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PROVOCAÇÕES ARTÍSTICAS NO NÃO LUGAR: 
O DESLOCAMENTO COMO OBJETO ARTÍSTICO. 

 
 

Bianca Panigassi Zechinato – IA/UNESP 
 

 
RESUMO: Este texto traz como objeto de análise o deslocamento corporal na prática 
artística como ferramenta de criação, tratando o percurso, o itinerário e os fragmentos de 
lugares de passagem como propositores da experiência estética. Esse trabalho se 
desenvolve a partir da performance da artista/autora na rodovia que retorna a sua terra 
natal, e tem hoje como desdobramentos caminhos não só autorais mas de outros artistas e 
colaboradores que se interessaram pela pesquisa e se propuseram a caminhar e ativar 
lugares a partir do objeto artístico provocador criado durante a performance. Trago aqui 
alguns desses relatos e como a pesquisa vem se desdobrando nesse projeto processual 
desde 2013, como o trabalho se encontra com outros processos criativos e teorias ligadas 
além do campo artístico. 
 
Palavras-chaves: não lugar; deslocamento; processo criativo. 
 
 
ABSTRACT: This text brings as object of analysis the displacement of a person in an artistic 
practice as the authoring tool, treating the route, itinerary and fragments of passing places as 
proponents of the esthetic experience. This work develops from the performance artist / 
author on the highway who returns to hers homeland, and has today as developments ways 
not only from the artist perspective but from other artists and collaborators paths that were 
interested in the research and set out to walk and places to enable from provocative art 
object created during the performance. This research brings here some of these reports and 
how research has unfolded in this work in progress since 2013, as the work meets with other 
creative processes and related theories beyond the artistic field. 
 

Key-words: non places; displacement; creative process. 

 
 

 

As questões da criação de lugar, de deslocamento e do trabalho colaborativo como 

prática artística são o cerne da pesquisa publicada nesse artigo. Iniciada pelo 

processo criativo da performance "ITINERÁRIOS INACABADOS − 

PEREGRINAÇÃO", realizada em 2013 pela autora deste. Os pontos levantados pela 

performance realizada na estrada que liga a capital do estado de São Paulo à cidade 

de Pedreira - SP (SP – 348; SP – 330; SP – 83; SP – 65; SP – 340; SP – 95) se 

desdobraram desde então, promovendo outros encontros além dos previstos em 

primeira instância. “PEREGRINAÇÃO” foi uma proposta desenvolvida como ativação 

do espaço rodoviário que liga duas cidades de morada da autora/artista, para tanto a 

performer descalçou os pés e embebeu-os de tinta para que, caminhando pelo 
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acostamento da estrada fosse possível deixar o registro de suas pegadas pelo 

caminho. Tomando assim a caminhada como experimento estético e criação de 

lugar pela memória corporal e registro acumulado durante as passadas. A 

compreensão do território presente no itinerário foi se constituindo pensando na 

ação em diálogo com autores que trouxeram significados para esses espaços de 

trânsito e da não morada e fixação. 

 

Fotografia 1 - BIANCA ZECHINATO. ITINERÁRIOS INACABADOS − PEREGRINAÇÃO. 2013. 

 

 

1. O Não lugar como disparador da ação artística. 

 

"[...] os não lugares aceitam a inevitabilidade de uma adiada 

passagem, às vezes muito longa, de estranhos, e fazem o que 

podem para que sua presença seja 'meramente física' e socialmente 

pouco diferente, e preferivelmente pouco indistinguível da ausência, 

para cancelar, nivelar ou zerar, esvaziar as idiossincráticas 

subjetividades de seus 'passantes'. Os residentes temporários dos 

não lugares são possivelmente diferentes, cada variedade com seus 

próprios hábitos e expectativas; e o truque é fazer com que isso seja 

irrelevante durante sua estadia." 1  
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Primeiramente ocorre-me a tentativa de esclarecer para o leitor e pesquisador qual 

ponto essencialmente escolhido para tratar dos conceitos que surgiram mediante a 

prática artística e não restritos às teorias artísticas, mas que se apresentam também 

nelas como processos de criação, e hoje, no trabalho apresentado nessa pesquisa. 

Relacionados a lugar, espaço, não lugar, esses três termos podem ser entendidos 

de diversas maneiras e a eles escolhemos como definição para melhor especificá-

los quando apresentados pelo pesquisador a antropólogo Marc Augé. "Se um lugar 

pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se 

definir como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não 

lugar.” 2 No sentido inscrito e simbolizado como um “lugar antropológico”, a negativa 

desse termo compõe então um não lugar, marcado pelo esvaziamento de 

significados antropológicos.  

Para Michel de Certeau seria o conceito de “Espaço” relacionado a um lugar 

praticado, ou seja, este mesmo à que Augé define onde acontece as relações 

humanas, e o conceito de “Lugar” para Certeau, como uma disposição de um 

conjunto de elementos, mais focado na materialidade.  Mas proponho pensarmos 

que nessa pesquisa é relativamente necessário usar o termo "lugar" como conceito 

da disposição de elementos e também da relação humana, ou seja, na via 

antropológica proposta por Marc Augé, pois então o conceito fundamenta a 

negatividade por esse olhar da pesquisa, o "não lugar" esvaziado de elementos de 

permanência e relação.  

Apresentando o não lugar, Augé coloca os espaços de transição como principais 

ícones onde rodovias, estradas, aeroportos, metrô são elencados, pela ação do 

usuário de passagem desses lugares. Como espaços de transição, e o que os torna 

além do per si, ou seja, além do método que o inaugura como espaço de passagem 

podem ser quando essas mesmas características se encontram em outros lugares, 

Augé questiona pela fala do historiador Michel de Certeau se lugares históricos, 

marcados pelo tempo de outrora, e que hoje recebem viajantes aos montes, a 

mesma questão marcada pelo viajante turista não estaria também relacionada ao 

não lugar. Milhares de fotografias e vídeos demonstram que tipo de presença 

naquele espaço de deslocamento? Assim, Augé aponta o espaço turístico como 
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arquétipo do não lugar. O lugar criado outrora e hoje percebido pela transição, pelo 

fragmento, não vinculado à relação habitual, da convivência. 

Termo cuja significação compõe uma negatividade, o não lugar é tratado aqui pelo 

trabalho desenvolvido nas rodovias e estradas num caminho muito específico, do 

retorno a casa. O conceito veio depois de o trabalho ser desenvolvido e agora o 

carrega em seus desdobramentos, deflagrando os processos de criação no 

deslocamento. A partir de como Marc Augé define o não lugar como lugar não 

relacional, histórico nem identitário, quando o nega às características do lugar, tal 

definição vem a dizer-nos que este seria um espaço não "habitável", da não morada, 

da transitoriedade e impermanência, onde, assim como os humanos que ali passam, 

também passam histórias e significados que criariam ali relações de convivência. 

Quando desenvolvi em 2013 a reflexão acerca a performance, foi necessário 

elaborar um caderno de registro do percurso, onde as impressões da ação e seus 

questionamentos tivessem espaço de publicação pela escrita autoral da artista, trago 

aqui um trecho que assume a relevância espacial e aponta os conflitos que a ação 

performática despertou naquele espaço:  

"O trabalho surge nesse espaço de deslocamento, nesse lugar 

escolho registrar com vermelho no asfalto ou na terra isolada do 

acostamento de incontáveis idas e vindas, de um mesmo território. 

Com os pés descalços diretamente nesse chão amplio meu contato 

corporal. A caminhada aumenta o tempo da viagem potencializando 

os significados. A viagem, que sempre fora dispersa e corrida, 

marcada pela fluidez, adquire permanência. Ainda que breve, 

intensifica minha memória de lugar.” 3 

O tempo de permanência na estrada potencializada pela performance adquiria para 

aquele “não lugar” um significado além do já conhecido pela artista, nele a 

transformação do espaço pela percepção corporal em contato direto com o meio 

onde estava “passando” e carregando outras memórias de lugar além das da rapidez 

de viagem. Também compreende na ação o entendimento da potência 

transformadora da ação artística num espaço pautado por regras públicas de 

utilização. 

"A estrada não recebe a permanência de ninguém, nem mesmo das 

interferências feitas nela, eu caminho e permaneço por breves 



 
 

908 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

instantes, minhas pegadas ficam um pouco mais no espaço, porém 

tudo é efêmero, não venço a mudança que aquele lugar determina. 

Ele continua sendo como foi idealizado para ser, um não lugar, 

porém em minha concepção ele se transforma a partir da minha 

ação.” 4  

Revendo então aqueles registros da ação percebo quantos paradoxos se colocam 

nessa pesquisa: o deslocamento e a permanência, o lugar e o não lugar, a 

velocidade e a lentidão, a fragilidade corporal e a estrada fixa e hostil, o ir e o voltar, 

a partida e a chegada. O trabalho permeia esses contrapontos e faz deles a 

substância de significação, pois quando a estrada era o solo da performance eu já 

havia estado nela, mas não daquela forma corporal tão intensa, o que desencadeou 

um reconhecimento daquele espaço e uma resignificação desse deslocamento e da 

chegada e partida. Por hoje, olhando o trabalho que iniciei ao chegar a São Paulo e 

que teve como marco essa experiência, também percebo como o trajeto dessa 

viagem encurtou, de forma que sinto a casa expandida para além dos limites da 

minha cidade natal Pedreira - SP e da qual eu resido hoje, São Paulo - SP. O 

caminho "encurtou" não fisicamente, mas na minha percepção desse itinerário todo 

ele se transformou pela performance em um objeto significante, um objeto de 

memória pelo deslocamento do meu limite corporal.   

Nesse sentido me apropriei de um lugar estrada como continuação da morada, e, ao 

ampliar o território habitado, o nomeei como “casa expandida”, pois ali é como se 

resolvesse a questão autoral com a estrada e agora fosse necessário expandir por 

outros percursos, possibilitando o que viria a ser um trabalho compartilhado. E 

implodida na ação a questão do não lugar agora poderia ser questionado se não 

seria ele também uma em extensão da habitação, como espaço significado pela 

percepção e memória. Ampliar e fomentar esses questionamentos se torna a 

próxima instância da pesquisa, com a expansão para outros caminhos, onde o 

deslocamento é morada. 

Produzir fora do "refúgio" de um ateliê, na estrada, abriu 

possibilidades físicas de como usar a rua, a cidade, a estrada como 

suporte, objeto ou sujeito da ação. No caminho que a estrada me 

detém ela fora criada para que eu transitasse, mas não preciso 

somente dos passos, preciso da paisagem, da imagem, da sensação 

visual, auditiva, tátil, olfativa, desse espaço. 5 
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O artista é impulsionado a produzir na individualidade, pensando que existem 

tempos de produção, onde seja mesmo necessário para a criação estar em reflexão 

consigo próprio seria esse um caminho necessário porém não permanente  e único, 

os processos de criação compartilhados tendem a fomentar as questões do artista, 

por novas associações e reflexões que chegam pelo outro.  

Trabalhar fora do ateliê é onde a possibilidade se cria de outras apropriações de 

mundo, assim, pensando na célebre afirmação de Hélio Oiticica sobre a apropriação 

dos espaços urbanos e das relações que acontecem neles como forma artística em 

“o museu como mundo” 6, expõe a possibilidade de que a potência da criação está 

também nos movimentos fora do lugar estabelecido como “lugar de criação” 7 onde 

os espaços externos aos lugares consagrados da Arte fervilham de possibilidades 

artísticas. Também pelas observações de Cecília Salles, em Redes de Criação, 

quando faz a relação entre o artista como coletor de percepções da rua, “O artista 

observa o mundo e recolhe aquilo que, por algum motivo, o interessa.” 8 Esses são 

indícios de que a expansão para além de seu próprio mundo e o fomento de seus 

questionamentos faz o artista estar em contato real com o mundo, e se a arte 

contemporânea fala das relações no mundo contemporâneo, como poderia então os 

que a propõem permanecerem presos à seus próprios questionamentos? Ampliar a 

criação pelo contato com outros processos artísticos e outros espaços além do ateliê 

se tornam essenciais na criação. “As caminhadas e as viagens são palco de muitas 

tentativas de obra, muitas vezes não registradas: amadurecimento de ideias, 

encontros, rejeições etc.” 9 

Nesse sentido ao atentar para o percurso histórico que Francesco Carrerri faz em 

seu livro Walkscapes, onde o pesquisador traz a relação da caminhada como 

experimento estético desde a possibilidade do homem sedentário andar pelo mundo, 

como um primeiro ato arquitetônico de construção de lugar pela percepção do 

território, passando pelos fluxos de deriva provocados pelas “excursões” em Paris do 

movimento Dadá, e aprofundando o deslocamento através da “cidade banal”, 

compreendida pelos territórios marginais ao centro de Paris, até os “territórios do 

inconsciente”:  



 
 

910 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

“O dada intuíra que a cidade podia ser um espaço estético no qual 

operar através de ações cotidianas e simbólicas, e convidara os 

artistas a abandonar as formas costumeiras de representação 

indicando a direção da intervenção dirigida no espaço público. O 

surrealismo [...] utiliza o caminhar como meio através do qual indagar 

e desvelar as zonas inconscientes da cidade.”  

Relacionada à piscogeografia qual movimento poderia surgir dessas deambulações 

pela cidade, no sentido de que, perceber o que está no entorno do centro cultural e 

sair do eixo psicológico, ou seja, “perder-se” no ambiente conhecido era um 

disparador para uma nova percepção daquela cultura. Do lugar habitado 

cotidianamente para outra percepção do que poderia conter aquele espaço 

enquanto significado, nesse sentido também cabe a ação performática do caminhar 

na estrada já transitada inúmeras vezes em idas e vindas e, do momento em que se 

modifica o modo de seguir o percurso também modifica a relação com o espaço. 

“O que ocorre [...] é uma certa reciprocidade entre meu passo e meu pensamento, 

com meus pensamentos modificando meus passos; com meu passo excitando meus 

pensamentos – o que é notável, mas compreensível.” 10 Nessas palavras de Paul 

Valery encontro um ponto do desdobramento do que são esses questionamentos 

que a performance trouxe para o campo da pesquisa, a presença e o deslocamento 

corporal centrados na passada, no percurso conduzido a pé me disparam 

indagações a cerca de qual necessidade ainda haveria aquele trajeto do retorno à 

casa. Deflagrar no processo criativo que o percurso era mais potente que a chegada 

ao destino foi o disparador dos desdobramentos da ação, agora compartilhados. 

2. Da criação de lugar pelo caminho compartilhado. 

 

O deslocamento presente na ação e na prática de pesquisa sai então da via de 

criação individual artista/espaço/obra para reunir nela mais processos criativos. Para 

tanto, como segunda instância, a proposta “ITINERÁRIOS INACABADOS – 

PROMESSA” foi pensada como um desses disparadores de relações e processos. 

Composta por oito pares de pés reproduzidos em argila e parafina a partir de moldes 

em gesso dos pés da artista/autora, tais reproduções fizeram parte da exposição 

"Itinerários Inacabados" em que o registro da caminhada era o trabalho central.  
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Desde aquele contexto eles foram parte do processo como um desdobramento do 

gesto provocado pela ativação do não lugar como espaço de criação artística, 

porém, seguindo para essa atual proposta, os pares saem do campo da criação 

individual e dependem que outros colaboradores/artistas os carreguem para seus 

próprios territórios. 

O objeto produzido trazia relações substanciais e da formatividade a partir da 

matéria (argila e parafina), no processo de construção do objeto havia a fragilidade 

do material onde diversas tentativas de construção com o molde por vezes não 

resistiram. Os pés carregavam o processo do ateliê e depois se deslocaram para a 

galeria onde a exposição fora aberta ao público, ali houve significações a partir de 

quem transitou naquele espaço e da instalação em que aqueles oito pares de pés 

estavam envolvidos. Havia a terra que preenchia o solo da galeria, os vídeos da 

performance e as pegadas em papel arroz. A expectativa era que o deslocamento 

acontecesse tirando esses pés da galeria para transporta-los até o acostamento da 

estrada onde havia sido feita a performance “PEREGRINAÇÃO” dentro de um mês 

após a desmontagem, o que fecharia o ciclo. 

Fotografia 2 Bianca Zechinato, "PROMESSA" 2013. Resgistro da peça em argila terracota. 



 
 

912 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Esse ato não aconteceu, pois, pelas provocações que vieram posteriormente 

quando a artista/autora fora envolvida no cotidiano de artistas estrangeiros que 

faziam residência artística em São Paulo, o contexto vivido desencadeou a tentativa 

de ampliar a relação que os pés causavam no espaço em que eles pisariam, e então 

surgiu a segundo ímpeto, enviar os pés para esses artistas do exterior ou de fora do 

estado de SP. Esse desejo foi repensado. 

Enviar não fora necessário, os participantes da ação apareceram pelo aspiro de 

partilhar seus caminhos, então os pés foram de tempos em tempos para pessoas do 

meio artístico envolvidas com a proposta.  

Os resultados coletados dessa mescla de processos não foram previsíveis, a 

proposta quando apresentada a esses artistas habitava no lugar do dispare, sendo 

que não havia exigência ou expectativa além do interesse em participar desse 

projeto colaborativo e praticar o deslocamento com o objeto relacional, o par de pés. 

Foi então que de março a julho, oito artistas fizeram e estão em ação com os pés em 

seus próprios caminhos e poética.  

“A experiência está sendo rica e estimulante na criatividade. Pensar 

em dar vida a sua ausência, poder permiti-la ver com meus olhos, 

experimentar minhas experiências e alcançar outras pessoas pelo 

grau de curiosidade gerado pelas ações do fazer as fotos... Ahhhhh... 

Isso não tem preço! Incrível! Vou ser seus olhos por mais tempo!!!” 11 

Os registros vieram com o entusiasmo do deslocamento provocado e as 

reverberações em cada novo propositor. Pensá-los como criadores de redes, como 

objeto animado, como referência corporal e presentificação da artista pelo objeto. 

Dos pés que habitam o espaço como objeto de percepção, como se pudessem eles 

mesmos, os pés de cerâmica, ver o espaço em que pisavam. Os registros que 

causam curiosidade de pessoas que cruzam o caminho do novo propositor. As 

ideias se desdobraram pela ação e experiência estética. 

As relações entre a proposta de envio dos pés e a provocação do deslocamento 

pelo outro suscitam espaços de discussão onde o processo colaborativo se torna 

chave essencial para que sejam deflagradas potências de criação pela identidade da 

obra autorreferencial da artista que hibridizam-se na alteridade. “O que seria esse 
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passo no meu caminho, e mais preciso ainda no meu caminho nesse momento.Por 

onde tive vontade de estar,e em que passo?Como relacionar o seus pés com o meu 

caminho?” 12 

Os pés agora não caminham mais com a criadora deles, mas surgem como 

autônomos no processo e, deslocando-se com o outro assumem diferentes 

maneiras. Reexistindo a cada registro, assumindo-se como índice dos 

acontecimentos temporais por cada lugar em que passam e sendo possível até                                  

 

Fotografia 3 - Lucia Quintiliano em (Santos – SP) "Promessa" de Bianca Zechinato. 

Fotografia 4 - Carolina Velasquez em (Peruíbe-SP) "Promessa" de Bianca Zechinato. 
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mesmo mapear o itinerário desses pés que retornam ressignificados pelo espaço e 

caminhada que o outro realizou. Por esse "outro" os pares de pés da PROMESSA 

foram a lugares nos quais corporalmente a artista nunca esteve presente, mas que, 

no momento em que o artista/colaborador assume como vínculo da proposta uma 

relação ligada à partilha, não apenas de forma a registrar, mas de forma a expor 

seus caminhos por vezes, íntimos, de onde revelas a memória, ali também reside a 

partilha de segredos.  

De São Paulo ao interior em São Roque-Sp e Bragança Paulista-Sp, ao litoral por 

Santos-Sp e Peruíbe-SP saíram do estado até o Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

também do Brasil, chegando à Rossino, na Itália. Cada um desses trajetos envolveu 

o desejo dos artistas/colaboradores de participar da proposição e de forma singular 

caminhar cada um ao seu destino com os pés.  

Fotografia 5 - Titina Corso em (Rio de Janeiro – RJ) "Promessa" de Bianca Zechinato. 
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Fotografia 6 - Titina Corso em (São Paulo – SP) "Promessa" de Bianca Zechinato. 
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Fotografia 7 – Stela Kehde em (São João Del Rey – MG) "Promessa" de Bianca Zechinato. 

Fotografia 8 – Carolina Velasquez em (Peruíbe – SP) "Promessa" de Bianca Zechinato. 
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O retorno dos relatos escritos e fotográficos da ação deflagram pelos                                                                                                                                    

fragmentos fluxos e acúmulos de cada processo de pertencimento de lugar passado 

com os pés, por vezes experimentações do espaço, ou partilha de lugares 

significantes; estático ou propenso ao movimento, no vazio ou em meio a muitos 

elementos. Ao observar os registros fotográficos os questionamentos podem ser 

diversos e, de alguma maneira esbarram na relação entre a percepção daquele 

objeto e o lugar, aqui antropológico, marcado não somente de passagem, mas de 

identidade pela ação que o antecipa enquanto potência criativa. Afinal, o que 

pretendem esses pés? Seria possível mapeá-los? O percurso traçado, (como na 

Fotografia 10), também é parte do registro, pois a ação compartilhada tem a 

possibilidade de estar em processo a partir do momento em que o 

artista/colaborador se propõe a ser parte do processo do artista/propositor. Desse 

modo, estando em posse dos pés, as questões da ativação do objeto vêm a tona e o 

itinerário planejado nos dá pistas de por quais lugares esses pés estiveram. 

De outra forma chega o relato escrito, este, mais pautado nas relações que o 

artista/colaborador fez, nos questionamentos e conflitos das escolhas, do 

deslocamento, e até mesmo a potência de criação pela possibilidade de marcar um 

Fotografia 9 – Tatiana Schunck em (São Paulo – SP) "Promessa" de Bianca Zechinato. 
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território, expandir um caminho e partilhar uma experiência a partir do objeto em 

relação:  

 

  “Carrego os pés que não conheço, de alguém de conheço pouco, 

dentro de um plástico – amarrados em papelão e com cordas em 

laços e voltas. Penso eu que poderia deixa-los cair, trombar em 

alguém, ou até batê-los numa parede e quebrá-los. Primeira forte 

sensação de “abraçar” a proposta de outra artista. E agora? Devia ter 

ficado quieta e não ter me oferecido para passear com estes pés? 

Mas como sou curiosa, queria conhecer as pegadas. Assim fomos. 

Eu, os pés e o segredo.” 13 

O deslocamento esteve presente não somente na ação em si, ele ocorre como 

próprio processo criativo, por conflitos e fluxos que o projeto “Itinerários Inacabados” 

foi passando, recolhendo significados que tendiam para a partilha de percursos e 

revendo assim o primeiro trajeto proposto no projeto “PEREGRINAÇÃO”, e 

questionar se, se é possível expandir essa morada pelos caminhos compartilhados 

de outros, onde então habita a potência do deslocamento por espaços que não 

foram realmente transitados pela artista/autora, mas que de alguma forma pela 

percepção dos fragmentos fotográficos e dos relatos escritos pertencem à memória 

compartilhada de um percurso em construção? Hoje desdobramentos pela jornada 

Fotografia 10 – Filippa Jorge em (Rosino – IT) "Promessa" de Bianca Zechinato. 
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da obra “PROMESSA”, expõem a extensão corporal para o espaço não transitado, e 

uma possível relação pelos fragmentos das fotos, pela apropriação do outro como 

trabalho colaborativo e híbrido. São essas tentativas pelas práticas colaborativas do 

trabalho CASA EXPANDIDA, 2014. 

 

NOTAS 
                                                           
1 BAUMAN, Zygmunt, 2001, p. 119. 
2 AUGE, Marc. 2012, p.73. 
3 Bianca Zechinato, p. 41. Techo de monografia não publicada, 2013.  
4 Idem, p. 47. 
5 Idem, p.67.   
6 OITICA, Helio. 1986, p. 79.  
7 SALLES, Cecília Almeida, 2006 
8 Idem, p. 51.  
9 Idem, p. 57 
10 Ibidem. apud VALÉRY, Paul.  
11 Titina Corso, Trecho de relato não publicado. 2014. (documento de propriedade da autora) 
12 Filippa Jorge, Trecho de relato não publicado. 2014. (documento de propriedade da autora) 
13 Tatiana Schunck, Trecho de relato não publicado. 2014. (documento de propriedade da autora) 
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