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Zapretas:  
A arte e a tecnologia no intermédio 
de um futuro possível   1

Andy Hellen Marques Real 
Universidade Federal de Pelotas  

andymarques.art@gmail.com 

Giulia Rizzato 
Universidade Federal de Pelotas  

giuliarizzato@hotmail.com 

Palavras-chave: afrofuturismo, QRcode, mulheres negras, arte, tecnologia. 

É possível pensar nas redes digitais enquanto um universo a parte do mundo 

real? E o que de fato difere o mundo físico do digital quando transações, contatos, 

projetos políticos, informações e até relacionamentos são desenvolvidos através das 

redes? Num mundo onde cada vez mais pessoas têm smartphones e aparelhos com fácil 

acesso a internet é muito difícil pensar na existência sem estes gagets. Mesmo assim essa 

possibilidade de conexão e o entendimento dessas redes e de sua potência 

transformadora, assim como outras tecnologias, têm um alcance ainda restrito, 

considerando que muitos de nós não têm noção das inúmeras possibilidades que a redes 

têm para o exercício de poder.  

 Este trabalho é um dos resultados da pesquisa de minha pesquisa de iniciação científica orientada pelo 1

Prof. Dr. Felipe Merker Castellani e desenvolvida no âmbito do Grupo de pesquisa Corpo-imagem-som: 
pesquisa artística e práticas experimentais (Centro de Artes, UFPel), com bolsa PBIP – UFPel.

mailto:andymarques.art@gmail.com
mailto:giuliarizzato@hotmail.com


Neste trabalho buscaremos discutir algumas relações entre poder e 

empoderamento através da tecnologia e das redes e de sua aplicabilidade na arte a partir 

da obra ZAPRETAS (2018), idealizada e desenvolvida pela artista Renata Sampaio (RJ - 

RS) e outras quatro mulheres negras residentes em regiões distintas do Brasil. São elas: 

Andy Marques (SP - RS), Milena Lízia (RJ) , Taís Teles (SP) e Zanza Gomes (RS - GO). 

Trataremos de questões acerca de conceitos como afrofuturismo e a forma como tem se 

desenvolvido enquanto linguagem ou temática entre os grupos de pessoas negras, e de 

que forma tem contribuído para a construção da identidade e novas formas de pensar o 

mundo através da tecnologia. 

ZAPRETAS, um quilombo sonoro 

ZAPRETAS, um quilombo sonoro é o nome que leva a obra idealizada pela 

artista, arte-educadora e curadora independente Renata Sampaio. Natural do estado do 

Rio de Janeiro, Renata propõe a interação de cinco mulheres negras que não se 

conhecem – sendo ela o único ponto de conexão entre as outras quatro – para falar sobre 

as complexidades de ser uma mulher negra utilizando áudios do aplicativo Whatsapp 

como meio. 

Fig. 1. Renata Sampaio. ZAPRETAS, dimensões variadas, 2018. Fonte: Acervo pessoal da artista. 

A ideia surge a partir da Ocupação Conceição Evaristo, exposição realizada 

pelo Itaú cultural (2017), onde Renata tem acesso ao projeto Cartas Negras (1990).  Com 

o objetivo de trocar cartas onde pudessem discutir sobre inúmeras questões –

relacionadas à vida pessoal e de âmbito universal como machismo, racismo e a solidão –
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Conceição Evaristo e outras amigas, também escritoras Miriam Alves, Lia Vieira, 

Esmeralda Ribeiro, Sonia Fátima da Conceição, Geni Guimarães – começam a trocar 

cartas para falar daquilo que as inquieta.  Partindo disso, e pensando sobre as conexões 

que mantinha com amigas distantes, surge a ideia de montar, o ZAPRETAS. Uma espécie 

de "carta sonora", onde pudessem trocar informações pessoais sobre as próprias 

vivências, na tentativa de compartilhar olhares e experiências do que é ser uma mulher 

negra hoje no Brasil.  

O trabalho é apresentado, pela primeira vez no Rio de Janeiro, na exposição 

Manifesto afrofuturista (2018) no espaço Caixa Preta e curada por Rafael Bqueer. A 

exposição abrigou cerca de dezenove artistas, com trabalhos relacionados ao 

fortalecimento das relações entre mulheres negras, e que tinham algum aparato 

tecnológico em sua composição. Afrocentrada, a exposição carrega – assim como os 

trabalhos – um discurso que traz a produção artística negra para o centro. Uma outra 

visão da produção afrobrasileira pautada no presente e num futuro possível para artistas 

negros, também através da tecnologia. 

Afrofuturismo: a construção de um mundo possível para pessoas negras 

Em ZAPRETAS a voz, acessada por meio de um link disponível no QrCode é 

muito mais do que resultado de relatos. O formato nos leva a pensar também sobre 

aspectos referentes ao silenciamento. Quando Renata Sampaio e outras quatro mulheres 

usam da sua voz para dar corpo à obra, é preciso prestar atenção. 

Em um mundo onde apenas algumas vozes são ouvidas e algumas histórias são 

levadas em conta, como aponta Sueli Carneiro ao falar sobre epistemicídio (2005)  ou 

Djamila Ribeiro com seu livro O que é lugar de fala? (2017), ZAPRETAS vem como uma 

quebra. Uma quebra de um silêncio imposto, secular. Colocar a voz de mulheres negras 

num espaço expositivo é repensar esse lugar – o lugar da galeria dedicado a obras de arte 

– ocupada normalmente pela branquitude é visualizar um espaço possível para a arte

feita por mulheres negras, para mulheres negras e sobre mulheres negras. É visualizar um 

lugar possível para a existência. É romper com uma lógica de poder através da arte, 

através da voz, através da reconexão de mulheres que ocupam um lugar comum 

socialmente. 

O afrofuturismo busca, através da tecnologia e elementos da cultura negra 

africana e diaspórica, um futuro possível para o povo negro, manifestando em vários 

gêneros – literatura, música, cinema, artes visuais – dando oportunidade para a 

"comunidade africana e diaspórica plena possibilidade de existir para além da ontológica 
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violência branca." (BUROCCO, 2019). Exposições como a Manifesto afrofuturista que 

reúne artistas como Milena Lízia,  Aretha Sadick, Aline Baiana, Yhuri Cruz, entre outras 

pessoas, não falam apenas de pessoas negras que usam da tecnologia para falar de arte. 

Falam de espaços a serem ocupados, de mecanismos a serem utilizados em prol da 

libertação de um povo. Fala de como as redes – amplamente utilizadas para exercer o 

poder sobre muitos em detrimento de pequenos grupos, enquanto projeto político e 

militar (LOVELUCK, 2018) – também podem ser utilizadas para gerar consciência e 

reaproximar pessoas, histórias, relações.  
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Memes de caçadoras-de-cabeça 
Sobrevivências, subversões e ressignificações 
do cânone na cultura digital  

Alessandra Greff Grade 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

alessandra.grade@ufrgs.br 

Palavras-chave: Cultura Digital, História da Arte, Internet, Memes.  

O brasileiro é reconhecido online como heavy user , profundamente envolvido 1

com a produção e circulação de conteúdo na internet, o mais popular é o de cunho 

satírico e humorístico de amplo alcance, o meme  (fig. 1 e 2). Não demorou até que 2

imagens canônicas da história da arte fossem apropriadas para esse segmento cultural–

virtual. Neste texto proponho uma leitura dos memes com imagens pertencentes à 

iconografia das caçadoras-de-cabeças. A partir delas levantarei questões relativas a 

apropriações e ressignificações da história da arte na cultura visual digital, me apoiando 

 É um termo destinado à pessoas que utilizam com muita frequência um certo produto ou serviço. Na 1

internet, o heavy user é aquele usuários que faz uso intenso dos recursos da rede, que está em constante 
conexão; em muitos momentos as relações sociais desenvolvidas virtualmente se sobrepõe aos as relações 
offline.

 O termo se tornou largamente conhecido a partir do livro O Gene Egoísta (1979) do  biólogo evolutivo e 2

escritor britânico Richard Dawkins. A palavra foi inspirada no grego mimema – algo que é imitado –  e se 
refere a unidades culturais que são replicadas em forma de signos reconhecíveis e transmitidos 
geracionalmente de maneira orgânica através das interações sociais. Na cultura digital ainda há debates 
sobre as definições conceituais do termo, para essa análise utilizarei a definição de Limor Shifman de meme 
como um elemento comunicador que dada a natureza das interações do ambiente virtual, e se apresenta 
como conteúdos e formatos de informação, que expressam de maneira rápida e eficiente uma ideia baseada 
em uma série de referências culturais, pode ser um vídeo, um gif, uma imagem, etc. Nesse caso, utilizarei tal 
conceito para analisar as composições de caráter intertextual, que se valem de imagens do cânone 
euroestadunidense da História da Arte buscando comunicar uma ideia de forma eficiente.

mailto:alessandra.grade@ufrgs.br


no conceito de iconologia crítica , de W.T.J. Mitchell, dentro da era da e-image, de José 3

Luiz Brea .   4

Fig.1. Referência: PISANELLI, Lorenzo (Itália, 1629 – 1700). Salomé recebendo a cabeça de João Batista. 
Óleo sobre tela, 101 x 92 cm, 1630.Reprodução de imagem do perfil @me.me 

Fig. 2. Referência: Caravaggio. Judite e Holofernes. Óleo sobre tela. 144 x 195 cm. Galeria Nacional de Arte 
Antiga de Roma, Itália, 1599. Reprodução de imagem do perfil @artesdepressao. 

Com a internet, especialmente com o desenvolvimento da Web 2.0, o meme 

adquiriu também um forte impacto comunicador. Segundo a professora Limor Shifman, a 

natureza das interações do ambiente virtual, capaz de catapultar com conteúdo 

particular para um fenômeno público  em questão de horas, é um dos elementos mais 

importantes na difusão do formato. 

 Iconologia crítica para Mitchell é mostrar que reconhecemos o que vemos. É o entrelaçamento da visão e 3

códigos que constroem os ícones em nível subjetivo de entendimento. O autor não propõe uma narrativa 
textual como guia para interpretar as imagens a partir de um modelo verbal único, mas investigar e 
reconhecer a partir da imagem a referência retórica que ela remete.

 Em seu livro Brea aborda as transformações no formato das imagens ao longo da história ocidental. A  4

primeira era é a da imagem matéria, relacionada aos artefatos e artes tradicionais, a chamada imagem-objeto 
(desenho, pintura, escultura…). Essa imagem mantém a promessa de permanência, de uma memória que 
pode ser resgatada. A segunda era é a da imagem luz, a imagem do filme; reprodutível e dinâmica, a imagem 
em movimento, símbolo da representação do sujeito moderno. E por fim, a imagem eletrônica, a e-image; 
uma imagem que não tem mais um original, apropriada e ressignificada em cada tela. É uma imagem-tempo 
que aspira um entendimento global, liderada pela experiência de comunidade de usuários longe de regimes 
de distribuição instituídos e do controle de propriedade.
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As representações de caçadoras-de-cabeça estão atreladas ao imaginário das 

figuras femininas da teologia cristã, Judite  e Salomé . Ambas foram diretamente 5 6

responsáveis pela decapitação de homens poderosos, Judite pelo protagonismo que 

assume em nome de seu povo e Salomé atendendo o pedido de sua mãe.   

Em seu texto, Rozenstraten (2008) discute a abordagem dispensada por Erwin 

Panofsky e Aby Warburg para tentar compreender tais imagens. Panofsky traz uma leitura 

muito mais dura e classificatória das imagens, através de sua metodologia etnográfica, 

baseada nos textos bíblicos, para definir se é Judite ou Salomé. Se a composição 

(representação da personagem, os atributos) não corresponde a uma ou a outra há um 

erro de representação iconográfica que impede a resolução do problema que é a 

imagem. Já Warburg estava mais interessado em desvendar o problema da imagem 

através da persistência das formas ao longo tempo e para isso expandia seu olhar para 

além do repertório canônico da história da arte, buscando encontrar nos gestos a inter 

relações das imagens com o seu tempo, que permitiriam sua sobrevivência. Para o autor 

essa iconografia se dá em um universo puramente visual, no qual a necessidade de 

amparos textuais é mínima., assim 

[...] para além dos atributos – espada, bandeja e cabeça – o que vincularia todas as 
caçadoras-de-cabeças a uma tradição é o movimento do corpo como dança: dança 
catártica das mênades; dança sedutora de Salomé; o golpe mortal de Judite como passo da 
dança; e o swinging atlético da golfista com o taco visando a bola, substituta simbólica 
análoga à cabeça. Toda a história do motivo artístico das caçadoras-de-cabeças concentra-
se então na ação performática da mulher e, em segundo plano, na cabeça do homem 
como prêmio. (ROZESTRATEN, 2008. p. 49) 

A apropriação desse motivo artístico por formatos de visuais digitais vai de 

encontro ao que Mitchell chamou de ansiedade visual, que abarca as novas relações com 

as imagens (reprodutibilidade e formas não auráticas), gerando tensões com as novas 

formas de leitura visual, que não são possíveis de serem explicadas baseadas em um 

único modelo textual. Para um meme não é necessariamente relevante se essa é uma 

representação de Judite ou Salomé, o que importa é se a forma serve enquanto alegoria 

para a ideia que se quer transmitir. Ao mesmo tempo que o texto utilizado nele não é 

sempre totalmente explicativo dessa ideia; como no caso das imagens abaixo, onde as 

 Viúva que sai de sua cidade, Betúlia, na Judéia, cercada por um exército grego e dirige-se ao acampamento 5

do inimigo, com sua beleza envolve o comandante Holofernes, que se embriaga durante um banquete e tem 
sua cabeça cortada por Judite, que se torna a heroína de seu povo. 

 Salomé era sobrinha de Herodes Antipas, com uma dança o seduz e ele promete realizar qualquer desejo 6

seu. É quando intervém Herodias, mãe de Salomé, que tem por inimigo João Batista, então preso nas 
masmorras do palácio (que acusava Herodias de adultério, por ter deixado seu esposo, Herodes Filipe, para 
juntar-se ao irmão dele, Antipas). Herodias instrui a filha para que peça a cabeça do profeta e ela assim o faz, 
pedindo então a cabeça de João Batista em uma bandeja para Herodes Antipas, que mesmo relutante ordena 
o ato.

II Convergências [ ]107



passagens fazem referência a momentos políticos em que se manifesta o machismo, por 

vezes latente e outras vezes oculto, na linguagem social. 

(fi. 3) Referência: RENI, Guido. Salomé com a cabeça de São João Batista, 1635.Reprodução de imagem do 
perfil @artesdepressao. 

(fig. 4) Referência: Caravaggio. Judite e Holofernes, 1599. Óleo sobre tela. 144 x 195 cm. Galeria Nacional 
de Arte Antiga de Roma, Itália. Reprodução de imagem do perfil @artesdepressao. 

O meme relativo à Salomé  (fig. 3) executa sua função humorística, porque tem 7

uma relação visual literal com a frase. Para servir usamos bandejas – quase uma 

paronomásia – mesmo que não se conheça a referência a forma tem uma autonomia na 

produção de significado através da relação com o texto da composição. 

 A criação do meme em questão foi baseada nas declarações da ministra Damares sobre papel submisso que 7

mulher nas relações heteronormativas. Conforme divulgado pela imprensa. Disponível em: <https://
g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/16/damares-diz-que-em-sua-concepcao-crista-mulher-deve-ser-
submissa-ao-homem-no-casamento.ghtml> Acessado em 07/09/2019.
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No caso do meme alusivo à Judite  (fig. 4), essa autonomia já não se faz 8

presente tão fortemente. É necessário que se conheça a referência da imagem para que 

ela faça sentido, para que a reação se justifique. A expressão de asco na face da 

personagem, a postura desacompanhada do texto podem até referenciar mais hesitação 

do que reação. Mas quando olhamos para as interrelações, vemos para além das formas. 

O gesto se torna a resposta direta ao tratamento dado por um homem que duvida da 

capacidade de uma mulher, consciente de seu papel naquela sociedade ela reage.  

Assim, no contexto de hiper circulação de imagens esses memes se valem da 

herança alegórica das representações dessas figuras para transmitir um conjunto de ideais 

de forma eficiente concisa. Para fazer isso se utilizam do repertório imagético do cânone 

artístico, fazendo a iconografia hermética dar lugar á uma leitura iconológica. O 

conjunto de ideias que representam as caçadoras-de-cabeças, se hibridiza na tradição de 

representações que são apropriadas com o intuito de comunicar momentos em que 

mulheres reagem contra normatizações sociais, subvertendo a estrutura patriarcal que as 

oprime. Essa transmissão não se dá pela precisão iconográfica e sim pela transmissão 

dessas reinterepretações iconológicas que as representações do cânone da História da 

Arte construíram ao longo dos séculos. Nesta comunicação propomos a análise de um 

conjunto de memes que se enquadram nesta perspectiva, discutindo suas interações 

sociais com a cultura digital e a persistência das imagens neste contexto.  

Portanto, o elemento comunicativo do meme, enquanto formato visual, se 

expressa como reação através do gesto de decapitação, apropriado do repertório 

canônico euroestadunidense e ressignificado pela associação contextual contemporânea, 

adicionando uma nova camada de sobrevivência para essas imagens apropriadas e que 

subvertem as relações verticais estruturantes. Deste modo, os desdobramentos 

participativos dessa relação podem proporcionar um primeiro contato desinibido com a 

arte, a partir das referências culturais compartilhadas e reconhecidas naquele objeto de 

fácil acesso, o meme. 
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