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RESUMO 
O artigo discorre sobre a questão do gesto em performances concebidas pela autora para vídeo 
e fotografia, em diálogo com as abordagens a respeito de gesto dos filósofos Giorgio Agamben 
e Walter Benjamim. 
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ABSTRACT 
Building on Giorgio Agamben and Walter Benjamin notions of gesture, the article examines 
the role of gesture in the author's photographs and video performances. 
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A questão do gesto em meu trabalho surgiu quando concebi, pela primeira vez, em 

2014, uma performance desempenhada especificamente para a câmera fotográfica.  

Conforme já relatado em outros textos,1 uma viagem realizada a Jerusalém, que 

agora começo a sentir como remota, foi divisor de águas em minha trajetória. Até 

então, raramente a figura humana se destacava em meu trabalho, e a paisagem 

natural, especificamente a praia, que algumas vezes se apresentava como 

imagem ou pela matéria areia, começou a ter outra dimensão, histórica. Transferi 

a paisagem do deserto para as praias cariocas, e logo outras camadas foram 

sendo colocadas, todas unidas pelo mar, pela areia. Gestos incluindo mãos e 

bíblias foram repetidos várias vezes, com algumas variações − Bíblia sendo 

rasgada, lavada, lançada ao mar, amassada, vertendo areia −, e, por fim, até um 

simples caminhar se converte em gesto.  

Os trabalhos que abordarei são resultado do projeto Paisagens: deslocamento e 

sobreposição, financiado pela Faperj, com o edital Programa Apoio à Produção 

e Divulgação das Artes no Estado do Rio de Janeiro e que envolveu parceria 

com o professor Ivair Reinaldim, da Escola de Belas Artes da UFRJ, e alunos do 

Instituto de Artes da Uerj, além de outros profissionais, como Wilton 

Montenegro, parceiro de muitos projetos, que fotografou todas as ações em 

questão, e o dançarino e ator Eder Martins de Souza. 

 
Figura 1 - Sobre a areia, 2013 

Impressão fine art e bíblia 
45 x 65cm (cada foto) 

Performer: Anais-karenin 
Foto: Wilton Montenegro 
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Minha última individual, Diante dos olhos, os gestos (2016) foi protagonizada por 

performances apresentadas nas quatro salas do último andar do Paço Imperial, no 

Rio de Janeiro. Na primeira apresentei Sobre a areia (Figura1), ação que se 

desenvolveu a partir de uma Bíblia pousada na areia de uma praia carioca, com 

parte de seu miolo retirado e preenchido com areia, erguida por uma jovem, a artista 

Anais-karenin, que verte a areia, leva a bíblia ao mar, banha-a, amassa-a. Achei 

importante que essa ação fosse realizada por uma mulher e cuja feminilidade não 

fosse clichê. Anais toma posse do Livro, o destrói, transforma, expurga. A ação foi 

fotografada e 16 imagens foram selecionadas para o trabalho, montadas na parede 

individualmente, em três linhas, com intervalos, sugerindo uma narrativa aberta, 

expandida. No mesmo ambiente, na abertura da exposição, foi realizada uma 

performance presencial, depois exibida em projeção, concebida e realizada por 

Anais, a partir de Sem título II (Avdat) (Figura 2), uma construção com cubos de 

areia, que remete ao sítio arqueológico de Avdat, no deserto de Negev, também 

presente na exposição por uma fotografia (Figura 3) realizada na ocasião de minha 

viagem a Israel. Nas três salas subsequentes apresentei os trabalhos mais recentes, 

videoinstalações complementadas por duas fotografias, e uma Bíblia dividida ao 

meio pela lombada, apoiada em um suporte preso à parede (Figura 4). 

 
Figura 2 - Sedimentos são pele, 2016 

Performance de Anais-karenin 
a partir de trabalho de Regina de Paula 

Sem título II (Avdat), 2016 
Técnica mista com areia 

Dimensões variáveis 
Foto: Wilton Montenegro 
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Figura 3 - Sem título (Avdat), 2013 

Impressão fine art 
108 x 145cm 

 

Os vídeos foram realizados em stop motion, técnica que utiliza uma sequência de 

fotografias sobre um tema para produzir movimento. Escolhi essa técnica porque a 

quebra, o intervalo imperceptível entre imagens, valoriza cada fotograma, 

permitindo, conforme apontado pelo professor e curador Ivair Reinaldim, que “cada 

imagem possu(i)a sua própria dimensão de tempo e movimento em latência”.2 

Segundo o filósofo Giorgio Agamben, as imagens cinematográficas seriam aquilo 

que Deleuze chama de images-mouvement; “isso significa que a rigidez mítica da 

imagem foi aqui despedaçada, e que não de imagem se deveria propriamente falar, 

mas de gestos”, pois que toda imagem “de um lado, ela é a reificação e a anulação 

do gesto”, “do outro conserva-lhe intacta a dynamis”. Assim, “em toda imagem está 

sempre em ação uma espécie de ligatio, um poder paralisante que é preciso 

desencantar”, “para a liberação da imagem no gesto” (AGAMBEN, 2008, p.12) Nos 

trabalhos em questão, os personagens são dois homens, uma mulher e um objeto 

Bíblia, o principal livro sagrado do Ocidente, que é dividido, lavado, arremessado. 

Entretanto, nos vídeos, os gestos não são simples atos de revolta e destruição, até 

mesmo porque, em Tempos para rasgar (Figura 5), por exemplo, que é composto 

por três projeções lado a lado, tal qual um tríptico, no vídeo central em que uma 

Bíblia é rasgada, esta, na sequência é rejuntada, novamente dividida e assim 

sucessivamente. Em todos os trabalhos a edição ou a repetição dada pelo loop 



 

 
PAULA, Regina de. Gestos, 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.723-732. 

727 

promove a união entre o começo e o fim. Agamben (2008, p.12) mais uma vez 

esclarece que o gesto, a partir de uma observação de Varrão, embora na “esfera da 

ação”, diverge do agir e do fazer, pois “o que caracteriza o gesto é que, nele, não 

se produz, nem se age, mas se assume e suporta”. E, nesse sentido, o gesto não 

diz respeito a uma finalidade, “é comunicação de uma comunicabilidade. Este não 

tem propriamente nada a dizer, porque aquilo que mostra é o ser-na-linguagem do 

homem como pura medialidade” (p.13). Essas ideias me são caras porque em meu 

trabalho as imagens surgem como enigmas, que devem ser preservados, e por isso 

não pretendo desvelá-las, mas ‒ como diz o filósofo, ainda sobre o gesto, 

comparando-o a uma gag e aqui colocado como questão ‒ produzir “algo que se 

coloca na boca para impedir a palavra” (p.13-14).   

 
Figura 4 - Dividido, 2014 

Bíblia sobre suporte de acrílico 
28 x 43cm 

Foto: Wilton Montenegro 

 

 
Figura 5 - Tempo para rasgar, 2014-2016 

Vídeo, stop motion 
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Instalação com três projeções 
30”, 55” e 1’14” 

Performer: Ismael David 
Praia Vermelha, Rio de Janeiro 

Ao fundo: 
Diante dos olhos, 2014-2016 

Impressão fine art 
90 x 135cm 

Foto: Wilton Montenegro 

 

Walter Benjamin, em seu ensaio sobre o teatro épico, a partir de Brecht, destaca a 

importância dos gestos e afirma que o ator deve espaçá-los, “como o tipógrafo 

espaça as palavras” (BENJAMIN, 2011, p.88). Ao estabelecer uma analogia entre 

as formas desse teatro e o cinema e rádio, então consideradas “novas formas 

técnicas”, indica que neles devem-se “evitar antecedentes muitos complicados” 

dado que no cinema se entra a qualquer momento e já o rádio é ligado e 

desligado arbitrariamente, e, de modo análogo, o teatro épico “não conhece 

espectadores retardatários” (p.83). 

Em meus vídeos, a edição e a técnica stop motion, destacada pela ausência de 

som da maior parte dos trabalhos, evidencia um intervalo, uma espécie de 

espaçamento dentro do próprio gesto, esclarecendo para o espectador, em poucos 

segundos, que o tempo de permanência diante das obras é totalmente arbitrário, já 

que qualquer fotograma opera uma síntese. Eu poderia até arriscar a afirmar que 

quase todos os stills dos vídeos desvendam o todo e que o movimento dado pela 

sucessão dos fotogramas vai apenas “desencantar” o gesto.   

Em Tempo para rasgar, na imagem central, vemos um jovem que se chama Ismael 

David. De acordo com Walter Benjamin, o nome próprio é a “palavra de Deus em 

sons humanos”, tornando o homem “ele mesmo (...) criador” (2011, p.63). Ismael é 

o filho ilegítimo de Abraão e, segundo a tradição islâmica, pai do povo árabe, 

enquanto Davi é relevante para as três principais religiões do Ocidente, judaica, 

cristã e islâmica. Ele é o rei de Israel e do povo judaico; já para a tradição cristã é 

um ancestral de José, pai adotivo de Jesus; e no islamismo, um profeta. Assim, no 

vídeo central, ungido por essa ancestralidade, Ismael David, que também é negro, 

toma a Bíblia, como o patriarca Moisés com suas tábuas, e num gesto blasfemo a 

divide em duas partes e depois a reconstitui, unindo novamente as partes para, em 
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seguida, repetindo o gesto, rasgá-la outra vez e assim sucessivamente. No vídeo à 

esquerda do mesmo trabalho a Bíblia é lavada, quiçá purificada, pelas mãos de 

Ismael David; no outro, à direita, é despedaçada, move-se pelo movimento do vai e 

vem das ondas do mar. Os gestos de Ismael parecem dar à Bíblia novos sentidos, 

mas quais seriam? Não me atrevo a esmiuçar o trabalho para além do que foi 

colocado, apenas retorno a Agamben (2007, p.65), para quem o que é profanado é 

restituído “ao livre uso dos homens”. E não seria essa uma das tarefas da arte?   

 
Figura 6 - Para o levante, 2015-2016 

Vídeo, stop motion (stills) 
21” 

Performer: Eder Martins de Souza 
Praia de São Conrado, Rio de Janeiro 

Foto: Wilton Montenegro 

 

Em outra sala do Paço Imperial apresentei dois vídeos, também protagonizados 

pela Bíblia. Em Para o levante (Figura 6), de apenas 21 segundos, o jovem Eder 

Martins de Souza, também negro, lança a Bíblia ao mar. O vídeo, por ser curto, 

quase um gif, possibilita, sem esforço, que o espectador assista à totalidade da 

ação e até mesmo a sua repetição. É como se fosse necessário continuamente 

lançar a Bíblia, repetir o gesto, para afirmá-lo. Na parede oposta duas fotografias 

(Figura 7): E nada resta apresenta o torso de Eder segurando a bíblia molhada 

suas mãos, e Porque foi esse o gesto, uma de suas mãos mostrando uma página 

solta da Bíblia molhada e destruída. Se pensarmos que um dos gestos amplamente 

representados na arte é o das mãos em posição de oração, temos na mão de Eder 

um gesto contundente, enfatizado pelo congelamento da ação que a fotografia 

possibilita. O título dessas fotos, assim como o de quase todos os demais 

trabalhos, foi apropriado do texto bíblico. Na outra projeção, Como o pó que o vento 

leva (Figura 8), as páginas de uma Bíblia pousada no peitoril de uma seteira3 do 
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Forte São José, na Urca, Rio de Janeiro, movem-se ao sabor do vento, fazendo 

com que “gesticulem” por si mesmas. A janela abre-se para a baía de 

Guanabara, porta de entrada de nossos colonizadores, entre eles os jesuítas, e 

palavras se agitam pelo vento trazido do mar. Além do horizonte está à África − 

quem sabe esse vento venha de lá.   

 
Figura 7 -  Esquerda: E nada resta, 2015-2016 

Impressão fine art 
70 x 104cm 

Direita: Porque foi esse o gesto, 2015-2016 
Impressão fine art 

40 x 40cm 
Foto: Wilton Montenegro 

 
 

 
Figura 8 - Como o pó que o vento leva, 2015-2016 
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Vídeo, stop motion 
3”10” 

Fortaleza de São João, Urca, Rio de Janeiro 
Foto: Wilton  Montenegro 

 

Finalmente, na última sala, apresentei Porque as pedras das muralhas clamam 

(Figura 9) que consiste em dois vídeos, projetados em paredes opostas, frente a 

frente, em que uma jovem negra, Fernanda Canuta Ribero, caminha pelo Forte São 

José, que integra a Fortaleza São João, no bairro da Urca, e que remete à 

fundação da cidade do Rio de Janeiro, no século XVI, por Estácio de Sá.  Lá a 

jovem apenas vivencia o lugar, sentido o clamor de suas pedras talhadas, os ecos 

da história, seu punctum. Esse é o único trabalho da exposição que inclui som, o do 

mar batendo nas pedras da fortaleza. 

 
Figura 9 - Porque as pedras das muralhas clamam , 2015-2016 

Videoinstalação, stop motion com som 
5’16” e 3’10” 

Performer: Fernada Canuta Ribeiro 
Fortaleza de São João, Urca, Rio de Janeiro 

Foto: Wilton  Montenegro 
 

Roland Barthes (1984) identifica dois elementos nas fotografias, o studium e o 

punctum. Enquanto o primeiro é codificado, educado, o segundo contraria o 

anterior: “não sou eu que vou buscá-lo (...), é ele que parte da cena, como uma 

flecha, e vem me transpassar” (p.46), por isso é aquilo “que me punge” (p.68). 

Penso que qualquer trabalho, quando finalizado, seja ou não fotográfico, possui 

para o artista uma força, um punctum, que pode levá-lo a uma direção imprevista, 

“não sou eu que vou buscá-lo”. Agora é o próprio trabalho que fala, revela, mostra 
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uma direção. Olho novamente para os gestos dos jovens que realizaram essas 

ações − eles não explicitam sentidos, mas indicam possibilidades, premeditadas ou 

não. O gesto, diz Agamben (p.12), “se assume e suporta”.  

                                                           
Notas 
 
1
 E fiquei de pé sobre a areia. Polêm!ca, v.13, n.4, out.-dez. 2014. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/14267 
No caso. VIS Revista do Programa de Pós-graduação em Arte da UnB, v.14, n.2, jul.-dez. 2015. Disponível em: 
http://periodicos.unb.br/index.php/revistavis/article/view/17635 
2
 Texto de apresentação da exposição. 

3
 Seteira, na arquitetura militar, é uma espécie de janela que permite o disparo de armas. 
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