






No entanto, todas as manhãs, a mesma presença, a mesma ferida; 
desenha-se aos meus olhos a inevitável imagem imposta pelo 
espelho: rosto magro, ombros arcados, olhar míope, sem cabelos, 
realmente nada belo. E é nesta desprezível concha da minha cabeça, 
nesta gaiola de que não gosto, que será preciso mostrar-me e 
caminhar; é através desta grade que será preciso falar, olhar, ser 
olhado; sob esta pele, deteriorar. Meu corpo é o lugar sem recurso ao 
qual estou condenado. Penso, afinal, que é contra ele e como que  
para apagá-lo que fizemos nascer todas as utopias.

Michel Foucault O CORPO UTÓPICO, AS HETEROTOPIAS



projeto a torre derrubada propõe uma narrativa visual que se expressa 
por meio de um ensaio fotográfico autorreferencial e se desdobra no de-
senvolvimento de um fotolivro de autor. o tema que sustenta este trabalho 
tem como premissa a reflexão sobre o corpo enquanto instrumento de ex-

pressão de identidade e conhecimento do indivíduo sobre si, não somente no 
que abrange o aspecto físico, mas também no que experimenta o corpo como 
matéria constituída de alma, nosso corpo subjetivo. o projeto parte de uma 
experiência própria que compreende um recorte temporal, onde exponho por 
meio de imagens, uma visão poética sobre o meu processo imersivo de autoco-
nhecimento, pretendendo assim, abrir caminhos para um diálogo mais amplo 
no debate social contemporâneo, trazendo à luz questões como: feminilidade 
do corpo masculino, autoaceitação, sexualidade, redenção, desejo, aprisio-
namento, medo, autoexpressão e identidade. ¶ a linha que costura o raciocí-
nio para a construção deste projeto se articula na interlocução entre o corpo, 
a matéria-prima fotográfica e o livro, cada um sob seus potenciais aspectos 
criadores. o corpo se apresenta como um território híbrido, destituído de suas 
convenções formais para ser percebido como metáfora de algo que está em 
constante construção. a torre derrubada, ainda que fruto de um exercício ínti-
mo de autopercepção, não pretende revelar um indivíduo, nem qualquer indício 
que possa personificar o corpo retratado, contudo, tem o intuito de apresentar o 
corpo como o prenúncio de uma ideia mais ampla. a matéria-prima fotográfica 
desenha a forma como esta representação se converte em linguagem visual, 
fornecendo as condições necessárias para uma aproximação entre o traba-
lho artístico e quem o vê, pois o que está no centro deste contato é a maneira 
como a imagem é percebida. este conjunto narrativo se materializa na forma 
de um livro, em uma não-sequência de espaço-tempo, onde a disposição das 
páginas simula a própria experiência do corpo.





para alcançar o resultado esperado neste projeto, o exercício 
fotográfico se orienta com base em algumas diretrizes, como por 
exemplo assumir a presença do grão, construir textura, alterar  
o tempo de revelação no laboratário, testar tempos diferentes de 
exposição e forçar o contraste entre os tons, assim como alterar 
quimicamente a película fotográfica. o ensaio conta, ainda,  
com o uso de um filme fotográfico vencido que resultou em  
imagens com baixíssimo contraste.  















ao propor um raciocínio conceitual para o desenvolvimento do projeto, 
o próprio pensamento construtivo do livro foi utilizado como elemento 
narrativo. as imagens foram aplicadas e estruturadas em uma folha 
gráfica aberta, posteriormente dobrada e refilada, formando cadernos 
de 16 páginas. a ideia, neste exercício, foi trazer o corpo fragmentado, 
como se estivesse preso dentro da própria arquitetura do livro.
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