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“Agora vocês vão ver”, dizia ele aos irmãos e aos primos, que gargalhavam como aves de mau agouro, 

enquanto espalhava pelas paredes brancas do quarto o sangue que saía aos borbotões de seu 

portentoso nariz, “vou lá contar tudo para o pai e ele vai dar uma surra bem dada em vocês, seus guris de 

merda.” Ninguém – nem mesmo o pai que entraria no quarto minutos depois – percebeu que a mancha 

de sangue na parede branca assumira o contorno do mapa do Sul” 

Sul, Veronica Stigger 

 

Depois das eleições para presidente de 2014, vencidas pela candidata do Partido dos 

Trabalhadores, Dilma Rousseff, circulou um mapa do Brasil dividido em dois, vermelho e 

azul, que serviu para reforçar a crença em diferenças nítidas como as que distinguem 

essas cores. Começo por ele para falar do Sul e de como duas mulheres recriam esse 

território em que, nas recentes eleições de 2018, o candidato de extrema-direita teve 

sua maior votação, vencendo com 70% dos votos. Os símbolos e os territórios vêm sendo 

disputados com violência, fixados em lugares que facilitem usos simplificados e 

redutores, e nos impeçam de circular, de conversar, de criar. A única comunidade que 

se anuncia é a que se opõe a um outro radical, a ser eliminado. 

 

Hoje, em janeiro de 2019, é difícil não ceder ao desânimo de achar que esses usos vão 

prevalecer, bombardeados em tweets, posts, mensagens de whatsapp. A leitura de um 

conto, a observação de um mapa, a análise de uma exposição parecem impotentes 

diante da velocidade das fake news e da energia dedicada a desmenti-las. E no 

entanto há algo na insistência de algumas mulheres que admira e mobiliza. Um dos 

momentos felizes das terríveis eleições de 2018 foi a saída às ruas de milhares de 

mulheres contra o candidato de extrema direita, com seu grito de “Ele não!”. Logo 

depois, ele subiu nas pesquisas de intenção de voto. A reação contra o que se viu e se 

ouviu nessas manifestações foi óbvia e veemente, como era de se esperar, o que não 

anula a potência daquela mobilização. 

 

Gostaria de me situar, neste texto, na encruzilhada que estamos vivendo entre potência 

e impotência a partir do trabalho de duas mulheres, a escritora Veronica Stigger e a 

artista visual Elisa Pessoa, em especial o que elas fazem a partir de um território 

específico, o Sul, ligado no imaginário brasileiro à masculinidade, à superioridade do 

homem branco e do patriarcado, à riqueza e à guerra, que no momento atual, mais do 

que nunca, seria o modelo a ser seguido, em termos morais, culturais, sociais e políticos. 

Elisa e Veronica profanam esse imaginário de modos diferentes que confluem em vários 

pontos: uma auto-ironia que desconstrói narrativas autobiográficas; a perspectiva da 

infância como abertura para a imaginação, o delírio, o jogo, o sonho; uma crítica da 

violência sobre corpos minoritários, como o das mulheres, das crianças e dos animais. 

 

Além desses aspectos, há um outro, mais amplo e mais básico, que vincula o trabalho de 

ambas. Se colocarmos no Google “Sul do Brasil”, a primeira entrada que aparece é um 

verbete da Wikipédia com o título “Região Sul do Brasil”. As entradas seguintes têm todas 

títulos parecidos. Uma delas, da revista Superinteressante, traz a seguinte pergunta: “E se 

o Sul se separasse do Brasil?”. Além de listar os estados que compõem a região, as 
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dimensões territoriais e populacionais, suas principais cidades, repetem-se dados sobre a 

imigração europeia, com predomínio de brancos – italianos e alemães; sobre índices 

sociais acima da média brasileira, com a maior taxa de alfabetização e a menor 

incidência de pobreza; sobre as revoltas e guerras nas quais a região se envolveu entre o 

final do século XIX e início do século XX, algumas com intuito separatista. O Sul enquanto 

região tem uma história, uma identidade, uma geografia, cuja unidade e homogenia é 

preservada e intensificada nessas apresentações.  

 

A partir da delimitação regional também a história da arte e da literatura agruparam 

obras e autores reduzindo diferenças e singularidades, e em alguns casos até 

domesticando1 seu potencial inventivo em nome do imperativo da representação da 

paisagem, dos tipos humanos, dos costumes, para fortalecer uma tradição realista e 

regionalista que teve como importante tarefa dar consistência à identidade nacional. 

Assinalado isso, é evidente que o debate identitário não é descartável, embora seja 

reciclável. A tarefa de reciclagem envolve, como temos visto em campos diversos do 

pensamento contemporâneo, a crítica de identidades hegemônicas e excludentes, 

como a nacional que, para se constituir, expulsou etnias, gêneros, classes e religiões. A 

essa crítica, os trabalhos de Elisa e Veronica acrescentam algo que me parece 

importante: ao falar do Sul não estão falando em nome de, no lugar de, não 

representam algo que estaria dado na realidade. O “Sul” delas deveria aparecer 

sempre entre aspas, como uma fala de alguém, singular, única – mais ainda: como uma 

fala dita por uma personagem, uma ficção, criada dentro da lógica de uma obra. Só 

que ninguém fala sozinho, ninguém fala desvinculado do verbete do Wikipédia, da 

história da arte e da literatura, da política nacional e do recém-eleito presidente de 

extrema-direita. Estamos juntas. 

 

Gostaria de indicar ainda que o exercício comparativo que proponho aqui conta com 

uma particularidade: desde 2015, trabalho e convivo com Elisa e Veronica em um 

projeto chamado “Em obras”, um ciclo de palestras performáticas com mulheres ligadas 

às artes e à literatura, que apresentam um trabalho em processo, abrindo para o público 

seu arquivo pessoal.2 O ciclo reúne em um mesmo dia duas ou três apresentações, para 

 
1 Em seu Genealogia da ferocidade: ensaio sobre Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, Silviano 

Santiago se refere à domesticação do “monstro rosiano” levada a cabo por seus melhores críticos e 

leitores, como Antonio Candido, Glauber Rocha e Roberto Schwarz. Faz parte dessa domesticação, por 

exemplo, relacioná-lo com uma região específica e com outras obras que trataram do sertão, como Os 

sertões, de Euclides da Cunha, mesmo que marcando algumas diferenças: “Tendo servido a Euclides para 

vestir o sertão seco de Canudos, as duas primeiras partes do ensaio, “a terra” e “o homem” passam a servir 

ao crítico não só para envelopar a inédita, fluvial, verde e agreste disposição cênica do sertão mineiro 

(bem diferente do sertão baiano) como também para enroupar os principais personagens da trama, e 

principalmente para direcionar as indecisões de leitura” (SANTIAGO, 2017, p. 39).  
2 Já participaram do ciclo Cynthia Edul, Diana Klinger, Elisa Pessoa, Ilana Feldman, Marília Garcia, Naruna 

Kaplan de Macedo, Veronica Stigger e eu. Acompanhadas de seu arquivo, na forma de anotações, 

documentos, objetos, sons, fotos, vídeos, cada uma das participantes trabalha em torno de uma pesquisa 

pessoal e apresenta uma obra em processo, para refletir sobre tudo aquilo que prepara uma obra – um 

arquivo real ou imaginário feito de materiais diversos – e também discutir o fracasso da obra, a 

possibilidade de que ela não venha a acontecer ou de que o processo de pesquisa acabe se tornando a 

própria obra. As apresentações colocam em cena pesquisas guiadas por obsessões íntimas, em busca do 

debate e a circulação de ideias, como aposta no potencial político da arte para funcionar hoje como um 

espaço de transmissão e discussão. Para isso, trabalhamos com um dispositivo que incorpora elementos da 

performance e da arte conceitual: a diluição das fronteiras entre vida e arte, o questionamento dos limites 

da representação, a ênfase nos processos de criação, a construção de um discurso que pensa a própria 
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acentuar temas e procedimentos em comum. Desde o início do projeto, Elisa e Veronica 

formaram uma dupla, apresentando suas palestras no mesmo dia, uma vez que 

compartilhavam um tema: o Sul. Faz parte do trabalho com as palestras performáticas 

que estejamos abertas ao imprevisível, sem saber ao certo aonde o trabalho vai nos 

levar. O que poderia ter sido uma conexão temática superficial logo se mostrou a ponta 

de uma rede de referências históricas, autobiográficas, literárias e artísticas que cada 

uma delas vinha criando de maneira provocadora, forçando a abertura desse território 

a imagens inesperadas. Assim, os trabalhos realizados no “Em obras” – “Cartas do Sul” 

(2016-2017) e “Sobre fazer um filme” (2018), no caso de Elisa; “O livro” (2015-2017) e 

“Branca de neve” (2018), no caso de Veronica –, além de conversarem entre si, 

conversavam com outros de cada uma delas, como o livro Sul (2016), de Veronica, e a 

exposição “Tempo de duração” (2016), de Elisa. A esse grupo de obras de cada uma 

me dedicarei aqui. 

* 

Veronica Stigger nasceu em Porto Alegre, em 1973, e desde 2001 mora em São Paulo. 

Publicou seu primeiro livro, O trágico e outras comédias, já fora do Rio Grande do Sul, em 

2003. Algumas referências ao Sul aparecem em Os anões, livro de 2010. O livro está 

dividido em “Pré-histórias”, “Histórias” e “Histórias da arte”. São textos curtos, às vezes de 

apenas algumas linhas, a maioria narrativos, alguns na forma de diálogos. O conto “200 

m2”, da segunda parte, começa assim: “Verônica estava trifeliz (sim, ela era gaúcha) 

com seu apartamento novo no Centro”. Narra-se em seguida como no chá de panela, 

sem mais nem menos, a protagonista pega uma arma e se suicida na frente dos 

convidados:  

 

O amigo Donizete, mineiro, organizou um chá de panela para celebrar a compra. 

Verônica e Eduardo (seu marido, também gaúcho) prepararam pães, patês, bolos e 

sangria para a noitada de sábado. O apartamento ficou cheio de gente. Todos 

estavam encantados com a amplitude das peças. No meio da festa, Verônica foi até a 

cristaleira, pegou a pistola que herdara do avô, colocou-a na boca e disparou. Seus 

miolos foram parar na parede azul. Então, como combinado, Eduardo leu um conto que 

ela deixou – e que, como sempre, ninguém compreendeu. (18)   

 

O conto será retomado na performance “O livro”.3 O procedimento autoficcional que 

aparecera no livro de 2010 é explicitado e ironizado: a performance tem o formato de 

uma palestra sobre Rancho, último livro que a autora Veronica Stigger publicou antes de 

desaparecer sem deixar rastros. A Veronica-palestrante faz uma análise muito negativa 

da obra da Veronica-autora, em especial no que se refere ao uso da auto-ficção: 

“Poderíamos dizer, então, que se trata de autoficção? Talvez. Eu diria, porém, que, no 

caso dela, é egocentrismo mesmo – um egocentrismo quase patológico”. A Veronica-

 
obra. Há mais informações neste site: https://cicloemobras.wordpress.com. Ao longo do artigo, nos casos 

nos quais as citações não incluem número de página, trata-se de textos inéditos das autoras analisadas.  
3 As apresentações de “O livro” no ciclo “Em obras” se realizaram nas seguintes datas e lugares: em 

dezembro de 2015, no Teatro Adamastor, em Guarulhos, como atividade de extensão da Universidade 

Federal de São Paulo; em setembro de 2016, no Midrash Centro Cultural, no Rio de Janeiro; em março de 

2017, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em São Paulo; em outubro de 2017, no SESC Vila 

Mariana, também em São Paulo. “O livro” havia sido apresentado em 2013, a convite do diretor Felipe 

Hirsch, como parte da programação em torno do espetáculo “Puzzle”, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, 

em uma mesa intitulada “Palestras reais sobre livros fictícios”, da qual participaram também Bernardo 

Carvalho, Marcelo Mirisola, Juliana Frank e Amilcar Bettega. 

https://cicloemobras.wordpress.com/
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autora – “num mal trocadilho”, como assinala a Veronica-palestrante – prefere, inclusive, 

a expressão “auto-ficação”. A crítica irônica ao exibicionismo contemporâneo, em 

especial à literatura elaborada a partir de elementos autobiográficos, é realizada a partir 

de um jogo de auto-referências: retoma-se, por exemplo, a distinção que já estava em 

Os anões entre o nome da autora sem acento, “Veronica”, e o nome com acento da 

personagem, “Verônica”; retoma-se também o próprio conto “200 m2” e outros do 

mesmo livro para mostrar como a autora vinha se rendendo à “auto-ficação”.  

 

A mise en abîme é usada de maneira engenhosa para criar uma oscilação entre aderir 

à auto-ficção e tomar distância dela, exibindo suas estratégias. Rancho conta “a 

história, em primeira pessoa, de uma mulher, Verônica, que percorre o mundo 

promovendo apresentações em que ela lê sempre o mesmo texto: um poema longo, 

em tercetos, dividido em três partes”. Trata-se de “O coração dos homens”, poema que 

Veronica efetivamente leu em diversas ocasiões e lugares e acabou publicando no livro 

Sul, em 2016. A performance é então uma palestra sobre um livro de uma Veronica 

ficcional que escreveu um livro sobre uma outra Verônica, personagem, que escreveu 

um poema que foi de fato escrito, apresentado e publicado pela Veronica real, primeiro 

na Argentina, em 2013, e mais tarde em 2016, no Brasil. A edição brasileira de Sul foi 

acrescida de um texto com as páginas lacradas que o leitor deve abrir para poder ler “A 

VERDADE SOBRE O CORAÇÃO DOS HOMENS”. Essa edição, que não existia quando 

começamos a fazer as performances de “Em obras”, em 2015, passou a ser mencionada 

a partir do momento em que o livro foi publicado, criando mais um desdobramento 

auto-referencial.  

 

 
Imagem reproduzida com autorização da editora (os créditos da obra encontram-se na bibliografia) 

 

Um aspecto interessante da estratégia auto-ficcional que Veronica vem desdobrando é 

como ela contribui para dar coerência ao seu trabalho sem anular seu inacabamento e 

sua heterogeneidade. Por um lado seguimos, texto após texto – em gêneros diferentes, 

que passam pela peça, pelo conto, pelo poema, publicados ou apresentados ao vivo, 

por ela e por outros –, guiados por essa rede de auto-referências, uma obra que estende 

insistentemente em torno de um tema fundamental: a violência. Por outro, cada novo 

texto, com novas referências, nos indica que poderá haver outros e que poderão dar 

continuidade ou se distanciar do anterior, porque a obra se quer aberta e 

multifacetada. Em um mercado editorial cada vez mais tirânico e amedrontado, 

Veronica, além de se arriscar em formatos pouco convencionais, publicados em edições 

de características diferentes – em editoras maiores e menores, em edições artesanais e 
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também em revistas – e em gêneros variados que fogem ao monopólio do romance,4 

desafia a ideia de uma obra pronta, bem acabada, definitiva, que deveria determinar 

uma carreira literária de “sucesso”.5 Assim é que começa a aparecer nos textos a figura 

da própria autora, ironizando os dilemas narcísicos dos escritores atuais, às voltas com 

sua auto-representação e sua sobrevivência. Assim é que aparece também o Sul. 

Rancho, a ficção dentro da performance, termina com a Verônica-personagem 

voltando para o Rio Grande do Sul: 

 

A personagem também era gaúcha, o que reforça a identificação dela com a autora – 

e peço desculpas por contar o final da história, mas, neste caso, o retorno para o Rio 

Grande do Sul talvez seja fundamental para tentarmos entender o título. Já fazia tempo 

que, em seus escritos, Stigger vinha voltando sua atenção para a terra natal ou, pelo 

menos, vinha recuperando um vocabulário e um jeito de falar que era típico de lá: guri, 

negrinho, fuca... Pouco antes de desaparecer, ela lançou, na Argentina, um livro 

chamado Sur − em português, Sul − no qual efetivamente há um poema chamado “O 

coração dos homens” e que, além deste, reúne mais dois outros textos, sendo o primeiro 

uma distopia futurista sobre a Revolução Farroupilha. Ela me disse, no ano passado, que 

o único feriado que ela respeitaria a partir de então seria o 20 de setembro. Neste último, 

fui até seu apartamento e a encontrei de pé no meio da sala, cantando, com a mão no 

peito, o hino rio-grandense, em looping. Era como se ela sentisse subitamente uma 

vontade de ser gaúcha, uma vontade que ela jamais expressou quando vivia em Porto 

Alegre: ela nunca bebeu chimarrão e nunca soube ao certo se quem usava lenço 

vermelho era chimango ou maragato. Mas agora parecia querer ser gaúcha.  

 

* 

“Tempo de duração” foi o título dado por Elisa Pessoa ao seu primeiro trabalho sobre o 

Sul, uma exposição inaugurada no início de 2017, no Complexo Cultural Funarte, em São 

Paulo.6 Elisa é carioca, mas iniciou seu trabalho artístico fora do Brasil, em Paris, no final 

 
4 Para dar alguns exemplos dessa diversidade, além de publicar nas editoras Cosac Naify e 34, Veronica 

publicou também nas pequenas editoras Cultura e Barbárie, de Santa Catarina, Mariposa Cartonera, do 

Recife, e Grumo, editora argentina. Entre seus textos, em um mesmo livro, pode haver contos, peças, 

poemas, como é o caso em Sul. Muitos desses textos são criados para serem lidos, expostos ou encenados, 

e somente depois publicados em livro. Delírio de Damasco (2012), publicado pela editora Cultura e 

Barbárie, decorre da instalação visual Pré-Histórias, 2, realizada nos tapumes da unidade em construção 

do SESC da Rua 24 de Maio, em São Paulo. Minha novela (2013) foi um vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=dkyAYwO5r5Y) apresentado na exposição individual “Sarau”, 

ocorrida na Casa do Brasil e depois publicada pela editora Cultura e Barbárie. Veronica também assinou a 

dramaturgia da peça “¡Salta!”, do Coletivo Teatro Dodecafônico, de São Paulo, e foi responsável pela 

curadoria das exposições Maria Martins: metamorfoses e O útero do mundo, ambas no MAM (2013 e 2016), 

e Variações do corpo selvagem: Eduardo Viveiros de Castro, fotógrafo, com Eduardo Sterzi, no SESC 

Ipiranga (2015). 
5 Vale assinalar, neste sentido, o lugar bastante singular no campo da literatura brasileira contemporânea 

do trabalho de Veronica, que pode ser relacionado, por exemplo, com o de André Sant’Anna, pelo uso 

do humor, pela criação de tipos, pela exposição da violência; por uma escrita que experimenta com uma 

variedade de gêneros, saindo inclusive do livro para o teatro e para a performance. Para além das 

comparações nacionais, é possível relacioná-lo com o que foi inaugurado pela obra de César Aira, na 

Argentina: uma ficção que não teme se abandonar aos maiores delírios, imprevisível e ácida, que 

desmistifica boas intenções e lugares-comuns de todo tipo, inclusive os da crítica, do mercado editorial e 

dos próprios escritores, escrevendo o que ele chama de uma “literatura mala”, que prolifera em inúmeros 

livros de tamanhos variados, em múltiplas editoras.  
6 O catálogo da exposição “Tempo de duração” e um vídeo sobre ela podem pode ser acessados nestes 

endereços, respectivamente: 
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dos anos 90. Durante muitos anos foi nômade, mudando-se constantemente, vivendo 

em casas alheias, acompanhada de animais alheios, compartilhando esses espaços 

com outras pessoas em trânsito. Seu trabalho artístico nasceu desse olhar deslocado 

sobre lugares e pessoas, que ela fotografava e filmava despretensiosamente, e que 

apareciam em suas imagens, muitas feitas com uma câmera Super 8, em movimento, 

desfocados, sobrepostos a outras imagens. Mesmo depois de voltar para o Rio de 

Janeiro, quase dez anos depois, Elisa continuava em trânsito, em busca de algo que não 

podia ser simplesmente moeda de troca em um mercado da arte em que imperam 

narcisismos e espetacularizações. 

 

Em 2013, Elisa começou uma pesquisa que daria início ao trabalho de “Tempo de 

duração” e que teve como ponto de partida um olhar crítico sobre a forma dos vídeos 

institucionais que ela vinha realizando por encomenda, para sobreviver, com uma 

câmera Full HD. Seu trabalho como editora a fez questionar a necessidade de cortes 

constantes para criar uma narrativa: essas câmeras são amplamente utilizadas por todos 

os meios de comunicação, que criam imagens exaustivamente fragmentadas, cheias 

de cortes, movimentos de câmera, zoons-in, zoons-out, vários planos, refletindo, e 

induzindo, um modo de ver contemporâneo, no qual passamos de uma imagem para a 

outra, em uma aceleração e fragmentação que dificultam a fixação do olhar e do 

pensamento. Usando essa câmera, ela começou a captar imagens cotidianas, em uma 

tentativa de subverter o uso dado em geral a ela, ao permitir que a câmera 

determinasse o encerramento da tomada e ao fixá-la durante toda sua extensão, sem a 

utilização de zoons, cortes ou qualquer movimento de câmera, e sobretudo sem edição 

posterior.  

 

As imagens que começaram a surgir dessa pesquisa eram diferentes das que ela tinha 

realizado até então. O movimento, a sobreposição, a opacidade davam lugar a uma 

nitidez e a uma quietude desconcertantes. Mas não era só isso: essas imagens tinham 

agora um outro cenário, uma outra paisagem, vazia, de horizontes baixos, longas 

estradas, campos imensos; outras pessoas, que já não os jovens deslocados em cidades 

estrangeiras; outros bichos, que já não os animais domésticos emprestados com 

apartamentos precários. Esse lugar ficava no Sul, na região da fronteira entre o Brasil e o 

Uruguai, no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Dom Pedrito, 

próxima da rodovia BR-293, que liga o município de Bagé a Santana do Livramento. Ali, 

em uma fazenda que pertence a sua família há várias gerações, Elisa tinha passado as 

férias durante a infância e agora começava uma nova pesquisa artística. 

 

Essa história familiar não estava disponível nem no catálogo da exposição nem no texto 

de apresentação da galeria. Foi com ela que começamos a trabalhar nas performances 

de “Em obras”. Utilizo a primeira pessoa do plural, porque, como Elisa faz questão de 

esclarecer nas apresentações mesmas, ela fez isso porque eu insisti. Eu queria muito que 

ela participasse do ciclo, escrevendo sobre a história não contada na exposição em 

preparação. Ela respondia que aquilo não tinha nada a ver com ela: ela detestava a 

performance pela exposição que implicava, pela impossibilidade de separar a obra de 

seu próprio corpo, de sua própria voz, de seu próprio eu; detestava ter que falar na 

primeira pessoa, contando seu processo de trabalho na frente de um monte de pessoas. 

 
https://elisapessoavideo.files.wordpress.com/2017/02/catacc81logo_tempo_de_duracao.pdf   e 

https://vimeo.com/207014552. 

https://vimeo.com/207014552
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Qual o interesse disso? Citando Roland Barthes, eu argumentava que não adianta 

recalcar o eu,7 que ele está presente em cada uma das imagens imensas que ela 

projetava para a exposição, propositalmente muito maiores do que a escala humana, 

como querendo nos mostrar nossa insignificância. 

 

Olhar do bezerro, no corredor para marcação. Dia acaba no horizonte do açude da 

fazenda. Colheita do arroz. Bruma cobre a paisagem. Estrada leva ao sul. Chuva se 

anuncia. Cabeça do boi sendo marcado. Sol se põe entre as nuvens. Ponte em cima do 

banhado. Homem pesca. Névoa em árvore seca. Pássaro vai e vem. Trator prepara a 

terra. Cerca molhada. Abrigo da chuva. Terra e ossos no chão. O som de tudo, baixo.  

 

Essa é a descrição das imagens de “Tempo de duração”, uma vídeo-instalação com 5 

projeções simultâneas, em telas, de cerca de 6X3m, que da forma apresentada se 

aproximam de uma colagem de imagens em movimento e formam um retrato de um 

lugar onde temos a impressão de que o tempo parou. As imagens de cada tela se 

encerram entre 9 e 15 minutos e, após um segundo escuro, são substituídas por outra, 

formando novas combinações. Os vídeos são longas tomadas em plano fixo, realizadas 

a partir de três regras: 1. escolher o quadro; 2. fixar a câmera; 3. deixar a gravação 

acontecer na extensão total da tomada. Ao permitir que a câmera determine o 

encerramento da tomada e ao fixá-la durante toda sua extensão, com tempos variados, 

os elementos da imagem entram em relações internas, que vão se modificando. A 

proposta do trabalho é evitar a “cena”, a “pose”, deixando o espectador o mais 

próximo possível do “tempo da experiência”, mas não necessariamente da experiência 

subjetiva, humana, e sim de algo que a ultrapassa, que não é de todo controlado por 

ela: processos e ciclos vitais, dos quais esquecemos que somos apenas uma parte.8 Daí a 

importância da presença das carcaças de animais no chão da sala da exposição, 

reforçando ainda mais a existência de outras temporalidades e durações. 

 

 
7 “Trata-se de um princípio geral: o que não se deve suportar é o recalque do sujeito – quaisquer que 

sejam os riscos da subjetividade. Pertenço a uma geração que sofreu demais com a censura do sujeito: 

quer pela via positivista [...] quer pela via marxista [...] → Mais valem os logros da subjetividade do que as 

imposturas da objetividade. Mais vale o Imaginário do Sujeito do que sua censura” (p. 4). Barthes escreveu 

isso na primeira lição de seu seminário A preparação do romance, o último que deu no Collège de France, 

antes de sua morte, em 1980. Uma das ideias principais do ciclo “Em obras” é a de que o que se exibe, o 

que se apresenta, é a obra que está sendo trabalhada, que está “em obras”, em construção. 

Apresentamos a preparação da obra ou a obra em preparação: por um lado, exibimos uma preparação, 

de modo que em todos os trabalhos aparece em algum momento o enunciado que se volta sobre a 

enunciação, apontando para o momento em que o que está sendo exposto foi preparado; por outro, há 

uma obra que foi constituída por esse processo, que ainda está sendo preparada, em constante 

mutação, mas da qual já se pode ver um resultado, que é a palestra. Uma das inspirações dessa ideia é o 

último seminário de Barthes, em que ele decide expor ao público seu desejo de preparar um romance, 

transformando o curso em um work in progress. 
8 É possível conectar este aspecto do trabalho de Elisa com a obra, poética e artística, de Nuno Ramos, 

que pensa e encena outras durações temporais, não-humanas, animais, vegetais, geológicas, pondo 

em crise a hegemonia do humano sobre a experiência. Em um texto intitulado “'O Chão é a Grande 

Pregunta': Non-Human Temporalities in Nuno Ramos”, Gabriel Giorgi se refere à “tarefa de desdobrar – 

declinar, poderíamos dizer – as camadas temporais em relação às quais se faz e se refaz o próprio 

espaço da subjetividade a partir de um corpo atravessado por temporalidades heterogêneas” (2017, 

90, tradução minha), que poderia descrever a experiência com a qual “Tempo de duração” quer 

confrontar quem visita a exposição. 
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Imagem reproduzida com autorização da autora 

 

Da tensão entre essa temporalidade expandida e outra escala, a humana, a histórica, a 

autobiográfica, surgiram as “Cartas do Sul” que Elisa apresentou no ciclo “Em obras”.9 No 

primeiro semestre de 2016 ela estava em Dom Pedrito, filmando as imagens de seu 

“Tempo de duração”. Entre o final de abril e o final de maio, ela me enviou 21 cartas, em 

PDF, por e-mail. A primeira delas começava assim: “Começo esta carta-diário com 

muitas dúvidas sobre o que pode ou não ser material para o trabalho, sobre o que estou 

vindo fazer de novo no sul.” Eram isso: cartas-diário, acompanhadas de fotos, em que 

ela contava e mostrava o cotidiano na fazenda, falava das filmagens e do trabalho, da 

relação com sua filha adolescente – que no ano seguinte iria morar com o pai na Europa 

–, de uma relação amorosa que surgiu estando ali. Decidimos que o texto da 

performance seria o texto das cartas-diário, cortadas por mim. Fiz então um primeiro 

corta-e-cola, que reduziu a umas 15 as cerca de 60 páginas do material que ela tinha 

me mandado. Mandei para ela, ela me mandou de volta. Fizemos um texto introdutório, 

que era um diálogo fictício entre nós explicando o processo, expondo as dúvidas sobre 

ele, em um jogo de vozes e troca de papéis, em que ora ela o defendia, ora eu. Elisa 

não queria estar em cena, insisti, ela pediu para que eu estivesse também. Também não 

queria ler o texto ao vivo, então o gravou. Assim foi a primeira apresentação que 

fizemos: fazíamos o diálogo inicial, ficávamos em cena, ela colocava play e passava um 

filme com a voz dela em off, lendo as cartas-diário sobre uma série de imagens, algumas 

do “Tempo de duração”, outras que não tinham sido incluídas na exposição. 

 

Relato esse processo para explicitar algumas questões importantes em relação ao 

trabalho de Elisa sobre o Sul. Seu retorno a essa região em algum momento se tornou 

inevitável. Em um tempo de acelerações e exposições midiáticas, de instabilidades 

políticas, de precarização do trabalho, voltar para lá – viver em outro tempo, cuidar 

dessas terras, torná-las suas – fazia muito sentido. Era viver e trabalhar em outro ritmo, 

com outras prioridades, com outras escalas. Dessa vivência resultou “Tempo de 

duração”, que Elisa dedicava ao seu avô e sobre o qual escrevia, no texto de 

apresentação, em versos: “Parar./Parar, para ver o tempo./ Desacelerar,/ Pausa,/ 

correr,/ pra onde?/ Lacuna, distância.” As performances traziam à tona os não-ditos que 

as lacunas entre os versos sugeriam, explicitava a distância entre quem olhava e quem 

era olhado, a inquietude contida nesta pergunta: “pra onde?” A primeira delas 

 
9 As apresentações de “Cartas do Sul” no ciclo se realizaram em setembro de 2016, no Midrash Centro 

Cultural, no Rio de Janeiro, e em março de 2017, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em São 

Paulo. 
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aconteceu antes da abertura da exposição. Narrava-se a produção dela, mas também 

o medo de que ela não chegasse a acontecer, por falta dos recursos. A exposição era 

cara, a Funarte, que devia financiá-la, estava em crise. Diante dessa incerteza, a escrita 

funcionava como um modo de se manter trabalhando e pensando sobre o trabalho.10 

Mas não apenas isso: funcionava como um “suplemento” ao trabalho, no sentido 

derridiano, de abrir uma série de fios, que desconstroem a origem e a presença, neste 

caso, de um Sul da infância, arcaico, primitivo, fundado em violências recalcadas.  

Quinta-feira, 02 de maio. 

 

Acho que não tenho nada interessante a te contar. Mas sei que preciso te escrever para 

manter a disciplina e o compromisso com o projeto, e que de alguma forma, como em 

uma seção de psicanálise que não queremos ir, surja do nada algum assunto ou 

aspecto importante refoulé.  

 

A vida tem tomado outros sentidos.  

Tudo sendo colocado em uma nova perspectiva.  

Se me relacionar com a sua minha própria história  

é se me relacionar também com uma história  

que vem antes de eu você existir,  

mas que de alguma forma sou eu é você.  

Aqui parece o passado,  

não só pela ancestralidade  

mas pelas próprias práticas ainda cultivadas,  

o tempo aqui tem mais a ver com a Idade Média do que com o século 21.  

 

* 

O Sul é o lugar da infância de Veronica e Elisa. Essa constatação vai além dos dados 

biográficos que indicam a convivência com ele quando eram crianças. Certamente por 

essa convivência, quando o Sul aparece em suas obras, a infância comparece, com a 

repetida presença de meninas: são todas mulheres as protagonistas dos três textos de 

Sul, sendo que, em dois deles, no conto “2035” e no poema “O coração dos homens”, 

são crianças; também é uma menina a protagonista de “A neve”, texto que Veronica 

passou a apresentar no “Em obras” em 2018,11 acompanhado de um outro texto breve 

“A pele”,12 intitulando a performance “Branca de neve”; nas performances de Elisa, 

tanto nas apresentações de “Cartas do Sul” quanto em “Sobre fazer um filme”, que ela 

começou a fazer em 2018,13 as meninas têm um papel central: em “Cartas do Sul”, há 

Marie Duval, nome ficcional dado à sua filha, e uma menina desconhecida que 

aparece em alguns Super 8 filmados na fazenda e recuperados de sua tia; em “Sobre 

 
10 Elisa começou a trabalhar com a escrita em “Diálogo”, de 2013, uma videoinstalação em que seus 

personagens virtuais ganham voz. Em uma imagem projetada vemos um homem e uma mulher sentados 

ao redor de uma mesa. Se a princípio parecem conversar, trocar frases que de alguma maneira se 

entrelaçam, gradativamente percebemos que ambos monologam. Participei da elaboração desses textos 

e a partir daí iniciamos uma parceria que chamamos de “Dupla exposição”, em que exploramos as 

relações entre texto e imagem e que resultou no livro Dupla exposição. Há mais informações neste site: 

https://duplaexposicao.wordpress.com.  
11 Esta performance foi realizada em maio de 2018, na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. 
12 Ambos serão incluídos em seu próximo livro, Sombrio Ermo Turvo, a ser publicado pela editora Todavia. 
13 “Sobre fazer um filme” foi apresentado em maio de 2018, na PUC do Rio Grande do Sul, e em julho do 

mesmo ano, no espaço Cabriola, no Rio de Janeiro. 
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fazer um filme”, Andriele, uma adolescente que mora em Dom Pedrito, que Elisa 

conheceu durante as gravações de “Tempo de duração” e sobre a qual decide fazer 

um filme. 

 

Em seu Profanações, Giorgio Agamben insiste na relação entre infância e profanação. 

Ele encerra o livro com um breve fragmento sobre “Os seis minutos mais belos da história 

do cinema”. Trata-se de uma cena do Dom Quixote inacabado de Orson Welles. Sancho 

Pança está à procura de Dom Quixote e o encontra em um cinema lotado. O filme já 

começou. Na plateia há uma menina com uma caixa de pirulitos. É do lado dela que 

Sancho Pança se senta, a alguns metros de Dom Quixote, que assiste ao filme vidrado. 

Ela lhe oferece um pirulito e o acalma, ensinando-lhe como chupá-lo e consolando-o 

quando ele se emociona com uma cena do filme. Logo começa uma batalha. Há uma 

mulher em perigo. Dom Quixote desembainha sua espada e começa a golpear a tela, 

rasgando-a ao lutar contra as imagens. Os adultos se exaltam, se indignam, abandonam 

a sala. Os meninos que ocupam as arquibancadas se divertem, gritam, encorajando 

Dom Quixote. Só a menina fica de pé, perplexa, contrariada, observando como a tela 

vai desaparecendo, deixando à vista o vazio que há por trás dela. Finalmente Dom 

Quixote se detém, se volta para a plateia e a encara consternado. Depois de descrever 

a cena, Agamben pergunta: “O que devemos fazer com nossas imaginações?” (2007, 

81). 

 

No ensaio do mesmo livro “Elogio da profanação”, Agamben faz, com ajuda de 

Benjamin, um retrato do nosso mundo do espetáculo e do consumo. Tudo o que 

fazemos, produzimos e vivemos, do corpo à linguagem, faz parte de uma esfera sagrada 

absolutamente vazia. Tudo é sagrado, mas nada é profanável, porque o valor de uso se 

perdeu. Não importa mais para que algo serve, apenas se pode ser consumido e 

mostrado. “Se profanar significa restituir ao uso comum o que havia sido separado na 

esfera do sagrado, a religião capitalista, na sua fase extrema, está voltada para algo 

absolutamente Improfanável” (2007, 71). Esse mundo esconde uma terrível violência e 

uma terrível infelicidade. Agamben descreve a cena de um gato que brinca com um 

novelo como se fosse um rato: como a criança que brinca com uma espada ou um pião 

de xadrez, o gato “usa conscientemente de forma gratuita os comportamentos próprios 

da atividade predatória” (74). Abre-se, assim, um novo e possível uso, que “representa a 

libertação do rato do fato de ser uma presa, e é a libertação da atividade predatória 

do fato de estar necessariamente voltada para a captura e a morte do rato” (idem). 

Agamben conclui:  

 

A atividade que daí resulta torna-se dessa forma um puro meio, ou seja, uma prática 

que, embora conserve tenazmente a natureza de meio, se emancipou de sua relação 

com uma finalidade, esqueceu alegremente seu objetivo, podendo agora exibir-se 

como tal, como meio sem fim. Assim, a criação de um novo uso é possível ao homem se 

ele desativar o velho uso, tornando-o inoperante (74-75).  

 

Penso que a cena do gato e do novelo dá uma resposta à inquietante pergunta sobre o 

que fazer com nossas imaginações. Entendê-las como falsas, vazias, inúteis? Ceder ao 

esvaziamento das palavras e das imagens? É preciso continuar profanando, jogando, 

imaginando, transformando ratos em novelos. De modos diferentes, é o que Elisa e 

Veronica fazem com o Sul, esse território que se tornou símbolo de pureza e de riqueza, 
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mal disfarçando seu racismo e sua violência de classe e de gênero. Veronica escancara 

o teatro, impiedosamente, como se a menina do filme de Welles olhasse a tela vazia e 

risse às gargalhadas. A menina de Elisa é a que dá o pirulito a Sancho Pança, a que o 

consola, a que compartilha com ele a emoção diante de imagens cruéis, difíceis de 

suportar. 

 

O sangue é o elemento que aglutina os textos de Sul. Da menina desmembrada por 

quatro cavalos, no conto “2035”, que revive, no futuro, um método de execução que se 

tornou célebre no assassinato do líder indígena Túpac Amaru no final do século XVIII, ao 

sangue menstrual que surpreende a protagonista do poema “O coração dos homens”, 

passando por “Mancha”, peça protagonizada por Carol 1 e 2, envolvidas em uma 

trama sem sentido em torno de uma mancha inexplicada de sangue. Em “O coração 

dos homens” narram-se as ocasiões em que a protagonista menstruou em público, todas 

na escola, sendo a primeira, sua menarca, durante uma encenação de Branca de 

neve, dirigida pela professora de inglês que obrigava os alunos, apesar de monoglotas, a 

dizer as falas nessa língua; a segunda, em outra apresentação, em que o tema era a 

imigração: “A turma havia sido dividida em duas:/ italianos de um lado,/ alemães do 

outro.// Os morenos eram italianos./ Os loiros, alemães./ E a professora de história não 

sabia o que fazer com nossa única colega negra.” (2016, 68); finalmente a protagonista 

narra a ocasião em que menstruou na Semana da Inversão, quando alunos viravam 

professores: ela e uma amiga decidem dar aula de religião e fazem os alunos lerem 

trechos bíblicos sobre menstruação. Em cada ocasião, a menina “suja” com seu sangue 

o ambiente da escola, que é retratado em seu atraso, exclusão e violência. O poema 

termina com o texto de um bilhete encontrado em uma escultura oca de uma Santa: 

“Minha mãezinha do céu,/eu te imploro,/ me protege” (80). Em “A VERDADE SOBRE O 

CORAÇÃO DOS HOMENS”, que encerra o livro, alguns detalhes da narrativa são 

desmentidos. O bilhete, “única verdade nessa história”, é repetido no final: “Minha 

mãezinha do céu,/eu te imploro,/ me protege” (89). 

 

Ao longo de seus trabalhos, Veronica foi criando uma linguagem para a violência: uma 

linguagem que a esvazia de sentido, sem procurar lhe dar explicações, descrevendo-a 

apenas, e que por isso mesmo a exibe em sua crueza e sua insensatez, naturalizadas ou 

encobertas por aqueles que a praticam, mas também, frequentemente, pelas vítimas. 

Voltada para o Sul, essa estratégia encontra seu alvo principal no período de formação, 

na família e na escola. Em “A neve”, narra-se uma das vezes que nevou em Porto Alegre, 

em 1984. O episódio serviu para soterrar a história do sequestro do seu pai: “Foi o 

acontecimento do ano. Depois da neve, não se falou sobre mais nada. Só se falou sobre 

a neve. Era como se a neve tivesse coberto tudo.” É clara a alusão aos sequestros 

praticados pela ditadura, que em 1984 estava chegando ao fim, e à dificuldade de 

manter essa memória viva: “Os amigos do meu pai ficaram impressionados com a 

história, embora, no fundo, achassem que era tudo invenção.” A excepcionalidade do 

acontecimento que deveria justificar sua centralidade revela-se, no entanto, uma farsa: 

“Mas não era uma neve de verdade, uma neve como estávamos acostumados a ver na 

televisão ou no cinema. Ela não vinha em profusão, nem se acumulava nas calçadas. 

Era uma neve para lá de fajuta.” O texto termina com uma cena na escola da 

protagonista: depois de nevar, um colega começa a levar um tupperware lacrado, 

onde diz que guardou um pouco de neve, o único a possuir uma lembrança do 

acontecimento. No final, quando os colegas finalmente conseguem roubar dele o 
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tupperware e abri-lo, está vazio. Não havia nada. Nunca houvera. Não havia sobrado 

nada. O colega chora, soluça, indefeso. Os demais riem às gargalhadas. A última frase 

do texto é: “Aquele colega do tupperware, na verdade, era eu.” 

 

 
Imagem reproduzida com autorização da autora 

 

Há também um jogo de identificações nos textos escritos por Elisa para o “Em obras”. O 

exercício da escrita é de se aproximar das meninas que povoam o texto, dando um 

corpo feminino à sua relação com o Sul. Um dos pontos de partida do texto é a imagem 

de uma menina, uma imagem de Super 8, que vem de longe, feita no Sul, mas não se 

sabe exatamente nem quando nem onde. Elisa começa a usar essa imagem em vários 

trabalhos, identificada com ela, com essa menina perdida, se afastando, correndo em 

direção ao horizonte. Um dia – ela conta na performance – projetou a imagem na 

parede, colocou uma música para tocar e chamou sua filha, que começou a dançar 

na frente da imagem. Assim se encontram, nessa imagem, três gerações de mulheres, 

ligadas a um lugar, que é para elas um espaço de liberdade: “O sul/ Sempre me 

pareceu uma possibilidade/ Um horizonte para onde eu iria/ inevitavelmente me dirigir/ 

Um dia/ Quando eu não estaria mais correndo/ Brigando/ Lutando por algum espaço/ 

Porque ali/ Penso como uma criança que / O espaço é meu/ O tempo é meu”. 

 

Essa imagem tem alguns contracampos, que serão explorados nas “Cartas do Sul” e, 

também, em “Sobre fazer um filme”. Em “Cartas do Sul”, são as imagens dos animais 

sendo domados e marcados, animais que se agitam, se rebelam e, finalmente, se 

rendem; as imagens dos caminhões que passam carregados de arroz e soja transgênica; 

ou das vacas separadas de seus bezerros: “a gente coloca os bezerros em uma 

mangueira e as mães na outra. Na mangueira com os bezerros a gente coloca comida. 

E na das vacas a gente não coloca nada durante 48 horas. Quando abrimos a porteira, 

elas saem correndo atrás de comida e esquecem completamente os filhos.” Quando 

escreve “Sobre fazer um filme”, Elisa está separada de sua filha adolescente, que foi 

morar com o pai. A história de Marie se superpõe, e se contrapõe, à de Andriele, uma 

menina do campo, sujeita às suas condições precárias, filha única de uma família com a 

qual Elisa passa a conviver e sobre a qual decide fazer um filme. Ou talvez sejam eles, 

Andriele e sua família, que decidem ser filmados, querem falar para a câmera, querem 
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contar sua história. Principalmente ela, a menina, que sonha em sair da zona rural e ir 

para a zona urbana de Dom Pedrito, uma cidade pobre no meio do campo rico do 

agronegócio. Para ela, esse lugar onde vive, entre ovelhas, porcos e vacas, domando 

cavalos, ajudando os pais com o gado e a horta, não é um espaço de liberdade, muito 

pelo contrário. Ela quer se deslocar, o que não é nada fácil, dadas suas condições, 

dadas as condições do lugar em que vive. Ela quer poder desejar outra coisa. Ela quer 

contar sua história, mas ela quer também poder estar do outro lado da câmera, 

observando e alterando o modo com as histórias são contadas. Elisa entrega a câmera 

a Andriele. E assim termina a performance, com a imagem dela sendo filmada pela 

menina – o início do filme que farão juntas. 

 

Na encruzilhada que estamos vivendo, há uma potência em trabalhos que em mais de 

um sentido se desviam do esperado nos campos em que atuam – o literário e o artístico, 

no caso de Veronica e de Elisa. Indo ao encontro de debates atuais sobre o feminino, 

sobre o gênero, sobre a violência, e resistindo a algumas imposições mercadológicas, 

ambas se viram para profanar o que muitos querem nos fazer crer que é improfanável.  
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