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Este artigo apresenta e discute a obra recente da artista visual brasileira Virginia 

de Medeiros tendo como modelo analítico as teorias feministas e queer. Os 

trabalhos de De Medeiros estão na área da vídeo-instalação e da fotografia e 

nos últimos anos a artista vem questionando a fixidez dos corpos, identidades 

de gênero e as possíveis representações das sexualidades. Em 2014 seu projeto 

“Sergio e Simone”, o qual discute a categoria travesti (Leite Jr.), foi selecionado 

para a 31ª Bienal de São Paulo. Nesse contexto refletimos sobre o projeto 

curatorial da bienal de 2015 para em seguida apresentarmos a artista, sua 

trajetória e analisarmos a produção, circulação e recepção do trabalho “Sergio e 

Simone” no contexto da 31ª Bienal de São Paulo. Desenvolvemos uma 

abordagem interseccional (Crenshaw) com o objetivo de compreendermos como 

a interação entre diferentes posições sociais: raça, etnia, gênero, sexualidade e 

                                                        
1 Bolsista Capes. Este artigo é fruto das reflexões iniciais sobre a obra de Virginia de Medeiros e 
integra a pesquisa de doutorado Transpanamericana: imaginários feministas e queer na 
produção artística latino-americana.  
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religiosidade - se relacionam nas produções de imagens e discursos. A seguir, 

propomos pensar o trabalho de De Medeiros a partir dos estudos culturais e de 

uma historiografia e crítica da arte feminista e queer (Meyer; Halbestam). Por fim 

sinalizamos possíveis desdobramentos dos projetos atuais de Virginia de 

Medeiros para refletirmos sobre a produção de arte contemporânea e a 

ampliação de curadorias informadas por referenciais feministas e queer no 

Brasil.  

Palavras-chave: gênero; sexualidade; Virginia de Medeiros; artes visuais; 

interseccionalidade. 

 

 
 A Bienal de São Paulo é a segunda mais antiga do mundo e o maior 

evento de artes visuais da América Latina. Em 2014 a curadoria da 31ª edição 

intitulada Como…coisas que não existem destacou uma série de questões 

consideradas eminentes e pouco visibilizadas no mundo das artes visuais2. O 

evento contou com a curadoria3 do britânico Charles Esche4 e com a participação 

do grupo de curadores associados e assistentes formado por Nuria Enguita 

Mayo, Pablo Lafuente, Oren Sagiv, Galit Eilat, Benjamin Seroussi e Luiza 

Proença. Em entrevista para a Folha de São Paulo em agosto de 2013, quando 

o projeto da bienal ainda estava sendo criado Eilat destacou: “Todos nós 

estivemos e estamos envolvidos com práticas políticas e sociais. […] creio que 

nossa questão é como reagir a eles (movimentos sociais) e não em como 

representá-los, como eles podem estar presentes sem representá-los, em como 

documentar isso”. 

 Em uma segunda entrevista para o mesmo jornal, mas agora em março 

de 2014, as direções do evento pareciam estar mais claras. Segundo a curadora 

Luisa Proença: “Estamos falando de transgressão, transcendência e 

transexualidade […] É pensar sempre na transformação”. Assim a medida que o 

                                                        
2 Segundo Thornton mundo da arte é “a sphere where many people don’t just work but reside 
full-time. It’s a ‘symbolic economy’ where people swap thoughts and where cultural worth is 
debated rather than determine by brute wealth”2 (2009, p.xii). Segundo a pesquisadora, o mundo 
da arte é um espaço que se espalha pelo globo, mas concentra-se em capitais como Nova 
Iorque, São Paulo e Berlim.  
3 Curadores são responsáveis pela concepção, desenvolvimento, supervisão e montagem de um 
evento artístico. Atuam como coordenadores gerais e articuladores de todas as esferas que 
compõem uma Bienal. 
4 Na atualidade (2015) Esche ocupa o cargo de diretor do museu Van Abbemuseum na Holanda. 



grupo de artistas participantes formava-se5 foi possível perceber que diversos 

deles eram reconhecidos por evocarem reflexões sobre as representações 

visuais em relação aos gêneros e sexualidades. Dentre os participantes 

destacamos: Nahum B Zenil, Giuseppe Campuzano, Sergio Zevallos, Virginia de 

Medeiros, Las Yeguas del Apocalipsis6 e Mujeres Creando7.  

 Neste artigo investigamos, tendo como base um modelo analítico 

feminista e queer, a participação da obra Sergio e Simone de Virginia de 

Medeiros no contexto da 31ª Bienal. Tendo como ponto de partida o foco que foi 

dado na última edição do evento às questões de gênero e sexualidade, refletimos 

sobre os discursos que operaram na concepção da última Bienal de São Paulo 

e que circunscreveram a obra Sergio e Simone. Relacionado especificamente à 

obra de De Medeiros, analisamos de que maneira ela articula as representações 

dos corpos e subjetividades na intersecção com gênero, sexualidades, 

religiosidade, raça e etnia. 

 A análise de trabalhos e artistas a partir de um evento artístico 

fundamenta-se na concepção de que a história da arte não é apenas sobre a 

análise da produção artística individual e de trabalhos artísticos autônomos 

(Meyer, 2013). O recorte realizado ao redor de uma obra: geopolítico, discursivo, 

institucional, espacial nunca é neutro e media as relações estabelecidas entre 

público, obra e artista. Ao mesmo tempo, a presença de uma obra no espaço 

expositivo pode ativar uma série de questões não antecipadas pela comissão 

curatorial. Dessa maneira, podemos pensar as bienais como espaços de tensão 

e contradição que produzem e distribuem conhecimento. Nos últimos anos 

pesquisadores da arte como: Jennifer Doyle, Amelia Jones, Richard Meyer e 

Catherine Lord vêm demonstrando as possibilidades de uma historiografia e 

narrativa da arte que reconhecem a importância dos locais e contextos nos quais 

os trabalhos artísticos ganham visibilidade e circulam. 

                                                        
5 No início do desenvolvimento do projeto da 31ª Bienal os curadores afirmaram que não iriam, 
como costuma-se fazer em outras bienais, divulgar uma lista dos participantes nas vésperas do 
evento. Eles deixaram claro que a medida que os projetos fossem decididos eles anunciariam os 
participantes.  
6 O coletivo artístico chileno atuou durante muitos anos com a participação de Pedro Lemebel 
(1952-2015) e Francisco Casas (1959). Para mais informações: 
http://www.yeguasdelapocalipsis.cl  
7 Coletivo feminista boliviano. Para mais informações: http://www.mujerescreando.org 

http://www.yeguasdelapocalipsis.cl
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 Com a intenção de melhor organizar as ideias e análises que seguem, o 

texto foi divido em três partes principais. A primeira focará na bienal como local 

de exposição e produção de conhecimento: iremos pensar a estrutura das 

bienais enquanto eventos de arte contemporânea, descrever brevemente a 31ª 

bienal de São Paulo e levantar algumas das principais questões propostas pelo 

evento para que possamos compreender o contexto da presença do trabalho 

Sergio e Simone. Algumas das questões que nos guiam são: Como a 31ª edição 

da Bienal de São Paulo se apresentou ao público? Quais as suas principais 

propostas? Qual formato foi escolhido para o evento? De que maneira gênero e 

sexualidade aparecem no projeto curatorial desta bienal?  

 Na segunda parte a discussão se concentrará inicialmente na 

apresentação da artista e nos caminhos que guiaram o desenvolvimento da obra 

Sergio e Simone. Quem é Virginia de Medeiros? Quais processos levaram à 

concepção e construção da obra Sergio e Simone? Em um terceiro momento 

partimos de uma abordagem interseccional, feminista e queer para pensarmos 

algumas das questões de subjetividade, corporalidade, sexualidade e 

religiosidade evocadas pela obra. Finalizamos com algumas considerações 

finais e questões recentes evocadas pela obra de De Medeiros e pela 31ª edição 

da bienal de São Paulo. 

 
A bienal como local de exposição e produção de conhecimento 
 
 Como bem aponta Elena Filipovic (2010), a historiografia da arte não deve 

se concentrar apenas nas obras e nos artistas, mas também nos contextos em 

que os trabalhos são apresentados, interagem com o público e ganham 

visibilidade. Uma geografia da obra, ou seja, a contextualização de seus trânsitos 

e espaços ocupados, revelam as relações que a envolvem principalmente no 

que tange os discursos construídos sobre a mesma. Nesse sentido, as análises 

de exposições e bienais como espaços discursivos se fazem necessárias 

principalmente quando pensadas em relação às grandes narrativas lineares que 

constituem aquilo que conhecemos como história da arte. 

 Pensarmos obras e artistas nos contextos desses eventos são 

oportunidades de nos distanciarmos das grande narrativas dominantes e 

situarmos as representações visuais nos contextos nos quais foram criadas e 

apresentadas ao público. Conforme afirma Jennifer Doyle (2013:144): “Every 



exhibit is a compromise, of course, as is every museum, every institutional and 

disciplinary structure8”. As especificidades do local em que a obra é apresentada 

sugere leituras particulares e quando falamos de um local de exposição este não 

se refere apenas ao espaço físico em que a obra é exposta, mas também ao 

espaço discursivo no qual ela é situada. Afinal, uma exposição envolve 

concepção, planejamento e execução, em todas essas etapas decisões são 

tomadas, obras, projetos e sujeitos situados. 

 Nos últimos anos uma série de bienais discursivas (Ferguson; Hoegsberg, 

2010), foram criadas baseada sobretudo na experiência da Documenta 59, 

realizada em 1972 durante a qual os curadores exploraram a ideia de construção 

social da realidade. Estes eventos concentram-se não apenas na exibição de 

trabalhos visuais, mas também na organização de simpósios, plataformas de 

discussão, programação pedagógica e na criação do já tradicional catálogo do 

evento. Ou seja, as bienais que seguem esse formato são compreendidas não 

apenas como mostras, mas sim como espaços complexos de produção ativa de 

conhecimentos.  

Assim, para muitos críticos e curadores de bienais a ideia de exposição 

torna-se limitadora para definir estes acontecimentos e o termo evento passa a 

fazer mais sentido já que abre limites ao mesmo tempo em que propõem novas 

conexões. É por isso que, ainda que partam do conceito de exposição de 

trabalhos visuais, as bienais podem adquirir diferentes formas, todas efêmeras 

e contigentes: 

 
The exhibition format is the primary vehicle on which biennials rest, […] 
the radically diverse projects that take place under this label, hand in 
hand with the expanded field of contemporary curating, involve not only 
process and display but also, and progressively even more importantly, 
the production of discourse and the distribution of knowledge10 
(Hlavajova, 2010: 296). 

 

                                                        
8 Toda exposição é um compromisso, é claro, como o é todo museu, toda estrutura institucional 
e disciplinar (tradução livre). 
9 A Documenta é uma exposição de arte que ocorre a cada 5 anos na cidade de Kassel na 
Alemanha. É considerada um dos eventos mais importantes do mundo da arte pela “extrema” 
contemporaneidade dos trabalhos exibidos.  
10 O formato de exposição é o principal modelo no qual as bienais se apoiam, […] os projetos 
radicalmente diversos que são realizados sob essa nomenclatura, paralelamente ao campo de 
curadoria contemporânea em expansão, envolvem não apenas processo e mostra mas também, 
e ainda mais importante, a produção de discurso e distribuição de conhecimento (tradução livre). 



Nas últimas décadas bienais foram criadas em diversas cidades do 

mundo, trazendo novas oportunidades de relação com a arte, turismo cultural e 

prestígio. Acreditamos que as bienais possam ser pensadas como espaços 

privilegiados de discussão, produção e circulação de arte contemporânea e suas 

efemeridades sejam capazes de produzir relações nas quais discussões não 

restritas à estética e consideradas como “emergenciais” tornem-se centrais, 

ainda que por um momento. Dessa maneira, as questões escolhidas para 

articular a organização desses eventos revelam frequentemente a necessidade 

de falar sobre11 algo. 

 Entre os dias 6 de setembro e 7 de dezembro de 2014 a Bienal de São 

Paulo, a segunda mais antiga do mundo, apresentou a sua 31ª edição intitulada 

Como… coisas que não existem. O evento contou com a participação de 81 

projetos, mais de 100 participantes e um total de cerca de 250 trabalhos 

artísticos. As reticências presentes no título do evento podem ser trocadas por 

verbos sugeridos pela curadoria como viver e ler, mas também evocam a 

possibilidade do público criar diferentes frases e com isso participar da 

construção de discursos sobre a bienal. Os preparativos para o evento, matérias 

jornalísticas publicadas antes da abertura da edição e o texto oficial publicado 

no website da bienal revelam que a elaboração do projeto da 31ª edição teve a 

preocupação em construir um evento engajado, em contato com diferentes 

comunidades, subjetividades artísticas e concepções sobre arte. Segundo a 

publicação de apresentação no website12 da 31ª bienal de São Paulo e 

retomando as palavras da curadora Luisa Proença no início desse texto, quando 

a mesma afirmou que o evento trabalharia com a ideia de transformação, 

destacamos:  
Por sua vez, a transformação pode então ser entendida como uma 
forma de efetivar mudanças, apontando para novas direções de virada 
- valendo-se de transgressão, transmutação, transcendência, 
transgênero e de outras ideias transitórias que agem contra a imposição 
de uma única e absoluta verdade. De fato, essas “trans-“ palavras 
oferecem maneiras de se aproximar de coisas que não podem se 

                                                        
11 Aqui não quero dizer que as bienais tenham sempre a preocupação em produzirem discursos 
considerados como progressistas. Esses eventos podem eventualmente, por exemplo, revelar a 
necessidade de um retorno romântico ao passado, ou até mesmo a defesa de uma arte 
“verdadeira”. A ideia é que, a intenção do falar sobre, da produção de um discurso específico, 
pode apontar para algumas das ansiedades de uma época e a percepção da centralidade de 
certos debates em detrimento de tantos outros possíveis.  
12 http://www.31bienal.org.br  

http://www.31bienal.org.br


inteiramente ditas ou escritas, mas dependem de outras linguagens 
(Bienal de São Paulo, 2014). 

 

 É nesse contexto que um segundo termo diretamente relacionado aos 

gêneros e sexualidade é empregado: transgênero. É interessante notar como a 

curadoria havia utilizado em um primeiro momento a palavra transexualidade e 

aqui transgênero aparece como um sinônimo deste conceito. Como destacado 

no texto, transgênero é percebido como uma palavra que aponta para uma 

mudança em direção a possibilidades e a concepções que não se restringem a 

uma única verdade. Podemos pensar que a curadoria da bienal empregou o 

termo no sentido de compreender os gêneros em suas multiplicidades, sem 

restringi-los ao binário masculino/feminino. Em um sentido mais amplo, não seria 

uma tentativa de pensar o “ ‘in-betweenness’ that puts the being gendered 

identity into question?13” (Butler, 1999:xi) 

 É importante notar que a 31ª Bienal de São Paulo foi a primeira edição do 

evento a destacar em seu projeto curatorial questões envolvendo gênero e 

sexualidade. Isso não quer dizer que essas questões foram abordadas como 

uma novidade absoluta pela bienal enquanto instituição. De fato, em anos 

anteriores artistas cujas poéticas perpassam por esses referenciais participaram 

do evento. Nomes conhecidos por discutirem essas questões como Martha 

Rosler, Kara Walker e Alair Araújo tiveram obras expostas. O que chamamos de 

novidade na edição de 2014 foi a forte presença das relações de gênero e 

sexualidade como um dos eixos discursivos do evento, como problema a ser 

debatido não apenas por meio das obras expostas, mas também pelos demais 

eventos que compuseram a edição da bienal em questão.   

 A bienal Como… coisas que não existem contou com a exposição de 

obras, encontros com professores e educadores sociais, encontros abertos, 

conversas com artistas participantes, seminários, performances, saraus, 

apresentações musicais, apresentações de dança, debates, entre outros 

formatos híbridos. Um dos simpósios apresentado foi intitulado Trans-

(religião/gênero)14 e contou com a presença de ativistas, acadêmicos e 

representantes religiosos. Foi nesse conjunto de eventos reconhecido com a 31ª 

                                                        
13 o estar entre que questiona a identidade genderizada? (tradução livre) 
14 A programação completa do simpósio pode ser conferida em: 
http://www.31bienal.org.br/pt/post/1916 

http://www.31bienal.org.br/pt/post/1916


edição da Bienal de São Paulo que a obra Sergio e Simone, da artista Virginia 

de Medeiros foi apresentada.  

 
A artista e : encontros e fabulações  
 

 Sergio e Simone é uma vídeo instalação realizada entre 2007 e 2014 em 

meio a encontros e desencontros entre a artistas e as personagens da obra. O 

trabalho de Virginia foi instalado em uma sala destinada unicamente para 

recebe-lo. As luzes estavam apagadas e logo na entrada era possível ver 3 telas 

projetadas em uma mesma parede, em cada uma delas uma imagem diferente. 

Após alguns breves minutos sentado no local o expectador podia perceber por 

meio de imagens populares da cidade, que as narrativas haviam sido registradas 

em Salvador, Bahia. As imagens que se seguiam frequentemente evocavam 

religiosidades, como uma figura masculina segurando uma bíblia, conversando 

com as pessoas na rua e falando sobre salvação. Essa imagem tornava-se ainda 

mais interessante quando em seguida uma pessoa muito parecida, uma figura 

feminina, aparecia banhando-se em uma fonte enquanto realizava movimentos 

sensuais e sorria para a câmera. Seu corpo semi-submerso realizava 

movimentos circulares enquanto suas mãos frequentemente tocavam os 

cabelos. Aos poucos as histórias começavam a fazer sentido e era possível 

perceber que Sergio e Simone eram subjetividades de uma mesma pessoa. 

 Estar presente em um espaço como o da bienal e diretamente em face a 

uma obra remete à concepção de orientação, de habitar um espaço, de 

aproximação e distanciamento entre corpos, afinal toda obra é concebida para 

ser experienciada. (Ahmed, 2006). Segundo Sarah Ahmed essa relação pode 

ser pensada por meio da ideia de uma fenomenologia queer: “A queer 

phenomenology, perhaps, might start by redirecting ou attention toward different 

objects, those that are ‘less proximate’ or even those that deviate or are deviant”15 

(2006:3). Uma fenomenologia queer nos ajuda a compreender o habitar um 

espaço, tanto no sentido de pensar a vídeo-instalação Sergio e Simone no 

contexto da 31ª Bienal de São Paulo, mas também na reflexão sobre a 

materialidade dos corpos representados no vídeo, suas relações com os corpos 

                                                        
15 Uma fenomenologia queer, talvez, possa iniciar redirecionando nossa atenção em relação a 
diferentes objetos, aqueles que estão “menos próximos” ou até mesmo aqueles que desviam ou 
são desviantes (tradução livre). 



do público e nos encontros entre corpos durante o processo de criação artística 

de Virginia de Medeiros.  

 Antes de prosseguirmos gostaríamos de apresentar a artista. Virginia de 

Medeiros (1973) é uma artista baiana que vive e trabalha em São Paulo. Sua 

obra começou a ganhar destaque em 2006, quando seu projeto Estúdio Butterfly 

foi selecionado pelo edital Rumos - Itaú Cultural e para a edição da Bienal de 

São Paulo que ocorreu naquele mesmo ano. Durante os anos que se seguiram 

foi possível observar a expansão e consolidação da sua carreira artística, Virginia 

foi selecionada para residências, prêmios, exposições consagradas e suas obras 

foram adquiridas por coleções de arte importantes. Quando em 2014 os 

curadores da 31ª Bienal de São Paulo anunciaram que aquela seria a edição da 

transgressão, transexualidade, a artista parecia ser uma das prováveis 

participantes do projeto. Assim, em menos de uma década, Virginia de Medeiros 

participava da sua segunda bienal de São Paulo com a obra Sergio e Simone. 

 Sergio e Simone tem origem em 2007, quando a artista desenvolveu 

interesse em relação ao universo das travestis femininas16 de Salvador. Naquela 

época ela estava desenvolvendo o projeto Estúdio Butterfly, durante o qual 

fotografou uma série de travestis femininas que passavam por seu estúdio 

fotográfico, contavam suas histórias pessoais, deixavam cópias de fotografias da 

família e em troca Virginia realizava um book fotográfico de cada uma das 

participantes. Ao falar do processo de criação de Estúdio Butterfly durante uma 

entrevista realizada em vídeo17, ela explica sua abordagem e preocupações 

enquanto artista e destaca o fato de não procurar verdades, mas sim processos 

que ela chama de “fabulação”: 

 
Trabalho com um dos temas acho que mais complicados de lidar 
porque há sempre o risco de eu cair num exotismo, de cair num 
clichê então esse é o meu maior desafio. Mas como estou sempre 
trabalhando com essa ideia de fabulação, com a ideia de estar 
menos preocupada com o fato, menos preocupada com a 
verdade e mais interessada em criar outro lugar, isso me protege 
de alguma forma. […] Eu estou menos interessada no testemunho 
e mais interessada na capacidade que essas pessoas têm de 

                                                        
16 Utilizo a expressão travesti feminina seguindo os aprendizados da vivência de campo de Jorge 
Leite Jr quando realizou sua pesquisa de doutorado (2008): “Nossos corpos também mudam: 
sexo, gênero e a invenção das categorias “travesti” e “transexual” no discurso científico. 
17 Vídeo estúdio Butterfly e outras fábulas. Publicado pela galeria Nara Roeslesr em 17 de 
novembro de 2014.https://www.youtube.com/watch?v=nN5lFMAFXKE 

https://www.youtube.com/watch?v=nN5lFMAFXKE


imaginar, de fabular, de reinventar a sua própria condição (De 
Medeiros, 2014). 

 

 É comum que Virginia de Medeiros se refira ao conceito de fabulação em 

suas entrevistas como uma narrativa inventiva de si. Ao falar sobre seus 

trabalhos a artista faz referência aos encontros possibilitados pelos processos 

de criação: como conheceu as pessoas que integraram seus projetos e as 

transformações que essas experiências lhe causaram enquanto sujeito e artista. 

Outro ponto importante é sobre como as construções das narrativas perpassam 

por esses mesmos encontros e aqui voltamos para a ideia de fabulação. As 

fabulações acontecem onde os fatos são contados, fantasiados, falsificados pela 

memória, romanceados. Durante a invenção dessas fábulas as supostas 

verdades são suspensas e novas narrativas são criadas pelos participantes, a 

artista e por meio da manipulação de diferentes técnicas. Os trabalhos de 

Virginia priorizam o uso de vídeos e fotografias como suportes e como 

mencionado, articulam as imagens no limiar entre a ficção e a “realidade”, 

manipulação e documento. Ao observarmos alguns de seus últimos projetos: 

Estúdio Butterfly (2005/06), Jardim das torturas (2013)18 e Sergio e Simone 

(2007-14) é possível perceber gênero e sexualidade como articuladores centrais 

dos processos de pensar e criar a si mesmo.  

 No bate-papo Entreolhares - Conversas com a 31ª Bienal de São Paulo 

(2014) disponível no youtube, Benjamin Seroussi, curador associado da 31ª 

Bienal, conduz uma conversa na qual Virginia dedica sua fala para explicar a 

obra. Ela conta que o trabalho exposto na bienal fala sobre uma personagem 

que Virginia havia conhecido anos antes, quando estava realizando o trabalho 

Estúdio Butterfly. Naquela ocasião ela precisava encontrar pessoas para ajuda-

la a abrir o campo, para introduzi-la no mundo das boates de prostituição travesti. 

Nesse processo conheceu Simone, uma travesti negra, que vivia nas 

redondezas da Ladeira da Montanha19. Simone dizia ser uma espécie de guardiã 

de uma fonte pública conhecida como Fonte da Misericórdia que servia para as 

                                                        
18 Jardim das Torturas é resultado do projeto que a artista por meio da bolsa Funarte de Estímulo 
à Produção em artes Visuais. A obra em vídeo versa sobre a experiência sadomasoquista vivida 
por Virginia durante sua vivência com o dominador Dom Jaime. 
19 A ladeira da Montanha é uma rua que liga a Cidade baixa à Cidade alta e que desde a década 
de 60 é um conhecido reduto de prostituição. Na atualidade o local encontra-se em grande 
decadência. 



pessoas tomarem banho, água e também como santuário para praticantes do 

Candomblé. O encontro culminou na decisão de Virginia em iniciar um novo 

projeto. Assim, sua relação com Simone cresceu e ambas negociaram os termos 

dessa troca. De acordo com o texto de Virginia publicado em seu website: “Fiquei 

duas semanas ajudando Simone a viabilizar a cirurgia de Mauricio, seu 

companheiro, que havia quebrado os pés. Este foi o acordo para iniciarmos as 

filmagens”20. 

  A relação ali estabelecida resultou no vídeo A guardiã da fonte, o qual foi 

exibido na própria fonte como uma intervenção urbana. Virginia presenteou 

Simone com uma cópia do material e tempos depois a procurou para que a 

mesma assinasse uma autorização de uso de imagem. Foi aí que Simone 

revelou à artista que após as primeiras filmagens havia sofrido uma overdose de 

crack, teve uma “revelação” religiosa e voltou para a casa dos pais decidida a 

reassumir seu nome de batismo e viver como Sergio. Assim Virginia de Medeiros 

continuou com as filmagens para o seu trabalho, agora acompanhando o 

cotidiano de Sergio, o qual era um fervoroso pregador cristão que caminhava 

pelas ruas conversando com pessoas crentes e com a bíblia em mãos. Além 

disso, ele usava o vídeo produzido por Virginia e Simone durante suas pregações 

nas igrejas como testemunho de sua então vida pecaminosa.  

 As relações entre Virginia, Sergio e Simone resultaram em um vídeo final 

no qual a artista trabalhou com o desejo travesti. Esse trabalho ganhou o prêmio 

do festival Vídeo Brasil e propiciou à artista uma residência artística em Nova 

Iorque, além de maior visibilidade profissional. Quando convidada a participar da 

31ª bienal de São Paulo, a ideia era que a artista apresentasse esse mesmo 

trabalho, mas ao conversar com a equipe curatorial, ela demonstrou a vontade 

de reabrir a obra e produzir uma nova versão, dessa vez retornando ao encontro 

de Sergio o qual havia entrado em contado com a artista dizendo que estava 

vivendo novamente como Simone e era Mãe de Santo em um terreiro de 

Candomblé.  

 Entre este último contato e o retorno da artista a Salvador, Simone havia 

retomado a identidade de Sergio e segundo a artista estava filiado a Igreja do 

                                                        
20 Texto completo disponível em: http://virginiademedeiros.com.br/obras/sergio-simone/ (último 
acesso em 27/10/15). 

http://virginiademedeiros.com.br/obras/sergio-simone/


Reteté, ou Igreja do Mistério21. Durante esse novo encontro Virginia já estava 

trabalhando no material para a exposição da bienal e em conversas com Sergio 

foi decidido que eles criariam a Igreja dos desejos do pastor e nela encenariam 

um culto. Assim a artista ajudou na logística da produção, ambos alugaram um 

espaço e iniciaram os preparativos: “[…] eu achei que ele iria comprar cortinas 

brancas, né, era uma Igreja. Ele comprou cortinas de paetê, o manto dele era de 

lamê dourado”22. Foi durante a experiência, criação e documentação de todo 

esse processo que a vídeo-instalação para a 31ª Bienal de São Paulo foi criada. 

 
Interseccionalidade, temporalidade queer e a suspensão das verdades 

 

 Por não se preocupar em estabelecer uma verdade sobre suas 

personagens, a obra de Virginia de Medeiros evoca questões sobre as situações 

vividas pelos sujeitos na articulação entre as diferentes posições que ocupam 

socialmente. É possível afirmar que a obra Sergio e Simone opera de maneira 

interseccional. O termo interseccionalidade foi cunhado em 1989 pela 

pesquisadora norte-americana Kimberlé Crenshaw no contexto das lutas 

feministas negras dos Estados Unidos e nos últimos anos ganhou notoriedade 

tendo sido amplamente discutido e empregado. Segundo Olena Hankivsky 

“Intersectionality promotes an understanding of human beings as shaped by the 

interaction of different social locations […]. These interactions occur within a 

context of connected systems and structures of power23” (2014:2). Uma 

abordagem interseccional contribui para uma análise para além da busca de uma 

identidade fixa ao mesmo tempo em que problematiza as possibilidades de um 

rígido pertencimento a grupos identitários. Assim perguntamos:  De que maneira 

a interação entre diferentes posições sociais: raça etnia, gênero, sexualidade e 

religiosidade, se relacionam na produção de imagens e discursos na obra Sergio 

e Simone? 

                                                        
21 Ao pesquisar sobre a Igreja a qual Virginia de Medeiros fez referência em sua entrevista 
encontrei diversas informações que não me permitiram concluir exatamente a qual designação 
a artista mencionava.  
22 Texto completo disponível em: http://virginiademedeiros.com.br/obras/sergio-simone/ (último 
acesso em 27/10/15). 
23 Interseccionalidabe promove um entendimento dos seres humanos como moldado pelas 
interações de diferentes localidades sociais […]. Essas interações ocorrem no contexto de 
sistemas conectados e estruturas de poder (tradução livre) 
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 Em primeiro lugar temos a ideia de encontro presente no processo criativo 

de Virginia de Medeiros e destacado pela artista. Esses encontros podem ser 

percebidos como uma construção narrativa preocupada em articular as 

intersecções de diversas posições de sujeito que englobam gênero, sexualidade, 

raça, etnia, religião e classe. Ou seja, podemos entender o encontro na obra de 

De Medeiros não apenas como a situação na qual ela passa a estabelecer 

relações pessoais com suas personagens, mas também como a evocação e 

articulação dessas diferentes posições representadas pela artista. 

 A articulação interseccional realizada pela artista ganha mais um nível de 

análise quando a pensarmos relacionada à ideia de fabulação. Se, de acordo 

com a descrição de Virginia de Medeiros, fabulação é um processo criativo que 

suspende verdades, quando em contato com as posições interseccionais das 

personagens das obras, proporciona uma dinâmica de movimento a essas 

posições sociais. Ou seja, a fabulação na obra de Virginia (re)inventa as 

narrativas de si e nesse processo permite com que os participantes recriem suas 

situações por meio do engajamento com a fotografia e o filme. Assim podemos 

afirmar que as personagens de Virginia são instáveis e em transito: não ocupam 

um espaço fixo e desestabilizam normas sociais.  

 As personagens de Sergio e Simone refazem suas narrativas 

constantemente por meio da interação social e da experiência (Lauretis,1994). A 

experiência artística seria mais uma das relações sociais, mediada pela artista, 

na qual gênero e sexualidade são pensados como centrais para a construção e 

representação de si. A constante desestabilização em Sergio e Simone surge 

então como uma crise de gênero (Butler) que na intersecção com a religiosidade 

nos faz pensar sobre o lugar do gênero e da sexualidade nas religiões 

vivenciadas por Simone e Sergio. 

 No caso de Simone, ser travesti era em si uma condição perturbadora das 

normas de gênero. De acordo com Jorge Leite Jr : “as normas de gênero são 

desestabilizadas por travestis e transexuais, pois estas pessoas, independente 

de suas orientações e vivências afetivas e sexuais, possuem uma estética de 

gênero associada ao sexo ‘oposto’” (2008:123). Já Sergio, respondendo a um 

chamado de deus, relaciona o retorno à vida com a necessidade de obedecer à 

bíblia e portanto a suposta estabilidade de um corpo cisgênero. O interessante 

é que Sergio desorganiza mais uma vez essa lógica retomando a identidade de 



Simone para então decidir viver novamente como Sergio, mas dessa vez 

incorporando aspectos da corporalidade travesti inicialmente renegados.  

 Sergio e Simone entre idas e vidas só podem ser entendidos em sua 

completude quando pensados de maneira interseccional, como subjetividades 

contingentes. Na relação entre essas subjetividades, Simone só é possível no 

Candomblé, religião  de matrix africana reconhecida por elementos 

performáticos do feminino e masculino. Por outro lado a subjetividade de Sergio 

é construída por meio da concepção de ser evangélico e consequentemente 

seguir os valores bíblicos rigidamente. Nesse caso qualquer ambiguidade e 

anormalidade associadas à travesti (Leite Jr, 2008) deve ser combatida. É na 

transformação dessas intersecções, nos movimentos conduzidos pelas 

experiências sócio-culturais durante as quais as personagens ocupam diferentes 

posições, que essas subjetividades se constroem.   

 A obra Sergio e Simone, realizada em vídeo e portanto trabalhando com 

uma  edição específica das imagens e narrativas, emprega uma sequência de 

imagens que  evoca uma temporalidade específica, um movimento não linear. 

Na edição, Virginia de Medeiros cria uma temporalidade onde a obra, Sergio e 

Simone habitam um queer time definido por Jack Halberstam como: specific 

models of temporality that emerge within postmodernism once one leaves the 

temporal frames of bourgeois reproduction and family, longevity, risk/safety, and 

inheritance24” (Halberstam, 2005). Situar-se nessa temporalidade é assumir as 

possibilidades de movimento e mudança, é interromper a lineariedade das 

narrativas e da materialidade dos corpos, é transitar em uma corporalidade 

queer. A corporalidade em Sergio e Simone é fluida e ao mesmo tempo uma que 

nunca se faz na sua continuidade e poderia, ainda citando Halberstam (2011:3), 

ser pensada como um fracasso queer: “Failing is something queers do and have 

always done exceptionally well; for queers failure can be a style, to cite Quentin 

Crisp, or a way of life, to cite Foucault” 

  

Considerações finais 
 

                                                        
24 modelos específicos de temporalidade que emergem no bojo do pós-modernismo uma vez que 
o sujeito deixa os limites da reprodução burguesa e da família, longevidade, risco/ segurança e 
herança (tradução livre). 



  A obra Sergio e Simone de Virginia de Medeiros quando pensada no 

contexto da 31ª bienal de São Paulo nos permite compreender melhor o cenário 

da arte contemporânea e a atual abertura para o debate sobre gênero e 

sexualidade. Este momento da arte contemporânea não é necessariamente uma 

conquista no sentido de pensar que o acesso ao mundo da arte foi adquirido já 

que, como bem apontaram Richard Meyer e Catherine Lord (2014), não há nada 

de linear na exposição de imagens consideradas subversivas das normas de 

gênero e sexualidade vigentes. A centralidade de tais questões em diversos 

eventos artísticos atuais está diretamente relacionada aos debates sócio-

culturais mais amplos sobre esses temas. Seja qual for o caso é importante 

destacarmos o potencial das analíticas queer e feministas no questionamento 

das lógicas que regem as nossas culturas e sociedades, sempre atentas para as 

estratégias normalizadoras do capitalismo neoliberal. Assim, as conversas que 

propusemos ao longo do texto fizeram parte de uma construção reflexiva, pois 

surgiram pela presença da obra no espaço institucional ao mesmo tempo em 

que nos ajudaram a compreende-la enquanto processo de realização e presença 

estética. 

 É interessante pensarmos o constante movimento em que a obra aqui 

discutida  e a artista estão situadas. A 31ª Bienal, ainda que circunscrita nas 

datas oficiais em que foi realizada em São Paulo, também prevê uma etapa 

itinerante de algumas de suas obras. Sergio e Simone portanto vêm sendo 

apresentada, ainda no contexto da Bienal de São Paulo enquanto projeto, em 

outras cidades do mundo. Ao mesmo tempo, notícias de que Virginia de 

Medeiros começaria a tomar hormônios como parte de um novo trabalho visual 

começaram a circular na internet. Não foi possível confirmar com a artista se este 

novo projeto está realmente em andamento, mas como diz Virginia: “Eu faço o 

trabalho e o trabalho me faz então, eu sempre saio muito diferente do que entrei” 
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