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RESUMO 
O conceito de autoria está associado com a memória pois no processo de criação as ideias 
não surgem do vazio. Por outro lado há artistas que invocam a memória de alguns 
acontecimentos para produzir obras que assumem uma função política e questionadora das 
relações de poder. Nesse cenário algumas interrogações ultrapassam o campo da arte e 
solicitam respostas ao direito. Há limites para o artista fazer uso de imagens de pessoas ou 
invocar fatos pretérios em suas obras? Se por um lado existe a liberdade de expressão, o 
direito à memória e à informação; de outro há o direito ao esquecimento e o direito à 
privacidade. Qual deve prevalescer? Essas são perguntas que ainda estão longe de 
encontrar respostas prontas e definitivas mas que solicitam reflexões.  
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ABSTRACT 
The concept of authorship is associated with memory, since in the process of creation, ideas 
do not emerge from nothing. On the other hand there are artists who invoke the memory of 
certain happenings in order to produce works that take on a political role that questions 
power relations. In this scenario some questions go beyond the field of art and require 
answers from the law. Are there limits to the artist making use of images of people or 
invoking past facts in their works? If on the one hand there is freedom of expression and the 
right to memory and information, on the other hand there is the right to oblivion and privacy. 
Which should prevail? These are questions that are still far from finding ready and definitive 
answers but which nevertheless require reflections. 
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Introdução  
Em que medida a autoria de uma obra está relacionada com a memória do artista? 

Essa instigante interrogação, que repetidas vezes foi enfrentada no campo das artes 

visuais, nos conduz a outra, não menos importante: de onde surgem as ideias no 

processo de criação? É fato que elas não surgem do vazio, como já afirmado por 

Bakhtin. São frutos de experiências, registros, ressignificações, apropriações, 

devaneios, dentre outras manifestações da memória.  

Vários são os pesquisadores que investigam o processo de criação e aqui 

emprestamos as palavras de Cecília de Almeida Salles ao referir-se a Jorge Luis 

Borges, afirmando que “a imaginação é o ato criador da memória. Ao mesmo tempo 

ao falar da leitura diz que o que chamamos criação é uma mistura de esquecimento 

e de recordação do que lemos”.1 Quer seja na literatura ou nas artes visuais o 

processo de criação alimenta-se da memória. Autoria e memória são conceitos 

indissociáveis.  

Adentramos o território da memória, um tema caro a vários artistas e teóricos. 

Dentre tantos artistas que debruçaram-se em torno das questões da memória 

mencionamos alguns a título exemplificativo: Anselm Kiefer, Rosângela Renó, Artur 

Barrio e Mira Schender. Do mesmo modo são muitos os teóricos que se dedicaram 

ao assunto, tais como Gaston Bachelar, Georges Didi-Huberman, Giorgio Agambem 

e Vilém Flusser.  

Na análise dos conceitos de memória e de tempo é preciso considerar que o 

passado é também presente, como enfatizado por Jacques Le Goff, ao afirmar que  

[...] tal como as relações entre memória e história, também as 
relações entre passado e presente não devem levar à confusão e ao 
ceticismo. Sabemos agora que o passado depende parcialmente do 
presente. Toda a história é bem contemporânea, na medida em que 
o passado é apreendido no presente e responde, portanto, a seus 
interesses, o que não só é inevitável como legítimo. Pois que a 
história é duração, o passado é ao mesmo tempo passado e 
presente.2 

 

E se o passado integra o tempo presente, o artista poderá livremente fazer uso de 

imagens de pessoas e de fatos pretérios em suas obras? Há limites para isso? Para 

analisar tais questões faz-se necessário percorrer o caminho da arte e do direito.  
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Arte, memória e política 

Uma das primeiras aproximações possíves entre autoria e memória nos direciona ao 

termo criptomnésia, ainda pouco utilizado no estudo das artes visuais. Seu 

significado está relacionado com a memória oculta. Existem vários casos, tanto nas 

artes visuais como em outras áreas, de obras semelhantes entre si. Muitas obras na 

história da arte são parcial, ou totalmente, idênticas e desafiam os estatutos de 

direitos autorais. As complexidades que se cruzam no campo da autoria e dos 

direitos autorais tornaram-se muito mais intensas a partir do século XX, quando a 

apropriação foi incorporada na produção artística.  

E nas relações entre autoria e memória o direito não encontra a arte tão somente na 

aplicação dos estatutos dos direitos autorais. Há ainda outra situação: quando uma 

obra faz alusão à memória de fatos ou pessoas, eventuais interessados podem 

suscitar o direito de não serem lembrados indefinidamente por aqueles fatos?  

É ainda necessário estabelecer outras conexões entre arte e memória. A arte 

incorpora, há muito tempo, questões políticas e de poder. “A arte faz política antes 

que os artistas o façam”, como já assinalado por Jacques Rancière. São os artistas 

que mantém viva a memória sobre muitos fatos que não devem ser esquecidos. 

Abusos de poder, ditaduras, questões de gênero, retrocessos de direitos, 

genocídios, dentre outros acontecimentos em que a voz da sociedade deve sempre 

vencer o silêncio.  

Trazemos alguns exemplos sobre as questões de gênero. Durante muitos séculos a 

autoria foi conjugada quase que exclusivamente no gênero masculino, sendo rara a 

presença de mulheres artistas. Como exceção citamos a francesa Berthe Marie 

Pauline Morisot (1841-1895). Esse vazio na história é sempre lembrado, inclusive na 

obra de outros artistas. Na década de 1970, quando movimentos feministas lutaram 

contra a exlusão da mulher, a artista estadunidense Mary Beth Edelson tomou de 

empréstimo uma das conhecidas pinturas de Rembrandt para criar a obra 

denominada A morte do patriarcado/A lição de anatomia de A.I.R. Edelson colou 

sobre as cabeças dos estudantes de medicina imagens de rostos de mulheres 



 

 
ALMEIDA, Isabel Cunha de; CONRADO, Marcelo. Entre memória e esquecimento: algumas questões sobre 
autoria, obra e suas implicações jurídicas, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.4332-4344.  

4335 

artistas contemporâneas, “transformando o cadáver, do corpo de um indivíduo do 

sexo masculino, no corpo patriarcado”.3  

A substituição dos personagens masculinos por figuras femininas da atualidade tem 

muito a dizer em seu significado. Assim como a mulher foi preterida nas artes 

plásticas, não foi diferente em tantas outras profissões. A luta pela igualdade de 

direitos ainda perdura, com uma pauta que inclui muito a fazer e a avançar nessas 

questões. Aqui a leitura da obra nos endereça para questões políticas e de 

transformação social.  

Mais recentemente as Guerilla Girls, um grupo de mulheres artistas e ativistas, 

expuseram uma obra com a seguinte legenda “As mulheres precisam estar nuas 

para entrar no Metropolitan Museum? Menos de 5% dos artistas na seção de arte 

moderna são mulheres, mas 85% dos nus são femininos”4 (Figura 1). A pontual 

afirmação da frase revela as discrepâncias nas questões de gênero, seja na arte 

como além dela.  

 
Guerrilla Girls. Do women have to be naked to get into the Met. Museum? 

Fonte: https://www.guerrillagirls.com 

 

Outra artista que faz apropriações, investiga o conceito de autoria e gênero na 

história da arte e ainda desafia os estatutos de direitos autorais é a também 

estadunidense Sherrie Levine. Desde a década de 1980 ela faz cópias, todavia 

somente copia artistas homens. Por meio da apropriação ela reivindica a autoria de 

obras creditatas a artistas. Poderíamos dizer que Levine, por meio de “inventações”, 

solicita a autoria de obras que denunciam um espaço predominantemente 

masculino?  
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Levine copiou a conhecida obra de Duchamp: o urinol, todavia substituiu a porcelana 

pelo metal. Acerca da cópia do conhecido ready-made de Duchamp, e que já é uma 

apropriação, a artista nos apresenta algumas proposições, pois quando observador 

se aproxima da obra de Levine e depara-se com o urinol em bronze polido acaba por 

ver sua própria imagem refletida.  

Arte, memória e esquecimento 
Seguimos agora no caminho de alguns artistas que fazem uso da memória em seu 

processo de criação, todavia com obras que trazem impactos na vida de terceiros ao 

avançarem nas questões da privacidade alheia. Diante disso, pergunta-se 

novamente: Há limites ao artista para fazer uso de imagens de pessoas ou 

reacender fatos que ficaram no passado? Trata-se da liberdade de expressão e do 

direito à informação de um lado; e do respeito à privacidade, a honra de outro.  

Citamos o caso de um artista cuja série de obras entrelaçam questões da arte, da 

memória e do direito. Shahak Shapira é um jovem artista israelita radicado em 

Berlim e traz a memória do Holocausto para o centro do seu processo de criação. 

Ele questiona a cultura das selfies e a pulverização dessas imagens nas redes 

sociais. Shapira apropria-se de selfies publicadas no instagram, facebook ou tinder, 

sem autorização. É uma ação não consentida. São selfies feitas no Memorial aos 

Judeus Mortos na Europa, construído em Berlim. O artista visita as redes sociais e 

escolhe selfies em que o fotografado coloca-se na posição de quem está se 

divertindo naquele lugar dedicado a memória de tantas pessoas mortas pelo regime 

nazista.  

Shapira então recolhe a selfie e ao lado insere outra imagem: uma foto dos corpos 

das vítimas em campos de extermínio. Lado a lado estão a selfie de alguém 

expressando contentamento ou excercitando-se em acrobacias e/ou posições 

inusitadas e a foto dramática de judeus mortos. É possível ver corpos empilhados 

que denunciam as atrocidades humanas e na mesma imagem a pessoa que fez a 

selfie pois o artista lança mão de recortes para deslocar e sobrepor a imagem da 

selfie para aquele cenário de tragédias. (Figura 2). 
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Yolocaust Project. Shahak Shapira. Apropriação de selfies 

Fonte: BBC News 

 

As obras fazem parte do projeto Yolocaust, desenvolvido por Shapira para resgatar a 

memória de um passado que jamais deve ser esquecido. O título é uma combinação 

da palavra Holocausto com a expressão YOLO (you only live once, ou seja, só se 

vive uma vêz).  

Hoje quem acessar o site do projeto Yolocaust não mais encontrará as imagens 

descritas. Shapira informa que elas foram vistas por mais de 2,5 milhões de 

pessoas. O projeto, de acordo com o artista, surtiu efeito pois muitos dos internautas 

que tiveram suas fotos publicadas pediram desculpas e entenderam a importância 

do respeito à memória de milhares de vítimas mortas. Os pedidos feitos para retirar 

a selfie por aqueles que sentiram-se incomodados com a divulgação da sua imagem 

foram atendidos por Shapira. 

Na página do projeto há um texto com o relato de Shapira informando que foi 

procurado por familiares de vítimas do Holocausto (a quem o Memorial tem um 

significado muito particular), por professores interessados em fazer uso do projeto 

em seus estudos e também por algumas pessoas com intenções questionáveis pois 

tomaram a iniciativa de enviar ao artista fotografias de terceiros para que fossem 

postadas no site, com a deliberada finalidade de causar algum constragimento.  

Mas a decisão de suspender o projeto foi anunciada pelo artista com as seguintes 

palavras: “A resposta mais interessante veio de um jovem na primeira imagem do 
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projeto, que o mostra ele pulando nas lajes de concreto com a legenda 

'saltarsobrejudeus mortos@MemorialdoHolocausto'. Eu acho que seu e-mail é a 

melhor maneira de concluir esse projeto por enquanto”.5 (Tradução livre). 

No e-mail, integralmente transcrito por Shapira, o jovem apresenta-se como aquele 

que inspirou o artista a criar o projeto Yolocaust e informa que a fotografia era uma 

espécie de “piada sarcástica” feita para amigos de sua página pessoal nas redes 

socias, e que por o conhecerem o compreendiam também. A imagem, inserida no 

projeto Yolocaust, tomou grandes proporções, atingindo diversas estações de 

notícias, tais como a BBC e a israelense Haaretz. Segundo o jovem:  

A foto era destinada para meus amigos como uma brincadeira. Sou 
conhecido por fazer piadas online, piadas estúpidas, piadas 
sarcásticas. Elas conseguem. Se você me conhecesse, faria 
também. Mas quando é compartilhada e chega à estranhos que não 
tem ideia de quem eu sou, estes simplesmente vêem alguém 
desrespeitando algo importante para outra pessoa ou para eles 
mesmos. Essa não era minha intenção, sinto muito. Eu realmente 
sinto.6 (Tradução livre).  

 

O projeto Yolocaust é aqui trazido para evidenciar os impactos que a memória traz 

no campo artístico e jurídico. É possível, nesse caso, proteger a privacidade 

daqueles que tiveram suas fotografias pessoais tomadas pelo artista, sem 

autorização?  

No projeto de Shapira ao mesmo tempo em que os fatos relacionados com as 

atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial são recordadas pergunta-se se 

o jovem que teve sua imagem publicada deverá ser condenado pela opinião pública 

e ter seu futuro sempre associado com a lembrança de alguém que desrespeita a 

memória dos judeus mortos. É esse o legado que ele deixará toda vez que seu 

nome for inserido em ferramentas de busca na internet? Poderíamos considerar que 

foi um ato impensado? As selfies disponíveis nas redes sociais podem ser 

livremente compartilhadas e utilizadas? O tema é polêmico, divide opiniões e aqui é 

inserido para relevar as camadas de complexidade que existem nas sensíveis 

fronteiras da arte, da memória, do esquecimento e do direito. A série Yolocaust abre 

inúmeros questionamentos no campo da liberdade de expressão, memória, ética e 

privacidade.  
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Esse também é o momento de consignarmos as preocupações jurídicas sobre o 

tema, a exemplo daquelas trazidas por Anderson Schreiber acerca da permanência 

de informações e imagens na internet:  

A internet não esquece. Ao contrário dos jornais e revistas de 
outrora, cujas edições antigas se perdiam no tempo, sujeitas ao 
desgaste do seu suporte físico, as informações que circulam na rede 
ali permanecem indefinidamente. Pior: dados pretéritos vêm à tona 
com a mesma clareza dos dados recentes, criando um delicado 
conflito no campo do direito. De um lado, é certo que o público tem 
direito a relembrar fatos antigos. De outro, embora ninguém tenha 
direito de apagar os fatos, deve-se evitar que uma pessoa seja 
perseguida, ao longo de toda a ida, por um acontecimento pretérito.7 

 

Ingressamos em questões jurídicas situadas na linha conflituosa que separa dois 

direitos: memória e esquecimento. O direito ao esquecimento, ou o direito de ser 

esquecido, é a possibilidade de que informações não sejam divulgadas depois de 

um determinado período de tempo para que não causem transtornos a pessoa. 

Envolve vários direitos, tais como o direito à informação, liberdade de expressão, 

privacidade, intimidade, honra, memória, e acesso à informação, sendo que em 

muitos casos há conflitos entre alguns desses direitos.  

Os debates sobre a aplicação do direito ao esquecimento aumentaram com a 

aprovação do enunciado número 531 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal ao orientar que a tutela da dignidade da pessoa humana na 

sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. No entanto, é preciso 

esclarecer, recorrendo a Anderson Schreiber, que o direito ao esquecimento não 

significa, de modo algum, que determinados fatos sejam apagados ou reescritos. 

Não é possível alterar o passado.  

O direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito de apagar 
fatos ou de reescrever a História (ainda que se trate tão somente da 
sua própria história). O que o direito ao esquecimento assegura é a 
possibilidade de se discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, 
mais especificamente o modo e a finalidade com que são 
lembrados... como “a faculdade que o titular de um dado ou fato 
pessoal tem para vê-lo apagado, suprimido ou bloqueado, pelo 
decurso do tempo e por afrontar seus direitos fundamentais”.8 
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Vários casos sobre o direito ao esquecimento chegaram aos tribunais brasileiros. 

Dois deles são paradigmáticos: o caso Aída Curi e o caso da Chacina da Candelária. 

Apresentamos o segundo. A controvérisa que originou a demanda judicial surgiu 

quando uma emissora de televisão veiculou, em 2006, um documentário que citou o 

envolvimento do autor da ação na Chacina da Candelária, que aconteceu em 1993. 

O autor da ação, por sua vez, já havia sido inocentado do crime e o programa Linha 

Direta, em rede nacional, reascendeu os fatos que estavam no passado. O autor 

alegou que tais fatos já haviam sido superados, todavia a emissora de televisão 

desrespeitou o direito ao anonimato, privacidade e afetou a sua paz. A emissora 

argumetou que os fatos eram públicos e, portanto, não houve invasão à privacidade. 

O caso foi primeiro sentenciado pela 3a. Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro 

que julgou improcedentes os pedidos do autor. Em seguida o Tribunal de Justiça 

daquele estado reformou a sentença para condenar a emissora. Houve recurso e em 

2013 o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela condenação da emissora de 

televisão a pagar indenização ao autor da ação. 

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça e relator do caso, o Ministro Luis Felipe 

Salomão, assim manifestou-se; “Não há dúvida de que a história da sociedade é 

patrimônio imaterial do povo e nela se inserem os mais variados acontecimentos e 

personagens capazes de revelar, para o futuro, os traços políticos, sociais ou 

culturais de determinada época”.9 

Aquele que cometeu um crime e já cumpriu a pena, ou então foi absolvido, tem o 

direito de não mais ser lembrado por um determinado fato que o desabone? 

Selecionamos o seguinte trecho da decisão do STJ que o caso da Chacina da 

Candelária:  

Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos 
condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos 
que foram absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma 
evolução cultural da sociedade, confere concretude a um 
ordenamento jurídico que, entre a memória – que é a conexão do 
presente com o passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro 
com o presente –, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica 
que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-
se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia 
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com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da 
pessoa humana. 
Ressalvam-se do direito ao esquecimento os fatos genuinamente 
históricos – historicidade essa que deve ser analisada em concreto –, 
cujo interesse público e social deve sobreviver à passagem do 
tempo, desde que a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer 
impraticável.10 

 

O direito ao esquecimento é revestido por inúmeras complexidades e sobre isso o 

Supremo Tribunal Federal analisará a sua aplicação e os seus limites, o que 

acontecerá quando um recurso interposto pelos irmãos de Aida Curi for julgado. O 

que será analisado é se o nome de pessoas ou de familiares podem ser omitidos 

quando um fato for divulgado.  

Do direito para a arte o tema da chacina da Candelária incorporou, por exemplo, a 

obra do artista Jaime Lauriano. Quem não reagiu está vivo (2015) é o título da obra, 

e faz alusão a uma criticada declaração do ex-governador do Estado de São Paulo 

feita em 2012, ao afimar que quem não reagiu está vivo, referindo-se a uma ação da 

polícia daquele Estado que resulou na morte de nove suspeitos. A obra foi exposta 

na Caixa Cultural de São Paulo em 2015 e segundo Márcio Seligmann-Silva “Trata-

se de uma série de dez pranchas com folhas enquadradas sob material 

transparente, cada qual com uma imagem na parte superior, um título no meio e um 

texto em português e inglês na metade de baixo”.11 Uma das pranchas é dedicada 

ao caso da chacina da Candelária. Emprestando mais uma vez as palavras de 

Seligmann-Silva “A sexta prancha retoma o tema atual da „repressão policial como 

tática de genocídio‟ que na explicação é exemplificada pela Chacina da Candelária, 

de 1993 no Rio de Janeiro: „o episódio revelou a política, genocida, de higiene 

social‟”.12 

Há que se reconhecer que a arte cumpre uma função ao trazer a tona alguns fatos 

que não podem cair no esquecimento, bem como que provoque reflexões sobre 

injustiças que exigem atenção das autoridades e de toda a população. Há fatos que 

não podem se repetir e a arte é um sinalizador disso.  

Há ainda obras que esbarram no direito à privacidade. A artista francesa Sophie 

Calle viu uma das suas obras transformar-se em motivo para ela responder uma 

ação judicial. Trata-se da obra Address Book (Caderno de Endereço), de 1983. Em 
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síntese a artista encontrou na rua um caderno de endereços e em seguida fez 

contato com pessoas que lá estavam listadas, sem o consentimento do proprietário 

do objeto. A artista então pede que tais pessoas falem sobre o dono da agenda e os 

depoimentos foram publicados no jornal francês Libération. O proprietário da 

agenda, ao saber que fatos de sua vida tornaram-se públicos por meio de uma ação 

artística ingressou com uma ação judicial contra ela. A instigante e provocadora obra 

é descrita por Annateresa Fabris:  

Uma manhã, ao sair para comprar filmes, percebe um pequeno 
caderno de endereços no chão e o recolhe. Era um objeto “cansado”, 
com duas centenas de nomes, endereços e números de telefone. A 
princípio, pensa em devolvê-lo ao proprietário, mas, como não 
encontra nenhuma indicação, coloca-o na bolsa. À noite, ao folhear o 
caderno, imagina estar destinada a amar seu proprietário. Tem 
certeza de que se trata de um homem por vários indícios: tipo de 
escrita, predominância de nomes masculinos, descuido com que o 
caderno foi tratado. Após ter imaginado a aparência do desconhecido 
– bonito, inteligente, caloroso –, percebe tratar-se de uma fantasia, 
mas é tarde demais. O caderno transformara-se num “objeto mágico, 
reservatório de paixões obscuras e de desejos não formulados”. 
Imagina entrar em contato com todas as pessoas listadas nele: 
descobrindo quem elas eram, começaria a saber algo a respeito do 
desconhecido. A fantasia corre solta.13 

 

Em uma entrevista Sophie Calle foi questionada sobre o envolvimento, não 

consentido, de voluntários em suas obras e se já enfrentou problemas por isso, ao 

que repondeu que “Eu tive problemas, mas mesmo quando eu fui culpada disso, 

como em Address Book, a excitação foi maior, então eu faria de novo”.14  

A subversidade faz parte da obra de Calle, assim como de muitos outros artistas, 

mas aqui devemos registrar que o fato de a artista estar consciente de suas 

decisões e também das consequências e dos riscos assumidos, inclusive na área 

jurídica, são fatores que pesam positiviamente na carreira de Calle. Afinal, somos 

responsáveis por nossos atos. Assumir riscos também é mostrar-se preparado para 

assumir responsabilidades.  

Considerações finais  
No repertório de artistas que se inscrevem na história da arte muitas são as obras 

que promovem um inventário sobre fatos e/ou pessoas. A memória então torna-se a 

matéria prima da arte: é preciso não esquecer para não repetir. Alguns 
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acontecimentos da história não podem passar desapercebidos pela arte: retrocessos 

de direitos, injustiças sociais, opressões, ditaduras, massacres, dentre inúmeras 

outras pautas.       

Todavia a arte encontra o direito quando a liberdade de expressão do artista colide 

com o direito à privacidade de outras pessoas, sobretudo quando aquele faz uso de 

imagens e/ou de dados pessoais sem o consentimento de eventuais interessados.  

Diante desse dilema pergunta-se: Qual direito deve prevalecer? Liberdade de 

expressão ou direito à privacidade? Existe na arte um direito ao esquecimento? 

Não há respostas definitivas sobre tais questões e o assunto está distante de 

encontrar um consenso, até mesmo por trata-se de uma jurisprudência ainda em 

construção no campo jurídico. As imagens e/ou dados sobre pessoas que os artistas 

se apropriam em seu processo de criação são uma agenda que além de jurídica é 

também ética. Na impossibilidade de apontar soluções prontas e acabadas o 

caminho possível é fomentar interrogações que podem revelar as camadas de 

complexidade sobre o tema da memória e do esquecimento. 
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