1954 and 1950); Roser Bru (Spain, 1923); Gloria Camiruaga (1941–2006); Luz Donoso (1921–
2008); Diamela Eltit (1949); Paz Errázuriz (1944); Virginia Errázuriz (1941); Lotty Rosenfeld 
(1943); Janet Toro (1963); Eugenia Vargas Pereira (1949); Cecilia Vicuña (1948). Colombia: 
Alicia Barney (1952); Delfina Bernal (1941); Feliza Bursztyn (1933–1982); María Teresa Cano 
(1960); Beatriz González (1938); Sonia Gutiérrez (1947); Karen Lamassonne (Estados Unidos, 
1954); Sandra Llano-Mejía (1951); Clemencia Lucena (1945–1983); María Evelia Marmolejo 
(1958); Sara Modiano (1951–2010); Rosa Navarro (1955); Patricia Restrepo (1954); Nirma 
Zárate (1936–1999). Costa Rica: Victoria Cabezas (Estados Unidos, 1950) Cuba: Ana Mendieta 
(1948–1985); Marta María Pérez (1959); Zilia Sánchez (1928). Estados Unidos: Judith F. Baca 
(1946); Barbara Carrasco (1955); Josely Carvalho (Brazil, 1942); Isabel Castro (Mexico, 1954); 
Ester Hernández (1944); Yolanda López (1942); María Martínez-Cañas (Cuba, 1960); Marta 
Moreno Vega (1942); Sylvia Palacios Whitman (Chile, 1941); Sophie Rivera (1938); Sylvia 
Salazar Simpson (1939); Patssi Valdez (1951). Guatemala: Margarita Azurdia (1931–1998). 
México:Yolanda Andrade (1950); Maris Bustamante (1949); Ximena Cuevas (1963); Lourdes 
Grobet (1940); Silvia Gruner (1959); Kati Horna (Hungary, 1912–2000); Graciela Iturbide (1942); 
Ana Victoria Jiménez (1941); Magali Lara (1956); Mónica Mayer (1954); Sarah Minter (1953–
2016); Polvo de Gallina Negra (ativo 1983–93); Carla Rippey (Estados Unidis, 1950); Jesusa 
Rodríguez (1955); Pola Weiss (1947–1990); Maria Eugenia Chellet (1948). Panamá: Sandra 
Eleta (1942) Paraguai: Olga Blinder (1921–2008); Margarita Morselli (1952). Peru: Teresa Burga 
(1935); Gloria Gómez-Sánchez (1921–2007); Victoria Santa Cruz (1922–2014). Porto Rico: Poli 
Marichal (1955); Frieda Medín (1949). Uruguai: Nelbia Romero (1938–2015); Teresa Trujillo 
(1937). Venezuela: Mercedes Elena González (1952); Margot Römer (1938–2005); Antonieta 
Sosa (Estados Unidos, 1940); Tecla Tofano (Itália, 1927–1995); Ani Villanueva (1954); Yeni y 
Nan (ativo 1977–86). 
89 Aída Assis, Ana Lúcia Pinto, Analice Uchôa, Célia Gondim, Célia Romeiro, Cristina Carvalho, 
Cristina Strapação, Denise Costa, Eliz Patrício, Evanice Santos, Fátima Queiroga, Georgia 
Cardoso, Jô Cortez, Juliana Alves, Ketma Amorim, Lili Brasileiro, Minna Miná, Raisse Herculano, 
Renata Cabral, Rose Catão, Sayonara Brasil, Socorro Moraes, Valéria Antunes e Zilena Neiva. 
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abordagens de artistas paraibanas. Ressaltando o obstáculo vencido por artistas 

mulheres nesta exposição, a artista Eliz Patrício fala da participação, ainda 

inferior, na produção e exposições de artistas mulheres no Estado:90 “As 

mulheres estão ocupando os espaços na cultura. Observo que ainda falta 

espaço. Basta ver que nas artes visuais, maioria das vezes, principalmente em 

editais a grande maioria são homens”. 

Acreditamos, sobretudo, analisando as exposições91 individuais (ao todo 

nove) e coletivas (ao todo trinta) que a artista Cristina Carvalho participou, até a 

entrega desta pesquisa, que há uma condição diferenciada a que vimos, o 

espaço para a artista nesses espaços culturais está se abrindo, mas, vemos que 

a artista ainda trouxe em sua fala92 um desapontamento quanto à recepção de 

seu trabalho em seu Estado natal. “Algumas vezes, sou bem recepcionada. Mas, 

como é de praxe, reflito sobre a frase: ‘Santo de casa não faz milagre!’”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Entrevista disponível no site: http://www.polemicaparaiba.com.br/entretenimento/feminina-
arte-exposicao-reune-mulheres-artistas-visuais-em-joao-pessoa/ Acesso em: 22/01/2018. 
91 A lista detalhada das exposições que Cristina Carvalho participou está no ANEXO A nesta 
pesquisa. 
92 Entrevista completa no Apêndice A – Roteiro de Preocupações 01. 

http://www.polemicaparaiba.com.br/entretenimento/feminina-arte-exposicao-reune-mulheres-artistas-visuais-em-joao-pessoa/
http://www.polemicaparaiba.com.br/entretenimento/feminina-arte-exposicao-reune-mulheres-artistas-visuais-em-joao-pessoa/
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3. ALINHAVO: O DEVIR EM CRISTINA CARVALHO 
 

Tudo flui e nada permanece, tudo dá forma 
e nada permanece fixo. 
Você não pode pisar duas vezes no 
mesmo rio, pois outras águas, e ainda 
outras, vão fluir. 
  
Heráclito 

 
Figura 24: Máquina de Costura a Manivela Envolvida em Fita de Cetim 

 
 

Produção da obra O Carvalho. 
Reprodução de foto do catálogo Verso e Reverso (orelha). 
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O conceito filosófico do devir recorre a ideia de mudança, de 

transformação, de fluidez. Fundado possivelmente no pensamento de Heráclito 

de Éfeso (séc VI a.C.) resgatado por filósofos pós-estruturalistas 

contemporâneos, o “devir não se opõe a uma forma, não quer atingir a forma 

definitiva, nunca se conclui numa forma; nunca atinge, nunca concretiza a forma 

para qual tende” (ROLNIK, GUATTARI, 1989). Dessa forma esse conceito é 

apreendido neste capítulo, como algo que se transforma, muda, flui. Seguindo 

este raciocínio, as leituras das imagens dos trabalhos de Cristina Carvalho não 

vão, nem devem ser encerradas em nossa observação.  

Além de mostrar as diversas faces de Cristina Carvalho em linguagens 

visuais distintas, esse devir também aparece na fluidez entre os materiais, cor e 

obras que alinhavam sua identidade ressignificada. O alinhavo exerce a função 

de unir, de costurar esses devires mergulhando nos trabalhos da artista. “Os 

processos de devir encontram uma alegria enorme que retorna de sua própria 

efetuação. A potência desta expansão não quer capturar o outro. A liberdade 

começa a andar juntamente com a liberdade do outro”93.   

Observando que a artista é um ser social, e que suas técnicas, matérias 

e linguagens estão conectadas ao seu contexto de vida, entende-se que como 

artista contemporânea Cristina Carvalho amplia com seus trabalhos a riqueza da 

criação humana. “As próprias materialidades se ampliam, e ampliam os 

conteúdos da ação humana. [...] São eles que conferem à atuação humana a 

noção exata de liberdade, ou melhor, a noção de um processo de libertação” 

(OSTROWER, 1978, p.44). Com relação a isso, processo criativo de Cristina 

Carvalho94: 

não tem dia nem hora para acontecer. Vivo em alerta constante, 
observando meu entorno. Vou captando e assimilando o que me 
rodeia, na busca de transformar em imagens verbais ou não, o 
que me provoca algum incomodo. Vou fazendo anotações e 
escolhendo objetos, materiais, formas, sons, palavras para fruir 
as minhas ideias (2017). 

                                                           
93 Citação retirada do texto “Ética dos Devires: a potência de diferenciar-se” do site Razão 
Inadequada, organizado por Rafael Lauro e Rafael Trindade. Texto completo disponível em: 
https://razaoinadequada.com/filosofos/deleuze/etica-dos-devires/. Acesso em 3/09/2018 
94 Entrevista contida no Apêndice A - Roteiro de Preocupações 01 



104 
 

 Por tanto a leitura de seus trabalhos são desprovidos de uma exatidão 

intencional, neles se misturam os processos de concepções das obras, mas 

também a repercussão da minha subjetividade e referências como leitora.  

3.1 CARTA 5575 
 

Figura 25: Carta 5575 

 
Carta 5575 - 2006. Cristina Carvalho - Técnica: Linha, fita de cetim, agulha, alfinetes, trechos de cartas de 
amor bordados sobre vestido de noiva.  Disponível em: https://www.behance.net/cristinacarvalhoart 
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As instalações se tornaram mais comuns nos anos 1970 (ARCHER, 

2001), mas tiveram origens como linguagem nas vanguardas modernas. O 

espaço arquitetônico construído (galerias, museus) se tornou o palco para os 

artistas empreenderem suas instalações, mas há ainda hoje controvérsias 

quanto a sua definição quando falamos de arte ambiental e algumas obras do 

minimalismo, ou da própria assemblage. O que de fato acontece é que “A obra 

não é meramente algo para se olhar, mas um espaço a ser adentrado e 

experimentado de um modo físico pleno” (ARCHER, 2001, p. 106). As 

instalações, em seu caráter formal, viabilizam o abrigo das mais variadas formas 

de exposição e convivência com a obra artística. O corpo passa a vivenciar a 

obra, a experimentá-la, além de contemplá-la e interpretá-la. Nas obras de 

Cristina Carvalho, essa integração é construída num ambiente (ou cena), ela 

ocupa o espaço com sua obra e essa relação entre os objetos artísticos é vista 

e experimentada pelo corpo do observador.  

A quebra nessa forma e linguagem de expor a obra artística foi fortificada 

pela condução do pensamento contemporâneo para com o objeto artístico. As 

assemblages, onde todo e qualquer tipo de material poderia ser inserido à obra, 

tiveram profunda importância nessa linguagem, pois incutido a isso estava 

disposto o problema da espacialidade e os limites (por vezes invisíveis) entre 

público e obra dentro do espaço expositivo. O propósito estético dos objetos, a 

sua adequação ao ambiente expositivo, a temporalidade, a participação ativa do 

público, são campos de experimentação e investigação do artista 

contemporâneo. Percebemos, em Carta 5575, onde a exigência da artista é 

que95 “a obra deve ser suspensa pelas fitas de cetim e fixadas no teto”, a 

adequação ao espaço expositivo, bem como a tomada do espaço pela obra. Em 

Carta 5575, o espaço expositivo pode ser visto como um ambiente que 

enclausura e prende o objeto artístico (o vestido de noiva). Fitas de cetim são 

presas em paredes, e por vezes no teto (dependendo de onde foi exposta). 

                                                           
95 Retirada do Apêndice A – Roteiro de Preocupações 01. 
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No Brasil, nos anos 1960, essa linguagem foi o meio escolhido por alguns 

artistas96 e desde então essa vem sendo uma possibilidade potente de formato 

para as obras de artistas, como Cristina Carvalho que também faz uso de outras 

linguagens como: performance e desenho.   

 

Figura 26: Carta 5575 (detalhe) 

 
Carta 5575 – 2006 (detalhe) Cristina Carvalho - Técnica: Linha, fita de cetim, agulha, alfinetes, trechos de 

cartas de amor bordados sobre vestido de noiva. 
Disponível em: https://www.behance.net/cristinacarvalhoart 

                                                           
96 Podem ser destacados, nos anos de 1960, alguns trabalhos de Lygia Pape (1927-2004) - 
o Ovo e o Divisor, por exemplo -, além das teias, ninhos e penetráveis realizados por Hélio 
Oiticica (1937-1980). Via Itaú Cultural: INSTALAÇÃO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte 
e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3648/instalacao>. Acesso em: 17 de Jan. 2018.  
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 A instalação Carta 5575 foi realizada durante a residência artística 

coletiva Laboratório 2006: a ruptura (in)prevista, na Galeria Archidy Picado, 

FUNESC, em 2006. Com curadoria do artista FabbioQ, a residência contou com 

a participação dos artistas: Cristina Carvalho, Marcelo Brandão, Adriano Barreto, 

Joálisson Cunha, Roncalli e Verdeee. O “Laboratório 2006”, como ficou 

conhecido, foi ocupado por esses artistas jovens para experimentar, vivenciar e 

produzir no espaço da Galeria. Em 2006,  segundo  ano do Laboratório, o projeto 

tinha como objetivo dar mais vida à Galeria que fica localizada no subsolo do 

Espaço Cultural José Lins do Rêgo em João Pessoa “(...)com a apresentação de 

artistas que chegam de fora do rol estabelecido ao longo de décadas de 

galerismo local”97, segundo Zonda Bez, artista que participou da primeira edição 

do Laboratório.  No site Overmundo,98 descreve-se o Laboratório 2006: 

 

A ideia central do projeto consiste em reunir jovens artistas 
plásticos em um laboratório experimental para desenvolver 
trabalhos a partir de uma discussão e interação coletivas, tendo 
como ponto de partida a leitura de textos críticos sobre os modos 
de produção de arte no mundo contemporâneo.  
Que posicionamento deve tomar o artista plástico diante das 
problemáticas que a vida e a arte engendraram? A ideia é abrir 
um debate que avance no campo da estética e da teoria e 
consequentemente produza efeitos e trabalhos que tragam a 
força e a urgência da vida contemporânea. 
O laboratório 2006 tem orientação do curador FabbioQ., que 
tomou como ponto de partida para o início dos trabalhos a leitura 
do texto ‘Acabar com as obras-primas’ extraído do livro O teatro 
e seu duplo do escritor e dramaturgo francês Antonin Artaud. 
“Possibilitar um debate tão profundo com jovens artistas é um 
desafio assustador, pois cada um deles traz em si uma carga 
emocional que é resultado do mundo que os cerca, que os 
absorve, ou não. O texto do Antonin Artaud provoca uma fissura 
nas relações de natureza permanente, acomodada ou 
conformista”, enfatizou o curador. (2006). 

Carta 5575 foi executada nas duas semanas do Laboratório 2006, foi 

sendo construída em um espaço que pulsava o experimentalismo e as 

aspirações das diversas linguagens artísticas que estavam ali presentes, 

trazidas pelos artistas participantes. Havia, sobretudo, um diálogo entre os 

artistas que manifestavam sua opinião sobre a obra do outro, fazendo-os assim 

                                                           
97 Trecho retirado da descrição do vídeo da abertura da exposição resultante do Laboratório. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_w6LmB8kPqc. Acesso em 22/12/2018. 
98 Texto completo: http://www.overmundo.com.br/agenda/laboratorio-2006 
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criar e ao mesmo tempo questionar a criação. Cristina Carvalho traz o 

aprofundamento dessa vivência no artigo “O Rosto que me Olha: A 

Intersubjetividade das Coisas”99, onde tinha como objetivo “compreender a 

intersubjetividade produzida a partir da interação das obras citadas, 

anteriormente, e a participação do público envolvido” (CARVALHO, 2015, p.2).  

O Laboratório 2006 foi acessado pelo público em duas etapas: o 

Workshop (participação ativa) e uma Vernissage (participação contemplativa). 

No Workshop Cristina realizou toda a obra Carta 5575, “para isso, a artista 

utilizou suas memórias afetivas como contexto para a realização da obra. Fez 

uso de suas cartas de amor ao bordá-las no verso do vestido de noiva de sua 

mãe” (CARVALHO, 2015, p.7). Houve, portanto, nesse processo de criação da 

instalação momentos em que a obra foi rearticulada às propostas que advinham 

do público transeunte do Espaço Cultural. Como conta Cristina Carvalho: 

O momento crucial na realização desse trabalho ocorreu quando 
a obra já estava finalizada. Daí surgiu o embate, de que forma a 
obra poderia ser exposta. Ocorreu então a participação ativa dos 
que lá estavam. Existiram algumas opiniões por parte dos 
artistas que participavam do Laboratório 2006. A primeira 
sugestão foi a de expor o vestido em um manequim, mas não 
deu certo, pois as medidas não eram compatíveis e o vestido 
não entrou.  Então, o inusitado é que Ana Isaura (artista/ 
produtora), que estava lá, como papel de 
observadora/manipuladora. Deu a sugestão de expor a obra 
suspensa pelas próprias fitas vermelhas que já faziam parte da 
obra. Além da ideia ser aceita, o modo como a obra foi exposta 
lhe agregou outros significados (2015, p. 7). 

A Residência Coletiva aconteceu pouco depois de Cristina Carvalho ter 

tido sua primeira exposição individual “Tecelã”, em 2006. A instalação foi, 

posteriormente a essa exposição do Laboratório 2006, exposta no Núcleo de 

Arte Contemporânea (NAC/ UFPB) e na Galeria de Arte Casarão 34, todos em 

João Pessoa–PB”, nos lembrou a artista. 

Na instalação “Carta 5575”, o vestido de noiva rosa que foi de sua mãe 

se torna o objeto artístico que recebe em sua pele o bordado de trechos de 

poemas de carta de amor em linha vermelha. Fitas de cetim vermelha se 

emaranham nessa pele e parecem artérias que dão vida a esse objeto. 

                                                           
99 O artigo não foi publicado. Nos serviu aqui de documento, este foi enviado pela autora.  
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Sustentando também o objeto, as fitas de cetim vermelha são fixas nas paredes 

e no teto. O vestido além do bordado é cravado de agulhas e alfinetes.  

A artista traz ainda dois vídeos-performance em que veste a obra Carta 

5575 em Impressões 6’14’’, vídeo resultado da oficina feita no Festival de 

Cinema da Língua Portuguesa – III CINEPORT, 2007, que aconteceu na Usina 

Cultural Energisa, João Pessoa; e, Impressões2, em que a artista aparece 

vestindo o objeto artístico de Carta 5575, o vestido de noiva de sua mãe. 

 

Figura 27: Frames da Performance Impressões 6’14’’ 

 
 

Performance Impressões 6’14’’, 2007. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6G2h7EKmNik&t=83s 

 
Na primeira performance citada, a artista aparece em quadros mais 

abertos. Ela se movimenta e mexe nos emaranhados das fitas de cetim que se 

estendem até o chão. Num efeito de vídeo azulado dentro de um salão de 

paredes brancas e grandes janelas a artista está só.  

Em Impressões 6’14’’, percebe-se também a ausência da imagem do 

rosto de Cristina Carvalho. A artista retira a possibilidade de identificação 

daquele corpo de mulher, vestido para um ritual, e nos faz questionar sobre a 

generalização do sentimento de ser noiva, de querer ou estar casando, ou do 

peso social que nesses sentimentos estão imbuídos para as mulheres. Somos 

todas, portanto, alvos daquela sensação. Essa ação e o tom cromático do vídeo 

nos remete ao trabalho da artista visual e fotógrafa Cris Bierrenbach, que em sua 

Série Noivas de 2004, substitui a imagem de seu rosto (são autorretratos) por 

um flash que despersonifica as imagens.  
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Figura 28: Série Noivas, 2004 

   

Série Noivas, 2004. Cris Bierrenbach - Impressão digital de cartaz (Nur) 150 x 100 cm 
Fonte: https://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/noivas/ 

 

 Mônica Torres, autora do artigo100 “Autorretratos e as investigações 

estéticas do feminino: corpo e políticas na fotografia de Cris Bierrenbach”, 

analisa esse e outros trabalhos de Cris, e escreveu:  

As tensões são provocadas a partir dos autorretratos nos quais 
o corpo se apresenta com diferentes vestidos, mas sempre com 
uma mesma luz que convoca a ideia de sacralização, da Virgem 
Maria, como se a mulher-para-casar fosse uma espécie de santa 
que vai ao encontro da iluminação. A escolha do “azul celestial”, 
ao fundo, refere-se a esse contexto. No contraste, encontram-se 
as imagens amassadas, borradas, manchadas, molhadas, com 
a ideia de que, no “dia seguinte” não há idealização e glamour, 
e que a realidade do casamento não é aquela do “ideal” e da 
“cerimônia” (TORRES, 2018, p. 11). 
 

Na segunda performance Impressões2, Cristina Carvalho parece flertar 

com uma janela, sobe em seu parapeito com ajuda de uma cadeira fazendo-a 

de degrau. As imagens sob efeito de vídeo em tons sépia escondem o vermelho 

das linhas e a paleta da obra tal como foi exposta no Laboratório 2006. Os 

quadros são mais fechados no corpo da artista. Neste vídeo quase não se vê o 

salão e sim partes do corpo de Cristina Carvalho, suas mãos, pés, seu caminhar 

e as janelas. 

                                                           
100 Artigo completo disponível em: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/resumos/R13-
0801-1.pdf - Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 41º 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018. 
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O vestido de noiva de sua mãe traz a memória afetiva da artista e se 

tornou um mote para representar “o reflexo das imposições sociais machistas e 

patriarcais que a mulher é submetida ao longo da vida”. Já dito aqui, na escolha 

de seu nome artístico a artista recorre ao nome de solteira da mãe. 

 

Figura 29: Frames da Performance Impressões2 

 
Performance Impressões2 – Cristina Carvalho 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=q3ppoWOYsmg 

Essa relação com sua família, matriarcal por essência, traz os 

sentimentos de intimidade para condução de um discurso público de crítica ao 

íntimo. “Representar as imposições sociais que as mulheres sofrem, como o 

próprio casamento”, como relata101 a artista.  

Tido como um dos ritos mais conhecidos da sociedade ocidental, o 

casamento, possui muitos símbolos, dados por várias religiões como sagrado, 

como exemplo da católica. Entende-se que o casamento ou matrimônio, pode 

ser realizado por diferentes igrejas, leis e convenções, mas aqui ressaltamos a 

Igreja Católica, pois foi sob essas crenças que Maria das Dores Carvalho de 

Lima, mãe de Cristina, se casou em 20 de dezembro de 1970. O vestido da 

noiva, um dos símbolos de mais valia dentro dessa estrutura, carrega traços da 

cultura, do tempo e do tipo de sociedade em que está inserido. Fetiche para 

muitas mulheres, o vestido, peça de indumentária que só deve ser usado uma 

vez, é imaculado e proibido aos olhos do noivo até o dia do casamento.  

Segundo o artigo Ressignificação do Corpo e Imagem Pelo Vestido de 

Noiva102 de Giseli Cristina Caldeira Buratto, e Cleuza Bittencourt Ribas 

                                                           
101 Entrevista – Aoêndice B – Roteiro de Preocupações 2; 
102 http://www.modadocumenta.com.br/anais/anais/5-Moda-Documenta-2015/01-Sessao-
Tematica-Artefatos-que-contam-historias/Giseli_Cleuza_ModaDocumenta2015_Ressignificac-
ao-do-corpo-e-imagem-pelo-vestido-de--noiva.pdf. Acesso em 12/12/2018. 
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Fornasier, as inspirações do tipo de vestido que vemos hoje veio são da Era 

Vitoriana103. “Quando a Rainha Vitória casou com seu primo, o príncipe Albert, 

em 1840, ela endossou o vestido branco como símbolo de status para noivas 

abastadas.” (BURATTO; FORNASIER, 2015, p. 2 apud WORSLEY, 2010, p. 12). 

Foi um símbolo também de rebeldia, pois ela casou sem a manta real, como era 

de praxe na monarquia britânica, e “seu vestido adornado por rendas, foi 

considerado simples para uma integrante da família real” (BURATTO; 

FORNASIER, 2015, p. 2)  Esse vestido branco, inicialmente feito para mostrar a 

classe social, sofreu algumas mudanças, pois ao branco do vestido se deu a 

imagem de que a noiva vestia candura, castidade e pureza. A mãe de Cristina, 

por sua vez, quis ser diferente. Não quis casar-se de branco e por isso seu 

vestido de noiva era rosa, o que lhe causa um pouco de constrangimento, já que 

para convenção ela se enquadrava nas exigências do branco. 

Ao casar-se de rosa, a mãe de Cristina, queria ser diferente, isto 
não significava que ela não tivesse dentro dos padrões do 
‘branco’. Diferente, talvez no sentido de romper com o padrão, 
apenas da cor. Mas, esse despendimento causa vergonha até 
hoje (CARVALHO, 2015, p. 11). 

Não só a união do homem e da mulher, são premissas do casamento 

católico. Aos homens e mulheres são dadas orientações para que o casamento 

prossiga ao eterno. Entre vários exemplos que podemos dar sobre o 

posicionamento inferior que tem a mulher em relação ao homem nesse contexto 

matrimonial, trazemos a colocação de São Paulo (Epístola aos Efésios, capítulo 

5, versículo 25): "As mulheres casadas estejam sujeitas a seus maridos como 

ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da 

Igreja (...)”  

Somando essa colocação a observação do papel social da mulher nas 

sociedades ocidentais, geralmente subalterno ao dos homens, entendemos 

porque a artista traz esse objeto artístico para questionar essa submissão, esse 

aprisionamento. Oriundo de uma construção histórica: 

O casamento era visto [se referindo ao século XVII] como a 
verdadeira carreira para a mulher, e a incapacidade das 
mulheres de sobreviverem sozinhas era algo dado como tão 
certo que, uma mulher solteira tentava se assentar em um 

                                                           
103 Era Vitoriana corresponde ao reinado da Rainha Vitória da Inglaterra, entre 1837 e 1901. 
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vilarejo, era expulsa, mesmo se ganhasse um salário 
(FEDERICI, 2017, p. 184). 

 
Além da mudança do nome de solteira da mulher, como foi o caso de sua 

mãe, a artista representa o peso da mulher solteira ou divorciada, dando vazão 

ao grande fardo social a ser carregado por elas ainda nos dias de hoje. A mulher 

casada está enclausurada, presa naquele cômodo simbólico, presa na rotina do 

espaço interno. Os alfinetes passam pela pele unindo a fita de cetim (elemento 

que emaranha aquele corpo e prende nas paredes e tetos). Flutuante somente 

a vontade de transcender àquela condição, pelo sonho romântico do querer 

também impositivo de viver sob essa condição feminina.  Nos fala no célebre 

livro “O Segundo Sexo” Simone Beauvoir:   

Hoje o casamento conserva em grande parte esse aspecto 
tradicional. E, antes de tudo, impõe-se muito mais 
imperiosamente à jovem do que ao jovem. Há ainda importantes 
camadas sociais em que nenhuma outra perspectiva se propõe 
a ela; entre os camponeses a celibatária é um pária; fica sendo 
a serva do pai, dos irmãos, do cunhado; o êxodo para as cidades 
não está a seu alcance; o casamento, escravizando-a a um 
homem, faz dela dona de um lar. Em certos meios burgueses 
ainda se deixa a moça na incapacidade de ganhar a vida; ela só 
pode vegetar como um parasita no lar paterno ou aceitar uma 
posição subalterna em algum lar estranho. Mesmo nos casos em 
que ela é mais emancipada, o privilégio econômico detido pelos 
homens incita-a a preferir o casamento a um ofício: ela procurará 
um marido de situação superior à sua própria, esperando que 
ele "vença" mais depressa, vá mais longe do que ela seria 
capaz. Admite-se, como outrora, que o ato de amor é, da parte 
da mulher, um serviço que presta ao homem; ele toma seu 
prazer e deve em troca alguma compensação (1967, p. 170). 

A escrita bordada que aparece nos trabalhos da artista sob superfícies 

como o papel e o tecido, na instalação descreve trechos de cartas pessoais de 

Cristina Carvalho. Para a artista, elas “retratam as inconstâncias dos 

sentimentos”. O nome do trabalho “Carta” veio dessas cartas de amor e o “5575” 

“porque é o número que foi bordado no vestido, como ordem de serviço, quando 

minha mãe colocou o ele para lavar numa lavanderia”, explicou-nos104 a artista. 

Em Portugal, na região do Minho (ao Norte do país), mulheres tinham 

como costume bordar o seu enxoval de casamento. O local de origem ao certo 

não é conhecido, mas a confecção dos “lenços dos namorados”, “lenços dos 

                                                           
104 Entrevista – Apêndice A – Roteiro de Preocupações 01. 
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pedidos” ou “lenços de amor”, remontam ao século XVII-XVIII e mais tarde foram 

adaptados pelas mulheres do povo, dando-lhes um aspeto característico 

(ALVES, 2012 apud LEITE, 1965). “Contudo, os lenços dos namorados 

começaram a ser mais utilizados pelos jovens casadoiros, da sociedade rural, 

no século XIX” (ALVES, 2012, p. 7 apud CABRAL, 1998). 

 

Figura 30: Carta 5575 (detalhe) 

 

Carta 5575 – 2006 (detalhe) Cristina Carvalho - Técnica: Linha, fita de cetim, agulha, alfinetes, trechos de 
cartas de amor bordados sobre vestido de noiva. 

Disponível em: https://www.behance.net/cristinacarvalhoart 
 

Em segredo elas bordavam em panos quadrados versos de amor e algumas 

imagens figurativas geralmente de flores, corações e ramos de planta. Estes 

lenços eram destinados ao pretendente e cabia a eles a escolha de usá-los ou 

não.  

Remontando esse ato de escrever os sentimentos para destinar os afetos, 

no trabalho de Cristina Carvalho essa escrita é transgressora, são “cartas para 

ninguém, [que] buscam, proclamam ou denunciam a falta de um receptor (...) 

elas são uma tentativa de diálogo sobre o universo feminino em  sua hipotética 
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interação com o público distante” (ZACCARA, 2012, p. 33). Em Carta 5575 essa 

carta é escrita ao avesso, com pontos retos, que dinamizam um pouco mais o 

trabalho, ao contrário da confecção dos “lenços dos namorados” em que as 

mulheres bordavam no início da prática em ponto-cruz. Essas letras bordadas 

surgem da necessidade de dar privacidade, de preservar os sentimentos e a 

intimidade da artista. 

Na lista de pessoas105 que inspiram Cristina Carvalho temos os nomes de 

Arthur Bispo do Rosário (1909-1989) – que nessa obra foi em quem ela 

particularmente se inspirou – e Leonilson (1957-1993). A artista traz a 

semelhança e se insere entre eles por ser nascida no Nordeste do Brasil, além 

de ser a técnica do bordado um dos elementos chaves de seus trabalhos. A 

escrita com linhas, cada qual com sua poética é outra característica que os une. 

 

Figura 31: O Que Você Desejar, O Que Você Quiser, Eu Estou Aqui Pronto 
Para Servi-Lo 

 
 

Leonilson - costura e bordado sobre voile e cabide de cobre - 1990 
Reprodução fotográfica Eduardo Ortega/ Projeto Leonilson 

 
Em Carta 5575, a artista experimenta a inserção da escrita em suas obras 

com os bordados das cartas de amor autobiográficas. Leonilson, que também 

                                                           
105 Cildo Meireles, Arthur Bispo do Rosário, Leonilson, Nazareth Pacheco, Hélio Oiticica, Chiharu 
Shiota, Christo e Jeanne-Claude, Marina Abramovic, Yoko Ono – Roteiro de Preocupações 01. 
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traz referências autobiográficas borda na margem de um vestido “O que você 

desejar, o que você quiser, eu estou aqui pronto para servi-lo”. Segundo ele, a 

frase demonstra que “É uma relação servil, mas é você quem escolhe”106, 

remontando a responsabilidade das escolhas entre os pares de uma relação 

amorosa. Já Bispo do Rosário traz a subjetividade em o Manto de Apresentação, 

segundo Larissa Uchôa (2016, p.59): “O Manto se desenvolve a partir de uma 

história imaginária criada pelo artista, na qual estão presentes fatos reais e 

ficcionais”. 

Apesar da diferença em relação às poéticas e ao processo criativo ao 

trabalho de Cristina, pois, Bispo passa um tempo da vida preparando sua 

indumentária, “ao incorporar o enviado de ‘Deus’, atua como autor e, ao mesmo, 

tempo personagem da história, logo, o enredo é por ele construído e vivido” 

(UCHÔA, 2016, p.59). Cristina trabalhou pontualmente bordando o objeto 

artístico. 

Essa escrita foi sendo conduzida nos trabalhos artísticos de Cristina em 

grafite, ou como vemos em Carta 5575, usando linhas. A escrita bordada lança 

sobre o objeto uma outra camada de significados. Conecta a memória de Cristina 

a algo presente que precisa ser dito, escrito, urgentemente representado. Essas 

cartas de amor se fundem com o objeto dando a ele, além da identidade 

cromática fiel à identidade artística de Cristina, o desejo de comunicar algo 

usando a escrita. Mostra-se, portanto, nas obras de Cristina um meio em que a 

linguagem e a imagem se confundem entre si, havendo uma necessidade de 

comunicação através do elemento da linguagem que é a escrita. 

A relação entre Arte Visual e a escrita, por conseguinte, tem uma 
longa história e não se situa exclusivamente na 
contemporaneidade. A escrita nasce como representação 
gráfica das esferas visual e comunicativa do homem. Os 
ideogramas, por exemplo, são boas amostras da representação 
visual de ideias e conceitos (FILHO, 2016, p. 33). 

                                                           
106 “Eu bordei num trabalho: “O que você desejar, o que você quiser, eu estou aqui, pronto para 

servi-lo”. É uma relação servil, mas é você quem escolhe” Trecho da entrevista contida em: “São 
tantas as verdades” de Lisete Lagnado. Disponível em:  

http://blissnaotembis.com/blog/2014/08/jose-leonilson-o-desejo-e-um-lago-azul.html Acesso 

em: 10/11/2018 
 

http://blissnaotembis.com/blog/2014/08/jose-leonilson-o-desejo-e-um-lago-azul.html
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Podemos compreender, então, que a escrita fora originada pela imagem, 

ou, ao menos, perceber que sua gênese é intimamente relacionada ao uso de 

imagens (FILHO, 2016). Na instalação, as cartas escritas não somente nos 

dizem algo pela união de letras, palavras e frases, mas estas formam uma 

textura no vestido, pois em parte dele aparecem ao avesso. O poeta Mallarmé 

(1842-1898) redefiniu o sistema gráfico literário, “utilizando de diferentes 

recursos gráficos em seu poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso, de 

1847. O poeta não apenas faz uso da tipografia, que se altera ao longo de todo 

o poema, como também quebra a linearidade, fundamental na escrita oriental” 

(FILHO, 2016, p. 40). Mallarmé modificou também a estrutura linear da escrita e 

passou a se utilizar de recursos gráficos em seu texto. Esses usos foram tão 

transformadores “que se reverberou nos caligramas de Apollinaire, e também em 

experiências futuristas, com Marinetti, no Dadaísmo e Cubismo, e  

na poesia concreta” (FILHO, 2016, p. 41). 

Essa transformação originada pelos trabalhos de Mallarmé chama a 

atenção para a propriedade visual da letra, da palavra e das frases. Poderíamos 

nos indagar: a escrita bordada na língua usual de Cristina, o português brasileiro, 

poderia restringir o entendimento do sentido plástico? Assim como no poema de 

Mallarmé, a plenitude do entendimento depende da decifração completa do 

objeto estético. Seria possível, para qualquer leitor de poesia no século XIX, 

compreender que ali havia um poema radicalmente diferente de tudo que havia 

sido produzido até ali. A disposição modificada, o recurso da tipografia 

espacialmente nova, tudo isto é facilmente observável, mas o poema só se 

completa inteiramente com a possibilidade de acrescentar a esta camada sígnica 

primeira a leitura do verso em francês. Na leitura do poema, está a chave 

completa do objeto, pois somente desse modo poderá ficar claro que os recursos 

espaciais correspondem a um mimetismo formal. As palavras dispostas na 

página são os dados lançados; os mesmos dados “que não abolirão o acaso”. 

A mesma relação pode ser referida ao trabalho de Cristina Carvalho. A 

visão do vestido alterado pelas inscrições bordadas já indica uma mensagem. 

Aquele vestido deixou de ser um objeto com funcionalidade prática: tornou-se 

um objeto retirado de sua convencionalidade, pois nenhum vestido de noiva 

carrega inscrições bordadas. Mas além ainda dessa primeira modificação no 

campo do significado formal da peça, existe uma outra camada que pode ser 
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decifrada pela leitura do bordado. Como uma camada última de sentido, aquilo 

que está escrito no vestido completa a leitura da imagem. Dali pra frente é que 

estará instaurado o campo discursivo a partir do qual pode-se interpretar suas 

significações. Mas a artista o traz ao avesso, o que de novo subverte a ideia e 

traz à curiosidade do que está escondido em significado escrito, ali somente fica 

o significado poético da ação e não o entendimento por leitura do poema. 

No trabalho da artista peruana Ana Teresa Barboza (1981) Tus Palabras 

Son Lo Único Que Tengo En Nuestra Relación A Distancia, de 2006, uma manta 

em patchwork, contém frases bordadas com letra cursiva, diferente dos 

bordados escritos por Cristina, que recorre ao estilo em letra de fôrma. Esta 

configuração da escrita contínua, cujos signos são convenções referidas 

unicamente ao aspecto semântico, é uma propriedade cultural do Ocidente. Há 

outras maneiras de representação que engloba além de um significado exterior 

um significado visual, em que uma letra é formada a partir de uma identificação 

imagética com aquilo que busca representar. Como nos ideogramas chineses, 

uma língua concreta, fundada na analogia, a representação da palavra vermelho: 

“Em chinês, o ideograma para “vermelho” é formado pela montagem de quatro 

ideogramas (rosa, cereja, ferrugem, flamingo) que designam coisas que todo 

mundo conhece e que têm em comum a cor vermelha” (PIGNATARI, 1980, p.20). 

 

Figura 32: Tus Palabras Son Lo Único Que Tengo En Nuestra Relación A 
Distancia 
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Ana Teresa Barboza - Patchwork 150 x 200 cm - 2006 
http://anateresabarboza.blogspot.com/p/tus-palabras-son-lo-unico-que-tengo-en.html 

 

Há também, a união entre a representação escrita bordada107 e a 

representação figurativa, onde as duas construções confluem para um mesmo 

lugar, uma dando vazão e voz a outra, como vemos na arpilleras108 chilena que 

denunciaram a ditadura (1973-1990) de Augusto Pinochet (1915-2006), 

quebrando o código de silêncio imposto pela situação política do país.  “As 

arpilleras mostravam o que realmente estava acontecendo nas suas vidas, 

constituindo expressões da tenacidade e da força com que elas levavam adiante 

a luta pela verdade e pela justiça” (BASIC, 2012, p.)  

  Com retalhos de panos coloridos as mulheres vão construindo cenários 

e narrativas de vida. Esse jogo entre imagem figurativa e a escrita também 

aparece em outros trabalhos de Cristina, mas obedecendo a paleta cromática de 

sua poética e também sem recorrer a detalhes em tecido e sim dando as figuras 

vida em desenho em grafite e aquarela.  

                                                           
107 Nas arpilleras o bordado é um acessório do trabalho têxtil, é o que escreve ou o que costura 
os pedaços de tecido à mão. Os pontos mais usados são chamados no Brasil de caseado e 
ponto reto. 
108 A arpillera é uma técnica têxtil que possui raízes numa antiga tradição popular iniciada por 
um grupo de bordadeiras de Isla Negra, localizada no litoral central chileno. A conhecida 
folclorista Violeta Parra ajudou a difundir este trabalho artesanal. 
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Figura 33: ¿Dónde Están Los Desaparecidos? 

 
Anônima. Chile, maio de 1988. Acervo de Kinderhilfe Chile, Bonn, Alemanha 

https://arpillerasdaresistencia.files.wordpress.com/2012/01/catalogo-eletronico-arpilleras1.pdf 
   

Ao que aponta no mundo globalizado, são temas abordados por artistas 

de continentes distintos, desconectados no espaço mas alinhavados com o 

tempo. Alguns artistas contemporâneos trazem uma similaridade nas 

representações imagéticas do mundo. A artista japonesa Chiharu Shiota (1972), 

por exemplo, que trabalha grandes teias que envolvem, suspendem, ou prendem 

objetos comuns, foi imediatamente acessada pelo trabalho Dialogue with 

absence (2009) e conexões com a instalação Carta 5575. 

A artista foi citada por Cristina Carvalho, quando perguntada sobre artistas 

que a inspiram. Trago aqui a conexão imagética dessas duas instalações feitas 

por essas artistas contemporâneas para estreitar o campo da identidade formal 

a que as duas artistas recorrem. Enfatizo a diferença das poéticas e até das 

escalas das instalações dessas duas artistas, mas vemos a semelhança do uso 

cor, da maneira que o objeto artístico é apresentado e o próprio objeto em si. 
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Figura 34: Dialogue With Absence, 2009 

 
 

Chiharu Shioda - Vestido branco, lã vermelha - Galeria Kenji Taki, Tóquio, Japão 
Foto: Sunhi Mang – Disponível em:https://www.chiharu-shiota.com/dialogue-with-absence 

 

No caso de Cristina Carvalho, os materiais, além do bordado são fatores 

identitários para a artista que trouxe sua memória afetiva através do vestido de 

noiva modelando um objeto artístico que suspenso por fitas, dialoga com a obra 

de Chiharu Shiota.  

Dessa forma um vestido de noiva, sonho romântico ou 
consumista da maioria das mulheres, é entrecruzado por fitas/ 
veias que sangram em uma metáfora (consciente ou 
inconsciente) da dor constante, da dor de ser mulher. As fitas 
também são âncoras, amarras que sacralizam o modelo de 
realização concedido às mulheres (o casamento) ao mesmo 
tempo em que limitam suas fronteiras (ZACCARA, 2012, p. 33). 

 
Chiharu, por sua vez, traz a lã vermelha para o emaranhar o teto e para 

sair do vestido preso ao chão. Em Carta 5575, a fita de cetim emaranha o vestido, 

prendendo-o ao chão e a parede. Projetando supostamente uma leveza aos 

olhos de quem sonha com o casamento, mas lembrando dessas amarras 

históricas a quem nele confia essa leveza de sentidos. 
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3.2 O Carvalho  
 

Figura 35: O Carvalho 

O Carvalho (2006) - Cristina Carvalho - Técnica: máquina de costura à manivela e fita de cetim sobre 
superfície de parede - Dimensões: 5x5m - Casarão 34, FUNJOPE - João Pessoa 

Foto: https://www.behance.net/gallery/50297195/O-carvalho-2005 
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A instalação O Carvalho foi exposta pela primeira vez na primeira 

exposição individual de Cristina Carvalho, Tecelã (2006). Após um ano de 

experimentações de materiais na preparação para essa exposição, buscando 

definir sua identidade e sua linguagem, a artista realizou esse e outros trabalhos 

já com a vestimenta do vermelho e dos materiais com as quais trabalha até hoje. 

Essa exposição definiu para Cristina o norte de sua identidade artística. Ela nos 

conta109: “Eu ainda não tinha, eu ainda tava definindo minha linguagem (...), A 

paleta de cor ela é totalmente sintetizada e eu começo a adotar cada vez mais o 

vermelho como parte fundamental da minha linguagem”. 

A exposição Tecelã aconteceu no Casarão 34, na Fundação Cultural de 

João Pessoa – FUNJOPE, em 2006. A instalação O Carvalho foi idealizada por 

Cristina Carvalho como forma de conectar e homenagear com o seu trabalho 

artístico as mulheres de sua família. Essas mulheres trazem a força que ergue 

essa grande árvore genealógica conectando-se à máquina de costura a 

manivela - que desvela, por sua vez, a relação com sua mãe que costurava e 

com o som embalava seu sono quando criança. A obra revela sua potência 

afetiva pessoal quando traz esses objetos e materiais cotidianos que estão 

costurados na biografia da artista. 

A montagem do trabalho durou cerca de cinco horas, mas a sua 

idealização foi permeada pela construção da exposição, e foi se tomando forma 

durante a experimentação dos outros trabalhos. Na época, a artista também 

refletia muito sobre como o bordado e as outras técnicas que fazia estavam 

conectadas às mulheres de sua família. Não só por serem responsáveis pelo 

que Cristina sabe fazer, mas por permear suas memórias em relação ao fazer.  O 

aprendizado que teve dessas técnicas manuais ainda criança foi o fio que ligou 

e emaranhou todas essas relações latentes, pessoais. A artista refletiu sobre a 

importância que esse cenário teve em sua vida e quis transgredir esse afeto em 

uma instalação, sentindo-se alimentada por essa força criativa que sempre a 

rodeou. Conta-nos110 a artista: 

Esse trabalho, essa instalação, ela foi pensada pra compor a 
minha primeira individual e juntamente com esse trabalho 
também fiz vinte e poucos desenhos, todos sobre papel, bordado 
sobre papel. Durante um ano eu realizei essa produção, então 

                                                           
109 Entrevista com a artista Apêndice B – Roteiro de Preocupações 2. 
110 Idem 96. 
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eu fiz experimentos de materiais. Eu ainda tava definindo minha 
linguagem, buscando experimentar, estar livre para 
experimentar e durante esse ano a coisa da experimentação que 
lhe permite não ficar preso a ideias.  

Uma máquina de costura à manivela parada costura uma fita de cetim 

vermelha que se estende até a parede. O carvalho, essa árvore que remete ao 

nome da família matriarcal de Cristina e intitula a obra se ergue em fitas.  “Quem 

para no primeiro aspecto fica propenso a ver na matéria da arte alguma coisa 

que é, precisamente, só matéria: material subitamente resgatado e abolido pela 

invenção original do artista. Antes do ato do artista não há propriamente nada; 

depois há tudo” (PAREYSON, 2001, p. 162, apud OLIVEIRA, 2013). Foi essa 

relação que de imediato construí ao ver o Carvalho-árvore conectado ao 

Carvalho-sobrenome pela primeira vez. 

Cristina traz a máquina, um elemento que foi explicado por ela como uma 

memória ressonante de sua mãe.  

A máquina de costura possui uma carga de memória imensa. A 
máquina simboliza a mãe. O som da máquina de costura foi por 
muitas vezes, o canto de dormir. Sua mãe varou madrugadas 
costurando. Muitas vezes, ela fazia isso como meio de tirar o 
sustento da família ou mesmo para costurar uma fantasia para 
os filhos participarem de eventos culturais na escola 

(CARVALHO, 2015, p. 2).                 

A mãe de Cristina Carvalho não tem como sua profissão principal a 

costura. Ela costurava para acrescentar a renda da família, como foi dito. Esse 

objeto trazido por Cristina nos chama a atenção para a necessidade de visibilizar 

esse cenário íntimo da artista, mas tão comum a tantos de nós, em que a mulher 

é responsável por ter como habilidade essas prendas domésticas. Trazendo 

esse elemento como forma de criar relações identitárias em sua poética, Cristina 

traz um cenário de seu cotidiano: a figura conhecida por nós devido a 

convivência familiar ou por prestar-nos serviço é uma personagem presente em 

nossa vida: a costureira, nesse caso, é a sua mãe. 

Como Louise Bourgeois, na obra “Aranha” já descrita nessa pesquisa, a 

artista Cristina Carvalho ressalta a figura materna. Bourgeois traz a “aranha” 

como imagem que remete à mãe, uma tapeceira invisibilizada na fábrica de 

tapetes de seu pai, e Cristina traz uma “máquina de costura à manivela” (talvez 
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dando dramaticidade temporal ao objeto artístico) associando-a também à figura 

materna.  

A costura, uma das atividades domésticas da mulher que fazia coisas para 

o esposo e os filhos, foi, certamente o que permitiu algumas mulheres buscar 

remuneração através dessa habilidade. A formalização da costureira enquanto 

trabalhadora, por exemplo, foi dada quando as mulheres tiveram a possibilidade 

de trabalhar em fábricas, indústrias ou mesmo no espaço da casa garantindo o 

sustento parcial/ total da família.  

Pode-se dizer que o papel da mulher brasileira esteve 
influenciado pelo discurso ideológico da “costura” como “coisa 
de mulher”, que permeado por ideias educacionais rígidas 
reafirmavam os papéis indissociáveis de mãe, esposa e dona-
de-casa exemplar, a quem a atuação profissional consistia em 
trabalhos que poderiam ser realizados no seio do lar, como 
maneira de servir aos filhos e marido e em último caso, de 
complementar a renda da família (FRASQUETE; SIMILI, 2017, 
p. 270). 

 “A vasta maioria das mulheres que trabalhavam então na confecção tinha 

um emprego extremamente desvalorizado de operária secundária, seja numa 

fábrica ou em casa” (DURAND, 2006, p. 10). Aos homens, o trabalho de alfaiate 

era reconhecido, e de grande renome, o respaldo social era conferido a eles 

como o reconhecimento do desenho e a ideia das peças. Os alfaiates foram 

citados por Cristina Carvalho quando a questionamos111 sobre as práticas têxteis 

terem ligação com “fazer feminino”: “Não necessariamente [tem ligação], se 

pensarmos nos alfaiates. Acho que é mais uma forma que a humanidade 

desenvolveu entre estéticas diversas, em diferentes povos, de acordo com suas 

necessidades”. A mulher que costurava em casa passou a produzir para a 

indústria ainda carregando o estigma que tinha sua habilidade. 

(...) a ideia de que uma mulher que cose não faz nada além de 
realizar plenamente as suas potencialidades naturais, enquanto 
que um homem revela a originalidade de um criador. A idade 
industrial reproduziu e consolidou portanto a situação que lhe era 
anterior (DURAND, 2006, p. 11). 

 Com uma posição menor ao dos homens, e socialmente invisíveis, 

Durand (2006, p.10) diz: “Por contraste, o bordado que alguns deles apreciam 

                                                           
111 Entrevista Apêndice A - Roteiro de Preocupações 01. 
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na criação das peças que lhes trazem fama e fortuna é concebido e produzido 

por mulheres que permanecem anônimas”. Esse anonimato remetido às 

mulheres que bordam e costuram é refutado em o Carvalho. A artista traz a 

máquina como elemento principal da obra. A máquina costura toda uma família 

ancestral de mulheres que são responsáveis pela construção simbólica da 

família, sua árvore matriarcal.     

O resgate feito por ela evidenciou também o que Cristina Carvalho nos 

relatou. Desde a infância sempre trouxe em seus desenhos uma árvore que foi 

ficando cada vez mais elaborada com o passar do tempo. 

Essa árvore era desenhada com muito esmero e bem detalhada. 

O mais curioso, era um detalhe que era bem recorrente, ela 

sempre desenhava um galho cortado. Tempos depois, sua 

professora de cerâmica, Marília Dias da universidade que 

estudava Artes, lhe falou sobre esse detalhe. Segundo ela, esse 

galho representa um rompimento familiar. E nesse contexto, de 

fato, seus pais separaram-se. Mas, antes mesmo disto 

acontecer, ela já fazia esse desenho. Isso já era uma forma dela 

externar esse desejo (CARVALHO, 2015, p. 2). 

 Representada aqui essa árvore que se forma em sua memória ganha 

umas imagens da infância. Remete a árvore como um arquétipo que aparece em 

várias civilizações distintas. 

Cada arquétipo é uma abertura para o mundo, um convite ao 
mundo. De cada abertura eleva-se um devaneio de alto voo. E o 
devaneio voltado para a infância devolve-nos às virtudes dos 
devaneios primeiros. A água da criança, o fogo da criança, as 
árvores da criança, as flores primaveris da criança... quantos 
princípios verdadeiros para uma análise do mundo 
(BACHELARD, 1996, p. 119). 

Essa árvore que dá vida às matriarcas de sua família surge nesta obra 

como um arquétipo. Para quem estuda a questão do imaginário e as relações 

entre as imagens que vemos/ fazemos como manifestação de um inconsciente 

coletivo, como Gilbert Durand,  diz que as árvores genealógicas – árvore da vida 

são “imagens míticas da evolução revolucionária” (PONTES, 1998, p. 203 apud 

DURAND, 1989, p. 236) “É que a árvore da vida é a árvore do devir, já que o 

simbolismo da vida abarca não apenas árvores com folhas persistentes 

(realizando a imortalidade), mas ainda as de folhas caducas (sugerindo 

regeneração)” (PONTES, 1998, p. 203). “Imagens que uma criança pôde fazer, 
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imagens que um poeta nos diz que uma criança fez, são para nós manifestações 

da infância permanente. São imagens da solidão. Falam da continuidade dos 

devaneios da grande infância e dos devaneios de poeta” (BACHELARD, 1996, 

p. 95).  

Podemos contextualizar, por esse prisma, a leitura da árvore de Cristina 

como uma árvore que está seca, sem folhas e frutos, e supor que quem as supre 

é a máquina de costura Sua raiz não está fincada no chão, ela surge da máquina 

de costura de sua mãe que retroalimenta as mulheres de sua família. É o “fazer 

feminino” que surge da máquina, uma artéria que dá vida a essa árvore. “Daí o 

símbolo de valências universais se assimile ao da Mãe, ao da fonte e da água 

inaugural: congregando todas as suas ambivalências, a árvore que cria e dá vida, 

alimenta e protege, recria o espaço sagrado dos motivos da intimidade” 

(PONTES, 1998, p. 203). Esses galhos que se erguem também podem ser lidos 

como fluxos sanguíneos que caem/ escorrem/ pulsam vida, no caso da obra 

exposta em “Tecelã” em quatro fitas de cetim/ veias que se estendem até o chão.  

O ato de envolver/ empacotar objetos, considerados não-artísticos 

aparece nesse e em outros trabalhos de Cristina Carvalho. Esse ato da 

construção e desconstrução, de envolver e desenvolver, faz parte da poética da 

artista. Esses materiais, como a fita de cetim, são por vezes reutilizados em 

outros trabalhos. Sobre isso a artista nos diz:112 

Utilizar essas fitas em um outro trabalho faz com o que esses 
materiais, eles de certa forma sejam bem fluídos. Então, tem 
essa razão também de falar sobre essa fluidez, né? Sobre as 
ressignificações da vida, né? As transformações, né? 

Em outros momentos em que expôs “O Carvalho”, Cristina Carvalho 

deixou a máquina de costura a manivela crua, em sua forma original, sem 

envolvê-la com fita de cetim. Como vemos na foto de capa de seu Catálogo 

Verso Reverso (2012). Sobre isso a artista diz113 que: “Realmente ela foi exposta 

das duas formas. A primeira vez que eu apresentei esse trabalho a máquina de 

costura ela tava crua (...) e em outro momento eu envolvi ela com fita de cetim 

vermelha”.  

                                                           
112 Entrevista com a artista Apêndice B - Roteiro de preocupações 2. 
113 Idem 99. 
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Esse movimento serve como estratégia para Cristina incitar a poética de 

construção e desconstrução de suas obras. Ela também trata dessa questão por 

uma vontade de experimentar sensorialmente os materiais. “Quando Cristina 

envolve objetos, numa espécie de catalogação é na busca por outras 

experiências sensoriais” (CARVALHO, 2015, p. 7) “Esse processo de envolver 

objetos/coisas começou com a obra eu te sufoco. A “fita”, que primeiramente foi 

utilizada foram as ataduras” (CARVALHO, 2015, p. 10). Eu te sufoco de 2005 foi 

a obra responsável por Cristina Carvalho ter ganho o prêmio conjunto de obra, 

dado no VIII Salão dos Novos Artistas Plásticos – SNAP, SESC/ PB, João 

Pessoa. 

Figura 36: Capa Do Catálogo Verso E Reverso 

 

O Carvalho (2006), Cristina Carvalho 
Reprodução capa catálogo Verso Reverso 

  

Figura 37: Eu te sufoco 

 

Eu te sufoco (2005), Cristina Carvalho – Técnica: fita de cetim, arame, atadura, algodão, madeira e papel 
de seda. Dimensões: 30 x 30 x 30 cm (base) 4 x 7 x 10 cm (cada indivíduo) 

Reprodução foto catálogo 
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A fita de cetim também traz referências à sua identidade cultural pois “(...) 

é um aviamento muito utilizado na ornamentação das vestimentas da cultural 

popular nordestina” (CARVALHO, 2015, p. 6).  

Na arte contemporânea, há artistas como o norte-americano Christo 

Javacheff (1935), que começou a sua trajetória empacotando objetos simples e 

pequenos como latas, cadeiras, e posteriormente, começa a trabalhar com uma 

escala mais urbana, empacotando árvores, pontes, edifícios.  Embora essas 

ações não se assemelhem aos trabalhos de Cristina Carvalho quando envolve 

com fita de cetim vermelha os objetos, ela deixa a silhueta do objeto ainda visível, 

diferentemente de alguns trabalhos de Christo. Sabemos quando olhamos as 

obras que os objetos ainda nos confiam sua forma de origem. Segundo Hugo 

Fortes114, no texto “Envolvimentos” presente no catálogo “Verso e Reverso” da 

artista: “Envolver objetos com tecidos de maneira a ocultar suas formas e alterar 

a percepção tem sido estratégia recorrente no trabalho de diversos artistas, 

todavia com resultados diversos” (2012, p. 20).  

Nos trabalhos de Cristina, percebemos que ainda com a forma visível ela 

veste a peça com um elemento que une em identidade (material+cor) os objetos 

cotidianos inseridos por ela em suas obras, como já foi dito. Desta forma, a 

unicidade acontecesse e pode ser reformulada à espera da próxima 

experimentação. Concordando com Hugo Fortes:  

 
A artista brasileira Cristina Carvalho, da mesma forma, envolve 
seus objetos íntimos sob tecidos, porém, ao invés do pesado e 
opaco material rústico de seus antecessores masculinos [se 
referindo a Man Ray, Christo, Jeanne Claude, Joseph Beuys], a 
artista prefere a delicadeza macia das fitas de cetim vermelho. 
Seus invólucros não chegam a ocultar as formas dos objetos; ao 
contrário, aderem como uma pele sensual nestes corpos-coisas 
que abrigam memórias e sentimentos (2012, p. 20). 

 

Fazendo referência ao artista que traz inspiração a Cristina Carvalho por 

sua vasta obra, o brasileiro Cildo Meireles (1948), considerado pioneiro no 

campo da instalação no Brasil, vestiu também de cor sua obra Desvio para o 

                                                           
114 Artista, curador e professor doutor da Universidade de São Paulo (USP). 



130 
 

vermelho em exposição permanente em Inhotim desde 2006. Segundo o 

descritivo do site:115  

“a cor satura a matéria, se transformando em matéria. Aberta a 
uma série de simbolismos e metáforas, desde a violência do 
sangue até conotações ideológicas, o que interessa ao artista 
nesta obra é oferecer uma sequência de impactos sensoriais e 
psicológicos ao espectador: uma série de falsas lógicas que nos 
devolvem sempre a um mesmo ponto de partida.” 

 

Figura 38: Envolvimento de Objetos em obras de Cristina Carvalho 

   

   
 

1-O Resto é Silêncio, 2015; 2-Calcar, 2016; 3- Viva la revolucion, 2010.  
Montagem feita pela autora 

Fonte: https://www.behance.net/cristinacarvalhoart 

 
Essa obra de Cildo e os trabalhos de Cristina Carvalho têm em comum o 

apelo ao componente visual da cor para alegar, defender, criar e especializar a 

intenção do artista. A artista disse116 que essa obra de Cildo Meireles seria 

“minha sala”. A intenção matérica da cor é surpreendentemente imbuída e deve 

ser resolvida pelo espectador da obra. 

                                                           
115 Texto crítico sobre a obra “Desvio para o Vermelho” disponível em: 
https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/desvio-para-o-vermelho-i-
impregnacao-ii-entorno-iii-desvio-2/ 
116 Cópia da legenda de uma foto publicada em sua rede social – Facebook com a obra de 
Cildo Meireles. 

1 2

2 

3

2 
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Figura 39: Desvio para o vermelho 

 

Desvio para o vermelho I: Impregnação, II: Entorno, III: Desvio, materiais diversos, 1967-84. Cildo 
Meireles. Foto: Pedro Motta https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/desvio-para-o-

vermelho-i-impregnacao-ii-entorno-iii-desvio-2/ 

Em “O Carvalho”, o vermelho remete ao sangue, às veias e artérias. O 

fator de ser a primeira cor apreendida pelos nossos olhos pode nos explicar a 

direção ao que quer que seja desvelado primeiro. A máquina de costura, centro 

da imagem, direciona a cor para a árvore que se ergue em artérias, veias e 

vasos. Sendo a máquina o coração que pulsa e dá vida à obra.  
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Vênus Anadiômene 

Como de um verde túmulo em latão o vulto  

De uma mulher, cabelos brunos empastados,  

De uma velha banheira emerge, lento e estulto,  

Com delícias bastante mal dissimulados; 

Do colo graxo e gris saltam as omoplatas  

Amplas, o dorso curto que entra e sai no ar;  

Sob a pele a gordura cai em folhas chatas,  

E o redondo dos rins como a querer voar... 

O dorso é avermelhado e em tudo há um sabor  

Estranhamente horrível; notam-se, a rigor,  

Particularidades que demandam lupa... 

Nos rins dois nomes só gravados: Clara Vênus;  

- E todo o corpo move e estende a ampla garupa  

Bela horrorosamente, uma úlcera no ânus. 

 

Rimbaud, 1870 - trad.:  Augusto de Campos 
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3.3 Palma 1940  

Figura 40: Palma 1940 

 
 

Palma 1940, 2010 - Cristina Carvalho 
Fonte: https://www.behance.net/gallery/50296709/Palma-1940-2010 
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Palma 1940 foi uma performance realizada por Cristina Carvalho em um 

sobrado cearense do século XIX que se tornou a “Casa das Artes Visuais do 

Ceará”, em 2007. Construída na extinta Rua da Palma, a primeira edificação de 

três andares da cidade, já teve diversos usos. O que trouxe, porém, o mote da 

performance de Cristina Carvalho foi o antigo bordel, instalado no Sobrado Dr. 

José Lourenço em 1940, daí o nome Palma 1940.  O trabalho foi fruto de uma 

Residência Artística realizada em Fortaleza, entre os dias 20 de setembro e 20 

de outubro de 2010, do Programa Residência em Fluxos. A Residência envolveu 

três Estados representados pelo: MAMAM – Museu de Arte Moderna Aluísio 

Magalhães, de Pernambuco, em parceria com o Sobrado Dr. José Lourenço, do 

Ceará e a Usina Cultural Energisa, da Paraíba.  

Durante a Residência, a artista realizou uma pesquisa sobre os usos e a 

história do sobrado para definir qual seria o produto da residência. Fazendo 

consultas em livros como “O sobrado do Dr. José Lourenço”, organizado pelo 

pesquisador Gilmar de Carvalho, da Associação Amigos do Museu do Ceará, a 

artista escolheu qual deveria ser o contexto da obra.   

No Edifício tombado em 2004, pelo Governo do Ceará, o funcionamento 

dos bordéis, foi iniciado em 1940. Segundo Luciana Rodrigues de Oliveira, 

autora do artigo MEMÓRIAS AFETIVAS: Os bordéis do Sobrado Dr. José 

Lourenço e seus personagens (1950-1970)117  “as casas de tolerância” eram 

frequentadas por homens da sociedade fortalezense.  

A prostituição dentro do âmbito da “História da Mulher”, nos remete a 

acontecimentos que explicam e repercutem em/no nosso imaginário e nos dias 

de hoje, como colonizados e formados pelo pensamento Europeu, trazemos 

essa carga em nossa sociedade. Em Veneza e em várias cidades francesas, no 

final do século XV a prostituição se tornou controlada pelo Estado. As mulheres 

proletárias, podiam ser estupradas, pois esses atos foram descriminalizados 

pelo Estado em caso de serem “vítimas” as mulheres de classe baixa, Essa 

esdrúxula política social serviu para que a demora para realização dos 

matrimônios não fosse o motivo para que o mesmo não acontecesse, pela igreja 

era visto como um meio de “proteger a vida familiar” (FEDERICI, 2017, p.106) e 

                                                           
117 Disponível em: 

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300855936_ARQUIVO_MEMORIASAFETI
VAS.pdf Acesso em: 11/10/2018. 
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por diminuir as tensões sociais e conter lutas urbanas da classe trabalhadora 

também se institucionalizou a prostituição (FEDERICI, 2017). “A 

institucionalização da prostituição, implementada a partir do estabelecimento de 

bordéis municipais que logo se proliferaram por toda Europa” (FEDERICI, 2017, 

p.104) visava dissolver o protesto dos trabalhadores. Esses bordeis eram aceitos 

até pela Igreja, pois além de conter protestos também controlava a 

homossexualidade, a “sodomia”, as orgias das seitas hereges. “As prostitutas 

agora podiam abordar seus clientes em qualquer parte da cidade” (FEDERICI, 

2017, p. 106), mas eram os bordeis que ofereciam melhor conforto aos homens 

que procuravam prazer. Os bordeis eram espaços que traziam uma sensação 

de segurança para os homens na escolha das mulheres com as quais se 

divertiam. As mulheres que trabalhavam nas ruas ficavam com a fama de “mais 

perigosas”.  

Com o crescimento urbano de Fortaleza a necessidade de espaços para 

divertimento dos homens foi sendo gerada. Assim como em qualquer lugar com 

um processo de urbanização acelerada, os bordéis eram refúgios para a 

população masculina. Vários foram os bordéis que ocupavam o sobrado: 

Um deles, a famosa pensão Marajá, ficou conhecido pelas belas 
mulheres e por receber como clientes ilustres personagens da 
sociedade fortalezense. Daí em diante, sucessivas "casas de 
tolerância" se instalaram ali, até a decadência desses 
estabelecimentos no fim dos anos 70 (OLIVEIRA, 2011, p. 1-2) 

 Como era costume das prostitutas, chamadas na época de “mulheres da 

pensão” ou “meninas” (OLIVEIRA, 2011), havia um momento em que elas se 

debruçavam nas janelas do sobrado para se exibir. “Era costume das cortesãs 

se expor nas grandes janelas do casarão e flertar com os homens que passavam 

pela rua” relatou-nos118 a artista. 

Essas mulheres que trabalhavam e moravam no sobrado deram 

inspiração à artista, que com o intuito de “suscitar a sensualidade e o desejo que 

estiveram presentes naquele espaço”119 escolheu os materiais e a cor com os 

quais se vestiu. O processo de criação de Palma 1940 durou duas semanas. 

Durante esse tempo a artista procurou no comércio local materiais necessários 

                                                           
118 Entrevista Apêndice B – Roteiro de Preocupações 02. 
119 Idem 119. 
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para a performance “Fiz busca em diversas lojas do centro de Fortaleza para 

adquirir a lingerie vermelha e depois fiz os bordados na mesma”, nos disse120 

Cristina Carvalho. 

Com uma lingerie vermelha, fazendo alusão ao desejo, Cristina Carvalho 

carrega trechos bordados em linhas de algodão na cor branca de obras literárias 

como: “A Arte de Amar (Ovídio), A Insustentável Leveza do Ser (Milan Kundera), 

O Banquete (Platão) e 1984 (George Orwell), que expõem 

diferentes  sentimentos e desejos velados” nos disse Cristina Carvalho. A grafia 

bordada assim como em Carta 5575, foi feita em letra de fôrma, e aqui vemos 

de novo o protagonismo da cor vermelha na lingerie e o branco como escolha da 

cor da escrita bordada.   

No corpo da artista foi experienciado performaticamente o corpo das 

prostitutas. Com as considerações trazidas pelo filósofo Michel Foucault (1926-

1984) onde o corpo passou a ser visto como parte crucial para compreender o 

discurso de esferas do poder e doutrinação do Estado e da Igreja, destacando 

também o discurso da medicina para viabilizar o controle sob os corpos, o corpo 

passou a apresentar prioridade no campo das políticas sociais e sexuais. 

A mecânica do poder que ardorosamente persegue todo esse 
despropósito só pretende suprimi-lo atribuindo-lhe uma 
realidade analítica, visível e permanente: encrava-o nos corpos, 
introdu-lo nas condutas, torna-o princípio de classificação e de 
inteligibilidade e o constitui em razão de ser e ordem, natural da 
desordem (FOUCAULT, 1988, p. 43). 

Foucault fala sobre o “disciplinamento do corpo”, que “encenado dentro 

da pessoa, que é apresentada como um campo de batalha no qual existe 

elementos opostos em luta pela dominação” (FEDERICI, 2017, p.241). “De um 

lado estão as ‘forças da razão’: a parcimônia, a prudência, o senso de 

responsabilidade, o autocontrole. De outro lado, estão os ‘baixos instintos do 

corpo’: a lascívia, o ócio, a dissipação sistêmica das energias vitais que cada um 

possui” (FEDERICI, 2017, p.242). Na performance Impressões 6’14’’, vemos a 

experiência de Cristina Carvalho vivendo um corpo doutrinado, a figura da noiva, 

embora tenha relações submissas, está para a nossa sociedade, como o corpo 

doutrinado. Já em Palma 1940, a artista vivencia corpos que carregam os baixos 

                                                           
120 Idem 103. 
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instintos: a luxúria, o prazer, o proibido. Ambos são, de qualquer maneira, corpos 

objetos que sofrem, à sua maneira, com a estrutura do patriarcado. As duas 

obram questionam o lugar da mulher na sociedade por vieses complementares. 

A sexualidade dos dois corpos se diferencia. No espaço âmbito do casamento, 

da casa: 

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se 
para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, 
inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do 
sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se 
como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o 
direito de falar, reservando-se o princípio do segredo 
(FOUCAULT, 1988, p. 9). 

A sexualidade fora do âmbito do espaço da casa, do casamento, como 

dissemos foi também uma regulação. Se o fosse fazer, ao menos o Estado e a 

Igreja controlava, pois a eles era gerado o lucro. 

Dar lugar às sexualidades ilegítimas, que vão incomodar noutro 
lugar: que incomodem lá onde possam ser reinscritas, senão nos 
circuitos da produção, pelo menos nos do lucro. O rendez-vous 
e a casa de saúde serão tais lugares de tolerância: a prostituta, 
o cliente, o rufião, o psiquiatra e sua histérica — estes "outros 
vitorianos", diria Stephen Marcus — parecem ter feito passar, de 
maneira sub-reptícia, o prazer a que não se alude para a ordem 
das coisas que se contam; as palavras, os gestos, então 
autorizados em surdina, trocam-se nesses lugares a preço alto. 
Somente aí o sexo selvagem teria direito a algumas das formas 
do real, mas bem insularizadas, e a tipos de discurso 
clandestinos, circunscritos, codificados. Fora desses lugares, o 
puritanismo moderno teria imposto seu tríplice decreto de 
interdição, inexistência e mutismo (FOUCAULT, 1988, p. 10). 

O corpo da mulher, protagonista dessa divisão da mulher em duas 

espacialidades, à primeira vista distintas, sofre com essa mecanização, 

doutrinação e opressão dos corpos. A mecanização dos corpos supôs a 

repressão dos desejos, das emoções e de outras formas de comportamento 

fossem erradicadas (FEDERICI, 2017). 

“Nos anos 1960, artistas começaram a produzir novas representações do 

corpo. Emergia assim, uma virada iconográfica radical das tradições 

estabelecidas” (GIUNTA, 2018, p. 29). O corpo da mulher, antes objetificado nas 

artes, passou a ser questionado e usado por artistas mulheres para denunciar, 

evidenciar essa opressão patriarcal e heteronormativa. Esse corpo 

“redescoberto” passou a ser instrumento de fruição poética para artistas 
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mulheres. No caso de Cristina Carvalho, ela se utiliza do próprio corpo em suas 

investigações quando acha necessário. De acordo com o que quer ser dito por 

ela o corpo age como elemento da experiência. “Artistas inverteram o ponto de 

vista  a partir do qual o corpo feminino havia sido, até então, representado121” 

(GIUNTA, 2018, p. 29). A artista Cristina Carvalho, através de seu corpo, em seu 

trabalho, traz “a subjetividade e a situação problemática da mulher na sociedade 

e como ser condicionado pela biologia e pela cultura” (GIUNTA, 2018, p. 29). 

No texto A virada iconográfica: a desnormalização dos corpos e 

sensibilidades na obra de artistas latino-americanas, Andrea Giunta, afirma a 

performance como “instrumento privilegiado” para essa mediação. Giunta 

escreve também sobre a ampliação dos temas, produções e leituras das obras 

contemporâneas em virtude do afloramento das questões que abrangem o 

corpo: 

O sistema da arte vem discriminando as artistas que são 
classificadas como mulheres, fazendo com que se tornem 
invisíveis. Com o repertório que questiona o essencialismo, as 
obras produzidas por artistas mulheres representam outros 
corpos e outras sexualidades, e refletem as preocupações de 
identidade e diferença que viriam a ganhar força nos anos 1980, 
quando emergiram formas alternativas de entender o corpo. 
(2018, p. 30). 

Vemos a artista Cristina Carvalho usando um vestido de noiva em 

Impressões 6’14’’ e depois uma lingerie em Palma 1940, reagindo e dialogando 

sobre a condição feminina sob essas duas égides. Ambas vestindo escritas 

bordadas em linha. Uma, como vimos essa escrita ao avesso, escondida, 

buscando uma intimidade àqueles sentimentos, são cartas de amor. Na outra, 

essa escrita traz sentimentos de autores, todos homens, que falam sobre o amor, 

a solidão. Essa escrita de homens e a lingerie (fetiche para os homens) como 

imponente vínculo ao olhar masculino sobre esse corpo performático. 

A tensão entre o corpo e a matéria têxtil que lhe veste de símbolos que 

vemos em Cristina Carvalho nessas obras, foi em 1968 comunicada por Lygia 

Pape (1927-2004). Em outro sentido recorrendo a ideia de “multidão que emerge 

da tensão entre corpos e a matéria têxtil” (GIUNTA, 2018, p. 31) que Lygia traz 

em “Divisor”, sendo essa obra para ser experienciada pelo público. Assim como 

                                                           
121 o nu, o retrato, as imagens da maternidade sempre vistas pelo mesmo ângulo, originalmente 
ancorados em parâmetros de representação. 
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seus colegas Hélio Oiticica (1937-1980)122 e Lygia Clark (1920-1988)123, a artista 

Lygia Pape promovia a experimentação e a pesquisa plástica, sensorial e 

simbólica de materiais. No caso de Palma 1940 a lingerie, assim como o vestido 

de noiva em Impressões 6’14’’, nos aparece também como indumentária 

carregada de símbolos, apesar de ser uma materialidade diferente como nas 

obras dos artistas citados. 

Realizada em um grande salão do sobrado, Palma 1940, foi repetida por 

três vezes pela artista para registro das imagens em vídeo pelo artista visual 

Diego de Santos. Foram usadas duas câmeras para captação das imagens em 

múltiplos ângulos, a edição destas foi feita pela própria artista.  

 
Figura 41: Frames Do Vídeo De Registro Da Performance Palma 1940 

 
 

Palma 1940, Cristina Carvalho, 2010 - reprodução 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=i74z47c8yaE 

 
Cristina Carvalho trouxe como meio a performance, linguagem 

contemporânea que tem raízes em movimentos vanguardistas, e foi enriquecida 

com as questões abordadas pela Arte Conceitual, que conectando o 

pensamento de seu tempo, desdenhava os objetos de arte e aclamava que o 

                                                           
122 Destaco “Parangolé” (fins dos anos 1960). 
123 Destaco “Objeto relacional” 1980. 
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importante da obra era sua ideia, seu conceito. “O desdém para com o objeto da 

arte estava associado ao fato de ser visto como mero fantoche do mercado da 

arte” (GOLDBERG, 2006, p.143), ou seja, como o objeto de arte se associava a 

valoração econômica não era do interesse dos artistas se beneficiar do sistema 

ao que na época (anos 1960) contestavam. A performance, que quando 

começada, algumas não deixavam rastros e nem se beneficiavam desse 

mercado foi ganhando espaço como linguagem artística e como forma de ir de 

encontro a esse sistema. “A performance foi vista como um redutor do elemento 

de alienação entre o performer e o espectador” (GOLDBERG, 2006, p.143).  

Em concomitância a isso, a performance “refletiu a rejeição, pela arte 

conceitual, de materiais tradicionais como a tela, o pincel ou o cinzel e se 

votaram ao corpo como material artístico” (GOLDBERG, 2006, p. 142).  O que 

nos é sensível a esta passagem, é que em Palma 1940, o objeto artístico, a 

lingerie vermelha bordada, carregada de significados é vestida em seu próprio 

corpo, e evidencia o espaço, o tempo e a matéria, o corpo da artista, não é em 

si um material artístico, é um meio poético para carregar o objeto artístico, no 

caso a lingerie bordada.  

Como vimos em Impressões 6’14’’, onde a artista veste um objeto artístico 

(o vestido de noiva de sua mãe) autobiográfico para acessar sua memória e 

remeter-se a uma memória coletiva. Já em Palma 1940, ela acessa a “memória 

coletiva” por falar dessas mulheres comuns em diversos tempos, a figura da 

prostituta, sem necessariamente a performance se tratar de uma história 

pessoal. Nos diz Roselee Goldberg: 

Essa concentração na personalidade e na aparência do artista 
levou diretamente a um vasto corpus de obras que passaram a 
ser chamadas de ‘autobiográficas’, uma vez que o conteúdo 
dessas performances recorria a aspectos da história pessoal de 
seus praticantes (2006, p. 143). 

 A necessidade de viver as mulheres que lhe inspiraram essa obra, o 

fazer-se presente, como uma mulher para experienciar as prostitutas de outrora 

se movimentavam dentro daquele mesmo salão numa vivência catártica. 

Nos anos 1970, a performance já tinha galgado seu espaço dentro das 

galerias de arte e os “empresários se adaptaram ao número crescente de 

performances, e aumentou o interesse pela história desse meio de expressão: 
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recriações de performances  futuristas, dadaístas, construtivistas e da Bauhaus” 

(GOLDBERG, 2006, p. 171) foram feitas nos Estados Unidos. Mas essa 

“aceitação” levou a vontade dos novos artistas a querer encontrar outros 

caminhos para apresentação de suas performances, pois, “historicamente, os 

performers nunca tinham dependido do reconhecimento do establishment” 

(GOLDBERG, 2006, p.171). No caso de Palma 1940, de Cristina, o antigo bordel 

foi acessado por ela pra evidenciar o cenário onde ali realmente aconteciam as 

coisas com as quais ela dialoga na performance, as mulheres e desejos que ela 

carregava em seu corpo viveram naquele espaço. O fato do espaço hoje ser 

destinado a exposições das Artes Visuais em Fortaleza foi somente um outro 

impulso criativo e cenográfico.  

Em Palma 1940, o lugar foi um elemento da performance, “o lugar em que 

a obra acontece, esse grande objeto, é parte do feito, e, em geral, pode-se vê-lo 

como o primeiro ou o principal fator a determinar os acontecimentos” 

(GOLDBERG, 2006, p. 124 apud OLDENBURG). Na Bauhaus, essa 

preocupação com a sensação do espaço era notória, em aulas os alunos 

chegavam a estudar e contar com sua geometria para suas ações (Schlemmer). 

(GOLDBERG, 2006) Já o artista francês Daniel Buren achava que a performance 

poderia se desconectar/ libertar totalmente da arquitetura, diferente do que vimos 

Cristina Carvalho trazer em Palma 1940. 

Figura 42: Detalhe lingerie bordada 

 

Exposição Recuerdos, 2010. Cristina Carvalho. Detalhe da lingerie usada na performance Palma 1940 

Reprodução catálogo Verso Reverso 

 

Cristina Carvalho, instigando uma analogia aos movimentos que as 

prostitutas faziam para atrair os clientes transeuntes que passavam na Rua da 
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Palma, experimentou vivê-los repetidamente. Com o corpo vestido de lingerie 

vermelha que remete aqui à sexualidade feminina trechos escritos como o de 

Mila Kundera em a Insustentável Leveza do Ser: “O que excita a alma é 

justamente ser traída pelo corpo que age contra a sua vontade e assistir a essa 

traição”.  

Durante o percurso da pesquisa, Cristina Carvalho, em resposta a minha 

pergunta que enfatizava Palma 1940 ser um vídeo-performance, a artista nos 

explicou se tratar de uma performance e que o vídeo, foi utilizado para registro 

dessa performance. Esse era o formato em que deveria ser entregue o resultado 

da residência artística. Podemos fazer um paralelo com as questões trazidas por 

Michel Archer quando escreveu sobre o trabalho de Richard Long, que fazia arte 

ao realizar caminhadas. Archer evidenciava que Long registrava essa obra 

escrevendo sobre ela ou tirando-lhe uma fotografia. Esses registros seriam 

incorporados numa galeria para exposição dessa caminhada. A questão era: “A 

fotografia da Caminhando por uma linha no Peru (1972), por exemplo, é uma 

obra de arte em si mesma, ou é lá, em algum lugar dos Andes, que está uma 

obra real de Long da qual nós, na galeria, vemos apenas a evidência 

documental?”  (ARCHER, 2001, p.94). Concordando com  a conclusão do próprio 

Archer e fazendo a analogia à obra de Cristina Carvalho, acreditamos que “esse 

enigma é insolúvel [...] as opções não são mutuamente excludentes, e se existe 

ligação nisso, é a de que esta questão tinha se tornado irrelevante” (ARCHER, 

2001, p. 94).   

O vídeo que registra a performance tem 5 minutos de duração e foi exibido 

na finalização da Residência Artística para o público. Vestida com a lingerie 

vermelha bordada, Cristina Carvalho abre as portas do sobrado repetindo 

incessantemente o gesto das cortesãs. Uma a uma as três portas vão sendo 

abertas e a cada abertura Cristina Carvalho pausa o olhar sobre a rua. Esse 

gesto se repete até que na última porta aberta, a artista retorna e fecha as três 

portas que abriu. Saindo devagar como se fosse para seus aposentos. Na 

descrição do vídeo publicado no site Youtube, Cristina revela: 

A performance traz à tona a memória do Sobrado do Dr. José 
Lourenço, que no ano 1940 passa a ser bordel, e eram das 
grandes janelas que as cortesãs flertavam com os homens que 
passavam na rua. Abrir as janelas e deixar a luz entrar e a 
tentativa de reviver esse passado. A utilização de uma lingerie 
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vermelha bordada com trecho de livros que não foram possíveis 
de serem utilizados para compor uma instalação de uma 
moradia no sobrado, foram então bordados nela e remete ao 
sentimento ou desejos velados (2013).   

A artista se utiliza do lugar para experenciar as sensações vividas ali em 

seu processo de criação. Semelhante a esse movimento de Cristina Carvalho na 

performance Palma 1940, em 2016, a artista pernambucana Kalor Pacheco 

participou de uma residência artística coletiva124 em Belo Horizonte – Minas 

Gerais, no Museu do Sexo das Putas. O universo das prostitutas foi vivido por 

Kalor Pacheco durante 30 dias. Procurando encontrar “o lugar delas em mim 

mesma” Kalor fez uma série de performances intituladas 

#tecnologiaaserviçodaorgia125 que tratam de assuntos que a ela se mostraram 

pertinente diante das narrativas das prostitutas que ali trabalham ainda hoje e da 

experiência que teve no lugar. Assim como na Rua da Palma dos tempos de 

outrora onde o sobrado era conhecido pela passagem de várias administrações 

de bordeis à partir dos anos 1940, em Belo Horizonte, a Rua Guaicurus é um 

local imortalizado por ter sido cenário para o livro de Roberto Drummond no livro 

Hilda Furacão (também prostituta). Ainda hoje, o local preferido pelas prostitutas 

que atendem seus clientes em várias edificações ao longo da rua. Na 

entrevista126 que concedeu para a jornalista Fran Palmeira a artista fala Kalor 

Pacheco falou sobre a primeira performance que fez intitulada “Eu tive que 

engolir/ Engolir porra nem1uma” em que ela foi filmada com o corpo pintado com 

urucum. O vídeo filmado numa cabine foi projetado em um telão e visto por 

                                                           
124 A Associação de Prostitutas de Minas Gerais convidou artistas e pesquisadores de todas as 
regiões do país a partilhar vivências e saberes, em uma residência artística realizada durante o 
mês de setembro de 2016, no Hotel Stylus, localizado na região da Rua dos Guaicurus, no 
hipercentro da capital mineira. O Museu do Sexo das Putas – contemplado com recursos do 12º 
Programa Funarte de Artes Visuais – emerge a partir desses encontros, entre prostitutas, artistas 
e a própria cidade de Belo Horizonte. O Museu transborda a região dos Guaicurus com trabalhos 
de diferentes linguagens e formatos (vídeo, performance, fotografia, grafitti, rádio-novela, lambe-
lambes, performance em saunas, entre outros). Por: Ricardo Pesseti. Disponível em: 
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/evento/2016/10/museu-do-sexo-das-putas Acesso em: 
28/01/2019 Ao todo 11 artistas participaram da residência que teve apoio da Fundação Nacional 
de Artes (Funarte), do Ministério da Cultura. 
125 “a #1 (intitulada Tive Que Engolir/Engolir Porra Nem1a) e a de número #3 (batizada de Modos 
de Fazer Sabão). Como work in progress, as performances #2 e #4 da série se darão no retorno 
da artista à cidade onde mora, Camaragibe / Recife / Pernambuco.” Trecho retirado do site: 
http://museudasputas.wixsite.com/museu/tecnologiaaservicodaorgia. Acesso em: 28/01/2019. 
126 Matéria disponível em: 
https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/geral/2016/10/11/NWS,2089,71,480,DIVERSAO,
2330-EM-RESIDENCIA-ARTISTICA-PERFORMANCES-ARTISTA-PERNAMBUCANA-FOCAM-
SEXUALIDADE.aspx. Acesso em: 28/01/2019. 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/evento/2016/10/museu-do-sexo-das-putas
http://museudasputas.wixsite.com/museu/tecnologiaaservicodaorgia
https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/geral/2016/10/11/NWS,2089,71,480,DIVERSAO,2330-EM-RESIDENCIA-ARTISTICA-PERFORMANCES-ARTISTA-PERNAMBUCANA-FOCAM-SEXUALIDADE.aspx
https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/geral/2016/10/11/NWS,2089,71,480,DIVERSAO,2330-EM-RESIDENCIA-ARTISTICA-PERFORMANCES-ARTISTA-PERNAMBUCANA-FOCAM-SEXUALIDADE.aspx
https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/geral/2016/10/11/NWS,2089,71,480,DIVERSAO,2330-EM-RESIDENCIA-ARTISTICA-PERFORMANCES-ARTISTA-PERNAMBUCANA-FOCAM-SEXUALIDADE.aspx
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homens, em sua maioria, que estavam acostumados a verem ali filmes pornôs. 

Na entrevista a artista revela: 

Todos me perguntavam o quanto ganhei, ou mesmo se eu fazia 
programas, pois parecia inadmissível que eu tivesse tal 
autonomia sobre o meu corpo a ponto de realizar a performance 
assim, gratuitamente. Como se o corpo da mulher não pudesse 
ser exibido assim. E se assim fosse, somente por dinheiro e para 
o deleite masculino; nunca pela arte e por própria experiência e 
exorcismo pessoal, que foi o caso (2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance Eu tive que Engolir, 2016 – Kalor Pacheco (à direita na primeira imagem) 
Fotos: Hirosuke Kitamura 

 

Os corpos das prostitutas historicamente objetificados, marginalizados e 

violentados são sujeitos incorporados aos corpos das duas artistas, que vivem, 

cada qual com a sua poética esse tema que geralmente é tratado como 

fetichismo nas artes. Pintores como Toulose-Lautrec, Picasso, Edward Munch, 

Édouard Manet, dentre outros pintavam prostitutas. Com sentimentos como 

paixão, desejo, repulsa, estigma, condenação, homens pintores representam 

essas mulheres.  

Cristina Carvalho, assim como Kalor Pacheco, discute essa visão 

refutando as fantasias construídas historicamente com o aval do trabalho desses 

artistas que contribuíram para essa visão. A insubordinação e o trato das 

experiências artísticas aqui mencionadas subvertem esses corpos femininos. O 

erotismo do corpo nu não é exposto em Palma 1940, a artista se veste de uma 

pele do desejo, do momento anterior ao coito. Seus movimentos vivenciam o 

espaço do salão do sobrado. A performance não faz alusão ao sexo, à cama. 

Entende-se que o momento, ainda que desvele o desejo íntimo dos homens é 

Figura 43: Eu tive que engolir/ Engolir Porra Nem1ma 
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social. O corpo performático vive o ritual social. É um dispositivo que dialoga com 

a sexualidade, mas reflete o convite ao movimento da conquista, em que o corpo 

se coloca como “mercadoria” criando ilusões aos homens sedentos pelo prazer 

e às mulheres de viver essa condição social que lhe mantem na margem, na 

borda, nos bordéis.   

 

Figura 44: The Festival of the Owner; e A menina com cabelos negros 

      

1-The Festival of the Owner, Edgar Degas, 1876-77; 2- A menina com cabelos negros, Egon Schiele, 
1911. Fonte: https://arteref.com/diversos/11-retratos-de-prostitutas-feitos-pelos-grandes-mestres-da-
pintura/ 

Se não fosse pela redescoberta do corpo e pelo descomprimir 
do espartilho essencialista que atrelava a sexualidade à biologia, 
provavelmente teria sido impossível habitar a variedade de 
sensibilidades e escolhas sexuais que habitam os corpos 
(GIUNTA, 2018, p. 32). 

A artista apreende em seu processo artístico a experimentação de dois 

corpos historicamente e higienicamente separados, doutrinados por um sistema 

repressor. Em Palma 1940 (prostituta) e em Impressões 6’14’’ (noiva) esses 

corpos se unem na investigação da artista. O corpo da mulher, vendido por 

vieses, em primeiro momento antagônicos, passa de objetos para sujeitos. Sobre 

o corpo da mulher que casa, Simone Beauvoir nos fala: 

O corpo da mulher é um objeto que se compra; para ela, 
representa um capital que ela se acha autorizada a explorar. Por 
vezes ela traz um dote ao esposo, amiúde compromete-se a 
fornecer certo trabalho doméstico: cuidará da casa, educará os 
filhos. Em todo caso tem o direito de ser sustentada e a própria 
moral tradicional a exorta a isso. É natural que seja tentada por 
essa facilidade tanto mais quanto os ofícios femininos são 
muitas vezes ingratos e mal remunerados; o casamento é uma 
carreira mais vantajosa do que muitas outras (1967, p.170). 
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Reparem que se trocarmos os termos “dote do esposo” por “pagamento 

do cliente” e “fornecer certo trabalho doméstico: cuidará da casa, educará os 

filhos” por “fornecer serviços sexuais” e o “casamento” por “prostituição”. 

Falamos de coisas não tão antagônicas assim. O corpo é a matéria dialética que 

as une. “A estrutura do casamento como também a existência das prostitutas 

são provas disso: a mulher dá-se, o homem a remunera e a possui. Nada impede 

o homem de dominar e possuir criaturas inferiores” (BEAUVOIR, 1967, p.110) 

O vídeo da performance foi, mais tarde exposto no Salão Municipal de 

Artes Plásticas, Casarão 34 (João Pessoa-PB), por duas vezes. É válido 

salientar, contudo, que durante o ato performático de Palma 1940 Cristina 

Carvalho não foi assistida por ninguém além do artista visual que a 

acompanhava manipulando as câmeras. Esse encontro entre público e a artista 

se deu recentemente, na exposição Escombros Existenciais (2018), com na 

performance “Construir Hiatos”, onde a artista “apaga” usando líquido corretivo, 

palavras aleatórias escolhidas por ela do Código Civil Brasileiro. A artista faz 

essa performance sentada, em silêncio, vestida com um vestido preto e longo e 

é assistida pelo público. Inaugurando para a artista outra forma de viver e ser 

assistida em sua trajetória. A performance aconteceu uma vez, na noite127  de 

abertura da exposição realizada na Galeria de Arte Archidy Picado, na Fundação 

Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), em João Pessoa.  

 
Figura 45: Construir Hiatos 

 
Construir Hiatos, 2018. Cristina Carvalho. Performance na exposição “Escombros Existenciais” 

Fonte: Reprodução Instagram da artista 

                                                           
127 28/12/2018. 
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Entre um trabalho e outro a artista vai se utilizando dos mesmos materiais 

ou objetos artísticos, esses ganham uma nova roupagem de significados. A 

lingerie bordada que foi usada na performance Palma 1940, foi vestida em 

Recuerdos, sua exposição individual, em 2010 que aconteceu na Galeria Archidy 

Picado, em João Pessoa, no mesmo ano em que a artista fez outra exposição 

individual, a PR-S/N (Projeto Residência Sem Número),que aconteceu no 

Sobrado Dr. José Lourenço, em Fortaleza.   

Uma cômoda branca, puxadores vermelhos que deixaram gavetas 

entreabertas. Vidros de perfume envolvidos em fita de cetim vermelha em cima 

e frascos menores em cada prateleira. Em cada gaveta uma memória. Entre elas 

está presente a lingerie que veste Cristina numa ação performática. Há fitas de 

cetim escritas em vermelho, antes na gaveta agora e que agora sustentam a 

artista deitada. Nas gavetas, uma moldura vermelha com espelho quebrado e a 

palavra “VAZIO” escrita com linha branca no tecido vermelho.  

O seu passado artístico está ali sendo revivido (pelo uso da lingerie de 

Palma 1940 e na exposição Recuerdos, ambas obras de 2010). O devir de seus 

trabalhos é latente, como pode ser observado na transição e conformação das 

obras citadas. O devir pode ser afinado e atua como sua força propulsora e 

criativa. Outro exemplo é a cômoda: o objeto artístico da exposição Recuerdos 

reaparece desenhada e bordada sobre papel no trecho da obra Poema 1978 

(2011-2012), em “Abro-me ou devo só me abrir ao lance de escada disponível”. 

 
Figura 46: Fotografia da performance 

 
Exposição Recuerdos, 2010. Cristina Carvalho. Detalhe da lingerie usada na performance Palma 1940 
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Reprodução catálogo Verso Reverso 
Figura 47: A cômoda de Recuerdos e o trecho da obra Poema 1978 

 
 

Exposição Recuerdos, 2010 (recote cômoda). Cristina Carvalho 
Fonte: https://www.behance.net/cristinacarvalhoart 

 
Figura 48: A cômoda na obra Poema 1978 

 
 

(recorte) Poema 1978 (2011-2012) – Cristina Carvalho “Abro-me ou devo só me abrir ao lance de escada 
disponível”  

Reprodução catálogo Verso Reverso 

https://www.behance.net/cristinacarvalhoart
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A lingerie usada em Recuerdos e em Palma 1940 foi usada na recente 

instalação “Platônico Pulsar”, 2018. Exposta na exposição individual “Escombros 

Existenciais” ela se une as fitas de cetim vermelha, também reutilizada de outras 

obras e dos frascos de perfume de Recuerdos. 

 

Figura 49: Platônico pulsar 

 
 

Platônico pulsar [Instalação], 2018 – Cristina Carvalho 

Fitas de cetim bordadas, nylon, anzol, lingérie vermelha, vidros de perfume. 
1,14 x 1,15 x 2,66 m 

 

 Podemos identificar diante da leituras das três obras deste capítulo que 

Cristina Carvalho faz-nos conectar ao conceito do devir. O “devir-objeto”: 

transformações do objetos artísticos em suas obras; O devir-matéria, com o 

resgate de materiais que envolvem e desenvolvem os objetos, exemplificado 

com a linha de cetim, em obras distintas; O devir-cor com a mudança do 

significado da cor vermelha entre uma obra e outra; O devir-escrito, com a 

inserção da escrita bordada, ou não, que vai resgatando a escrita epistolar 

(cartas) ou da escrita publicada. Os afetos também são devires: 
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A cada relação de movimento e repouso, de velocidade e 
lentidão, que agrupa uma infinidade de partes, corresponde um 
grau de potência. Às relações que compõem um indivíduo, que 
o decompõem ou o modificam, correspondem intensidades que 
o afetam, aumentando ou diminuindo sua potência de agir, vindo 
das partes exteriores ou de suas próprias partes. Os afectos são 
devires (Tvardovskas, 2010, p. 15 apud DELEUZE; GUATTARI, 
1997, p. 42). 

Há, sobretudo, nas formas de representar a ligação com a mutação e a 

fluidez com que as linguagens vão sendo escolhidas pela artista de acordo com 

o que ela quer que seja dito. E, também no que está sendo dito, vivido e 

compartilhado pela artista, as transformações dos temas que a afetam.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

NÓ: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer do século XX, a desconstrução dos modelos hegemônicos dos 

materiais artísticos “tradicionais” e a abertura/inserção dos “objetos-não 

artísticos” nas obras modernas foram ficando cada vez mais evidentes, até 

serem totalmente inseridos nas poéticas visuais contemporâneas. Na esteira 

desse processo, técnicas ou habilidades manuais que se encontravam à 

margem da legitimação foram também incorporadas em linguagens artísticas. 

Nos trabalhos da artista paraibana Cristina Carvalho, podemos perceber 

essa subversão nas formas de representação, para além da utilização dos 

“objetos não-artísticos”, trazendo a questão da resistência política na 

utilização/produção artística sob o viés dos materiais têxteis, assim como a 

ampla gama de linguagens visuais que comportam o seu trabalho. Cristina 

Carvalho, é por isso, partícipe ativa desse “espírito do tempo” na arte 

contemporânea. Como afirmamos ao longo do primeiro capítulo, esse foi um 

ponto de virada que abriu o caminho para que novas e antigas linguagens 

fossem incorporadas ao fazer artístico, de modo que tudo o que fosse 

acrescentado ativasse uma memória contestatória da história oficial da arte 

ocidental. 

A condição feminina, outra questão que implica em resistência aos moldes 

tradicionais, é debatida por ela ao inserir em sua obra o teor autobiográfico ou 

mesmo quando apreende temas sociais (como prostituição, casamento, ambos 

lidos nesta pesquisa) nos quais não está diretamente envolvida, mas se coloca 

como sujeito da própria investigação. É uma artista que pesquisa e se insere nas 

discussões desses temas e, por vezes, quando se faz necessário, utiliza o 

próprio corpo para experimentar e incrementar em sua poética essas questões 

que remetem às suas memórias e sua experiência como cidadã do mundo, 

elevando-as a um patamar interpretativo, representativo e conceitual de suas 

práticas artísticas. Para tanto, utiliza-se de materiais que ajudam nessa fruição 

e no diálogo entre sua subjetividade e o público, marcando-nos com vermelho 

para criar uma unicidade estético-discursiva em torno de sua obra artística. 

Esse aspecto de sua produção artística nos chama atenção: conceber 

imagens (obras) que se conectam à sua memória individual, e ainda assim narrar 

e mover nossa memória individual. Esse movimento, que, nas palavras de 
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Georges Didi-Huberman, é a relação entre aquilo que olhamos e que nos olha - 

e ainda nos serve, como espectadores, para nos incitar a uma crítica coletiva.  

O acesso que teve ao ensino formal, acadêmico, a retirou de um estigma 

que as mulheres artistas carregam como “amadoras”, mas ao mesmo tempo a 

colocou dependente de um cenário que à época não proporcionava respostas 

aos seus anseios por experimentações. Foi unindo o conhecimento formal 

acadêmico às técnicas e referências que teve na infância que Cristina Carvalho, 

há 14 anos, se inseriu na história da arte contemporânea paraibana. Participou 

de 30 exposições coletivas e 9 exposições individuais desde 2005. Uma artista 

em pleno exercício criativo, como pode-se constatar pelo número de 

participações em exposições. Estas, quando não aconteceram na Paraíba, 

foram realizadas em Fortaleza (Ceará) e Natal (Rio Grande do Norte). Na 

Paraíba, o ensino formal da Arte foi somente acessado por mulheres de forma 

mais significativa a partir dos anos 1980. É válido também salientarmos a 

importância que teve a busca pessoal da artista por cursos, oficinas e vivências 

(residências artísticas) das quais partiram, por exemplo, duas de suas três obras 

lidas nesta pesquisa (Palma 1940 e Carta 5575). 

Por dialogar com a ação direta, com o trabalho manual, em seus processos 

de criação, Cristina Carvalho produz uma representação prática do que dizem 

teóricas e teóricos das artes que abordam o tema da materialidade poética, 

implicando também numa crítica que esses fazem ao ato criador por um lampejo 

criativo que não leva em conta o objeto a ser trabalhado. Aqui formalizamos que 

esse processo criativo, o ato criador, não acontece só dessa forma, devendo ser 

analisado tendo em vista a poética de cada artista. Apenas afirmamos e nos 

baseamos nesses teóricos para aprofundar sobre o trabalho de Cristina 

Carvalho. A artista faz uso das técnicas manuais aprendidas na infância e as 

transforma em seus processos de criação, além de envolver e desenvolver 

objetos artísticos para experenciar sensorialmente o ato criador. A materialidade 

têxtil que Cristina Carvalho utiliza em suas obras foi também abordada e situada. 

Entendemos que os materiais e técnicas inseridas em seu processo criativo 

ocorreram porque a artista achou-as necessárias para a comunicação entre 

artista e espectador. Como as técnicas que aprendeu na infância, mais 

precisamente o bordado, foram revisitadas, há uma relação afetiva para com 

esses materiais, que estão conectados também a discussões não só de gênero, 
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mas estéticas, como vimos nas leituras das obras. Ela utiliza a grafia bordada 

em duas das obras lidas, e nas três se utiliza da materialidade têxtil tátil e 

conceitual (como no caso da máquina de costura). Vimos que esse movimento 

foi e é feito por diversas(os) artistas contemporâneas(os), e nos coube explicar 

como esse enlace se deu em cada obra, pois cremos que o uso desses materiais 

deve ser considerado através da leitura da poética de cada artista ou de cada 

obra. 

Uma dificuldade que precisamos relatar foi a de encontrar textos sobre 

mulheres artistas da Paraíba. Os trabalhos encontrados geralmente são leituras 

de trabalhos de reconhecidos artistas homens, e aqueles que encontramos que 

falavam de artistas mulheres não as conectavam ao cenário dessa visão de 

gênero, não tinha uma abordagem social da arte. Consideramos que trabalhos 

como este, portanto, podem vir a se tornar importantes instrumentos para críticas 

posteriores, quando tratarem de artistas mulheres na Paraíba, pois sobre isso 

apenas encontramos as considerações de Dyogenes Gomes. Nos valemos 

também dos trabalhos da teórica Madalena Zaccara, cuja voz nessa discussão 

foi bem-vinda, por suas reflexões trazidas sobre artistas mulheres de 

Pernambuco, e também por conhecer pessoalmente e ter escrito sobre Cristina 

Carvalho no seu catálogo Verso e Reverso. 

A teoria feminista, que subsidiou toda a pesquisa, nos serviu para sempre 

localizarmos nossas considerações em diálogo com o pensamento pós-

estruturalista, ou seja, para nos desarmar dos nossos preconceitos e 

percebermos a carga social que Cristina Carvalho trouxe e suscitou com sua 

trajetória. O bordado feito por teóricas feministas que trazem a arte como cume 

de suas questões, assim como teóricas que balizaram na história da sociedade 

o lugar da mulher nos foram de grande relevância e aprendizado. 

A leitura de seus trabalhos acessou uma variada gama de conexões 

histórico-filosóficas, estéticas e sociais. O mergulho que demos em cada obra e 

a conexão que fizemos entre elas e a ideia do devir nos foi de grande valia para 

podermos empreender uma crítica em relação às suas imagens. Os assuntos de 

que tratamos como: o corpo, as linguagens (instalação e performance), e a 

comparação com as obras de artistas contemporâneos a Cristina Carvalho nos 

fizeram chegar a essas leituras, que, embora estejam concluídas quanto à nossa 

intenção, permanecem em aberto e possibilitam outras tantas interpretações. 
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Não pretendemos dominar a pesquisa, e sim fazê-la fluida para que venha a 

servir como um documento que subsidie outras interpretações, caso seja 

necessário (no campo da arte, ou não). 

Na leitura de Carta 5575, assim como nas outras, explicamos, com a ajuda 

das entrevistas que fizemos com Cristina Carvalho, sobre sua intenção e 

trouxemos uma contextualização sobre as linguagens, materiais e técnicas, e, 

sobretudo, como vimos cada obra da artista. Foi interessante perceber a fluidez 

com que a artista utiliza seus objetos artísticos e como os materiais e cores vão 

consolidando outras leituras a cada obra feita por ela. Fizemos comparações 

com os trabalhos de outros artistas e com outras obras dela mesma. A leitura 

de Palma 1940, por exemplo, emaranhou-se com a leitura de Carta 5575. Esse 

enlace não era esperado, quando objetivamos ler cada obra individualmente. Foi 

surpreendente, pois assim pudemos não só falar das obras, mas da versatilidade 

de Cristina Carvalho enquanto artista. O Carvalho, assim como as outras, nos 

fez pensar na importância de perceber as referências autobiográficas que 

citamos nesta conclusão, além do que interessou-nos saber sobre a potência do 

arquétipo da árvore. É preciso confessar que, de início, a imagem que mais 

estimulava nossa leitura era a máquina de costura a manivela. Lendo a obra, e 

escutando a artista, percebemos, entretanto, que a árvore, além de trazer o 

sobrenome de sua família matriarcal, também representava outras coisas muito 

estimulantes, e para isso tornaram-se pertinentes as concepções de Gilbert 

Durand sobre a questão do imaginário coletivo. 

Por fim, consideramos que a análise das obras de Cristina Carvalho pode 

trazer à tona diversas questões de fundo teórico-prático, quer dizer, observarmos 

a poética de Cristina Carvalho como um prisma através do qual algumas das 

questões mais pertinentes no estudo da arte podem ser vistas: a materialidade 

do objeto artístico, a função social do artista e da arte, os patamares tradicionais 

do estudo da arte em relação ao lugar histórico da mulher, a ampla questão 

filosófica do devir como força de estar-no-mundo, etc. Para isso, foi preciso que 

nos ativéssemos concretamente a três obras representativas do percurso 

artístico de Cristina Carvalho, consideramos que elas deram corpo a um debate 

profícuo acerca das questões pontuadas sobre o fazer têxtil feminino na arte 

contemporânea. Espera-se que, com este trabalho, novas produções atentem 

para esses questionamentos importantes no que diz respeito à inexistência de 
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neutralidade do fazer artístico. Desejamos que mais pesquisadores se deixem 

afetar pela arte que desafie a serenidade dos cânones estabelecidos, que 

desfaça os nós apertados da história canônica. 
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DE PREOCUPAÇÕES 01  

Entrevista concedida em 11 de março de 2018 

Perguntas Gerais 

Como e onde aprendeu as práticas têxteis (bordado, tecelagem, 

costura...)? Quais você sabe/ domina? 

As mulheres de minha família sempre fizeram alguma atividade manual, desde 

criança tinha curiosidade em aprender. Observava minha mãe costurando e ela 

me ensinava a fazer roupinhas para as minhas bonecas, ela também me ensinou 

o ponto de cruz. Uma tia me ensinou o ponto básico do tricô e uma amiga o 

croché. O bordado surgiu a tentativa de reproduzir o ponto reto da máquina de 

costura, tudo de uma forma bem autodidata mesmo. Domino um pouco do 

bordado, costura, croché, tricô e ponto de cruz. 

Quando e como se deu o contato com as artes visuais? 

Desde de criança, eu já costumava desenhar nas páginas dos livros de minha 

mãe. E o desenho constante era a árvore. Que ao decorrer do tempo foi ficando 

cada vez mais elaborada. Eu também, cresci em meio a irmão e primos que 

desenhavam. Então, o desenho sempre fez parte da minha vida, como meio de 

criar meu universo lúdico infantil. Quando adolescente, fiz curso de desenho no 

Centro Cultural do bairro onde morava, a professora me incentivava a dar 

continuidade. Na antiga Escola Técnica tive contato com o desenho técnico que 

venho influenciar meu trabalho posteriormente. Mas, o desenvolvimento veio a 

ser mesmo, quando ingressei no curso de Artes Plásticas na Universidade 

Federal da Paraíba. 

Você se considera uma artista têxtil? O que você entende por artista têxtil? 

De certa forma sim, uma vez que os materiais que utilizando permeiam essa 

atmosfera. Mas, prefiro não me denominar, assim fico livre para povoar por 

outros meios. É um meio artístico que realizar um trabalho artesanal ou industrial 

com fibras, linhas, tecidos, fitas...etc. 

Você conhece algum(a) artista que trabalhe com esses materiais na 

Paraíba? 

Conheço o Martinho Patrício e Raquel Stanick. 

Você conecta as práticas têxteis a um fazer feminino? 
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Não necessariamente, se pensarmos nos alfaiates. Acho que é mais uma forma 

que a humanidade desenvolveu entre estéticas diversas, em diferentes povos, 

de acordo com suas necessidades. 

Como é o seu processo criativo? 

Meu processo criativo não tem dia nem hora para acontecer. Vivo em alerta 

constante, observando meu entorno. Vou captando e assimilando o que me 

rodeia, na busca de transformar em imagens verbais ou não, o que me provoca 

algum incomodo. Vou fazendo anotações e escolhendo objetos, materiais, 

formas, sons, palavras para fruir as minhas ideias.  

Porque utiliza os materiais com que trabalha? Qual gosta mais? Por quê? 

Porque esses materiais emergem de repertórios de memórias transubjetivas e 

afetivas. Como sou movida por paixões, gosto sempre mais, da que estiver 

trabalhando no momento. Depois que passa, gosto mais da que estiver 

trabalhando no outro momento... e assim, sucessivamente. 

Já se sentiu de alguma forma vítima de algum constrangimento/ 

assédio  por ser uma artista mulher e/ou pelos materiais que usa? 

Talvez um fato ou outro, que nem vale a pena relatar. Nunca prestei muita 

atenção nestas coisas, meu espírito já está preparado para isto. 

No meio artístico da Paraíba, como sente a recepção de seus trabalhos? 

Algumas vezes, sou bem recepcionada. Mas, como é de praxe, reflito sobre 

a  frase: “Santo de casa não faz milagre!”. 

Quais artistas te inspiram? 

Cildo Meireles, Arthur Bispo do Rosário, Leonilson, Nazareth Pacheco, Hélio 

Oiticica, Chihara Shiota, Chrisco e Jeanne-Claude, Marina Abramovic, Yoko 

Ono... 

Como é a escolha das linguagens visuais que utiliza (Performance, 

instalação)? 

Como trabalho com objetos, ideias e/ou coisas que busco resignificá-los, é a 

partir do conceito que penso qual o meio que possa melhor representar a obra, 

o que muitas vezes não significa que essa esteja fechada. Posso, caso queira, 

mudar sua forma de apresentação, seu conceito, seu título... o que define 

mesmo, é o que preciso dizer naquele momento. 

Como funciona suas exposições? Alguém agencia seus trabalhos? 

Por convite de alguma instituição ou pessoas e por editais que submeto projetos. 
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Sua vida pessoal interfere no seu trabalho artístico? Como? 

Sempre interfere, às vezes é um reflexo da busca do entendimento dos estados 

transitórios da vida. De qual é a minha compreensão de determinados fatos 

vivenciados. 

Como explica a constante vermelha em seu trabalho? 

Pelo seu significado latente, pela busca da intensidade da vida, uma vez, que 

meu trabalho aborda essas coisas: dor, força, poder, paixão, desejo, amor... 

Nota-se a necessidade do uso da linguagem escrita, presentes nas três 

obras a seguir, por que desta necessidade? 

Porque a imagem nem sempre é o suficiente para exprimir a ideia.  

Você considera essencial trabalhar nas instituições de formação da (o) 

artista com esses materiais? 

Acredito essencialmente, para manter essa forma de produção artística milenar.  

Como vê o cruzamento de uma técnicas com as linguagens 

contemporâneas? 

Uma possibilidade a mais de fortalecer o trabalho manual, que foi tão desprezado 

ao longo da história. 

Quais as dificuldades que você como artista enfrenta no mercado da arte 

atual? 

Todos possíveis, dificuldades em comerciais, em divulgar, em produzir,  

Como é ser uma artista mulher/ nordestina/ brasileira? 

É uma enorme desafio! 

 

Carta 5575  

O que significa o vestido de noiva nessa obra pra você?  

É o reflexo das imposições sociais machistas e patriarcais que a mulher é 

submetida ao longo da vida. 

O que tem escrito no vestido?  

Trechos de cartas de amor pessoais, que retratam as inconstâncias dos 

sentimentos. 

Em que contexto pessoal a obra foi executada? Influenciou na execução 

da mesma? 
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O vestido de noiva é carrego de memória, pois é o próprio vestido de noiva de 

minha mãe. Representar as imposições sociais que as mulheres sofrem, como 

o próprio casamento.  

Como foi o processo criativo? 

A obra foi realizada durante o projeto Laboratório 2006, na galeria de Arte 

Archidy Picado. O laboratório foi pensado como um espaço para viabilizar a 

ruptura com as obras fixadas mediante a realização de atividades de arte 

experimental .   

Quanto tempo passou para ser feita? 

Duas semanas. 

Como se deu a escolha dos materiais? 

Pela sua carga emocional e afetiva. 

Quais técnicas utilizou?  

Bordados sobre o vestido. 

Quais materiais? 

Vestido de noiva, cartas de amor, linha de bordado, alfinete e fita de cetim. 

Foi exposto? Onde? Quantas vezes? 

Foi. Na galeria Archidy Picado (Espaço Cultural José Lins do Rêgo), no Núcleo 

de Arte Contemporânea (UFPB) e na Galeria de Arte Casarão 34, todos em João 

Pessoa –PB. Por 3 vezes. 

Há uma necessidade específica para exposição da obra? Quais? 

A obra deve ser suspensa  pelas fitas de cetim e fixadas no teto. 

Você se inspirou em quê? Quem? 

Em Arthur Bispo do Rosário 

Por que o nome “Carta 5575”? 

Carta, porque como foram bordadas cartas no vestido, é como se esse fosse 

uma carta de amor. E 5575, porque é o número que foi bordado no vestido, como 

ordem de serviço, quando minha mãe colocou o ele para lavar numa lavanderia. 

 

Palma 1940   

O que significa essa perfomance?  

Vídeo é o registro de uma performance que foi realizada a partir de uma pesquisa 

sobre as memórias de um casarão, o Sobrado Dr. José Lourenço, situado em 
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Fortaleza – Ceará. A performance traz a tona a memória de uma antigo bordel. 

Abrir as janelas e deixar a luz entrar e a tentativa de reviver esse passado.  

Em que contexto pessoal a obra foi executada? Influenciou na execução 

da mesma? 

Durante residência artística realizada em fortaleza, mas especificamente no 

Sobrado Dr. José Lourenço, teve contato com a história do espaço que deveria 

ocupar. O Casarão que foi construído na segunda metade do século XIX, com o 

intuito de servir de consultório e moradia do médico.  O edifício com três 

pavimentos passou por diversas ocupações, com diferentes funcionalidades. E 

em 1940 passou a ser um bordel, era costume das cortesãs se expor nas 

grandes janelas do casarão e flertar com os homens que passavam pela rua. 

Como foi o processo criativo? 

Primeiro realizei uma pesquisa sobre a história do sobrado, através de um livro 

lançado sobre as memórias do casarão para definir o contexto da obra. Fiz busca 

em diversas lojas do centro de Fortaleza para adquirir a lingerie vermelha 

e  depois fiz os bordados na mesma.  

A performance foi realizada em um grande salão do sobrado e foi repetida por 

três vezes para captar as imagens em diferentes ângulo. Depois segui com a 

edição das imagens. 

Quanto tempo passou para ser feita? 

Todo o trabalho foi a realizado em dois semanas. 

Como se deu a escolha dos materiais?  

Como intuito de suscitar a sensualidade e o desejo que estiveram presentes 

naquele espaço. 

Quem filmou/ editou?  

Quem fez as filmagens foi o artista visual Diego de Santos e eu realizei a edição 

do vídeo. 

A performance quando feita foi exibida na hora ao público ou somente os 

vídeos/ fotos? 

Foi exigida em ao público em formato de vídeo. 

Quais técnicas utilizou?  

Bordados sobre lingerie, performance e vídeo.  

Quais materiais? 
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Linhas de bordado, agulha, lingerie, duas câmeras para registrar os vídeos, 

notebook para editar os vídeos. 

Foi exposto? Onde? Quantas vezes? 

Foi. O sobrado do Dr. Lourenço (Fortaleza-CE) e no Salão Municipal de Artes 

Plásticas, Casarão 34 (João Pessoa-PB). Por duas vezes. 

Há uma necessidade específica para exposição da obra? Quais? 

Pode ser exibido em tela plana ou projetado sobre a superfície da parede. 

Você se inspirou em quê? Quem? 

Na vivência das mulheres de moraram e trabalharam naquele local. 

Por que o nome “Palma 1940”? 

Nos tempos áureos do casarão, a rua onde ele é situado, recebia o nome de 

PALMA, que posteriormente, depois teve seu nome trocado por Major Facundo, 

em homenagem a um parente do médico que foi assassinado na rua . O ano de 

1940 foi a época em que o sobrado funcionou como bordel. 

Por que o vestido vermelho? 

Para fazer alusão ao desejo. 

O que há bordado n vestido? 

Trecho de obras literárias: A arte de arte (Ovídio), A instentável Leveza do ser 

(Milan Kundera), O Banquente (Plantão) e 1984 ( George Oswell), que expõem 

diferentes  sentimentos e desejos velados. 

O cenário foi escolhido/ feito por você? Quais foram as exigências? 

O espaço escolhido foi um dos salões que na época em que o casarão foi bordel, 

as cortesãs ficavam nas janelas a cortejar os homens que passavam na rua. 

Poema 1978 (Fechar os olhos e dormir é silenciar um coração que custa a 

adormecer) 

O que significa essa série de desenhos?  

Refletem os medos captam pelos estímulos sensoriais. O medo como sendo 

na maioria das vezes aglomerados de sombras que não condiz com a 

realidade. Como projeções que se desenvolvem na mente. 

Em que contexto pessoal a obra foi executada? Influenciou na execução 

da mesma? 

Os cenários são relatos de situações lúdicas de fobias psicológicas que retrata 

o indivíduo enclausurado em sua mente.  
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Percebe-se desenhos com traços arquitetônicos, de objetos, redes, 

criança, o que os une nessa série? 

É o universo próprio de cada um, refletido em objetos, coisas, memórias que 

descrevem a  história de vida daquela pessoa. 

Como foi o processo criativo? 

Primeiro eu escrevi um poema, pensando construir uma imagem/cenário para 

cada frase desse poema. 

Quanto tempo passou para ser feita? 

Dois anos 

Como se deu a escolha dos materiais?  

A escolha reflete a transição constante do desenho artístico para o desenho 

arquitetônico como efeito de linguagem significante. 

Quais técnicas utilizou?  

Grafite, aquarela e bordado.  

Quais materiais? 

Lápis grafite, aquarela, linha de bordado, agulha, alfinete, fita de cetim, papel 

vegetal e papéis diverso. 

Foi exposto? Onde? Quantas vezes? 

Foi. Toda a série foi exposta uma vez no Hall do Energisa, no projeto Arte na 

Empresa. Depois no espaço expositivo Alice Vinagre, no Mezanino II, do Espaço 

Cultural José Lins do Rêgo. Em outra ocasião, três obras foram expostas no 

Salão Municipal de Artes Plásticas. Toda a série foi exposta 2 vezes. E três 

obras, uma vez. 

Há uma necessidade específica para exposição da obra? Quais? 

Deve ser exposta em sequência, de acordo que as frases formem o poema. 

Você se inspirou em quê? Quem? 

Nas minhas fobias. 

Por que o nome “Poema 1978 (Fechar os olhos e dormir é silenciar um 

coração que custa a adormecer)”? 

Poema, porque os desenhos foram pensados a partir das frases do poema. E 

1978, porque é o ano do meu nascimento. 

Os textos escritos significam algo pra você? Foram escritos em paralelo as 

obras, diretamente sob os papéis? 
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É um poema que fala sobre os medos. Como falei anteriormente, primeiro 

escrevi o poema, depois criem o cenário que cada medo expresso nas frases do 

poema. 

Quais pontos unem as três obras acima e quais as difere? 

A utilização da escrita é recorrente nas três obras, assim como o bordado. Os 

meios técnicos de diferem, Carta 5575 e Palma 1940 pois são bordados sobre 

tecido, já Poema 1978 é bordado sobre o papel. E o contexto de cada uma das 

obras e totalmente diferentes umas das outras.  

Quando sente que as obras estão concluídas? 

Não sei ao certo definir, mas é algo meio intuitivo, parece que a obra que te fala 

quando está pronta. 

Como sentiu a recepção do público com essas obras? 

Diferentes sensações, a receptividade do público é muito importante para 

consolidar a obra, para compreender a força que ele pode ter. As sensações que 

despertar no outro, muita vez, te faz ver na obra diversas camadas, antes 

imperceptível. 

Como é a Cristina anterior e atualmente pós feitura das obras? 

A relação com a criação artística me fez, e me faz constantemente, ter um 

contato maior com as subjetividades da vida. Que faz ver, perceber e 

compreender o mundo de uma forma mais profunda e intensa. Que Possibilita 

muitas vezes ter acesso através de dramas cósmicos, o entendimento da futileza 

da existência humana. 

Como prefere ser chamada (artista visual, artista têxtil, artista 

contemporanea, artista plástica, artista paraibana, artista brasileira)? 

Artista contemporânea, por abrir a diversa possibilidade de múltiplas de criações. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE PREOCUPAÇÕES 02  

TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIOS – Entrevista concedida: 18/11/2018 

 

Sobre a vida 

ÁUDIO 1 

Você tem irmãos? 

tenho irmão, dois anos mais velho que eu 

Morou com quem durante a vida? 

eu morei boa parte da vida com a minha mãe, até 25 anos mais ou menos, depois 

eu fui morar um tempo fora, né? Morei com amigos. Morei sozinha. Dividi com 

outras tantas pessoas e hoje eu moro com meu companheiro. 

A mãe trabalhava em quê? 

Minha mãe ela trabalhou durante boa parte do tempo dela no serviço público e 

ela é formada em administração de empresas, então ela trabalhava nesse 

universo do departamento público, na administração de documentos, de 

processos, de entrada de processos. Então, ela trabalhou com isso durante um 

bom tempo da vida e também pra fazer um extra ela costurava, fazia mochilas.. 

fez durante um bom tempo mochila escolar pra complementar a renda. 

Sempre morou em João Pessoa? 

Eu morei boa parte da minha vida em João Pessoa, depois foi morei 7 meses 

em São Paulo, depois voltei pra João Pessoa e passei um tempo também entre 

João Pessoa e Catolé do Rocha onde eu trabalhava e vinha a João Pessoa 

apenas para passar o final de semana, trabalhava em Catolé do Rocha. 

Já mudou de casa/ bairro? 

Já mudei de casa. Quando eu nasci eu morava no Castelo Branco, depois com 

1 ano a gente foi pra São Paulo, eu e minha família a gente foi morar no interior 

de São Paulo, em Águas de Lindóia, passamos um ano lá, depois a gente 

retornou e foi morar em Castelo Branco e depois em outro lugar no Castelo 

Branco e depois no José Américo, e, com cinco anos eu fui morar em 

Mangabeira e morei em Mangabeira até  mais ou menos uns 35 anos, eu acho.  

Onde moras atualmente? Em que bairro? 

E, atualmente moro no José Américo há mais ou menos quatro anos, moro 

atualmente no bairro José Américo de Almeida. 
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ÁUDIO 2 

Na minha infância além de morar com minha mãe eu morei com meu irmão com 

meu pai. Com meu pai até os 11 anos de idade, que é quando eles se separam 

aí fica só eu e minha mãe e meu irmão morando juntos, e depois meu irmão vai 

morar em outra cidade né?, depois que passa num concurso vai morar em outra 

cidade e fica eu e minha mãe até que depois eu vou pra SP moro com outras 

pessoas... depois quando eu vou pra Catolé do Rocha eu também divido casa 

com pessoas que eu trabalhava, NÉ? e morei sozinha e agora eu moro com meu 

companheiro. 

ÁUDIO 3 

Primeiro eu moro em João Pessoa, depois eu vou pra São Paulo, pequena com 

um ano. Aí moro um ano, aí depois eu volto pra João Pessoa e fico até mais ou 

menos 26 anos, eu acho, 27. Aí eu vou pra São Paulo passo 7 meses e volto pra 

João Pessoa, em 2008. 

 

ÁUDIO 4 

Em que trabalhas? 

Atualmente eu trabalho no Celeiro Espaço Criativo que um espaço na prefeitura 

que se destina as expor ao autêntico artesanato paraibano, além de ter também 

artistas paraibanos ou radicados e também trabalho no Centro Cultural de 

Mangabeira, onde eu dou aula de bordado além de trabalhar com Curadoria de 

exposição, com montagem de exposição, atendimento ao público, exerço várias 

funções entre esses dois espaços. 

Moras com quem? 

Moro com meu esposo e meu gato Platão.  

Onde estudou? 

Estudei na Universidade Federal da Paraíba, fiz o curso de artes na formação, 

antiga educação artística, a formação artes plásticas. Também fiz durante 3 anos 

o curso de arquitetura mas não concluí o curso, o curso tá trancado. 

Como foi a escolha do curso de edificação e o de arquitetura? 

O curso de edificações o curso que eu terminei o ensino médio e fiz o vestibular, 

meu primeiro vestibular foi pra... eu acho que foi... esqueci agora (rs). Eu não 

lembro agora, enfim, eu não passei no meu primeiro vestibular que eu fiz. Então 

eu fiz é.. seleção pra o IFPB antiga escola técnica e cursei, fiz o curso de vias e 
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transportes que é o antigo Estradas. Quando eu terminei o curso eu fiz prova de 

novo e passei e fiz edificações. Fiz o aproveitamento de algumas disciplinas e 

concluir isso e terminei concluindo dois cursos lá no CEFET. 

O curso de arquitetura ele foi mais pra tentar de certa forma, acreditava eu que 

seria interessante já que eu tinha curso de artes e também esses dois cursos 

técnicos de edificações, tentar através da arquitetura fazer um somatório de 

todas essas... de uma forma mais profissional, né? enfim. Tentar juntar todas 

essas questões além de trabalhar com a arte também. Interferir nesse meio de 

alguma forma através da arquitetura do urbanismo né? Uma forma de poder 

contribuir, enfim, terminei cursando apenas até o terceiro ano do curso, faltaram 

dois anos pra concluir e não sei se tenho pretensão de voltar dar continuidade 

ao curso. Talvez não seja mais o que eu me interesse fazer agora no momento 

na vida. Pode ser até que mude, mas no momento... 

ÁUDIO 5 

A formação em Artes Visuais foi feita em que período de vida? 

Foi feita em 2001 a 2006. Foi feita num momento muito significativo, foi um 

divisor de águas porque no momento em que eu passei em artes no terceiro 

vestibular que eu fiz. o primeiro foi em engenharia mecânica, segundo foi em 

artes e o terceiro foi em artes.  

Foi muito importante porque eu acho que foi o norte, né? Foi o norte pra tudo, foi 

a ressignificação né? Do entendimento, da descoberta, do próprio 

aprofundamento foi... acho que se não tivesse acontecido por mesmo diante de 

muitas dificuldades, de muitas vezes não atender as expectativas mas foi as 

coisas eu acho que foram fundamentais pra de aprofundar pra só o caminho que 

eu sigo até hoje, independente de qualquer coisa da forma como era feita tudo 

eu acho que os questionamentos que a própria estar dentro daquele universo 

me fez refletir os próprios questionamentos que embase tudo isso foi 

fundamental pra o entendimento do que eu compreendo do que vem a ser arte, 

do que vem a ser trabalhar com arte , do que é ser o artista, do que é o papel do 

artista, o papel fundamental da educação, de ser um formador de ser um 

pensador, de intervir mesmo de atuar, acho que foi um laboratório gigante.  

ÁUDIO 6 

Vi que fizeste o curso de arquitetura em recife, na ESUDA e Unipe. Chegou 

a concluir? 
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Eu fiz os três anos que eu cursei arquitetura na UNIPE, aí eu transferi, eu tive 

que trancar o curso e transferir ele pra ESUDA porque eu pretendia cursar lá por 

recife, porque eu queria pagar uma disciplina porque era o que eu podia pagar, 

porque eu tinha passado num concurso pra professora substituta na UEPB em 

Catolé do Rocha, então tive que trancar o curso por esse motivo e Recife seria 

uma forma de dar continuidade a esse curso, até porque depois eu pretendia me 

mudar pra lá. Por isso eu já transferi o curso lá pra garantir que quando eu fosse 

pra lá essas questões já fossem resolvidas, pego ementas do curso e já tinha o 

processo dado entrada e terminei que não foi viável diante de outras 

circunstâncias que aconteceu na vida, na vida pessoal. Aí eu terminei que deixei 

o curso lá e o curso tá trancado até hoje, lá na ESUDA, tá tudo lá o meu processo, 

não concluí. 

Fez cursos de arte quando criança/ adolescente? 

Quando criança eu só fazia desenhar, eu não tive também... meu irmão desenha, 

prima, quase todos os meus primos desenham. Então eu cresci vendo essas 

pessoas, o desenho era algo muito próximo do nosso universo.  

Quando adolescente eu fiz um curso de artes no centro da juventude na 

Mangabeira que era onde eu morava na época e acho que eu fiz apenas durante 

um ano um cursinho de artes. 

Qual sua relação com o NAC? O lugar ou alguma exposição influenciou em 

sua carreira? 

O NAC na época que eu estudava na universidade é... eu tive não acho que eu 

tinha muito contato, eu ia mais pra exposições, mas depois que eu comecei a 

atuar como artista, participei em exposições lá. Foi o contato maior que eu tive 

lá com o NAC e também participei de Oficinas que aconteceram lá que eu me 

lembre agora foi uma de "Livro Objeto" que foi, nossa! foi muito significativo, eu 

até produzi depois dois livros de artistas depois participei dessa oficina. Participei 

de oficinas, quando adolescente eu frequentava muito o NAC, porque tinha os 

eventos lá musicais, então eu ia muito nesses eventos musicais que tinha por lá. 

Eu participei mais ou menos acho que de umas duas três exposições no NAC. 

Das que... Teve uma que foi bem significativa realmente eu acho que foi NAC 30 

anos, acho que foram várias pessoas e... foi uma coletiva então tinha vários 

artistas envolvidos nesse projeto, o projeto de 30 anos do NAC, uma tentativa de 
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dar continuidade ao NAC, então acho que foram umas das últimas ações que 

ocorreram lá no NAC.  

  

O Carvalho 

Em que contexto pessoal a obra foi executada? Influenciou na execução 

da mesma? 

O contexto diz respeito à representação simbólica do processo criativo através 

da composição dessa instalação em que tem uma imagem da máquina de 

costura a manivela e um grande carvalho, que é composto por fitas de cetim 

vermelha presas em superfície da parede e percorre pelo teto. A ideia de realizar 

esse trabalho seria uma espécie de homenagem as mulheres de minha família, 

máquina de costura, por exemplo, as mulheres que costuram, as mulheres que 

bordam, as mulheres que fazem ponto de cruz, crochê, né? esses processos 

criativos, esses trabalhos manuais, eles sempre rodearam minha vida então eu 

tenho uma memória afetiva muito grande. De dormir ao som da máquina de 

costura, tem todo uma simbologia desse trabalho O Carvalho essa meio que eu 

encontrei pra falar sobre o processo criativo, essa força, essa busca dessa força 

do processo criativo de se colocar no mundo de nossa história, então essa foi a 

minha primeira... no caso quando eu comecei a fazer esse trabalho eu já tinha 

passado pelo Laboratório 2006, onde eu fiz o vestido de noiva, CARTA 5755, 

Tava que até o próprio bordado do vestido também tem um emaranhado de fitas 

que compõe-se no vestido como artérias assim como lembra a estrutura da 

árvore como artérias esse processo criativo, essa força criadora que é viva que 

é pulsante, que é uma forma de querer se colocar no mundo, na vida. 

Sempre influencia o contexto do que a gente está vivendo, não tem como 

desassociar da vida 

Esse trabalho, essa instalação ela foi pensada pra compor a minha primeira 

individual e juntamente com esse trabalho também fiz vinte e poucos desenhos, 

todos sobre papel, bordado sobre papel. Durante um ano eu realizei essa 

produção, então eu fiz experimentos de materiais e tal. Eu ainda não tinha, eu 

ainda tava definindo minha linguagem, buscando experimentar, estar livre para 

experimentar e durante esse ano a coisa da experimentação que lhe permite não 

ficar preso a ideias.  
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No início os meus desenhos eles eram muito coloridos e a partir do momento 

que eu finalizo a realização da exposição Tecelã com a realização dessa 

instalação, ele sintetiza tudo. A paleta de cor ela é totalmente sintetizada e eu 

começo a adotar cada vez mais o vermelho como parte fundamental da minha 

linguagem. 

Como foi o processo criativo? 

Como eu falei, no momento em que fui chamada para participar dessa 

exposição, né? Minha primeira individual, eu tava participando do Laboratório 

2006, então, foi um ateliê coletivo onde juntamente comigo mais cinco artistas 

participaram e a gente ficou cerca de duas semanas no Ateliê Coletivo na 

Galeria Archidy Picado, no espaço Cultural. E o público podia ir lá interagir, dá 

sua opinião, construir com a gente e eu né... estava pensando muito a respeito 

do bordado de como surgiu na minha vida de como foi muito próximo que as 

mulheres da minha família todas de alguma forma né... trabalhavam com... 

faziam algo de crochê e tricô, não como profissão, mas de uma forma não tão 

constante e eu fiquei pensando sobre essas coisas, sobre a importância dessas 

coisas e achei que representar o Carvalho era falar sobre essa força, essa 

força... me sentindo alimentada por essa força, né que afetiva que me rodeou. 

O som da máquina de costuras, as linhas, as tesouras tudo muito afetuoso e 

significativo então pensar sobre tudo isso foi essencial para a construção desse 

trabalho pensar dessa simbologia por afetividade e por essas mulheres fortes da 

família. Essa família que é tão matriarcal, muito significativa. 

Quanto tempo passou para ser feita? 

A montagem do trabalho levou em torno de 5 horas para montar a instalação. 

Agora quanto a questão da idealização do trabalho foi se formalizando em torno 

da formalização dos outros trabalhos, né? dos outros vinte e poucos desenhos 

que eu fiz e daí que surgiu esse trabalho, a partir dessa pesquisa, dessa 

experimentação de materiais. 

Vi em duas imagens o objeto máquina de costura envolvido em fita de cetim 

vermelha e em outro momento/ foto ela crua, por quê? 

Realmente ela foi exposta das duas formas. A primeira vez que eu apresentei 

esse trabalho a máquina de costura ela tava crua como você mesmo disse, ela 

tava crua, e em outro momento eu envolvi ela com fita de cetim vermelha. 
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Porque como eu trabalho a questão da construção e da desconstrução então 

esse ato de envolver e desenvolver os objetos, né? essa ação de envolver e de 

enrolar de desenvolver e desenrolar objetos faz parte do meu trabalho. O 

construir e o desconstruir, fazer uma instalação, o trabalho usando fitas de cetim 

e depois utilizar essas fitas em um outro trabalho então faz com o que esses 

materiais eles de certa forma sejam bem fluídos, então, tem essa razão também 

de falar sobre essa fluidez né, sobre as ressignificações da vida, né? as 

transformações, né? Então, esse é o motivo pelo qual tem momentos que essa 

máquina ela tá... ela aparece envolvida ou não em fitas.  

O que se forma na parede é o carvalho? A árvore que dá nome a sua família 

materna. Porque desse resgate? 

Nome de solteira da mãe e como homenagem a essas mulheres Busca de 

identidade, de aprofundamento nas minhas questões familiares e na força que 

essas mulheres sempre representaram pra mim, né? Então a força dessas 

mulheres da minha família elas são representadas por essa força, por essa 

árvore grandiosa que ela tem que é o carvalho. 

Como se deu a escolha dos materiais? 

Os materiais sempre fizeram parte do meu entorno do meu universo lúdico 

infantil, por crescer em meio a máquinas de costuras, a linhas, agulha, alfinete, 

fita também então nada mais do que esses materiais que tem essa carga 

emocional, afetiva para representar, pra idealizar essa simbologia mesmo, dessa 

árvore, dessa homenagem às mulheres. Então foi esse o motivo da utilização 

desses materiais não só pra compor esses trabalhos como nos demais que 

venho desenvolvendo desde então, sempre utilizando os mesmos materiais, né? 

Claro que outros vão se incorporando a medida que eu vou entrando em contato 

que eu vou estabelecendo com outros materiais, mas a priori os materiais que 

eu utilizo não são apenas materiais, eles dizem respeito a características da 

minha própria linguagem, os materiais que eu utilizo. 

Quais técnicas utilizou? Quais materiais? 

A máquina e costura antiga a manivela, a fita de cetim vermelha de espessuras 

diferenciadas e a cola quente. 

Quando a máquina exposta envolvida em fita de cetim, eu fiz um procedimento 

de envolve o então ele é todo preenchido por fitas, esconder a sua forma, então 

essa foi uma das técnicas utilizadas e a outra, eu para compor a árvore eu utilizo 
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de cola quente para fazer a construção da imagem, eu vou construindo o 

desenho na hora, e vou fazendo quando possível colando, ou quando possível 

com alfinete, mas esse só foi colado com cola quente. 

Foi exposto? Onde? Quantas vezes? 

Todas as vezes que ela foi exposta foi no mesmo lugar, que é na galeria casarão 

34 e onde ela foi montada pela primeira vez para abertura da exposição 

individual depois eu remontei esse trabalho para fazer a foto do catálogo que até 

então eu não tinha, até então,  uma foto que tivesse ficado interessante para 

utilizar na confecção do catálogo, então eu remontei para fazer essa foto e 

posterior eu montei para uma segunda exposição e venho reutilizando a forma 

para construir outro trabalho mas aí esse trabalho ele receber outro nome que é 

o Calcar que aí eu substituo a máquina por uma sandália de salto. e praticamente 

a montagem do trabalho é bem similar aí do Carvalho. 

Então ela foi montada três vezes duas para exposição e uma para a foto do 

catálogo. 

Há uma necessidade específica para exposição da obra? Quais? 

O trabalho se adapta de acordo com o espaço. 
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ANEXO A – LISTA DAS EXPOSIÇÕES DE CRISTINA CARVALHO 

(Informações obtidas no portfólio cedido pela artista Cristina Carvalho) 

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS  

2018 Escombros Existenciais, Galeria de Arte Archidy Picado, FUNESC, João 
Pessoa-PB. 

2015 Calcar - Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, João Pessoa-PB. 

“Suave Coisa [Nenhuma]”, Varal/ Intervenção com Ana Diniz, Ateliê 
Multicultural Elionai Gomes, João Pessoa-PB. 

2014 Parede Poética do SESC, exp. itinerante, João Pessoa, Catolé do Rocha-
PB.  

2013 Poema 1978 - Arte na Empresa Energisa – exp. itinerante, João Pessoa, 
Campina Grande, Patos-PB. 

2010 Recuerdos, Galeria de Arte Archidy Picado, FUNESC, João Pessoa-PB. 

Projeto Residência sem Número, PR-S/N, Sobrado Dr. José Lourenço, 
Fortaleza-CE. 

2007 Atar, Desatar..., Galeria de Arte Archidy Picado, FUNESC, João Pessoa-
PB. 

2006 Tecelã, Galeria de Arte Casarão 34, FUNJOPE, João Pessoa-PB. 

  

EXPOSIÇÕES COLETIVAS  

2018 Ancestralidade em Trânsito - Festival Aiê, Ateliê Multicultural Elioenai 
Gomes, J. Pessoa-PB. 

Art in Process II, Galeria de Arte Casarão 34 , FUNJOPE, João Pessoa-
PB. 

 Feminina Arte, Celeiro Espaço Criativo, João Pessoa-PB. 

 No Rastro do Caracol, Casa Jardim Mariah, João Pessoa-PB. 

2017 Mulherio das Letras, Usina Cultural Energisa, João Pessoa-PB. 

2016 Agosto das Artes, Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, João Pessoa-PB. 

Diálogo, com Li Vasc, Espaço Cultural da Paraíba, FUNESC, no Mezanino 
II, João Pessoa-PB. 

2014 Coletânea 1, Usina Cultural da Energisa, João Pessoa-PB.  

Entrelinhas - Galeria CONVIV’ART, Universidade Federal de Rio Grande 
do Norte, UFRN, Natal–RN.  
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A Arte surge assim, na Rede, Galeria Rede Arte Contemporânea, João 
Pessoa-PB. 

2013 Todos os bichos, Galeria de Arte Casarão 34, FUNJOPE, João Pessoa-
PB.  

2010 XIII SAMAP, Salão Municipal de Artes Plásticas, Galeria de Arte Casarão 
34, FUNJOPE, João Pessoa-PB. 

FENART, Fundação Espaço Cultural da Paraíba, FUNESC, João Pessoa-
PB. 

Projeto Habitat, Grupo A4, Centro Cultural Banco do Nordeste do Brasil, 
Sousa-PB; 

2009 V Festival Mundo, Usina Cultural Energisa, João Pessoa-PB. 

 Projeto Habitat, Grupo A4, João Pessoa-PB. 

Coletânea de Artistas Paraibanos, Estação Ciências Cultura e Arte, João 
Pessoa-PB. 

 Imagens Nômades, Estação Ciências Cultura e Arte, João Pessoa-PB. 

 Jampa Festival de Vídeo, SESC, João Pessoa-PB. 

IV Festival Mundo, Instituto dos Arquitetos do Brasil, FUNJOPE, João 
Pessoa-PB. 

 XII Salão Municipal de Artes Plásticas - SAMAP, Galeria de Arte Casarão 
34, João Pessoa-PB. 

2007 Integração 275, Núcleo de Arte Contemporânea – NAC, Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. 

Três Simultâneas, Núcleo de Arte Contemporânea – NAC, Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. 

Festival de Cinema da Língua Portuguesa - CINEPORT – oficina de Vídeo 
Experimental, Usina Cultural da Energisa, João Pessoa-PB. 

2006 II Festival Mundo, Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, FUNJOPE, João 
Pessoa-PB. 

VIII Salão dos Novos de Artistas Plásticos - SNAP, SESC, João Pessoa-
PB. 

Laboratório 2006, Galeria de Arte Archidy Picado, FUNESC, João 
Pessoa-PB. 

 I Arte Postal do Sesc, SESC, João Pessoa-PB. 

2005 VII Salão dos Novos de Artistas Plásticos - SNAP, SESC, João Pessoa-
PB. 

Linhas e Utopias, Galeria de Arte na Escola na Escola, Biblioteca Central, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. 

 


