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 Estas imagens de Paulo Augusto partem de sua atividade como repórter 
fotográfico. Dentre suas várias atribuições, a produção de imagens destinadas 
às páginas policiais de jornais, comparecendo às Delegacias de Polícia para 
flagrar os atos de captura e reclusão de algum sujeito infrator. 
 Em tais momentos, ocorre uma relativa proximidade física entre o 
repórter e seu motivo, de maneira que ambos se percebem; o olhar maquinal 
do fotógrafo atua como elemento de incisão sobre o espaço potencial do 
infrator, abrindo uma fresta não propriamente em seu corpo, mas em seu 
espaço de ocupação. Convencido da força documental da fotografia, o infrator 
fará de tudo para não ser reconhecido diante daquela máquina mediadora do 
contato de seu corpo com o corpo do repórter. Esforça-se radicalmente pela 
não identificação de sua fisionomia e, conseqüentemente, consubstanciar mal o 
arquivo fotográfico do meio de comunicação. 
 Há uma reciprocidade intensa entre a ação de querer ver e as reações 
de não deixar ser visto. Em ambos os atores, fotógrafo e fotografado, se 
explicita a proximidade, mas suas cabeças ficam ocultas, não permitindo a troca 
de olhares: uma delas está tapada pela máquina, outra pela roupa e pelos braços. 
O resultado será um conjunto de imagens que revelam diversas potências e 
usos. Escolhidas aquelas exclusivamente destinadas ao trabalho jornalístico, o 
fotógrafo seleciona outro subconjunto, retrabalhado digitalmente, para fins 
artísticos.
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 Nestas, percebemos que 
Paulo Augusto explora o potencial 
de abstração contido nas imagens 
dos infratores. As estratégias dos 
detidos em não terem seus rostos 
f o t o g r a f a d o s  p a s s a m  p e l a 
deformação de suas roupas e de suas 
poses usuais: cobrem ao máximo 
suas faces, projetando seus braços 
como armadura a proteger a cabeça, 
lugar da mais imediata identificação 
de a lguém. Tornam-se , ass im, 
estranhos e grotescos retratos não 
consentidos. Perdendo sua função 
icônica imediata, a imagem torna-se 
então o fundo para a atuação 
artística do fotógrafo, que, a partir 
dali, acentua outros elementos da 
imagem, reforçando uma nova 
organização corporal.

 Ao conhecer algumas destas imagens, ocorreu-me de imediato a 
polêmica proposta formal de Georges Bataille. O autor surrealista cunha a 
expressão “retratos do acéfalo” para dizer de representações do corpo 
humano sem a cabeça, como dispositivos para compreender uma nova 
figurabilidade. Bataille não nos propõe a literalidade do ato do corte da cabeça, 
mas a recuperação do sentido e da importância de imagens da cultura que 
questionam o homem como ser equilibrado, racional e superior aos demais 
seres. A cabeça sedia a racionalidade humana; no entanto, o dedão do pé é tão 
ou mais importante, pois ele garante a eretibilidade da espécie humana, de 
acordo com o autor. 
 Um novo imaginário se propõe para a figuração do corpo humano, a 
partir de Georges Bataille. É possível aproximar os “retratos” de Paulo Augusto 
desse imaginário do acéfalo. Talvez seja na metamorfose dos corpos 
fotografados que resida o poder de estranhamento que experimentamos 
diante destas imagens. Pois se Paulo, em um fragmento de momento, viu o 
sujeito infrator e sua face, logo depois a perdeu, durante o processo de 
fotografar e nas imagens resultantes. Mantém-se no ar que respiramos algo da 
violência de uma desfiguração, mesmo que agora seja dada pela incapacidade de 
fazer espelho entre nossa autoimagem, dotada de cabeça, com a imagem do 
outro, sem cabeça.

Cláudia França

Paulo Augusto é doutorando em Arte e Cultura Visual 
pelo Programada de Pós Graduação da Universidade 
Federal de Goiás, é graduado em Artes Visuais e mestre 
em História pela Universidade Federal de Uberlândia. 
Sua pesquisa aborda a violência do ato fotográfico 
como forma de denunciar a violência simbólica. 
Realizou diversas exposições coletivas, dentre as quais 
se destacam Salão de Arte Contemporânea no Museu 
de Arte Moderna da Bahia, no SESC de Belo Horizonte 
e exposições individuais em galerias de Uberlândia. 
Além de ter trabalhado como fotojornalista por mais 
de 12 anos no Jornal Correio de Uberlândia, foi 
professor de Fotografia em diferentes Centros 
Universitários do Triângulo Mineiro (PUC, ESAMC, 
UFU). Atualmente é gestor cultural na Secretária 
Municipal de Cultura da Prefeitura de Uberlândia.

 O  Grupo  Sub s t a n t i vo  Co l e t i vo 
apresentará um trabalho de composição em tempo 
real composto a partir das relações estabelecidas 
com as imagens da mostra Corpos (In)Dóceis. As 
apresentações ocorrerão nos dias: 15/12 sexta 
(abertura) às 20hs; dia 16/12 sábado às 16 hs; dia 
18/12 segunda às 19hs e dia 20/12 quarta às 13 hs. 
 O Substantivo Coletivo faz parte do 
NEID-Núcleo de Estudos de Improvisação em 
Dança e é composto por: Alexandre Rodrigues, 
Isabela Giogiano, Jarbas Siqueira Ramos, Lang 
Soares, Luciana Arslan, Mariane Araujo e  Patricia 
Chavarelli. Paulo Augusto ‘Corpos (in)dóceis’ (2000-2017)

Paulo Augusto ‘Corpos (in)dóceis’ (2000-2017)



 Os trabalhos das séries TARJAS e  SR.JOAQUIM refletem os 
questionamentos sobre memória e individualidade, ponto de partida e 
fundamento do universo poético da artista Thaís Valadares.
 Mais do que a mera soma de fatos e vivências, é graças à memória que o 
ser é construído ao longo da vida, resultado de uma intricada narrativa que nos 
possibilita sobreviver e compreender o ser único e individual que somos.
 Ao lançar mão do retrato na série TARJAS, a artista fala do mundo 
palpável do corpo, sua transitoriedade, como se fôssemos apenas um espectro 
de nós mesmos em eterna mutação.
 As tarjas nesse sentido negam e afirmam nossa individualidade, e 
sinalizam que o tempo nos impõe limite e gera um abismo ao nos percebermos 
fisicamente, quem realmente somos.
 Já na série SR. Joaquim a memória é retratada de forma inconsciente e 
visceral, fruto de uma profusão de situações vividas e experimentadas ao longo 
da vida (no caso o  pai) que criam uma teia entre a realidade e o sonho sem 
lógica possível.
 As duas séries provêm do universo afetivo da artista e poeticamente 
lançam uma questão única: Nossa impossibilidade de retenção da verdade e da 
condição de sermos eternamente obrigados a nos imaginarmos como um SER.

Marco Túlio Resende
Thaís Valadares Macedo, nome artístico Thaís Valadares é Belo Horizontina com forte ligação com o 
Triângulo Mineiro, pois é terra de seu pai, natural de Campina Verde. Viveu por 7 anos no sul da Alemanha, 
onde estudou Alemão como Língua Estrangeira na Universidade de Heidelberg. Ao voltar para o Brasil, na 
virada do milênio, estudou Artes Plásticas na Escola Guignard, em Belo Horizonte, cidade onde vive e 
trabalha como artista plástica e professora de alemão. Tomou emprestado de seu pai o nome Joaquim, que 
é como denomina o conjunto plástico de desenhos, pinturas e instalação que expõe no MUnA, pela 
primeira vez por completo. 
Sr. Joaquim  tem  cunho  autobiográfico e trata de memórias, ausências e esquecimentos. O uso da 
fotografia tem um papel central no desenvolvimento da trama entre realidade e  fantasia que se vê nos 
trabalhos, o conjunto floresce a partir da fusão do desenho de criação, com o desenho de observação da 
fotografia analógica e digital. 
Sr. Joaquim é a origem da atual pesquisa em artes visuais da artista, que trata de temas diversos: consumo, 
política, cotidiano e cultura de rua, cultura de massa, desigualdades, manifestações sociais, etc.

Andressa Boel é natural de Bom Jesus-GO e reside em Uberlândia-MG há aproximadamente 15 anos, onde 
cursou Graduação (2014) e Mestrado (2016) em Artes Visuais na Universidade Federal de Uberlândia. Em 
2017, iniciou o doutorado na Universidade de Campinas, para onde expandiu sua residência. Integra o 
Grupo de Pesquisa Poéticas da Imagem (GPPI-UFU), e também o grupo Strondum, que produz 
ações/intervenções urbanas. É vegan, “bicicleteira” e “rueira”, o que impulsiona e inspira o seu “fazer” 
artístico em diversas linguagens, tais como fotografia, desenho, pintura, instalação, performance, site-
specific e principalmente gambiarras.

 Praça Siteótica surge como um desdobramento e uma maneira de 
disciplinarizar Plante na Praça, ação artística que se desenvolve na Praça Said 
Chacur, no Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG. A ação se deu de maneira 
colaborativa com a comunidade frequentadora da praça, que foi convidada a 
plantar, intervir e modificar (n)o espaço, adaptando-o para suas necessidades 
ou desejos de uso pessoais e coletivos.

 Visando expandir laços e despertar novas ações por vias imagéticas, 
textuais e sensoriais no museu e na cidade, a Praça Siteótica propõe a 
construção coletiva de um espaço (site) pelos leitores dentro da galeria a 
partir de alguns "modos de usar" ou instruções de montagem, que podem ser 
acatados ou não pelo participante. Seu funcionamento é semelhante ao de um 
jogo que só se desenvolve com a interação de quem o visita. À medida em que é 
lido/jogado o site é montado na galeria de maneira colaborativa e conjunta por 
quem se dispõe a construí-lo e a vivenciá-lo em partilha.

Sr. Joaquim
Thaís Valadares

Praça Siteótica
Andressa Boel

Thaís Valadares, ‘Tarja VIII’ 2013 - óleo sobre tela 40 x 50cm. 

Thaís Valadares, ‘Sr. Joaquim dia, Sr. Joaquim noite’ 2011. encáustica fria e óleo sobre tela, 60cm x 120cm.

Thaís Valadares, ‘Xipófagos à mesa’ - Grafite s papel de algodão, 58 x 46 cm.
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