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RESUMO
O presente estudo é fundado na pesquisa do meu processo de criação artística, relacionando a prática à teoria
durante todo percurso de seu desenvolvimento. Inicio a narrativa desta caminhada retornando a trabalhos que
deram origem a este projeto de pesquisa e revisito o estabelecimento de um método de criação que lanço mão
para a concepção imagética e conceitual de meus trabalhos. Este método tem como base o fluxo de consciência,
técnica literária aplicada por alguns escritores modernistas. Nesse sentido, se instaura uma aproximação
entre os campos das artes visuais e da literatura, ao mesmo tempo em que o método do fluxo de consciência
acaba por originar um trabalho autobiográfico e de autorrepresentação. A produção poética, que se dá através
da foto-performance e vídeo-performance é narrada e relacionada com a produção de artistas brasileiras e
estrangeiras, como Marilice Corona, Letícia Parente, Sophie Calle, Tracey Emin e Lynda Benglis. Partindo da ideia
de autorrepresentação como narrativa de si, busco estreitar a relação com a literatura ao aproximar o autor da
obra com o narrador, baseada nas teorias de Gérard Genette, Michel Foucault, Roland Barthes e Mikhail Bakhtin.
Por fim, abordo as questões tempo-espaciais de um trabalho de arte que, através da busca por uma narrativa não
linear, se dão de forma não convencional. Analiso a autorreferencialidade, que cria narrativas em abismo e
acabam por gerar distorções do espaço bidimensional da fotografia, partindo de autores como André Gide, Lucien
Dällenbach e Werner Wolf. Também trato da possibilidade de entender o tempo fora do senso comum através do
estabelecimento de paradoxos temporais, amparada pelos estudos de Paul Ricoeur e Pol Capdevila. Este percurso
de pesquisa prática e teórica me permite avaliar o potencial narrativo de meus trabalhos, a autorrepresentação
como

narrativa

visual

e

a

não

linearidade

espaço-temporal

como

participante

do

conceito

operatório.

Palavras-chave: autorrepresentação, narrativas visuais, narrativas não lineares, mise en abyme, paradoxos temporais.

ABSTRACT

This study is based on the research of my artistic creative process, relating practice to theory throughout the course
of its development. I begin the narration of this journey by returning to previous works that originated this research
project, as well as revisit the establishment of a creative method I use for imagetic and conceptual conception of
my artworks. This method is based on the stream of consciousness, a literary technique applied by some modernist
writers. In this sense, an approximation is made between the fields of visual arts and literature, at the same time
that the method of the stream of consciousness originates an autobiographical and self-representational work. The
poetic production, which occurs through photo-performance and video-performance, is narrated and related to the
production of Brazilian, European and American artists, such as Marilice Corona, Letícia Parente, Sophie Calle, Tracey
Emin and Lynda Benglis. Starting from the idea of self-representation as narrative of the self, I pursue to strengthen
the relationship with literature bringing the author of the artwork closer to the narrator, based on the theories
of Gérard Genette, Michel Foucault, Roland Barthes and Mikhail Bakhtin. Finally, I address the time-space issues of
a work of art that, through the search for a nonlinear narrative, occur unconventionally. I analyse the self-reference,
which creates mise en abyme and generates distortions of the two-dimensional space of photography, starting from
authors such as André Gide, Lucien Dällenbach and Werner Wolf. Also, I deal with the possibility of understanding
time out of common sense through temporal paradoxes, supported by the studies of Paul Ricoeur and Pol Capdevila.
This journey of practical and theoretical research allows me to evaluate the narrative potential of my works, the
self-representation as visual narrative and the space-time nonlinearity as a participant in the operative concept.
Key-words: Self-representation, visual narratives, nonlinear narratives, mise en abyme, temporal paradoxes.
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INTRODUÇÃO

Tenho a convicção de que uma obra de arte é carregada
de discursos e não duvido de sua autonomia. Tais discursos não
devem ser limitados a teorias ou conceitos nem a interpretações
redutoras. Entretanto, a investigação de seu processo de criação
proporciona a ampliação de sua potência e possibilidades de leituras
e abordagens. Sendo esta uma dissertação em Poéticas Visuais,
tenho como objeto de pesquisa justamente o processo de criação
envolvendo minha produção visual lançando mão de uma articulação
teórico-prática que proporcionou os devidos desdobramentos que
serão aqui apresentados. É importante ressaltar que as teorias
da arte e de outras áreas do saber não são empregadas apenas
como ferramentas de análise e reflexão, à posteriori, mas que são
indispensáveis para a gênese do pensamento artístico, conceitual
e visual dos trabalhos. A teoria influencia na forma como emprego
métodos de criação artística, além de retroalimentar o processo.
Este fato é relevante porque ao refletir sobre qual assunto
de que trata esta dissertação, de forma abrangente, percebo que
a mesma se configura como uma narrativa de meu processo de
criação através de algumas abordagens escolhidas. Isto implica
em

algumas

questões

metodológicas

e

reforça

o

movimento

de ir e vir da prática à teoria. O início deste pensamento se dá
3

constatando que o trabalho tem origem em questionamentos de
ordem prática e com isso volto para um histórico de como chegamos
nesse suposto início da pesquisa. Então percebo que o princípio
se dá num momento anterior e assim avanço na narrativa dos
desdobramentos seguintes – o que sugere que sempre existe algo
anterior, cronologicamente falando, e temos que escolher por onde
começar. Isto se relaciona com a percepção de Jean Lancri sobre a
pesquisa em Poéticas Visuais, em que afirma que “É no meio que
convém fazer a entrada em seu assunto. De onde partir? Do meio
de uma prática, de uma vida, de um saber, de uma ignorância”1.
1. LANCRI, Jean. Colóquio sobre a metodologia
da
pesquisa
em
artes
plásticas
na
universidade. In: BRITES, Blanca; TESSLER,
Elida. O meio como ponto zero: Metodologia
da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre:
Ed. Universidade/UFRGS, 2002. p. 18.

Uma
de
por

vez

vai-e-vem
quais

da

necessário

no

contexto
que

o

trabalho

prática

vieses

se

antecipo

que

teóricos

delimitar
da

para

arte

este

o

este

funciona

a

movimento

é

importante

pontuar

trabalho

é

abordado,

fazendo-

campo
trata

um

teoria,
e

contemporânea.

texto

em

sobre

situar
Então,
meus

a

prática
de

artística

forma

trabalhos

direta
e

suas

relações com os campos das artes, literatura e ciências, mais
precisamente, sobre narrativas visuais e o tempo e de como a
autorrepresentação surge como resultado do processo de criação.
Avaliando a produção visual que venho realizando desde
o período de graduação percebo que as questões que surgiram
4

desde o início desse processo se relacionam com o âmbito da
narrativa. Nesse caminho, durante o curso de mestrado, esta
sempre esteve presente, em segundo plano talvez, aparentemente
inócua e assumindo suas diversas possibilidades de ser: narrativa
convencional

linear,

narrativa

não

linear,

anti-narrativa,

entre

outras “facetas” e desdobramentos. O trabalho se sucedeu com a
narrativa fora dos holofotes e foco principal de pesquisa, entretanto
nesse caminho as artes irmãs, visuais e literárias, andam de mãos
dadas do início ao fim, se é que podemos considerar como um fim.
Indo pelo viés da narrativa não linear – que me interessa e foi se
fazendo presente nos meus trabalhos e minhas pesquisas – encontrei
no campo da literatura uma fonte rica de conceitos e teses que
passaram a dialogar com meu processo de criação em artes visuais.
O principal conceito que fundamenta o método de criação de meus
trabalhos artísticos é fluxo de consciência e será mais bem explicado
adiante neste trabalho. Conceito oriundo do campo da psicologia,
o fluxo de consciência é o nome dado à cinética da consciência (ou
pensamentos), isto é, da consciência em movimento num dado
tempo. Estas considerações surgiram no final do século XIX e início
do século XX e vieram a influenciar também o trabalho de artistas.
Ao abordar meu processo de criação, percebi três focos
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mais importantes de pesquisa que aparentemente são diferentes,
mas relacionam-se entre si. O primeiro foco trata das questões
do método de criação e processo de criação dos trabalhos visuais
propriamente ditos. Por uma análise do histórico de como este
projeto se estabeleceu, percebo como as narrativas visuais foram o
ponto de partida de meus questionamentos e levaram-me a pesquisa
de obras de autores do campo da literatura, assim como de teorias
desta área. Com o intuito de criar alternativa a linearidade de
narrativas, busquei o fluxo de consciência como método de criação.
Por se tratar de algo muito íntimo, e também, creio, que pelo meio
que escolho trabalhar artisticamente, isto é, a fotografia e vídeo
lançando mão da performance, a autorrepresentação acaba por surgir
e se estabelecer com grande relevância na visualidade dos trabalhos.
O segundo foco deriva da narrativa propriamente dita. Por
ser um assunto bastante estudado no campo literário, busco uma
aproximação entre este campo e o das artes visuais para lançar
mão de suas teorias para abordar a narrativa visual. Escolho
o viés estrutural da narratologia para tratar da voz narrativa
pelos conceitos de Gérard Genette e, assim, correlacionar com a
autorrepresentação existente em meus trabalhos. Também abordo a
questão da autoria pelo pensamento de Foucault, Barthes e Bakhtin
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para pontuar o afastamento e aproximação que existe entre o
autor-pessoa e autor-criador e o artista como narrador de sua obra.
Um

terceiro

enfoque

se

estabelece

pela

não

linearidade

narrativa e pela interface entre artes visuais e literatura. Isto acarreta
na percepção da existência de mise en abyme nas narrativas visuais
envolvendo a questão do tempo na imagem. A presença do tempo
na imagem é um dos fortes elementos que nos possibilita borrar as
fronteiras entre os campos artísticos. Além disso, é partindo da ideia
de corromper a noção de tempo do senso comum que procuro criar a
não linearidade das narrativas. A delimitação do estudo gira em torno
desses três assuntos que se inter-relacionam e são codependentes
no

contexto

da

Quanto

aos

poética

e

reflexão

referenciais

teórica

teóricos,

aqui

busco

no

apresentada.
campo

da

literatura autores tradicionalmente citados no campo das artes
visuais, como os já citados Gérard Genette e Roland Barthes, além
de Julia Kristeva, mas também procuro introduzir novos nomes
como Manfred Jahn, da área de estudos em narratologia, e Pol
Capdevila, que trata de paradoxos temporais em trabalhos de artes
visuais apoiado nos estudos do tempo na narrativa de Paul Ricoeur.
O método de criação baseado no fluxo de consciência do
qual lanço mão para desenvolver meus trabalhos poéticos (e que,
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invariavelmente, participa da reflexão teórica), teve sua origem no
estudo do fluxo de consciência como técnica literária magistralmente
empregada por Virginia Woolf e outros escritores modernistas, como
James Joyce, que adiciona o caráter não linear a suas narrativas.
Assim, o projeto de pesquisa para o mestrado se estabeleceu
baseado no estudo e argumentação das proximidades dos processos
criativos entre os campos das artes visuais e da literatura; um projeto
com uma vasta amplitude de assuntos com uma metodologia já
estabelecida (e confortável para mim). A autorrepresentação anda
junto com a narrativa, uma vez que meu corpo se faz presente
nas imagens e que o assunto narrado no trabalho deriva do meu
fluxo de consciência, o que supõe conteúdos autobiográficos.
Pode-se pensar que a amplitude do projeto de pesquisa
reverbera na dissertação resultante e de fato são diversos os assuntos
que são abordados para tratar do trabalho. A autorrepresentação, voz
narrativa, autoria, autorreferencialidade e percepção espaço-temporal
se relacionam intimamente no processo de criação dos trabalhos
visuais e nas reflexões teóricas. O desenvolvimento deste texto
está baseado nas definições destes conceitos em relação aos meus
trabalhos e como eles se articulam entre si e com a prática artística.
A respeito dos trabalhos visuais realizados para este projeto
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de pesquisa é possível estabelecer um fio condutor que permeia
o desdobramento da produção poética. Esse fio condutor é a não
linearidade narrativa em função de uma distorção temporal. Cada
trabalho apresenta o desenrolar do tempo sob uma perspectiva
e a narrativa é importante, mas o que opera conceitualmente
nesta poética é a ideia de distorcer o tempo para criar narrativas
que resultam em autorrepresentação. Esta última existe como
resultado de uma metodologia e não como objetivo de trabalho.
Embora seja impossível, e talvez irrelevante, diferenciar objetivo
de resultado nessa questão, uma vez que método proporciona a
autorrepresentação

como

resultado

e

a

autorrepresentação

em

decorrência exige que o método seja como é. O tempo na imagem
que me interessa não é a simples identificação da temporalidade
nos trabalhos de artes visuais e sim o da temporalidade numa
situação onde tempo e espaço não são passíveis de separação.
Em relação a esta impossibilidade de separar espaço do
tempo, a física moderna há tempo nos demonstrou o universo
como
acarreta

uma
no

curva

espaço-temporal.

deslocamento

no

Se

tempo.

deslocar
Numa

no

escala

espaço
pequena

como o deslocamento de casa até o trabalho não há influência
significativa, uma vez que se deve levar em conta a velocidade
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da luz que é de grandeza astronômica em relação aos nossos
movimentos. Entretanto, além de atentar para a possibilidade da
interdisciplinaridade entre artes visuais e o campo da física moderna,
existe uma importante questão de construção social das narrativas.
Podemos
poderosas

afirmar

estruturas

que
de

a

sociedade

imposição

da

moderna
ordem

desenvolveu

baseadas

numa

temporalidade concreta que faz com que esta sociedade seja mais
produtiva. Estas estruturas estão presentes em diversas esferas do
que constitui a humanidade e, como já demonstrado por Hannah
Arendt e Michel Foucault, uma delas é o controle do tempo na vida
do homem. Este processo de imposição de estruturas temporais leva
2. BRAUN,
Kathrin.
Biopolitics
and
Temporality in Arendt and Foucault. Time &
Society, 16, n1, 2007.p.5-23.
3. SALMON,
Christian.
Storytelling:
Bewitching the Modern Mind. New York: Verso
Books. 2010.

a subordinação da vida humana a um ideal de progresso, seja o ideal
de purificação da raça, uma utopia social ou crescimento econômico2.
Complementando este pensamento, estudos narrativos alertam
para o poder que o papel das narrativas exerce na nossa sociedade.
Christian Salmon em Storytelling3 aponta como as técnicas narrativas
têm

sido

introduzidas

no

marketing,

propaganda,

economia,

comunicação, política e treinamento militar. O autor pontua que estas
fazem uma relação com a realidade de forma artificial, direcionam
perspectivas e saturam o espaço simbólico com histórias. Para Salmon,
isto não tem a ver com recontar uma experiência passada, mas sim em
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traçar comportamentos e direcionar o fluxo de emoções das pessoas.
Assim as pessoas através de mecanismos narrativos se identificam
com modelos e entram em conformidade com certos protocolos.
Traçando este breve panorama, podemos perceber a existência
de um contexto de narrativas socialmente dominantes, no qual a
subjetividade é submetida a predeterminado modelo social de tempo
– um modelo linear e previsível de fácil controle das massas. Dessa
forma, parece relevante a realização do estudo de tendências antinarrativas no campo das artes e o potencial que elas apresentam de
subverter os discursos hegemônicos. Emily Keightley aponta que a arte
pode se desenvolver como uma zona intermediária necessária para
possibilitar a reconciliação da vida humana com as temporalidades
impostas por tecnologias modernas e modelos de vida . Meu trabalho
4

4. KEIGHTLEY,
Emily.
From
Immediacy
to
Intermediacy: The Mediation of Lived time,
Time & Society, 23, n.1, 2013. P. 380 – 401.

não apresenta discurso político de forma intencional, entretanto
acho importante ressaltar a importância das anti-narrativas, ou
narrativas não lineares, na quebra de discursos impostos como
forma de dominação e controle social, uma vez que estes usam a
linearidade narrativa ou a forma que vemos o tempo no senso comum.
Nesse momento do texto em que os conceitos de fluxo de
consciência e de tempo foram postos e o papel da autorrepresentação
foi exposto o leitor pode se perguntar de que forma estes conceitos
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se relacionam. Aparentemente autorrepresentação e, por exemplo,
física moderna não tem correlação. Primeiramente vamos esclarecer
que não são as teorias em si da física moderna ou o que implica a
Teoria da Relatividade que tem relevância para o conceito do meu
trabalho, mas sim a perspectiva de tempo e espaço que ela apresenta:
a ideia de espaço e tempo inseparáveis e de que o tempo é relativo,
pessoal, relacionado ao observador. Indo mais a fundo nos estudos
sobre o tempo, durante o século XX tornou-se possível teorizar sobre
se deslocar no tempo, uma vez que este está intimamente ligado ao
espaço: se nos movemos no espaço, nos movemos também no tempo.
Podemos relacionar estes fatos com o fluxo de consciência
representado

pela

consciência

se

movimentando,

ou

sendo

exercida, no tempo de forma livre. À primeira vista ela “anda” de
forma linear, mas ao nos determos na premissa de sua liberdade
de ir para “frente” e voltar, acessar memórias e prospectar o futuro,
nos damos conta do movimento temporal relativo que existe
nessa ação, e pessoal. Como já explicado, nessa pessoalidade
do fluxo de consciência como método de criação reside, para
mim, a raiz da autorrepresentação na minha produção artística.
Esses

movimentos

no

tempo

do

fluxo

de

consciência

que

a

origina desafiam a linearidade das narrativas convencionais. Os
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conceitos de tempo aqui trazidos amparam essa não existência de
linearidade absoluta e as imagens que busco criar através desse
processo aparentemente complexo pretendem tornar visível, no
que a licença poética me permitir, esse movimento no tempo.
Transformar em objeto visível aquilo que me representa
pode pressupor diversas vontades inconscientes que posso ter.
Não é meu objetivo aqui tratar de questões pessoais ou minhas
motivações

para

a

autorrepresentação,

mas

posso

pontuar

algumas possibilidades. O esforço da autorrepresentação pode,
em sua origem, ser um mecanismo de criação da imagem que
o artista gostaria de transmitir ou, uma vez que como seres
humanos não nos constituímos de uma coisa única, apresentar
uma

perspectiva

de

si

que

gostaria

que

fosse

percebida.

Em divagações minhas sobre o porquê de me autorrepresentar,
não somente como resultado de um método, mas algo mais como
gosto pessoal por esse tipo de trabalho, acabo concluindo que,
como indivíduo, além de possíveis processos sublimatórios que a
psicanálise explica acerca da produção artística e intelectual, tenho
também a sensação que em um nível mais particular meus trabalhos
se configuram como respostas às questões que são lançadas,
tanto

questões

acadêmicas

quanto

questões

mais

subjetivas,
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questões essas que farei economia na presente dissertação. O
que

vejo

como

importante

acerca

da

autorrepresentação

no

que tange a percepção do tempo é a possibilidade da intenção
artística estar pautada no passado e no futuro. Pode-se pensar
a autorrepresentação como uma reconstrução do passado em
trabalho

autobiográficos,

principalmente

se

entendermos

a

autobiografia como a escrita da vida do próprio autor funcionando
como uma reescrita ou uma reedição dos fatos. Nesse sentido a
autorrepresentação volta no tempo num processo de revisitação ao
passado. Pode ser uma forma de preservar o presente aumentando
sua

durabilidade

enquanto

o

trabalho

artístico

forma temos um congelamento do tempo.
sua

representação,
Portanto,

de
do

todos
e

no

consciência,
tempo
os

suas

e

prospectando
meu
a

seus

trabalhos

complementam,

do

outro

num

de

conceitos
aqui
de

tendo

processo

de

criação

forma

apresentados
abordagem
um
de

dessa

E, por fim, eterniza

existência

autorrepresentação

possibilidades

se

processo

sua

existir;

e

no

articulo
as

futuro.
o

fluxo

propriedades

interdependente.
estes
se

três

conceitos

inter-relacionam

fundamentado

retroalimentação

a

Em
e

existência

teórico-prático.

Considerando o conceito de fluxo de consciência como a
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consciência em movimento, percebemos que o fluxo se dá no
tempo. Esta relação da não linearidade narrativa que o fluxo de
consciência origina com o passar do tempo cronológico pode ser
distorcida para integrar a imagem. Nesse sentido, são desenvolvidos
os dois primeiros trabalhos: Pequeno Atlas de 21 Sentimentos em
Execução e Video games. Sendo foto-performances, o passar do
tempo na fotografia para representar o fluxo de consciência gera
uma certa distorção temporal ou adições de camadas temporais.
Um experimento com o meio pictórico e a percepção das camadas
temporais formando uma narrativa em abismo atraem a pesquisa
para

questões

da

intertextualidade

e

autorreferencialidade,

seguido de um trabalho prático em vídeo fazendo clara referência
ao trabalho de Letícia Parente, que desdobra os conceitos de
narrativa

linear

numa

possibilidade

de

não

linearidade

pelas

concepções fenomenológicas de tempo, como o passado como
memória, presente como percepção e futuro como antecipação.
Assim,

o

objetivo

desta

pesquisa,

tanto

prática

como

teórica, é a investigação de um conjunto de experimentações e
reflexões que se dão durante o decorrer do processo criativo e
posterior a ele e que se relacionam com as possibilidades não
lineares de narrar, a partir de um método de criação poética
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com base no fluxo de consciência. Este método resulta num
trabalho

visual

de

autorrepresentação,

através

da

fotografia,

vídeo e performance, que se estabelece como narrativa de ações
que

16

resultam

de

interações

entre

camadas

espaço-temporais.

CAPÍTULO 1: NARRATIVA DE UM PROCESSO DE CRIAÇÃO

1.1 Artes do espaço e artes do tempo: um pequeno Big Bang
dentro de mim

A abordagem teórica e a criação poética desenvolvida durante
o período de realização do curso de mestrado em Artes Visuais são
resultados de um processo que vem ocorrendo e se desdobrando
desde o ano de 2015, quando passei a realizar trabalhos e
experimentos que se conectam poeticamente e teoricamente com os
estudos apresentados nesta dissertação. Assim, sinto a necessidade de
narrar como esta pesquisa se estabeleceu e julgo importante trazer
a origem desse percurso para fundamentar de forma mais sólida as
motivações e questionamentos que balizaram o seu desenvolvimento.
O marco inicial de um caminho de desdobramento sem fim
que se dá motivado pela curiosidade e imaginação creio que seja
impossível de situar, mas a memória mais antiga desse processo que

5. Gotthold Ephraim Lessing nasceu em 22 de
janeiro de 1729 em Kamenz, vindo a falecer
em 15 de fevereiro de 1781 em Braunschweig,
ambas as cidades situadas no atual território
alemão. Foi dramaturgo, crítico e escritor
na área da filosofia e estética, destacandose
como
representante
do
Iluminismo.
Teve importante papel na libertação do
teatro alemão da influência clássica e dos
modelos franceses e suas peças e ensaios
teóricos influenciaram substancialmente o
desenvolvimento
da
literatura
germânica.
Joachim Müller. Gotthold Ephraim Lessing.
In: Encyclopaedia Britannica. https://www.
britannica.com/biography/Gotthold-EphraimLessing Acesso em: 02 set 2019.

se conecta com o hoje é Gotthold Ephraim Lessing5. Meu contato
com parte de seu ensaio Laokoon ou Sobre os Limites da Pintura e da
Poesia em uma aula de filosofia da arte, mais precisamente com o
6

famoso capítulo XVI em que o filósofo, e também dramaturgo alemão,

6. Do título original em alemão Laokoon: oder
über die Grenzen der Malerei und Poesie,
tendo sua primeira edição impressa em Berlim
em 1766.

numa tentativa de limitar as especificidades das artes elabora sobre
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a debatida bifurcação da mesma: as artes do espaço e as artes do
tempo, afirmando a pintura ser espacial e a poesia temporal. Esse
conceito, embora questionado posteriormente e que o próprio Lessing
não consegue concluir de forma certeira em seu Laokoon, foi um
divisor de águas no que considero prática artística conceitual. Este é
o acontecimento no meu percurso que dá título a este subcapítulo.
Segundo Stephen Hawking (2015) em Uma breve história do tempo,
o conceito de tempo não faz sentido no contexto anterior ao evento
do Big Bang. Ou ainda, o tempo não existe anteriormente à grande
explosão que originou o universo. De forma metafórica – e análoga,
bem consideradas as devidas proporções – o meu evento Laokoon
originou um novo universo para mim e introduziu nele o conceito de
temporalidade nas artes visuais.
Meu interesse já estava direcionado para o estudo e a construção
de narrativas a partir de imagens, e o assunto da relação entre as artes
irmãs veio somar aos questionamentos. Os trabalhos feitos naquele
período se desenvolviam quase que somente no meio fotográfico.
Não só a imagem fotográfica e suas questões conceituais eram e
continuam sendo importantes para o processo criativo, como também
as questões técnicas e operacionais da fotografia, que passei a lançar
mão para enfatizar a noção de passagem do tempo e para afrontar
20

Lessing. Além disso, artistas e fotógrafos como Duane Michals e
Francesca Woodman foram importantes referenciais para o início das
experimentações, tanto pelo caráter narrativo de suas obras quanto
pelas técnicas fotográficas empregadas.
De forma breve, o trabalho de Woodman se apresentava como
sinônimo de força e suavidade no discurso feminino. Admiro seu
processo fotográfico impecável utilizando os recursos analógicos do
meio, mais precisamente a técnica da longa exposição capturando
o movimento de seu corpo – assunto recorrente nas mais de 800
fotografias que produziu – que resulta em borrões, sugerindo a
passagem do tempo e urgência (Figura 1). Já Michals me atraía pelas
suas construções narrativas visuais (Figura 2) e pela adição de texto

Figura 1: Francesca Woodman, Polka Dots,
fotografia em preto e branco, 1975-1976.
Fonte: https://www.moma.org/collection/
works/56017. Acesso em: 8 ago. 2019.

em suas imagens (Figura 3). Assim como Woodman, Duane Michals
também utiliza os recursos da fotografia para criar imagens surreais
ou acentuar a presença do tempo. Já em meu processo, para trabalhar
com a narrativa como prática artística, desenvolvi minhas habilidades
em relação à técnica fotográfica para alcançar meus objetivos.
Velocidade do obturador, iluminação, foco seletivo, entre outros
elementos técnicos passaram a ser ferramentas de trabalho. O rastro
deixado pelo movimento dava a ideia de o tempo ter passado no
interior da imagem, assim como uma presença ausente ou duplicada,
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como nas imagens apresentadas em Quotidiano (Figura 4).
É senso comum que o artista visual que trabalha com o meio
fotográfico também deveria ser um bom fotógrafo e ter domínio da
sua ferramenta de trabalho. Afinal, trabalhar artisticamente por meio
da técnica fotográfica e fotografar não são necessariamente a mesma
coisa. Esse pensamento é de relevância para esta pesquisa como um
Figura 2: Duane Michals, Things Are Queer,
fotografia, 1973. 			
Fonte: http://www.dcmooregallery.com/
artists/duane-michals/series/sequences
Acesso em: 14 ago. 2019

todo, uma vez que passei a considerar como foto-performances os
trabalhos em que meu corpo está em ação na imagem, mesmo que
estático, ao mesmo tempo em que opero a câmera fotográfica. O
procedimento ainda é o mesmo: ajusto os parâmetros técnicos
da câmera, faço testes, organizo o espaço e a iluminação e por
fim, ajusto o disparador para a imagem “final”. Esse processo gera
reflexões e experiências diferentes do que quando o artista solicita o
auxilio de um fotografo que registre suas ações. O trabalho não foi
somente a ação performática realizada para a câmera, mas também o
processo fotográfico em si. Entretanto, esta é uma noção que tenho de
meu trabalho que ocorre no presente e embora tenha uma importância

Figura 3: Duane Michals, There are things
here not seen in this photograph, 1977.
Fonte: http://www.dcmooregallery.com/
arists/duane-michals/series/photographswith-text?view=slider#7 Acesso em: 14 ago
2019.
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bem específica e determinada atualmente, no passado isso não estava
ainda claro. Em outras palavras, investir de forma consciente no
domínio técnico do meio fotográfico foi uma forma para desenvolver a
poética no passado e que involuntariamente resultou em um conceito

que daria especificidade ao meu processo criativo no futuro (agora
presente).
Destaco dois trabalhos realizados no período da graduação
que considero precursores importantes para o trabalho desenvolvido
aqui. A já mencionada série fotográfica Quotidiano (Figura 4) (2015)
e o livro de artista fruto dos experimentos desenvolvidos para o
trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Artes Visuais,
Deslizar à vontade de um lado para o outro, em 2016 (Figura 5).
Nesse período, questões relacionadas à narrativa visual surgiam uma
após outra e experimentos acerca da fotografia e tempo na imagem
foram realizados na tentativa de responder a essas perguntas. Seria
a passagem de tempo realmente essencial à narrativa? Como tornar
esse movimento possível em uma única imagem fotográfica, se,
paradoxalmente, a fotografia “congela” o tempo?
Quotidiano é uma série de fotografias digitais em preto e branco
que resultam desses questionamentos. A série fotográfica se fosse
apresentada numa dada sequência sugeriria narrativa pela tentativa
intrínseca ao processo de leitura de se correlacionar uma imagem à
outra. Mas meu interesse na experiência iria além da leitura quadro
a quadro; tinha a necessidade de investigar a narrativa que cada
imagem isolada apresentaria. Naquele momento, pensava não existir a
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passagem de tempo literal numa imagem quando se trata de capturar
um instante ínfimo, mas a apreensão do movimento no tempo se
fez possível, como na primeira imagem da Figura 4. O rastro que o
movimento deixou escrito com a luz permite perceber tal passagem
de tempo e, dessa forma, a narrativa interna a imagem. Além disso,
a passagem de tempo literal é apreendida pela técnica fotográfica
ao utilizar o recurso da longa exposição. Em outras imagens da
série Quotidiano existe a presença de um corpo e sua ausência
concomitante, o estar ali e não estar ao mesmo tempo. Isso pressupõe
um movimento de se colocar em um local e mover-se. Essa ideia de
que o corpo uma vez esteve presente nos coloca num movimento de
vai-e-vem com o passado, e mais uma vez, de movimento no tempo.
Os resultados que obtive com essas experimentações me
permitiram verificar que para se configurar a narrativa visual nas
minhas imagens deveria estabelecer-se antes a sensação da passagem
de tempo do que necessariamente a presença de indícios irrefutáveis
de movimento no exato momento da captura da imagem.
A investigação da ocorrência de narrativas numa imagem única
levou a pesquisa a novos rumos; a partir disso passei a questionar
quais seriam outras possibilidades de narrativa que não fosse a
narrativa linear, quadro a quadro, com começo, meio e fim, e que
24

Figura 4: Quatidiano, série fotográfica, 2015.
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não se encerrasse dentro de uma única imagem. A pesquisa teórica
e a referência do fotógrafo conceitual Duane Michals trouxeram um
elemento de grande importância para o direcionamento da pesquisa:
o conceito de narrativa não linear. A ideia da fotografia como prova e
evidência vai de encontro com a atmosfera ora onírica ora aterradora
contida nas imagens fotográficas de Duane Michals. Diferença
de escalas, inícios que são fins e vice-versa, presença de anjos
translúcidos, todos são elementos que não nos deixam sair do enredo
narrado nas imagens do artista (como, por exemplo, na imagem da
Figura 2). Encontramo-nos presos em suas imagens terminando e
reiniciando a história infinitamente se assim o permitirmos. Esse ciclo
hipnótico me interessou e passei a pesquisar mais sobre o assunto e
outras referências que se relacionassem com esse tipo de narrativa.
Surpreendentemente, foi no campo da literatura que encontrei amparo.
O vínculo com o campo das artes literárias foi reforçado pelo

Figura 5: Imagem livro de artista. Deslizar à
vontade de uma coisa para outra, 2016.

estudo do processo criativo de Virginia Woolf. Se antes o que ligava
os campos no meu trabalho era somente a narrativa e uma provocação
de Lessing, agora para o projeto de graduação a escrita não linear e
experimental de Woolf borrava as fronteiras da delimitação na minha
pesquisa. Essa ocorrência aparentemente se deu ao acaso, uma vez
que na pesquisa por narrativas não lineares não encontrei referenciais
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7. Nascida em 1882 em Londres, Virginia
Stephen Woolf foi uma romancista, ensaísta
e crítica literária pertencente ao grupo
Bloomsbury,
cuja
importância
para
o
modernismo inglês é inquestionável. Woolf
sofria de depressão e viria a cometer
suicido em 1941 (ENCYCLOPEDIA, 2009). O
Grupo de Bloomsbury é considerado por muitos
historiadores o responsável pelo movimento da
vanguarda modernista na Inglaterra, no início
do século XX. O posicionamento ideológicorevolucionário da comunidade bloomsburyana
baseava-se nas teorias de Platão e Kant,
não surgindo ao acaso. O expansionismo
do governo vitoriano, assim como outros
impérios da Europa, não gerou apenas riqueza,
mas propagou opressão, miséria e destruiu
qualquer proposta de convivência igualitária
e pacífica (FILHO, 2009). As atividades
intelectuais
e
pacifistas
de
Bloomsbury
não
se
limitavam
somente
a
manifestos
isolados, mas também promoviam articulações
culturais que, aos poucos, iam abalando as
altas esferas do poder britânico. Estes
intelectuais não aceitaram a opressão de
classe, gênero e etnia, bem como a falta de
liberdade de pensamento, e isto fica claro
na produção cultural de seus integrantes.
Bloomsbury reafirmava-se cada vez mais como
um movimento modernista de confronto aos
valores da tradição vigente.
8. Mais adiante neste texto introduzirei o
conceito de paradoxo, que está diretamente
relacionado a este estranhamento muitas vezes
causado por uma suspensão temporal criada
pelo estilo narrativo de Woolf.
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9. RODRIGUES,
Tereza.
Virginia
retratos e memórias, 2011, p.119.

Woolf:

nas artes visuais (por falta de conhecimento acerca do conceito, é
preciso dizer). E aparentemente ao acaso, porque o tema é fortemente
ligado à literatura e evidentemente existe um maior número de
referenciais artísticos e teóricos, assim como pesquisas, relacionados
ao meu objeto de investigação naquele momento. A pesquisa do
processo de criação de Woolf fundamentou meu trabalho Deslizar à
vontade de uma coisa para outra (2016).
Virginia Woolf7 se deparou com a dificuldade de representar o
mundo numa linguagem simples e sentiu a necessidade de explorar
múltiplas perspectivas para construir a percepção que almejava.
Como outros artistas modernistas à época, a escritora testa novas
modalidades de representação, buscando traduzir o sentimento
de uma geração, seja dissolvendo a fronteira entre gêneros ou
mesclando as questões de tempo e espaço. Esse passeio por
caminhos inesperados acaba por desencadear o “estranhamento”8
como experiência estética. Segundo Rodrigues, ocorre a crise da
representação mimética devido “(...) as experimentações estéticas
produzidas pelas vanguardas, a linguagem perde sua ligação com o
real (no sentido material) e volta-se para si mesma, experimentandose”9.
Com os avanços das pesquisas no campo da psicologia no final

do século XIX e início do século XX e sua relativa popularização, o
campo multidisciplinar da arte absorveu também essas novidades.
Na literatura os escritores lançaram mão do fluxo de consciência para
compor suas narrativas, buscando trazer o leitor mais próximo das
características psíquicas de seus personagens. Assim, é característico
dos contos e romances de Virginia Woolf apresentar diálogos internos
de seus personagens em fluxo de consciência, promovendo uma
narrativa não linear em que assuntos e raciocínios são entrecortados e
transpassados e por fim retomados.

1.2 A descoberta de um método

Passei a buscar um meio para a concepção de trabalhos
artísticos que pudessem indicar a quebra da linearidade da narrativa
convencional. A relação do meu processo de criação com o de Woolf
se estabeleceu quando comecei a utilizar o fluxo de consciência como
método de criação com o objetivo de criar narrativas não lineares;
parti para a implementação de um método de criação autoimposto.
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Assim, para a elaboração de Deslizar à vontade de uma coisa para
outra, selecionei três contos de Woolf de sua fase mais experimental
(A Haunted House, Monday or Tuesday e The String Quartet,
publicados originalmente em 1921). O conto, separado em trechos,
servia como gatilho de disparo para meu próprio fluxo de consciência:
na forma de pensamentos que passei a registrar em um diário de
bordo. Partindo desses registros criava o conceito da imagem que,
posteriormente, se relacionaria ao trecho do conto da qual se originou;
entretanto, por ser elaborada partindo do fluxo de consciência,
a imagem não apresenta nenhuma relação literal ou direta com o
trecho do conto em questão, como exemplificado na Figura 6, em
que apresento o trecho do conto, o fluxo de consciência decorrente
da leitura deste trecho e a imagem fotográfica criada deste processo.
Desta maneira, Deslizar à vontade de uma coisa para outra busca
responder questões relacionadas à ressignificação texto-imagem e
trabalhar possibilidades de narrativas outras que não a linear.
Este trabalho me trouxe respostas e reflexões fundamentais
para a elaboração do projeto de pesquisa que origina essa dissertação,
sendo duas de grande importância: 1) Anteriormente a Deslizar à
vontade de uma coisa para outra a minha figura, meu corpo e a fotoperformance já estavam se estabelecendo como uma prática poética
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Na sala de visitas o encontraram porém.

em que alguém

pudesse vê-los jamais. As vidraças refletiam maçãs, refletiam
rosas; todas as folhas eram verdes no vidro. A maçã se
limitava a virar seu lado amarelo, se as folhas se mexessem
na

sala.

Entretanto,

no

momento

seguinte,

se

a

porta

fosse aberta, estendia-se no chão, descia pelas paredes,
pendia do teto — o quê? Minhas mãos estavam vazias. A
sombra de um tordo atravessou o tapete; dos poços de
silêncio mais fundos a pomba da mata extraiu sua bolha
de som. “Em segurança, em segurança”, suavemente bate
o pulso da casa. “O tesouro enterrado; o quarto…” para
o pulso de repente. Oh, então era o tesouro enterrado?

Estava em todo lugar. Todo lugar que olho,
estava. Mas onde está? “My hands were
empty” I might say. E essa é a verdade.
Busco em mim. Olho em mim onde possa
estar. Já que não encontro mais, quem sabe
a culpa buscar? Olhar para dentro de mim.

Figura 6: Acima à esquerda: Trecho do conto Casa Assombrada, de
Woof. Abaixo à esquerda: meu fluxo de consciência correspondente. À
direita:imagem resultante (2016).
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recorrente. Isto é, até o momento imediatamente anterior ao projeto
de graduação, a presença física de meu corpo não era necessária,
podendo ter sido qualquer corpo a protagonizar as imagens. Esta
foi uma alternativa encontrada para responder a questões formais
da fotografia relacionadas diretamente à narrativa, sem nenhuma
intenção autobiográfica, autoficcional ou de autorrepresentação.
Em Deslizar à vontade de uma coisa para outra, devido a sua
metodologia, a presença de meu corpo passa a ter significado e passei
a caracterizar meu trabalho como de autorrepresentação, mesmo em
trabalhos em que minha figura não esteja presente; e 2) A instauração
de um método com base no fluxo de consciência se estabelece como
uma fonte autobiográfica para a produção visual e conceitual na minha
prática artística
O método do fluxo de consciência instaurado previamente
ao curso de mestrado é amplamente utilizado na construção dos
trabalhos

artísticos

desenvolvidos

nesta

pesquisa,

portanto

é

importante conceituar de forma mais detalhada o que é o fluxo de
consciência e como ele se relaciona com o campo das artes visuais,
expondo os conceitos que participaram do estabelecimento desse
método na minha criação poética.
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1.3 A consciência em livre fluxo

O termo fluxo de consciência foi utilizado pela primeira
vez por William James, em 1890, como parte de sua definição de
consciência em seu livro The Principles of Psychology10. Com o intuito
de melhor definir o conceito de consciência, utiliza o termo fluxo de

10.
Primeira edição: JAMES, William. The
Principles of Psychology. New York: Henry
Holt and Company, vol. 1 e 2, 1890.
11.
JAMES, William.
Psychology, 1952.

The

Principles

of

pensamento para, de forma metafórica, falar da qualidade dinâmica da
consciência11. Mais tarde ele troca o termo para fluxo de consciência,
conhecido assim até os dias de hoje. James descreve o fluxo de
consciência como sendo a forma que os seres humanos respondem a
vida cotidiana através do pensamento e emoções.
O fluxo de consciência é um complexo de atividades mentais
que muda e flui no tempo, dependendo das experiências pessoais do
indivíduo. Pode ser considerado um subproduto do funcionamento
contínuo cerebral, onde ocorre o pensamento e a reação consciente
a determinado evento12. É uma sucessão contínua de experiências
mentais,

como

um

movimento

de

pensamentos,

sentimentos,

12.
POPE, Kenneth; SINGER, Jerome (ed),
The
Stream
of
Consciousness:
Emotions,
personality, and psychotherapy, 1978.

imagens, lembranças, ideias, sensações, emoções, entre outras
questões de ordem subjetiva, partindo de um estímulo qualquer e
ocorrendo de forma única em cada ser humano por depender de suas
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experiências prévias como indivíduo em uma determinada sociedade.
Levando em consideração esta atividade mental relacionada à
experimentação, não é de se surpreender que o fluxo de consciência
tenha sido parte da pesquisa e trabalho de muitos artistas. A maneira
de criar parte da subjetividade do indivíduo e está diretamente
relacionada

com

a

consciência.

De

acordo

com

o

psicólogo

pesquisador Edward Titchener, consciência pode ser definida como
a nossa experiência subjetiva estando cientes da ocorrência de
13.
p.15.

TITCHENER

apud

POPE;

SINGER,

1978,

tal experiência ou processo13. Se não estivermos cientes dessa
experiência, que nos dá fundamentos existencialistas, então estamos
experimentando um processo inconsciente.
Outro exemplo importante de apropriação de conceitos da
psicologia, além dos exemplos da literatura, devido aos avanços dos
estudos na área foi o surgimento do movimento surrealista. André
Breton formula a principal motivação do surrealismo da seguinte
forma:
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“(...) um desejo de aprofundar os fundamentos do real, de
trazer uma mais clara e ao mesmo tempo mais apaixonada
consciência do mundo percebida pelos sentidos... Temos
tentado apresentar a realidade interior e exterior como dois
elementos em processo de unificação, de finalmente torna-los
uma coisa só. Essa unificação final é o objetivo supremo do
surrealismo: realidade interior e exterior estando, na presente

forma de sociedade, em contradição (e nesta contradição
vemos a própria causa da infelicidade do homem, mas também
a fonte de seu movimento) temos atribuído a nós mesmos a
tarefa de confrontar essas duas realidades”14.

Como forma de trazer à tona a “consciência do mundo percebida
pelos sentidos” e criar uma arte que unificasse a realidade exterior e
interior, um dos recursos que os surrealistas lançavam mão era o da
escrita automática. Seria essa metodologia dos surrealistas análoga a
expressão do fluxo de consciência no papel? Há indícios para pensar

14.
Do original: […] a desire to deepen
the foundations of the real, to bring about
an ever clear and at the same time ever
more passionate consciousness of the world
perceived by the senses… We have attempted
interior reality and exterior reality as
two elements in process of unification, of
finally becoming one. This final unification
is the supreme aim of surrealism: interior
reality and exterior reality being, in the
present form of society, in contradiction
(and in this contradiction we see the very
cause of man’s unhappiness, but also the
source of his movement) we assigned to
ourselves the task of confronting these two
realities. In: BRETON ,1936 apud SAN JUAN,
2003, p39, tradução minha.

que sim, uma vez que no início do século XX muitas vanguardas
artísticas estavam bebendo de fontes científicas para desenvolver o
conceito por trás de suas criações. Morawski, pesquisador da estética
marxista, realiza uma análise sobre a dialética do acaso e necessidade
relacionada à aplicação da escrita automática e sua analogia ao fluxo
de consciência:
“A escrita automática (muito parecida com a action painting
e improvisação no jazz) é, no fundo, uma expressão do
fluxo de consciência; ela depende de acidente, e permite a
personalidade sem limites de um artista (mais precisamente
, o processo criativo imediato) vir a tona; em suma ,
testemunhamos a composição de estruturas cujos materiais de
base são qualidades expressivas”15.

15.
Do original: Automatic writing (much
like action painting and jazz improvisation)
is at bottom an expression of the stream
of consciousness; it relies on accident,
and permits the untrammeled personality of
an artist (more precisely, the immediate
creative process) to issue forth; in short,
we witness the composition of structures
whose
basic
materials
are
expressive
qualities. In: MORAWSKI, 1974 apud SAN JUAN,
2003, p 43, tradução minha.
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É característico do fluxo de consciência estes acidentes e
também a possibilidade de uma espécie de seleção do percurso
do pensamento consciente. De certa forma, a expressão do fluxo
de consciência libera algumas amarras que o artista pode ter ao
expressar-se. Sabemos que, por mais que os surrealistas quisessem
acessar seus mundos internos e seus sonhos, não é possível que
através desse ato ocorra somente a liberação do inconsciente; assim
como não é possível colocar no papel durante a escrita automática
a totalidade do inconsciente do artista. Num processo de criação,
o consciente, a imaginação criativa e a memória se articulam de
maneiras a possibilitar uma atividade criadora. Ostrower afirma
que a criação tem como premissa a percepção consciente, ou seja,
o consciente racional não pode ser excluído de forma voluntária
Figura 7: Jackson Pollock, 1950.		
Fonte: http://www.tate.org.uk/whats-on/tateliverpool/exhibition/jackson-pollock-blindspots. Acesso em: 15 ago. 2019.

na atividade artística16. Nesse processo, o fluxo de consciência é
pessoal, está sempre mudando e é contínuo. É o fluxo de objetos
independentes entre si e ao mesmo tempo se conectam por livre
associação. Entretanto, isso se dá de maneira seletiva – escolhemos

16.
OSTROWER,
Fayga,
processos de criação, 2002.

Criatividade

e

quais assuntos serão admitidos no fluxo e quais serão rejeitados17.
Partindo de determinados estímulos, o artista deixaria fluir as

17.

POPE; SINGER, Op. Cit.

emoções geradas e memórias evocadas. Além dos artistas ligados ao
movimento surrealista, podemos citar como exemplo alguns artistas
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relacionados ao expressionismo abstrato, como Jackson Pollock
e Cy Twombly. Pollock em seu processo de action paiting deixava
seus movimentos fluírem de forma livre criando pinturas abstratas
(Figura 7) Twombly lançava mão da caligrafia assim como de um
processo de criação com gestos repetitivos e desordenados sobre tela
e papel. Um exemplo é sua obra The Italians (1961) (Figura 8) em
que Twombly cria marcas com tinta a óleo, lápis e crayon de forma
randômica, dando a impressão de buscar uma espécie de escrita à
mão, gestual e ao mesmo tempo abstrata, em fluxo de consciência18.
Nos casos de Pollock e Twombly é possível perceber o livre fluxo na
criação de suas obras, como se algo que represasse a consciência

Figura 8: Cy Twombly, The Italians, técnica
mista, 1961.					
Fonte: https://www.irequireart.com/galleriesvrut/artists/cy_twombly/the_italians-879.
html. Acesso em: 15 ago. 2019.

fosse liberado. Segundo Wainwright, é possível perceber na obra de
Twombly, e arrisco a afirmar que em Pollock também, momentos de
tomadas de decisões, que são situações em que se faz necessário
direcionar o percurso do fluxo de consciência e são momentos em
que o consciente racional se faz presente. Em Pollock, por exemplo,

18.
WAINWRIGHT, Lisa.
Encyclopaedia Britannica.

Cy

Twombly.

In:

podemos perceber uma diminuição da “ocupação” da tinta nas
extremidades da tela. De alguma forma consciente, o artista decidiu
racionalmente e limitou a área da sua pintura no momento da ação.
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1.4 Fluxo de consciência como método de criação

A propriedade de storytelling da narrativa visual não tinha
adquirido grande importância nesse projeto de pesquisa até o
momento que passei a me questionar sobre a relevância do fluxo
de consciência, tanto como conceito como quanto método, para a
elaboração das reflexões sobre a produção artística.
No trabalho realizado para o projeto de graduação, o processo
está intimamente ligado ao trabalho final. Distorcia a narrativa de
Woolf pelo meu fluxo de consciência e originava o que eu chamava
de conceito da imagem. Os trabalhos realizados durante o período
do curso de mestrado também tem o fluxo de consciência como
metodologia, mas não de forma a ligar um antes e um depois, como
em Deslizar à vontade de uma coisa para outra. De fato, continuei a
escrever meu fluxo de consciência em um diário de bordo para dar
início a definições dos trabalhos.
Nesse ponto percebo que para a criação dos objetos artísticos
busco uma história como base (para narrar visualmente). Para acessar
tal história, o fluxo de consciência surge como uma ferramenta que se
tornou indispensável nesse processo e se torna tanto mais relevante
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para a autorrepresentação à medida que a origina. Em Deslizar à
vontade de uma coisa para outra eu considerava que o conceito da
imagem se dava pelo fluxo de consciência que dava origem a ela.
Com o desenvolver do meu trabalho passei a entender que o fluxo
de consciência criava a história que seria narrada visualmente – a isto
denomino de teor narrativo. O fluxo de consciência funciona como
um gerador do teor narrativo nos trabalhos, não mais o considerando
como fonte para criação conceitual das imagens. O conceito das
imagens passa pelo conceito operatório que, apesar de ainda não
ter uma definição precisa, se relaciona com a não linearidade das
narrativas visuais, ou seja, o conceito das imagens é definido por uma
operação de distorção da temporalidade entendida pelo senso comum.
Não é objetivo das imagens produzidas no contexto da minha
pesquisa

a

simples

“transmissão”

de

determinada

história

ao

espectador, no caso a gerada pelo fluxo de consciência. Ao avaliar
melhor este processo de criação acabo entendendo que o fluxo de
consciência escrito funciona como uma pergunta, e a fábula criada,
que comporá a narrativa visual em questão, é sua resposta. A forma
como desenvolvo a narrativa e uso o tempo intrínseco a ela é através
da idealização de paradoxos temporais. Isto proporciona novas formas
de perceber o tempo e a narrativa, assunto que será desenvolvido no
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terceiro capítulo desta dissertação.
A história que norteia a narrativa visual é oriunda do fluxo
de consciência, portanto é neste fato que reside a importância da
metodologia instaurada previamente nesse processo de criação e
penso que essas reflexões ampliam as possibilidades de leitura e
entendimento dos meus trabalhos artísticos.

1.5

Self-telling:

a

poética

resultante

do

encontro

da

autorrepresentação com a narrativa visual

A implementação de um método de criação com base no fluxo
de consciência é, nesta perspectiva, o fio condutor da produção
poética desenvolvida nesta pesquisa. O fluxo de consciência não
somente participa como método de criação dos trabalhos, como
também promoveu questionamentos sobre as possibilidades de
participar da ação criativa ou a compor a imagem de forma alegórica.
De forma geral, surgem as questões: como um conceito provindo do
campo da psicologia (o conceito de fluxo de consciência) se relaciona
com a questão do tempo na imagem? Em que medida o fluxo de
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consciência participa das narrativas visuais aqui apresentadas? Estas
questões originaram os trabalhos visuais que apresento a seguir,
seguindo um fluxo de criação e desdobramentos.

1.5.1 Pequeno Atlas de 21 Sentimentos em Execução.

No dia-a-dia, sentimentos são velados. Acontecem no interior de
um corpo vivo e não são visíveis – pelo menos não no sentido em que
se possa ver objetivamente um sentimento. É coisa abstrata. Podemos
ver alguns indícios; sorrisos, olhos, pupilas, linguagens corporais.
Tudo muito sutil, na maioria das vezes. Somos seres vivos senscientes;
isto é, somos seres capazes de sentir sensações, ter sentimentos e
nos darmos conta disso. Somos capazes de ter percepções sobre o
que nos acontece e sobre o que nos rodeia. Mas, sobretudo, sentimos
porque pensamos. O pensamento é o provocador do sentimento.
O método de criação do fluxo de consciência pré-determinado
que eu vinha aplicando, isto é, anotar o fluxo de consciência e um
diário de bordo, passou a ser insuficiente para responder meus
questionamentos. É claro que a velocidade de anotar o fluxo no
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papel não condiz com aquela em que o pensamento ocorre. Utilizar
um gravador e registrar o fluxo de meus pensamentos de forma
falada poderia ser uma opção. No decorrer dos trabalhos anteriores,
e com o devido distanciamento espaço-temporal, percebi que, ao
anotar o fluxo de consciência, ocorria uma escolha de palavras, um
processo que poderia reprimir sua expressão. Esse direcionamento
dos pensamentos durante o fluxo de consciência é característico do
processo, mas forças inconscientes afetam em maior ou menor grau.
Penso que o fato de anotar em um diário de bordo que poderá ser lido
por outras pessoas influenciaria no direcionamento dos pensamentos.
Certamente esta racionalização sobre o processo em que se dá o
método já causa influência. Fazer o registro da forma falada se daria
em circunstâncias semelhantes.
Essas

reflexões

e

conclusões

levaram

a

um

novo

questionamento: de que forma podemos aplicar o fluxo de consciência
e fazer a concepção da imagem simultaneamente? Buscando responder
essa questão, avaliei a possibilidade de uma modificação no método
que vinha utilizando. E se em vez de anotar o fluxo de consciência
eu o deixasse fluir durante a execução da imagem? A ideia era buscar
uma experimentação visual que se relacione com os processos de
criação de artistas já mencionados previamente, como a action paiting
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de Pollock e os trabalhos de Twombly, que lançavam mão do fluxo de
consciência diretamente no ato de criação do objeto artístico.
Levando em consideração que minhas experimentações e
expressões poéticas envolvem a performance, me questionei de
que maneira poderia inserir o fluxo de consciência no momento da
criação do trabalho visual. Pollock em suas pinturas o fazia através
do derramamento de tinta sobre a tela estendida no chão; Twombly
permitia que o fluxo de consciência o guiasse ao criar marcas, traços
e linhas sobre tela ou papel com diferentes técnicas, como desenho
e pintura. Assim, na foto-performance, por analogia, lançaria mão do
fluxo de consciência durante o movimento performático
Dessa forma, me propus a selecionar alguns sentimentos e
estados de espírito e me colocar na posição de pensar e então sentilos, vivenciá-los. Ao todo foram 21: Apreensão, decepção, desespero,
remorso, rejeição, curiosidade, agonia, mágoa, ira, conflito, angústia,
desamparo,

insegurança,

felicidade,

ansiedade,

contentamento,

euforia, amor, saudade, sofrimento, melancolia. A performance
que surge é o movimento executado com determinado sentimento
ocorrendo no corpo. O movimento não é pensado de antemão para
que ocorra no momento da performance de forma livre, em fluxo.
Importante

pontuar

que

se

trata

de

uma

performance
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realizada exclusivamente para o meio fotográfico. Utilizando a
técnica fotográfica de longa exposição, cada sentimento provoca um
movimento que resulta em uma única imagem, caracterizada pelo
rastro que o movimento do corpo cria e pelo registro da execução,
totalizando, então, 21 imagens fotográficas de registro de movimentos
(Figura 9). Feita essa modificação do método do fluxo de consciência,
percebe-se que método e imagem se misturam. O trabalho é a captura
do processo de criação desse mesmo trabalho. Essa constatação não
é inesperada, uma vez que a proposta era implementar o método no
momento da realização da imagem.
Podemos fazer algumas reflexões acerca da presença do método
estar presente no trabalho, que respondem as questões que levaram
a execução desse trabalho poético e que ampliam o conceito de
fluxo de consciência como método de criação. É possível questionar
qual seria a relação do movimento com o fluxo de consciência, já
que aparentemente o que ocorreu foi uma substituição de um fluxo
de consciência sendo anotado em diário de bordo pelo registro de
um movimento desencadeado por um sentimento. De fato, é isso
que ocorre. Mas não somente isso. Aqui temos somente a “ponta
do iceberg”. Vejamos pela seguinte perspectiva: na proposição de
executar um movimento referente a um sentimento este deve ser
44

sentido e vivido. O sentimento somente ocorre em virtude de um
pensamento anterior. Ao realizar um movimento relacionado a
determinado sentimento, o faço de forma consciente. Isto é, sinto e
penso anteriormente a execução do movimento. O movimento se dá
de forma livre, mas, invariavelmente, por um instante ínfimo anterior
e de forma extremamente veloz, um pensamento surge para instruir
esse movimento. Aí está o fluxo de consciência ocorrendo durante a
geração da própria imagem.
Outro ponto que considero relevante é o papel da fotografia
no trabalho que é apresentado ao espectador. Apesar de se tratar de
uma performance realizada exclusivamente para o meio fotográfico,
ainda assim é uma performance. Não se trata de um registro de
performance, mas a base do trabalho está na ação e apresenta as
características de espaço e tempo que são intrínsecos e necessários
para que esta ocorra. Entretanto, Pequeno Atlas de 21 Sentimentos em
Execução também é um trabalho de fotografia. Conforme argumentado
anteriormente neste texto, o domínio técnico da câmera fotográfica é
importante para a criação e o desenvolvimento do processo artístico.
Para que o movimento que ocorre na performance seja capturado e
representado subjetivamente em uma imagem estática, valho-me
do conhecimento técnico sobre as possibilidades que os parâmetros
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Figura 9: Pequeno Atlas de 21 Movimentos em Execução (#1 Apreensão, #2 Decepção, #3 Desespero, #4 Remorso, #5
Rejeição, #6 Curiosidade, #7 Agonia, #8 Mágoa, #9 Ira, #10 Conflito, #11 Angústia, #12 Desamparo, #13 Insegurança,
#14 Felicidade, #15 Ansiedade, #16 Contentamento, #17 Euforia, #18 Amor, #19 Saudade, #20 Sofrimento, #21
Melancolia). 2017
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da câmera me oferecem. O trabalho foi concebido conceitualmente
antes da ação performática e as possibilidades do fazer fotográfico
participam do processo de criação poético e conceitual; isto é, fazer
a fotografia não é somente a captura da ação performática, mas
algo que influencia esta ação e algumas decisões necessárias para a
execução técnica do trabalho. Este processo como um todo se reflete
na imagem final criada, residindo aí a importância de o artista fazer
a performance para a câmera fotográfica e ele próprio operar esta
câmera.
Quanto à imagem produzida percebe-se a presença da narrativa:
uma vez que a ideia de deslocamento no tempo se estabelece fica a
sugestão de uma história sendo contada. Após a execução e captação
fotográfica dos 21 movimentos referentes a cada sentimento, cada
um deles foi devidamente enumerado e identificado (como em um
bom atlas). Apesar do título do trabalho sugerir de forma assertiva
que as fotografias representam “sentimentos em movimento”, torna-se
muito improvável que o espectador consiga denominar o sentimento
em execução somente pela imagem. O que reforça o vínculo entre
a intenção artística e a imagem é o texto contendo o título do
sentimento, isto é, a identificação que acompanha cada representação.
O resultado visual da proposta de trabalho apresenta fotografias
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em preto e branco, de um corpo plástico, isto é, passível de ser
moldado, que aparentemente perde sua forma original. Esse corpo
se transforma em matéria translúcida. É possível ver através dele.
Pequeno Atlas de 21 Sentimentos em Execução, além do registro
de um movimento relacionado a um sentimento, apresenta a
desmaterialização desse corpo. Ocorre a superação do carnal e
deixa transparecer assim a matéria etérea das emoções relacionadas
com cada imagem. Isto abre espaço para o entendimento que, tão
importante quanto o corpo que executa o movimento, existe a emoção
interna que o move.

1.5.1.1 O estudo do movimento e a desmaterialização dos
corpos.

A perspectiva abordada em relação a desmaterialização do corpo
através da fotografia e movimento se aproxima dos conceitos do
fotodinamismo de Anton Giulio Bragaglia.
A busca pela compreensão de movimentos através da imagem
fotográfica nasceu praticamente junto com o advento dos primeiros
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recursos técnicos da “escrita com a luz”. Na década de 1870, o
fisiólogo francês Étienne- Jules Marrey e o fotógrafo inglês Eadweard
Muybridge (nascido Edward James Muggeridge) se dedicaram ao
entendimento do movimento do cavalo. Através de uma série de
fotografias de todas as fases do movimento de locomoção do animal,
observaram que durante o trote, pequeno galope e o galope, as
quatro patas se encontram fora do solo em determinado momento,
contestando a representação pictórica convencional até então. Os
dois pesquisadores, conforme Annateresa Fabris afirma, utilizavam
em seus estudos de movimentos a cronofotografia, que é a “tomada
de instantâneos de um ser em movimento, executados em intervalos
19.
FABRIS, Annateresa. A convergência
com a ciência: o movimento como trajetória,
2011, p. 81.

regulares”19. Trata-se, neste caso, da fragmentação do tempo que cria
uma sucessão de recortes do movimento com utilidade científica. Num
primeiro instante, rápido e superficial, podemos pensar que Pequeno
Atlas de 21 Sentimentos em Execução, assim como a pesquisa de
Muybridge e Marrey, também se originou da busca pela captação e
apreensão de movimentos, se constituindo em um catálogo em que
o movimento relativo a cada sentimento se encontra exemplificado.
Entretanto, o movimento todo ocorre na mesma imagem sem ser
decomposto. O movimento se dá de forma contínua no tempo, mas vai
além disso.
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Nesse sentido, esse trabalho aproxima-se mais das ideias
de fotodinamismo de Anton Giulio Bragaglia. Bragaglia que, como
aponta Fabris, valoriza a trajetória como fonte da sensação dinâmica,
a desmaterialização das figuras e a captação de seu rítimo. O
fotodinamismo, além de apresentar um estudo do movimento,
representa também as questões emocionais deste. Sobre isso, Fabris
afirma que:
“O fotodinamismo, porém, não busca apenas a síntese do
gesto como expressão estética. Procura captar também seu
interior, aquela ‘emoção sensorial, cerebral e psíquica que
experimentamos no momento em que um gesto deixava atrás
de si seu soberbíssimo rastro impetuoso’ (BRAGAGLIA, 1911),
base de seus valores artísticos”20.

20.

FABRIS, Op. Cit., p. 94.

Busco a captação de emoções, sensações, tudo que experimentase no momento do movimento – ou gesto – que representa o
sentimento em questão. Resulta em um viver psiquicamente e
fisicamente o sentimento; e a possibilidade de visualizar através da
fotografia não a parte física desse conjunto, mas sim, a parte sensitiva
e essencial através da representação. No momento que escolho como
representar sentimentos e emoções, a situação que se configura deixa
de ser interna a mim e passa a ser, de forma metafórica, visível. Minha
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intenção nesse sentido é a expressão do íntimo através do movimento
que o meio fotográfico captura e registra sua trajetória, tornando
visíveis questões internas pela desmaterialização do meu corpo.

1.5.2 Video games

Através do experimento que originou Pequeno Atlas de 21
Sentimentos em Execução foi possível implementar o fluxo de
consciência como método criativo diretamente na concepção da
imagem apresentada ao espectador. Estas questões internas que se
tornam visíveis são o fluxo de consciência em ação. Entretanto, existe
um abismo entre o processo de criação e as fotografias que chegam
aos olhos do observador. Surge então um novo questionamento:
como podemos vincular o fluxo de consciência como conceito e sua
presença no trabalho final?
Voltando a refletir sobre a obra de Virginia Woolf, compreendo
que a autora apresentava o fluxo de consciência no corpo do trabalho,
isto é, Woolf criava o fluxo de consciência de seus personagens e
podíamos identificá-lo através da leitura de seus monólogos internos.
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Sendo esta uma técnica literária presente e perceptível em seus contos
e romances, percebe-se que Woolf realizou este vínculo compreensível
e identificável em algum grau entre o conceito de fluxo de consciência
e a obra acabada. Como poderia alcançar resultado semelhante no
campo das artes visuais?
Objetivando o processo de criação visível no trabalho artístico
apresentado, questiono: o que ocorre no método de criação que aplico
para desenvolver meus trabalhos que poderia aparecer nas imagens?
Voltando ao conceito de fluxo de consciência acabamos por concluir
que este se trata de um monólogo interno, ou um diálogo que o
indivíduo tem com ele mesmo, se a liberdade poética permite. Dessa
forma, direciono meu trabalho conceitualmente na expressão dessas
conversas que podemos ter com nosso self21.
No âmbito da visualidade, temos a oportunidade de nos vermos
e interagirmos com a nossa pessoa através do reflexo. Todos se olham
no espelho, no fim das contas. E se pudéssemos evadir ao momento

21.
Existem diversos conceitos em relação
ao self, mas o que me refiro aqui segue o
que Guanaes e Japur teorizam , sendo que
conceito de self pode ter o sentido de Ego,
como estrutura mental, e também indicar o
self como experiência subjetiva individual de
si mesmo. GUANAES & JAPUR, 2003 apud MACEDO &
SILVEIRA, 2012, p.283.

e nos vermos olhando a si mesmo em um espelho? Surge então a
ideia de um escape. De um voyeur. De nos olharmos nos olhando. Do
abismo de olharmos para nós mesmos. A partir da ideia de concretizar
e tornar visível os diálogos internos proponho uma interação do
indivíduo com seu self. Dessa experimentação surge Video games.
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A imagem final é uma fotografia onde eu (fora da televisão)
interajo com minha imagem (eu “dentro” da televisão) (Figuras 10, 11,
12, 13, 14). O resultado são fotografias encenadas resultantes de dois
momentos: primeiro fotografo o eu que ficará “dentro” da televisão.
Passo a imagem para a televisão e fotografo minha interação com esse
eu já representado. Eu e a caixa de joias. Eu e a minha imagem.
Posiciono a câmera, minha imagem na televisão, me posiciono
no lugar previamente pensado para interagir comigo mesma. Olhome de longe, me olho de lado. Sinto a caixa de joias, sinto a tela da
TV. Não se pode negar a experiência fenomenológica que a prática
e realização desse trabalho proporcionou. Visualmente, busquei o
duplo confronto do eu utilizando o recurso do aparelho de televisão.
Trata-se da imagem dentro da imagem, da autorrepresentação dentro
da autorrepresentação. Ocorre o confronto interno à imagem – no
momento da realização (ou execução) do trabalho – e o confronto que
ocorre ao ver a imagem pronta. No sentido pessoal, o relato desta
experiência se configura em uma potente mistura de sentimentos que
ocorre quando se experimenta de forma “externa” à mente um ato de
olhar para dentro de si. Isto soa (ou talvez seja) paradoxal e aí pode
residir a potência da sensação da experimentação. Entretanto, isto é
um relato pessoal da vivência da performance e busquei transparecer
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a experiência o quanto foi possível, mas se o espectador capta pelo
menos uma parte disto foge da minha alçada e, provavelmente, de
qualquer trabalho de arte.
Dessa forma, é na criação de uma narrativa visual que narra um
diálogo interno que encontro instrumento para expressar visualmente
o fluxo de consciência. Além de estar na elaboração da história
a ser narrada, o pensamento em fluxo passa a ser representado
visualmente. Então considero que Video games é um trabalho de
autorrepresentação por ser uma representação do meu fluxo de
consciência, presente na imagem de forma alegórica.
Uma aproximação biográfica se dá ao utilizar elementos
que me são caros, como a caixa de joias. Nesse caso, o conceito
de autotextualidade se torna evidente, uma vez que a caixa é um
elemento que se duplica internamente, além de ser uma remissão a
trabalhos anteriores onde ela já foi utilizada. Essa caixa de joias
poderia ser percebida como um diálogo que eu teria comigo mesma?
Seria possível dizer que a caixa nos chama para uma conversa?
Diálogos internos que temos conosco; respostas e interações.
O trabalho Video games também remete a uma narrativa
em abismo. De certa forma, o próprio fluxo de consciência se dá
em abismo; é característica desse processo mental as infinitas
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Figura 10: Video games, primeira imagem da série fotográfica, 2018.
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Figura 11: Video games, segunda imagem da série fotográfica, 2018.
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Figura 12: Video games, terceira imagem da série fotográfica, 2018.
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Figura 13: Video games, quarta imagem da série fotográfica, 2018.
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Figura 14: Video games, quinta imagem da série fotográfica, 2018.
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ramificações

de

pensamentos.

Este

trabalho

estabelece

uma

aproximação e um diálogo com o trabalho da artista americana
Lynda Benglis, intitulado Now (1973), que se constitui em um vídeo
onde a artista interage com sua imagem (também em vídeo) sendo
reproduzida em um aparelho televisor (Figura 15). Em Now Benglis
está de perfil performando com um monitor. Neste monitor passa
um vídeo feito previamente pela própria artista executando as
mesmas ações, porém posicionada de forma invertida da direita para
a esquerda, de forma que ambos os perfis da artista, o real e o de
dentro do vídeo, encontram-se frente a frente. Rosalind Krauss em seu
artigo Vídeo: a estética do narcisismo22 cita esse trabalho de Benglis,
afirmando que os dois perfis da artista performam um acoplamento

22.
KRAUSS, R. Video: The Aesthetics of
Narcissism. October, v. 1, pp. 50-64, 1976.

autoerótico que, por ser uma regravação, torna-se o background para
uma outra geração da mesma atividade. A voz de Benglis é ouvida
dando o comando “Now!” ou perguntando “Is it now?”. Para Krauss,
fica claro que Benglis está usando a palavra now para sublinhar a
ambiguidade da referência temporal: realizamos-nos que não sabemos
se o som da voz está vindo do vídeo “ao vivo” ou do vídeo gravado
previamente. Também nos damos conta de que por causa da atitude
de regravar gerações passadas, todas as camadas de “now” estão
igualmente no presente. No trabalho Video games a sobreposição
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de camadas temporais também se estabelece; entretanto, são todas
percebidas ao mesmo tempo, indo além do paradoxo já conhecido
da fotografia e que motivou meus trabalhos anteriores – a percepção
da passagem do tempo em uma imagem congelada pela câmera
fotográfica.
Imagens em séries podem sugerir continuidade espaço-temporal
sugerindo uma história. Este trabalho se constitui em uma série
composta por cinco fotografias, que apresentam individualmente um
forte caráter narrativo. Ao serem colocadas lado a lado, a sugestão
Figura 15: Lynda Benglis, Now (frame
do vídeo), 11’45’’, 1973.			
Fonte: Parte do vídeo Now pode ser assistido
no website http://www.vdb.org/collection/
gallery/all/2081. Acesso em: 28 Ago 2019.

de sequência se estabelece propiciando ao espectador a fazer
conexões entre as imagens, ligando as unidades de ações narrativas
e construindo a história de forma linear. Entretanto, os elementos
que se repetem no tempo e no espaço, nas diversas camadas da
imagem, funcionam como o “now” de Benglis. Vemos as diferentes
“gerações” de caixas de joias ao mesmo tempo, estando igualmente no
presente, mas trazendo um movimento no tempo pela percepção das
diversas camadas temporais que compõem a imagem. Dessa forma é
possível inferir que o trabalho segue um curso linear pela sequência
fotográfica e ao mesmo tempo apresenta uma profundidade, como se
fosse possível entrar para dentro da parede onde as fotografias estão
dispostas, devido a essa sobreposição e interação entre os diversos

68

tempos presentes nas imagens. Esse paradoxo será aprofundado no
terceiro capítulo desta dissertação.

1.5.3 Em abismo

Os experimentos artísticos realizados até então buscaram
responder os questionamentos que foram surgindo no decorrer da
pesquisa em relação ao processo de criação e ao conceito do fluxo
de consciência como método. Entretanto, a partir dos trabalhos e
imagens criadas, novas percepções surgiram: a autorreferencialidade
como representação do monólogo interno nas imagens, as narrativas
em abismo que este processo resulta, assim como os arquivos que
são construídos pelo processo de criação dessas imagens dentro de
imagens instigaram-me a pensar o trabalho como metalinguagem.
Me propus experimentar a variação de mídia e técnica da mesma
representação. Partindo do trabalho Pequeno Atlas de 21 sentimentos
em execução montado, com as fotografias dos sentimentos em
movimentos postas lado a lado, em conjunto, passei a estudalas. Selecionei algumas das imagens por questão de viabilidade e
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escolhi pintar em telas de 20 x 15 cm. Os tons de cinza presentes
nas fotografias e os borrões passaram para o meio pictórico sendo
mais manchas do que rastro de movimento. Mais matéria do que
desmaterialização. Eu insistia numa perfeição fiel à fotografia que
minha falta de experiência com a técnica não permitia. A decisão foi
pintar seis telas para ver que rumo o trabalho tomava e em que se
desdobraria.
Este trabalho ficou parado por certo tempo, até que, com o ir e
vir da pesquisa e o devido distanciamento, percebi que esta espécie de
intertextualidade tornou-se de maior relevância para esta dissertação.
A experiência de pintar inicialmente surgiu mais como uma vontade
de explorar novas técnicas e formas de representação do que para
responder algum questionamento que a pesquisa instigava. Mas, com
o decorrer deste estudo, posso afirmar que estes questionamentos
participaram da percepção e da construção do pensamento do projeto
como um todo, principalmente no que tange a autorreferencialidade.
Este trabalho dialoga com a capacidade de expressão através de
diferentes mídias e do desdobramento comunicativo que atravessa os
conceitos do trabalho. O fluxo de consciência que instigou a criação
da imagem fotográfica participa de um processo de sequência para a
concepção da imagem pictórica e articulação entre esses dois meios.
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Obviamente que não se trata de dois sistemas semióticos distintos,
mas é o início de um pensamento reflexivo da conversa entre meios
diferentes de expressão artística visual que possibilitaram um
aprofundamento na investigação do diálogo entre obras do campo das
artes visuais e do campo literário em nível estrutural.
Dessa

maneira

percebo

e

interrogo

as

possibilidades

de

referência que o trabalho de pintura faz ao trabalho em fotografia, e
vice-versa, sendo que são imagens que se apresentam tão idênticas
entre si quanto consegui realizar. Para aumentar a tensão entre
as representações, disponho lado a lado a fotografia e sua pintura
referente e as fotografo, sendo o trabalho a composição desses três
elementos: fotografia original, sua pintura de referência e a fotografia
desses dois componentes. O abismo de referencialidade se amplia
(Figura 16).
A fotografia que traz esse corpo etéreo e transparente colocada
junto a pintura realizada a partir de uma prática artística mais plástica,
onde a matéria se faz mais presente, ao mesmo tempo em que
representam o mesmo objeto, ou pelo menos a segunda representa
(ou faz referência) a primeira, existe essa oposição material. Somado
a isso existe um terceiro elemento que é a representação dessa
dualidade. O trabalho consiste em representações múltiplas em
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diversos níveis e apresenta diversas camadas de referencialidade, mas
seu referente original, o corpo, não está presente. A referência ao
objeto original se faz de forma mental e imaginária.
Outro ponto relevante no que diz respeito ao processo de
criação das imagens é a ação que as realiza. Na fotografia, trata-se
de foto-performance, a organização do lugar, a preparação da câmera
e o movimento em fluxo como já foi apresentado anteriormente.
A maior parte da ação que cria o trabalho está presente na imagem.
Na pintura correspondente, o movimento está na pincelada. Ao
invés de montar o tripé para a câmera e ajustar seus parâmetros,
monto o cavalete, abro as janelas e preparo o material plástico a ser
trabalhado: tela de algodão devidamente preparada com gesso, óleo
de linhaça e solvente, tinta a base de óleo preta e branca. A imagem
já foi idealizada previamente pela ação da foto-performance, agora a
ação que origina o trabalho em pintura se encontra no ato de pintar,
do percurso do pincel sobre a tela e de um trabalho muito mais longo
que proporcionou a observação do movimento previamente executado
de forma mais atenta e minuciosa. Para o meio fotográfico experiencio
o movimento; para o meio pictórico, o analiso. O fluxo de consciência
ou um gesto mais automático pode estar presente na forma como
as pinceladas são executadas e as direções que tomam. E assim
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Figura 16: Em abismo, fotografia
e pintura, 2019.
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os borrões da fotografia se transformam em manchas, em presença
material.

1.5.4 Copyright

A presença do meu corpo nas imagens que vim elaborando está
diretamente ligada ao processo de criação e ao método desenvolvido.
A presença física da minha figura, de certa forma uma constante nos
trabalhos, passou a questionar sua própria existência em relação a sua
função. O corpo presente na imagem servia como expressão ou meio
narrativo? Qual é a mídia nestes casos? A fotografia? A performance? O
corpo? Ou outra coisa que pode ser plástica, como o espaço-tempo?
Partindo

destes

questionamentos

me

lancei

para

um

experimento onde o corpo é o suporte do trabalho. Em Copyright faço
uma releitura do trabalho Marca Registrada (1975) da artista brasileira
Letícia Parente (1930 – 1991). Também utilizando o recurso do vídeo,
uso a planta do pé como suporte para o bordado. Escrevo, também em
inglês, a frase Made to feel pain (Feita para sentir dor), alusão, mas
não se encerrando somente nisto, ao trabalho de Parente em que ela
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escreve na sola de seu pé com linha e agulha Made in Brasil.
Pioneiros

da

videoarte

no

Brasil,

Letícia

Parente,

Anna

Bella Geiger, Helio Oiticica, Sonia Andrade, entre outros artistas
que trabalhavam na década de 1960 e 1970, possuíam recursos
tecnológicos mínimos, e produziam seus vídeos apenas com uma
câmera na mão. Como os artistas não usufruíam de equipamentos
de edição, o processo era feito já diretamente na câmera durante a
gravação ou as cenas deveriam ser concebidas em planos contínuos
e em tempo real para que não fosse preciso editar, como o caso do
vídeo Marca Registrada.
Marca Registrada

(Figuras

17) faz referência à primeira

geração da produção videográfica brasileira e lança mão de cortes e
enquadramentos que focam em detalhes (o pé da artista), tendo a ação
performática como narrativa. A maior parte da narrativa se desenrola
sobre a superfície da sola do pé e o corpo inteiro de Letícia não requer
apresentação. A compreensão do que será narrado nesta obra de
Parente se dá ao apresentar os elementos que são a mão, a sola do
pé da artista e os materiais tradicionalmente utilizados para bordar –
linha e agulha. A ação é fechada e a cena é restrita ao enquadramento
criando uma aproximação do espectador com o ato de bordar e marcar
o corpo de forma intimista.
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Relacionado a esta intimidade e expressão escrita, escolho
explorar o meio “superfície corporal” trazendo a palavra para o
trabalho de artes visuais. A relação com o campo literário se estreita
e a narrativa se constrói de forma visual ao assistir o processo de
bordado e de escrita e ao ler a frase e contextualizar seu significado à
ação.
Aqui, se torna impossível separar a experiência fenomenológica
do processo de criação. Julgo que a experiência que vivo ao realizar
meus experimentos artísticos, que invariavelmente necessitam de
uma performance ou ação, participam da construção destes e, para
mim, essa experiência está presente no trabalho final. Essa é uma
percepção particular que tenho do meu processo criativo e, suponho,
que o espectador possa imaginar ou não a existência dessa peça
na constituição do trabalho. Entretanto, em relação a este objeto
artístico em particular, o processo de costura da pele é uma ação que
possibilita uma maior aproximação do espectador. Muitas crianças (e
adultos também, creio) já costuraram a epiderme da palma da mão ou
dos pés num momento de curiosidade. Muitas vezes já perfuramos a
pele e sabemos a sensação que causa. Ao mostrar este trabalho para
pessoas próximas, muitas delas relataram arrepios ou abortaram a

Figura 17:Letícia Parente, Marca
Registrada (frames de vídeo), 1975.
Fonte: O Vídeo de Letícia Parente
pode ser assistido em: https://www.
youtube.com/watch?v=I0d3VkAmDvs.
Acesso em: 15 Ago 2019.

visualização do vídeo até o fim por sentirem uma sensação repulsiva.
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Isto se dá devido à característica humana de empatia, ou seja, de se
colocar no lugar do próximo. Estas pessoas imaginam a sensação
física e psicológica da minha experiência durante a performance.
Embora

não

possa

afirmar

que

isso

aconteça

com

todos

os

observadores deste trabalho, arrisco dizer que a experiência vivida
durante a ação performática é extrapolada ou, no mínimo, mais
facilmente percebida.
Como a narrativa visual e literária é construída no decorrer
do tempo interior ao objeto artístico, existe um processo de
construção dessas narrativas que é o trabalho em si. Assim, pondero
a possibilidade desse ser um trabalho processual, em que o processo
e o objeto de arte se sobrepõem, uma vez que este remete ao seu
processo de criação, surgindo o neologismo metapoiesis. Muito mais
pelas diversas camadas narrativas que são construídas dentro desse
tempo interno ao trabalho do que pelo tempo – e processo – que a
performance naturalmente depende para se desenvolver. O trabalho
é o processo de escrita da frase em questão e como observador se
espera terminar o bordado para compreensão da narrativa textual. Ao
mesmo tempo em que se percebe uma ação performática, o trabalho
só se completa com o entendimento do texto bordado acabado.
Temos o processo performático como objeto artístico, em processo
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e produto final simultaneamente – cada frame é processo e produto
final.
A frase Made to feel pain surge após um texto, escrito em fluxo,
relacionado ao trabalho de Letícia. A referência à Marca Registrada é
óbvia, entretanto, em meu trabalho minha intenção é antes narrativa,
autorrepresentacional e processual do que criar uma arte política.
Em Copyright (Figura 18), o corpo que está ali afirma ter sido feito
para sentir dor e remete diretamente ao processo. A dor de perfurar
a pele, a dor que a expressão pode causar. Evidente que sentimos
o processo de dor e de automutilação presente na obra de Letícia
Parente, entretanto as questões políticas por trás de Marca Registrada
não existem no meu trabalho. Em Copyright, a autorrepresentação se
dá através da mensagem. Impossível separar o autobiográfico porque
a dor do processo de criação é evidente, ou seja, o corpo que está ali
realmente sente a dor – pain – e está afirmando isso. Seja esta dor
física ou mental que existe no processo de criação e fora dele. Como
artista e como ser humano.
Por outro lado uma aproximação com o trabalho de Letícia
Parente ocorre, no sentido conceitual, uma vez que o contexto político
do Brasil no século XXI nunca esteve tão semelhante ao contexto do
país nos anos 1970. Demonstrar que, apesar de viver sob um regime
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de ditadura militar, a arte brasileira continuava sendo realizada é uma
atitude política dos artistas da época que não devemos nos esquecer
nos tempos de hoje. Percebo que retomar este trabalho de Letícia
Parente foi, também, uma forma inconsciente de relacionar minhas
insatisfações – e dores – com a situação político-social em que vivemos
atualmente. O trabalho possibilita-nos de fazer uma relação entre a
frase escrita por Letícia Parente Made in Brasil com Made to feel pain.
Estabelece-se uma relação entre as palavras “Brasil” e “feel pain”,
levando a nos conectar com a situação social e política do país na
atualidade. Não só a dor do processo de criação, física ou psicológica,
que está em questão. Perceber a fragilidade do sistema em que
vivemos, assim como da segurança de nossos direitos e liberdade
de expressão artística, me faz perceber como estamos suscetíveis a
sermos golpeados quando pensávamos que tamanho retrocesso não
seria mais possível. Estamos, enquanto pessoas e enquanto sociedade,
sempre na iminência de sermos negativamente surpreendidos, de
sofrer, de sentir dor.

Figura 18: Frames do video Copyright,2019.
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CAPÍTULO 2: A NARRATIVA VISUAL COMO
AUTORREPRESENTAÇÃO

2.1 Artes Irmãs

Uma forma de iniciarmos o pensamento sobre como as artes
irmãs – artes visuais e literatura – se relacionam é lançarmos a questão
“O que é arte?”. Não no sentido de questionar o que o sistema das
artes considera como obra, mas em relação à sua poiesis. Étienne
Souriau explica a arte como um conjunto de atividades instauradoras,
mas
“[...] se trata menos dessas ações no que têm de executivo e
prático do que do espírito que as anima, isto é, exatamente
das razões de todos os atos pelas quais se produz esta anáfora
– esse erguimento progressivo de um ser, desde o nada até a
existência plena”23.

Através desse pensamento Souriau se aproxima das ideias de

23.
SOURIAU, Étienne, A Correspondência
das Artes: Elementos de Estética Comparada,
1983, p.35.

Paul Valèry quando este afirma, em sua aula inaugural do curso de

24.
VALÈRY, Paul. Primeira aula do curso
de poética, 1999, p.181.

Poética no Collège de France, em 1937, que o fazer artístico, o poïein,
resulta no que ele chama de obras do espírito24. Para Souriau o espírito
é algo que anima as ações instauradoras e nele se constituem as
razões pelas quais o trabalho de arte surge, nesse sentido me parece
estar muito próximo do espírito de Valèry, que reside dentro do
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artista, o criador da obra. Assim, a origem da necessidade criadora é
a mesma, independente do tipo de arte que foi gerada. A necessidade
de expressão e a motivação que existe no artista independe do meio
a ser utilizado. Nesse ponto podemos considerar que é onde os
diferentes processos artísticos de diferentes mídias se encontram. Ou
melhor, os diferentes processos têm início num ponto comum e de
forma análoga.
Entretanto, a diferença dos códigos existentes nesses meios,
como, por exemplo, letras e símbolos nas artes literárias e linhas,
massas e cores nas artes plásticas, colocam imposições e limites
processuais na expressão da ideia artística. Para o artista atingir
a finalidade artística de seu trabalho, Paul Valèry afirma que o
interesse pelo ato de criação em si compreende-se pela percepção
que tem a respeito da criação poética, considerando-a como um ato
provocado pela tentativa de desvelar o espírito por meio do domínio
25.
1990.

VALÈRY, Paul. La invención estética,

da linguagem25. Domínio este que intuitivamente procurei desenvolver
quando ainda estava iniciando o percurso de investigação do meu
processo criativo. De acordo com a arte e o meio que se opta ou
tem mais afinidade, o artista desenvolve mecanismos e percepções
para expressar o conteúdo artístico da forma que lhe convém. Ao
expressar uma paisagem o poeta irá colocar em palavras os detalhes
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do que vê; que ali existe uma pedra do lado esquerdo de uma árvore
alta, com folhas miúdas. O pintor irá pintar tal paisagem usando
tinta sobre um suporte. O conteúdo expressivo e a necessidade do
espírito são as mesmas, o que muda são os códigos. Ao decidir criar
imagens fotográficas que representam a passagem do tempo ou o
movimento foi necessário certo domínio da linguagem para que eu
pudesse executar o trabalho artístico de forma que o resultado fosse
satisfatório para mim. Além disso, esse foi o início do processo que
me trouxe até este capítulo em que busco especular a possibilidade
equivalente, ou não, de mímesis de qualquer coisa que se queira
representar tanto nas artes literárias quanto nas artes visuais. Chamo
a atenção que falo da possibilidade de representação satisfatória
para o artista e que não há obrigatoriedade do espectador perceber
exatamente e completamente a intenção de quem criou a obra.
Existem registros de pensamentos acerca da aproximação
das artes irmãs que datam

da Antiguidade, como, por exemplo, o

aforismo de Simônides de que “a pintura é poesia muda, e a poesia,
pintura que fala”26. Ou ainda a famosa afirmação Ut pictura poiesis
– Poesia é como pintura – de Horácio escrita em Arte Poética27, que
rendeu no período do renascimento aproximações muitas vezes

26.
Simônides de Céos nascido em 556
a.C. e morto em 448 a.C. Grande poeta lírico
Grego. WIKIPÉDIA, c2019.
27.
HORÁCIO, Arte Poética,1984,
apud GONÇALVES, 1994, p.26.

p.108,

forçadas entre poesia e artes plásticas através de interpretações
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errôneas e descontextualizadas da obra feita provavelmente entre
14 a.C. e 13 a.C28. Parece que de fato a arte estava sendo vista
28.
GONÇALVES, José
Revisitado, 1994, p.26.
29.

Ibidem, p.25.

Aguinaldo.

Laokoon

como possuindo uma única raíz desde a antiguidade, tendo este
pensamento retomado com maior fôlego posteriormente. Na Idade
Média foi dada certa importância às artes verbais e no período do
Renascimento buscou-se colocar as artes visuais em posição de
igualdade, como membros de uma categoria geral29. Isso fazia parte
de um “plano” de conferir hegemonia ao conteúdo filosófico das
artes visuais e direcionamento para a natureza predominantemente
mental do ato da apreciação, o que direcionava para uma tendência
racionalista e intelectual que se estabeleceria nos anos seguintes,
aproximando as artes das ciências. As discussões teóricas nesse
contexto se baseavam nas várias interpretações de Poética de
Aristóteles e dos conceitos de mímesis que orientaram o pensamento
clássico.
A partir do final do século XVII surgiu a necessidade de uma
maior definição das artes e uma sistematização lógica dos vários
gêneros artísticos. A comparação entre as artes passou a estar
presente nos estudos e, segundo Gonçalves, paradoxalmente pelo
mesmo motivo anteriormente apontado: “foi o período em que mais
se acentuou não só a necessidade de definição da arte, mas também
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a necessidade de sua valorização frente às ciências humanas e
experimentais”30. Surge então a necessidade de traçar paralelo entre
as artes e, aparentemente, pontuar suas diferenças e limites fazia
parte dos argumentos. Nesse contexto (e em meio a uma disputa
teórica com Johann Joachim Winckelmann) Gotthold Ephraim Lessing
publica em 1766 Laokoon ou Sobre os Limites da Pintura e da Poesia,
texto de grande contundência crítica e argumentativa que influenciou
estudiosos da época e continua a inspirar e influenciar artistas e
pesquisadores dos tempos atuais.

30.

Ibidem, p.25.

31.

Ibidem, p.27.

32.
BURWICK,
Frederick,
Introdução
do
volume 20, número 2 de Poetics Today, 1999,
p.147.

Em sua obra, Lessing aborda as questões de como a dor é
representada na arte através de, principalmente, uma análise da
escultura Laoconte. Também, conforme mencionado anteriormente,
busca limitar as artes irmãs e definir suas especificidades, nomeando
as artes plásticas como artes do espaço e a poesia como artes do
tempo. Além disso, Lessing assinala, influenciado por Jean-Baptiste
Du Bos, a diferença entre os signos naturais, próprios das imitações
“reais” e signos artificiais, relacionados às imitações poéticas31,32. Em
outras palavras, naturais são os signos já existentes na natureza que
as artes visuais utilizam para suas composições. Signos artificiais são
os criados pelo homem como forma de representar algo existente na
natureza.
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A obra de Lessing tão debatida, e, na contemporaneidade,
tão controversa, parece apresentar tantos pontos de vistas que
continua fornecendo material para análises teóricas e práticas na
sua diversidade. É uma obra ampla e não me proponho analisá-la
neste momento, mas existem dois pontos que são importantes para
este trabalhado. O primeiro, como já explicado e base de tudo, é a
questão da espacialidade e temporalidade na obra de arte. Pelo menos
desde o início do século XX Souriau já nos elucida a questão do tempo
numa obra de artes plásticas33. A segunda questão, e mais relevante
33.
SOURIAU,
Étienne,
Plastic Arts, 1949.
34.
KRIEGER,
1999, p. 148.

1992,

p.44

Time

and

the

para este capítulo, se trata da especificidade semiótica das artes.
Murray Krieger faz uma análise dos sistemas semióticos trabalhados

apud

BURWICK,

por Lessing em Laokoon e demonstra que, apesar da discriminação
entre sinais naturais e artificiais, Lessing esforçou-se para trabalhar
seu argumento nos dois sentidos. O filósofo alemão manteve os dois
sistemas semióticos separados no intuito de refutar a tradição ut
pictura poiesis, no entanto, reintroduziu o efeito dos sinais naturais
como consequência dos sinais artificiais quando transformados pelo
poeta, que tem a capacidade de despertar-nos concepções tão vívidas
e de forma tão rápida que se aproxima muito da experiência de
visualizar o objeto material a que o poeta se refere34. Nesse sentido
podemos entender que ambos sinais, naturais e artificiais, podem
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“performar” como sinais naturais.
Em Laokoon, Lessing não dá uma resolução final à questão da
diferença da representação entre as artes poéticas e visuais. Ele lança
mão de questionamentos semióticos e na diferença dos sistemas
utilizados, mas, mais uma vez, a forma como é idealizada no artista
e como chega ao espectador são pontos a serem considerados. Um
dos trabalhos mais importantes que tange estas questões é a obra
conceitual de Joseph Kosuth One and Three Chairs (1965). Por meio
de sistemas semióticos diferentes, Kosuth apresenta e representa
o mesmo objeto, uma cadeira, de três formas diferentes (Figura
19). Primeiramente, no sentido da leitura ocidental da esquerda
para a direita, nos apresenta uma fotografia de uma cadeira, que
é considerada como signo natural, segundo Lessing (e de forma
anacrônica), por ser uma representação lançando mão do mesmo
sistema semiótico do objeto material, existente na “natureza”; em

Figura 19: Joseph Kosuth, One and Three
Chairs, instalação, 1965.
Fonte:
https://www.moma.org/learn/moma_learning/
joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965/.
Disponével: 18 ago. 2019.

seguida o objeto propriamente dito em seu signo natural. E por
fim, apresenta a palavra cadeira seguida por seu significado por
escrito, representando a cadeira através de signos artificiais. Como
espectadora, ao visualizar essa obra com as três cadeiras uma ao
lado da outra, percebo que estou vendo três coisas diferentes em sua
estrutura material, entretanto com o mesmo significado. Uma e três
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cadeiras.
Dessa forma, como no trabalho de Kosuth, se o artista tem
a intenção de representar algo do mundo, independente do sistema
semiótico utilizado – signos naturais ou artificiais –, contando com
a imaginação do espectador teremos um efeito de criação muito
semelhante. Isso levando em consideração que o espectador é, como
Paul Valèry afirma, quem finaliza a criação da obra35. Ou ainda Barthes,
vendo por outro ângulo, sustenta que tudo, desde objetos a práticas,
35.
VALÈRY, Paul,
Marinho, 1999, p.168.

Acerca

do

Cemitério

36.
BARTHES, Roland. The Rhetoric of the
Image, 1976, p.32 – 51.

pode ser estudado como texto e que através da semiologia podemos
entender as culturas e práticas sociais e suas relativas expressões em
imagens36.
A criação mental da imagem e associação do signo artificial
com seu referente é de grande relevância para a proposta de lançar
mão de teorias do campo literário para análise de obras de artes
visuais. Entretanto, este processo é realizado por mim, criadora dos
trabalhos de artes visuais aqui apresentados, sendo possível realizar
antes uma abordagem mais voltada para o processo do que para o
trabalho finalizado. Ao analisarmos o processo de criação que origina
minha produção poética, no capítulo anterior foram explicados os
conceitos que compõe o método de criação e que compõe a operação
instauradora do processo. Fluxo de consciência como método,
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autorrepresentação como resultado e uma determinada temporalidade
que acaba por integrar e costurar essa rede de criação37. Uma
vez que o fluxo de consciência promove o conteúdo narrativo
das imagens produzidas e que, então, nestas imagens há caráter
narrativo e a temporalidade é relevante, me parece óbvia a existência
do borramento de fronteiras entre os campos das artes visuais e da
literatura. Dessa forma, proponho nesta dissertação, tendo buscado

37.
Redes de criação é o termo utilizado
por Cecília Almeida Salles, em seu livro
Redes da criação, para designar a “(...)
criação como rede de conexões, cuja densidade
está estreitamente ligada à multiplicidade
das relações que a mantém. No caso do
processo de construção de uma obra, podemos
falar que, ao longo desse percurso, a rede
ganha
complexidade
à
medida
que
novas
relações vão sendo estabelecidas.” (SALLES,
2006, p.17).

uma aproximação entre as artes irmãs, a possibilidade de abordar
teoricamente meus trabalhos visuais, assim como de artistas de
referência, a partir de teorias oriundas das artes literárias.
Na

minha

produção

artística

vejo

a

autorrepresentação

diretamente vinculada à narrativa. As narrativas visuais que crio em
meus trabalhos são a forma que a autorrepresentação é construída
e expressa artisticamente. Em decorrência do método de criação,
diversos elementos autobiográficos vêm à superfície e acabam
por influenciar na elaboração das histórias que serão narradas nos
trabalhos. Estes elementos podem ser negados, distorcidos, aceitos,
mudados, reescritos, mas estão na fundação em cima da qual se
desenvolve a narrativa. Esse processo permite que eu escolha a forma
que vou contar a história baseada na minha vida e, dessa forma,
representar a mim mesma no trabalho.
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Participar da imagem através da performance e experienciar a
“história” que estou de certa forma contando, faz de mim protagonista
e narradora das narrativas visuais criadas. Nesse protagonismo
juntamente com o papel de narrar, além da vivência do ato criativo,
vejo o estabelecimento da autorrepresentação. Então, procurarei
relacionar a questão da voz narrativa com a autoria e com o
personagem protagonista como autorrepresentação.

2.2 A autorrepresentação como automímesis

A autorrepresentação na arte está intimamente ligada ao
conceito de representação. Etimologicamente, autorrepresentação é o
ato de representar a si próprio.
Bastante presente nos estudos de estética do século XX, desde
a Grécia antiga a representação se estabeleceu como preocupação
no campo das artes e da filosofia principalmente pelo conceito
38.
LEGARDE,
2010, p.59.

1937

p.425

apud

WANNER,

de mímesis, introduzido por Platão, e de simulacro. A palavra
representação, segundo Legarde38, tem origem latina, repraesentare,
“tornar-se presente ou manifesto; ou apresentar novamente” e,
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conforme Pitkin39, este termo abrange o significado de imagem, figura
ou pintura a partir do século XV. Antes disso, seu uso era praticamente

39.

PITKIN, 1967 apud WANNER,2010, p.59.

restrito a objetos inanimados e relacionado a literalmente tornar estes
objetos presentes. Por mais que os gregos pudessem ter contato com
a cultura latina, o conceito de representação ligado à arte não existia.
As bases epistemológicas da representação na arte se relacionam com
os conceitos de mímesis dos filósofos gregos, principalmente segundo
a visão aristotélica.
No livro X de A República, Platão afirma que todas as formas
artísticas são mímesis e, portanto, não são verdadeiras. São imitações
do eidos captadas pelos sentidos, mas não apresentam a real essência
das coisas. A verdade só existiria no mundo das ideias, sendo então,
para Platão, a arte uma cópia da cópia. Por mais depreciativo que o
ponto de vista de Platão em relação à arte possa parecer, o filósofo
não negou à arte a magia e a competência a ela relacionada. O que
Platão acaba por negar é a possibilidade de caracterizar a arte como
autônoma, como afirma Reale: “Em suma, Platão não negou o poder da
arte, mas negou que a arte devesse valer unicamente por si mesma: ou
a arte serve ao verdadeiro ou serve ao falso e tertium non datur40”41.
Nesse sentido pode-se sugerir que Platão fazia uma relação entre o
objeto artístico criado, o simulacro do que seria o verdadeiro, com

40.
Tertium
non
datur:
não
há
uma
terceira via, ou possibilidade. (tradução
livre)
41.
REALE, Giovanni Platão: História da
filosofia grega e romana vol. III, 2007, p.
174.
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este verdadeiro – ou sua negação, o falso – configurando-se no que
hoje em dia relacionamos com a imagem e seu referente.
Aristóteles, discípulo de Platão, em Poética também considera
que as “belas artes” apresentam a característica de mímesis por imitar
a natureza e recriá-la sob alguns aspectos. Dessa forma, segundo
Wanner “Mimese, portanto, é uma imitação bem-sucedida do mundo
natural, o que desloca seu conceito do sentido de cópia para o de
42.
WANNER, Maria Celeste de Almeida,
Paisagens Sígnicas: Uma reflexão sobre as
artes visuais contemporânea, 2010, p. 56.

representação, esta última entendida não como reprodução, mas como
apresentação de algo como se fosse real.”42
Representar a forma que nos vemos e o que entendemos que
nos constitui ou, ainda, representar como gostaríamos de ser vistos,
está de acordo com a apresentação de algo como se fosse real. A
realidade do que se deseja apresentar acerca de si se estabelece
no momento que nasce este desejo.

Nesse sentido representar a si

mesmo em um trabalho artístico pode ocorrer desde a sua origem
conceitual até o objeto final.
Meu trabalho apresenta diversas camadas processuais (em que
parto de questões pessoais) e implicam numa forma de representação.
Partir do princípio que as imagens surgem como resultado de um
método de criação baseado no meu próprio fluxo de consciência
implica no caráter autobiográfico dos trabalhos. A escolha pela
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foto-performance e a presença do meu corpo ou representação da
minha figura não é mero acaso. Método e técnica se retroalimentam
nesse processo: de um lado, a criação dos trabalhos tem como base
meu fluxo de consciência (método) e isso me leva diretamente à
escolha pela performance e uma necessidade que meu corpo esteja
presente na ação (técnica); por outro lado, neste trabalho, a ação e
desenvolvimento das imagens (técnica) requer um conteúdo íntimo
(através do método) para sua execução. Estabelece-se uma espécie de
codependência entre metodologia e processo técnico e é nessa relação
que surge a autorrepresentação.
Como

se

pode

perceber

pela

narração

do

histórico

e

breve trajeto desta produção, as demandas iniciais de pesquisa
estavam pautadas nas questões espaço-temporal da imagem. A
autorrepresentação não se encontrava entre os objetivos. Ela surge,
para mim, através da incursão nas narrativas não lineares que o fluxo
de consciência proporciona. Também imagino que para o espectador
a autorrepresentação poderia estar presente de forma mais clara e
evidente nos primeiros trabalhos, mas para mim ela toma forma e se
estabelece de maneira mais consistente quando associo o conteúdo
narrativo que gera as imagens com questões íntimas promovidas pelo
método do fluxo de consciência desenvolvido.
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2.3 Acerca das narrativas

Decorrente da forma como emprego métodos e conceitos da
literatura em meu processo de criação, meu trabalho visual geralmente
tem para mim um forte caráter narrativo. São narrativas visuais, uma
vez que, como Roland Barthes em Introdução à Análise Estrutural
da Narrativa afirma, entre os diversos veículos da narrativa estão a
43.
BARTHES, Roland, Introduction to the
Structural Analysis of Narrative, 1977, p.
79.

linguagem articulada, escrita ou falada, imagens, congeladas ou em
movimento, gestos e uma possível mistura desses meios43. A narrativa
está presente na imagem fotográfica, no movimento performado, na
identificação de uma ação ou circunstância ocorrendo em algum lugar
do tempo e espaço.
Entretanto, por mais que instintivamente sejamos capazes de
perceber que “algo acontece no interior da imagem”, que algo levou a
situação até aquele ponto e que depois ela teria um prosseguimento,
considero importante entendermos o que é, conceitualmente, uma
narrativa e do que ela se constitui.
Existem diversos caminhos teóricos que podemos tomar e
escolher para conceituar narrativa. Então, propõe-se aqui compreender
o seu significado etimológico. Narrar deriva do latim narrare, que
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também se relaciona com narração que significa a ação de narrar, de
tornar conhecido. Aqui podemos ressaltar a relevância da narrativa
visual num trabalho que se apresenta como autorrepresentação.
Levando em consideração que a autorrepresentação é o ato de
se representar da forma que gostaria de ser visto, ou demonstrar
determinada característica ou história pessoal do artista, a narrativa na
autorrepresentação participa dessa expressão, isto é, é por meio dela
que se torna conhecido o que quer que seja representado.
Em Vocabulaire d’Esthétique, Souriau define a exposição de uma
sequência de eventos como récit44, sendo pertinente para a literatura.
Entretanto, Souriau no apresenta récit como algo “que não se pode
designar francamente nem como romance, nem como narração de
fatos reais. É um gênero que joga, em suma, com a ambiguidade de
seu estatuto, na fronteira do testemunho e da ficção” . A narrativa
45

44.
Podendo ser traduzido por história
ou narrativa, dei preferência por manter a
palavra original uma vez que a tradução não
parece abranger todos os significados da
palavra em francês.
45.
SOURIAU,
2003, p. 110.

1990,

p.

1207

apud

GOMES,

vinculada à autorrepresentação e à autobiografia, inclusive, pode ser
definida dessa forma. Gomes pontua que essa definição de Souriau
para narrativa se aproxima bastante do “universo das manifestações
plásticas” , uma vez que a arte contemporânea se vale de uma espécie
46

46.
GOMES, Paulo, Comentários: Alterações
e derives da narrativa numa poética visual,
2003, p. 110.

de jogo e pacto autobiográfico com o espectador, como nas obras
de Sophie Calle e Tracey Emin. Ambas artistas lançam mão de suas
autobiografias para realizar obras, como Douleur Exquise (1999/2000)
97

de Calle e Everyone I Have Ever Slept With 1963 – 1995 ou The Tent
(1995) de Emin. Esses trabalhos funcionam como uma narração de
eventos ocorridos em suas vidas – Calle nos conta como ocorreu o
rompimento de seu relacionamento amoroso (Figura 20) e Emin nos
expõe os nomes das 102 pessoas com que ela dormiu desde seu
nascimento até o ano de 1995 (Figura 21).
Existem muitas formas de se abordar um texto narrativo, sendo
Figura 20: Sophie Calle, January 25, 1985, 2
a.m., room 261, Imperial Hotel – Exquisite
Pain (Douleur Exquise), New Delhi, 1984-1999.
Fonte: http://art14b.blogspot.com.br/2009/11/
exquisitely-painful.html. Acesso em: 29 Jul.
2019.

uma delas pelo viés da narratologia. Este campo, como se pode
deduzir da própria palavra narratologia, estuda as narrativas. Tzvetan
Todorov cunhou o termo francês narratologie em seu livro Grammaire
du “De’came’ron”, de 1969, no intuito de fazer um paralelo com áreas

47.
PHELAN,
2015, p.183.

2005

apud

AMERIAN

&

JOFI,

da ciências como biologia e sociologia, sugerindo a narratologia como
a ciência da narrativa47. Trata-se da disciplina que estuda as estruturas
que compõe a narrativa, ou ainda, suas características formais. A
narratologia examina o que todas as narrativas têm em comum – e
aqui está nosso interesse ao borrar as fronteiras entre as artes irmãs e
abraçar a afirmação de Barthes de que tudo pode ser lido como texto,
desde palavras até imagens - e também o que as narrativas podem
ter de diferente, assemelhando-se a uma espécie de gramática das
narrativas.
De forma bastante resumida, em todas as narrativas estão
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presentes alguns elementos, sendo eles: narração, focalização e
situação narrativa; ação, análise da história e tellability; e, por fim,
tempo verbal, tempo (em si) e modos narrativos . Em outras palavras,
48

temos a figura do narrador, a ação, ou ações, e os diferentes pontos

48.
JAHN, Manfred, Narratology: A Guide
to the Theory of Narrative, 2017. Disponível
em: http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm.
Acesso em: 1 Ago 2019.

de vista pela qual esta ação é percebida. Isto tudo constitui uma
situação narrativa. A narrativa apresenta uma história, que vale ou
não a pena ser contada (tem algum ensinamento ou moral). As ações
se dão com o passar do tempo e a narrativa lança mão de tempos
verbais para a contextualização temporal. Como podemos identificar
estes elementos numa obra de artes visuais? A história se apresenta de
forma mais subjetiva, a depender da imagem em questão. Geralmente
identificamos o narrador como o autor da obra e discutirei isto mais
especificamente no próximo subcapítulo. Percebemos a ação e os
personagens através das imagens e o passar do tempo com repetições
de elementos, sequencia de imagens, entre outros elementos que nos
causam a sensação de movimento no tempo, como se existisse um
tempo interior à imagem ou obra.
Em Pequeno Atlas de 21 Sentimentos em Execução o movimento
que é capturado pela câmera nos informa a passagem do tempo e a
presença da ação, sendo que identificamos a “história” através da
ressignificação texto-imagem que o trabalho nos instiga a realizar,

Figura 21: Tracey Emin, Everyone I Have
Ever Slept With 1963 – 1995, 1995.
Fonte: https://www.artimage.org.uk/4895/
tracey-emin/everyone-i-have-ever-sleptwith-1963-1995--1995. Acesso em: 5 Ago. 2019.
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uma vez que ao ler o texto com o nome do sentimento em questão
juntamente com a imagem, identificamos que a ação presente na
fotografia está relacionada ao texto, ou seja, ao sentimento. Dessa
forma temos uma pista da história que está sendo contada. O título
do trabalho participa desse processo também, já que “sentimentos em
execução” não existem (sentimentos são sentidos, não executados),
temos uma ideia de ação vinculada ao sentimento. Além disso,
o trabalho é apresentado na forma de livro de artista e o “leitor” ao
folhear as páginas recebe as informações dos 21 sentimentos sendo
executado um após o outro, proporcionando um movimento no tempo
e a construção da ideia do trabalho como uma sequência de ações.
A interação das duas figuras em Video games indica a ação e
orienta a situação narrativa: temos, à primeira vista, dois personagens,
interagindo, sendo que os elementos jogam o espectador para,
pelo menos, três pontos de vista (focalização): o do narrador, que
seria a percepção da imagem como um todo e a forma que eu como
narradora apresento a história; e os pontos de vistas de cada figura
que compõem a imagem. Além dessas informações, pela percepção de
que a narrativa se dá acerca da mesma pessoa e de que, então, existe
somente um personagem em cena, a interação desloca-se de uma
perspectiva espacial para uma perspectiva temporal. Apesar de uma
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pessoa não poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, ela pode
estar nestes dois locais em tempos diferentes. Existe, dessa forma,
uma ação no tempo, entretanto ela atravessa camadas temporais –
presente interage com o passado.
A ação na narrativa está relacionada com a sequência de atos
e eventos que constituem a linha de história (storyline). Também
se relaciona com a conectividade entre as unidades da história. As
unidades de ação são pontos distintos ou pequenos segmentos na
linha da história. A análise da história está ligada com as relações
existentes entre essas unidades de ação. Por Video games ser uma
sequência fotográfica, cada imagem, a grosso modo, constitui uma
unidade de ação. Muitas subações podem ocorrer dentro de uma única
imagem que constitui a sequência, entretanto, a camada mais externa
que conteria a interação entre as personagens (que na verdade é a
interação da protagonista com ela mesma), é a ação mais evidente da
imagem. Cada imagem possui uma ação mais evidente, que podemos
chamar então de unidade. Ao conectar estas unidades temos uma
sequência de ações principais que se destacam mais, que constituem
a linha narrativa da história de Video games. Esta linha narrativa
completa seu sentido pela perspectiva do observador.
Em Pequeno Atlas de 21 Sentimentos em Execução cada imagem
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independe da outra. Cada execução de sentimento existe por conta
própria e a ordem destas imagens não afeta, no nível narrativo, a
interpretação da história. Isso ocorre porque cada imagem contém
uma ação que existe como linha narrativa independente. É claro
que a ordem em que se toma conhecimento das execuções dos
sentimentos pode construir e despertar emoções de formas diversas
em diferentes espectadores. Entretanto, a conectividade narrativa
me parece que reside entre um comando narrativo instaurado pelo
nome do sentimento a ser executado e a imagem da performance
da execução. No vídeo Copyright temos essa noção de conexão
de ações de forma mais fluida, já que a continuidade no tempo em
decorrência do meio videográfico é de mais fácil compreensão. Mas,
ao mesmo tempo, não é tão fácil de dividir em unidades de ações que
se conectam. O ato de bordar é uma única unidade de ação que existe
na narrativa? A reposição de linhas seria a fronteira entre uma unidade
de ação e outra? Cada palavra bordada corresponde a uma ação,
uma vez que vamos construindo o sentido da frase conforme cada
palavra é finalizada? Mais uma vez, depende do ponto de vista e das
possibilidades de interpretação do trabalho.
Estes elementos citados presentes em meus trabalhos se
somam para criar o potencial narrativo da minha produção visual;
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não somente pelo conteúdo autobiográfico que é possível supor
se pensarmos em sentimentos e em autorrepresentação, mas pela
construção visual da narrativa. O trabalho em vídeo proporciona
uma sensação de desenrolar de uma história e ação de forma mais
perceptível por se tratar de um meio que lança mão da imagem em
movimento. Por outro lado o close feito pela câmera na planta do
pé fecha o campo de visão e causa certo estranhamento borrando
a identificação e possíveis limites entre narrador e personagem,
deixando claro pelo menos dois pontos de vista: o que temos ao olhar
o vídeo (apresentado pelo narrador) e o de quem executa a ação. De
forma geral, os trabalhos apresentam uma sequência de ações, mas
não necessariamente de forma cronológica; a não linearidade que
busco está mais sutil nos trabalhos apresentados nesta dissertação e
será discutida no terceiro capítulo.
Retomando a obra de Sophie Calle, Douleur Exquise, na série Art
Safari49 da rede de televisão BBC (Reino Unido), o entrevistador Ben
Lewis acompanha a artista francesa Sophie Calle na exposição deste
trabalho. Esta se contitui em uma grande instalação em duas partes:
a primeira apresenta a viagem de Calle ao Japão que precedeu sua
catástrofe – um rompimento amoroso. A segunda aborda a história

49.
A primeira parte do programa pode ser
assistida no site https://www.youtube.com/
watch?v=lYF_FnxJ-h8. Acesso em: 25 Ago. 2019.

de Calle contada repetidamente por diversos ângulos, pareada com
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histórias de sofrimento e rompimentos de pessoas anônimas. No
episódio em questão, Sophie Calle conta que 92 dias após sua partida
para o Japão, no dia 1 de sua contagem regressiva, estava combinado
de encontrar-se com seu amante em Nova Delhi, India, mas ele não
apareceu. No hotel faz uma ligação telefônica para o homem que
amava que se encontrava em Paris. Foi um diálogo rápido: Calle
perguntou se ele havia conhecido outra mulher. Ele respondeu que
sim.
Esta parte da exposição apresenta souvenires (Figura 22)
de cada dia que Calle passou fora, desde o dia 92 quando viajou ao
Japão, até o dia 1 quando chegou à Índia. Calle constrói uma narrativa
desses dias, apresentando em sequência esses elementos e objetos
que podem parecer sem importância, mas para Calle marcaram uma
trajetória de espera com final tristemente inesperado. A numeração
decrescente auxilia o espectador a criar a história que está sendo
narrada e cria a tensão e antecipação em relação ao dia final. De
forma semelhante, indico os números de 1 a 21 aos sentimentos
que executo para Pequeno Atlas de 21 Sentimentos em Execução
Figura 22: Sophie Calle, Douleur Exquise,
J-65 (thones), 1984-1999. Fonte: https://
callesophie.files.wordpress.com/2011/01/8.
jpg. Acesso em: 20 de Ago. 2019.
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e cria-se uma noção de sequência e enumeração, por outro lado é o
nome do sentimento que ressignifica a imagem, e na obra de Calle
os objetos ganham novo significado no contexto da narrativa criada

pelo sequenciamento decrescente, contextualizado pelo resto da
exposição. Entretanto, vejo uma aproximação de meu trabalho ao de
Sophie Calle no sentido de que minhas imagens sozinhas dificilmente
seriam capazes de se relacionar a ações com a intenção narrativa
proposta, assim como os objetos de Calle que em outro contexto
significam coisas totalmente diferentes do que uma história sobre
rompimento de um relacionamento.
Ao avaliar tanto minha produção poética quanto as obras das
artistas Calle e Emin aqui citadas, percebo que existe uma fonte
autobiográfica que gera estes trabalhos. No meu caso, est biografia
está participando do processo de criação através da metodologia, já as
obras de Calle e Emin, a autobiografia está expressa de maneira mais
evidente. Vejo uma aproximação do meu trabalho com o das artistas
mencionadas tanto na questão da presença da autobiografia quanto na
presença de um potencial narrativo que as imagens apresentam.
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2.3.1 A autorrepresentação como narração de si

Criar narrativas com base no meu fluxo de consciência resulta
em trabalhos visuais que me representam particularmente. Como
já exposto e argumentado, os trabalhos funcionam como narrativas
visuais e é importante ter em mente que o narrador é um dos
elementos fundamentais da narrativa. Assim, quem narra as narrativas
que crio? Como autora dos trabalhos e quem desenvolve as histórias
por trás das imagens durante o processo de criação, me identifico
como narradora. Sendo o trabalho de autorrepresentação, esta
autorrepresentação se dá através da narrativa apresentada.
Assim proponho uma breve discussão sobre a perspectiva
do narrador na narrativa, sob a ótica de Gérard Genette, em que a
narração e a focalização (ou seja, a voz narrativa e os pontos de vista
pelos quais se vê a história) sobrepõem-se para compor uma situação
narrativa. Posteriormente, escolho discorrer sobre a ideia do autor de
um trabalho de arte ser sempre o narrador, reforçado pela ideia de ser
um trabalho de autorrepresentação.
A produção poética apresentada nessa dissertação tem como
base a performance, isto é, participo ativamente das ações captadas
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pela câmera em forma de fotografia ou vídeo. De forma direta, e
simplificada, posso afirmar que o personagem que performa é o que
narra e também protagoniza a história. A figura que está a executar
a ação está a contar o desenrolar da história para o espectador.
Estas são as informações que o observador tem ao visualizar as
imagens. Desse modo, entendo-me como narradora evidente em
meus trabalhos, e segundo Genette, narradora autodiegética, isto é,
o narrador é personagem e protagonista da história que está sendo
narrada.

Esta

aparentemente

simples

análise

estruturalista

dos

meus trabalhos visuais adquire relevância ao se relacionar com a
autorrepresentação.
A história da arte está repleta de exemplos de obras de artes
visuais em que a narrativa visual se faz presente. De fórmula análoga
e precursora da história em quadrinhos, a Via Sacra, presente nas
igrejas católicas apostólicas romanas, narra imageticamente a Paixão
de Cristo através de 14 imagens, também conhecidas como 14
estações da cruz. De forma mais tradicional e na idade média, temos
pinturas e vitrais que compõem a arquitetura das igrejas. Em 1951,
Henri Matisse desenvolveu uma obra em desenho representando as 14

Figura 23: Imagem da Via Sacra da Capela
do Rosário, Vence, França. Obra realizada
por Henri Matisse em 1951. Fonte: http://
ismreview.yale.edu/articvle/rereading-thestations/. Acesso em: 15 ago. 2019.

estações da Via Sacra para a Capela do Rosário, em Vence, na França
(Figura 23).
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As estações da Cruz de Matisse estão localizadas na parede
do fundo da capela, contendo desenhos sobre azulejos brancos de
cerâmica. A leitura da Via Sacra feita por Matisse se dá de baixo para
cima, iniciando pelo canto esquerdo inferior e seguindo um curso
sequencial em S.50. Outro exemplo é a escultura, ou grupo escultórico,
de Auguste Rodin La Porte de l’Enfer (Porta do Inferno), iniciada em
1880 e finalizada somente em 1917. Encomendada com o objetivo de
ilustrar a Divina Comédia, de Dante, segundo Rosalind Krauss,
50.
CAHILL,
Timothy.
Rereading
Stations of the Cross through Art, 2015.
51.
KRAUSS,
Rosalind,
Caminhos
Escultura Moderna, 2001,p. 18 - 19

the

da

“No início, Rodin seguiu, para a Porta, uma concepção que
obedecia às convenções do relevo narrativo. Seus primeiros
esboços arquitetônicos para o projeto dividem a superfície
externa do portal em oito painéis separados, cada um dos
quais conteria relevos narrativos organizados sequencialmente.
[...] Contudo, com a conclusão da terceira maquete de
terracota, ficou claro que o impulso de Rodin era no sentido de
represar o fluxo do tempo sequencial”51

Rodin nos apresenta nesta obra a narrativa visual em forma
de relevo, entretanto, esta narrativa não se dá de forma linear, uma
vez que o artista “concentra” uma série de eventos dando a ideia de
que essas ações estão ocorrendo todas juntas ou que existe uma
sobreposição de camadas temporais (Figura 24).
Estes trabalhos são em escultura, pintura, vitral ou desenho.
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Ambos apresentam caráter narrativo, um sendo uma obra composta
de diversas imagens em sequência (Via Sacra de Matisse), outro uma
escultura apresentando diversos elementos narrativos de forma não
linear, porém indica uma história e podemos fazer ligações entre estes
elementos (Rodin). O que estas obras apresentam em comum, além
de serem narrativas visuais, é o fato de elas serem narrativas sobre
outros personagens que não o narrador. Diferentemente, narrar uma
história que tenha eu mesma como personagem principal é o que
define meu trabalho ser de autorrepresentação através de narrativas
visuais.
Em Video games minha figura está explicita e a pessoa que
executa a ação na imagem está a contar a história (embora este
fato exigiria minha presença ao lado do trabalho ou que eu fosse
uma artista conhecida do público). Mas no vídeo Copyright, a ação
é executada por um personagem que não sabemos de quem se
trata. A autorrepresentação fica clara pela descrição do processo de
criação e pelo contexto da arte contemporânea. Percebe-se uma ação
performática e logo se assume que a planta do pé é da artista que dá
nome ao trabalho.

Figura 24: acima: Auguste Rodin, La Porte de
l’Enfer, escultura em bronze, 1880 – 1917.
Abaixo: detalhe da obra.Fonte: https://www.
associationforpublicart.org/artwork/thegates-of-hell/. Acesso em: 5 Ago. 2019.
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2.3.2 O Autor-narrador: autor-criador e autor-pessoa

Em sentido geral, o narrador é uma entidade ficcional, com
estatuto funcional distinto do escritor. Enquanto esse último pode
ser definido como uma entidade real, “o narrador será entendido
fundamentalmente como autor textual, entidade fictícia a quem,
no cenário da ficção, cabe a tarefa de enunciar o discurso, como
52.
REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina,
Dicionário de narratologia, 2007, p. 257.

protagonista da comunicação narrativa”52.
Desta forma, o narrador existe somente como ficção no campo
ficcional e depende do leitor para que esta existência se concretize.
Trata-se, do “ser de papel”, nas palavras de Roland Barthes ; fora da
narrativa sua existência está anulada. Entretanto, e se este narrador
não for “de papel”? O narrador criado numa narrativa literária se
estabeleceria da mesma forma que o narrador em uma narrativa
visual?
Por tratar-se de autorrepresentação, vejo a autoria e narração
em meus trabalhos se aproximando do conceito do narrador que José
Saramago criou em relação as suas obras:
“[...] Continuo a pensar que o narrador não existe, quem existe
é o autor, que tem uma história na cabeça e quer passar ao
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papel. E como isto para mim é quase uma regra de ouro, estou
presente, admito que às vezes até de mais, no que escrevo”53

Proponho então um pequeno estudo acerca da questão da
pessoa autor e do autor que surge com a existência de uma obra
vinculada a ele. Em O que é um autor (1969), Michel Foucault trata
a noção de autor a partir da relação entre o texto e seu criador, “a

53.
SARAMAGO,
2009, p.58.

2003,
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54.
FOUCAULT, Michel, O que é um autor,
2009, p. 267.
55.

Ibidem, p. 270.

maneira com que o texto aponta para essa figura que lhe é exterior e
anterior, pelo menos aparentemente”54 Foucault afirma que o autor se
afasta o máximo possível de sua obra, extinguindo suas características
individuais, anulando-se perante sua produção artística. Dessa forma,
a proposta de Foucault não é exatamente a de que não existe autor,
mas sim que o autor deve anular-se ou ser anulado em função do
discurso. Ao mesmo tempo em que esse autor é apagado, Foucault
aponta para duas questões que preservam a existência deste: a ideia
de obra e a de escrita. No que diz respeito à obra, ele destaca que
existe uma dificuldade em definir o que é e como se forma a obra,
concluindo que “a palavra ‘obra’ e a unidade que ela designa são
provavelmente

tão

problemáticas

quanto

a

individualidade

do

autor”55. Já em relação a escrita, por mais que esta corroboraria com
o afastamento do autor, ela atua no sentido contrário, uma vez que
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aponta para seu criador.
Foucault então constata que este autor após desaparecer, deixa
um espaço vazio e propõe-se a “localizar o espaço assim deixado
vago pela desaparição do autor, seguir atentamente a repartição
das lacunas e das falhas e espreitar os locais, as funções livres que
essa desaparição faz aparecer”56. Nesse sentido identifica a funçãoautor. Os discursos que apresentam a função-autor têm existência e
funcionamentos próprios e circulam no interior de uma sociedade.
Pode-se reconhecer estes discursos através de algumas características.
No que interessa ao meu trabalho, se encontra o seguinte: trata de um
56.

Ibidem, p. 271.

57.

Ibidem, p. 276-277.

objeto de apropriação. A função-autor está relacionada com o nome da
pessoa que vemos na capa de um livro, ou no caso das artes visuais, o
artista que realizou a obra. A função-autor não é definida por atribuirse espontaneamente um discurso a determinado sujeito. O autor é o
resultado de uma operação complexa que varia conforme cada época,
cultura e discurso. Então:
“[...] o que no indivíduo é designado como autor (ou o que faz
do indivíduo um autor) é apenas projeção, em termos mais
ou menos psicologizantes, do tratamento a que submetemos
os textos, as aproximações que operamos, os traços que
estabelecemos como pertinentes, as continuidades que
admitimos ou as exclusões que efetuamos”57

112

Nesse sentido, o autor é uma entidade que surge no texto,
não um indivíduo em particular, um cidadão civil. Ele é resultado de
um processo discursivo que apresenta diversas variáveis para sua
instauração e existência.
Outra

característica

multiplicidade

de

egos.

relevante
Segundo

para

esta

pesquisa

Foucault,

a

função-autor

é

a
não

se remete essencialmente a um sujeito real, ela está relacionada
simultaneamente a vários egos, várias posições que são ocupadas por
diferentes indivíduos. Assim, a assinatura (autoria) de um texto não
garante a “constância” do ego de quem o escreveu, uma vez que o
autor experiencia várias mudanças. Para Foucault, em todo discurso
que apresenta a função-autor existe esta pluralidade de eus58.
Desta forma, o autor deixa de ser o dono do discurso para se
tornar mais um elemento do discurso, uma figura que desempenha

58.

Ibidem, p. 279.

no discurso uma função. Podemos perceber que função-autor definida
por Foucault reforça o quanto as relações entre autor e obra são muito
mais complexas do que podem parecer a princípio, e dessa forma a
relação entre autor e narrador acaba se aproximando.
Ao pensarmos um trabalho de artes visuais e autobiográfico ou
autorrepresentacional, o autor (agora função-autor) está narrando sua
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própria história ou forma como se coloca no mundo. Seja esta história
verdadeira ou não, ela é uma história relacionada à função-autor. Por
mais que exista uma “morte” do autor que origina a função-autor,
o segundo deriva do primeiro. Como espectador, ou leitor, temos
contato com essa figura imaginada, e criada, pelo próprio autor e por
nós mesmos.
Em A morte do autor (1968), Roland Barthes de forma
semelhante, também aborda a dificuldade em se determinar de quem
é a voz que aparece na escrita, concluindo que “Jamais será possível
saber, pela simples razão que a escritura é a destruição de toda voz,
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59.
Do original: We shall never know,
for the good reason that writing is the
destruction of every voice, of every point of
origin. In: BARTHES, The Death of the Author,
1977, p. 142, tradução minha.

de todo ponto de origem”59. Na medida em que o trabalho de arte é

60.
origin,
writing
Author,

Nesse sentido:

Do original: the voice loses its
the author enters into his own death,
begins. In: BARTHES, The Death of the
1977, p. 142, tradução minha.

61.
Do
original:
Linguistically,
the
author is never more than the instance
writing, just as I is nothing other than
the instance saying I: language knows a
“subject”, not a “person”, and this subject,
empty outside of the very enunciation which
defines it, suffices to make language “hold
together”, suffices, that is to say, to
exhaust it. In: BARTHES, The Death of the
Author, 1977, p. 145, tradução minha.

construído, produz-se também a desvinculação, “a voz perde a sua
origem, o autor entra na sua própria morte, a escritura começa”.
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“[...] linguisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que
escreve, assim como “eu” outra coisa não é senão aquele que
diz “eu”: a linguagem conhece um “sujeito”, não uma pessoa, e
esse sujeito, vazio fora da enunciação que o define, basta para
“sustentar” a linguagem, isto é, para exauri-la”61

Para Barthes, quem fala não é o autor, mas sim a linguagem.
Esta conhece um sujeito social e historicamente constituído, sendo,

portanto, um resultado do ato de escrever (ou de criar o trabalho
artístico). Logo, é da feitura do trabalho que surge o autor. Fora ou
anterior à linguagem ele não existe.
Em Estética da criação verbal (1979), Bakhtin versa sobre um
tema que é recorrente tanto em Barthes quanto em Foucault. Tratase da dificuldade em diferenciar autor-criador e autor-pessoa. O
primeiro é visto como um elemento da obra enquanto o último
existe fora dela. Afirma que “O autor deve estar situado na fronteira
do mundo que ele cria como seu criador ativo, pois se invadir esse
mundo ele lhe destrói a estabilidade estética”62. É importante destacar
que este posicionamento é definido conforme a maneira com que

62.
BAKHTIN, Mikhail, Estética da criação
verbal, 2010, p. 177.

ele representa o mundo, a exterioridade e, ainda, pela relação do
personagem com o mundo que o circunda. Na primeira parte da obra,
intitulada O autor e a personagem na atividade estética, Bakhtin se
ocupa em traçar as diferenças entre o autor e o personagem bem
como entre o autor-pessoa e o autor-criador. Para o crítico, o autorcriador é constituinte do objeto estético, sendo, portanto, aquele que
lhe dá forma. Assim como o autor e o personagem são elementos
distintos no mundo estético também o são o autor-criador e o autorpessoa. O autor-criador é suporte para a compreensão do autorpessoa, sendo responsável pela criação da personagem que depois de
115

criada se desliga do processo que a criou, tendo uma vida autônoma
no mundo. O mesmo ocorre com o seu real criador-autor. Assim:

63.

Ibidem, p.6.

“ [...] o autor não é o agente da vivência espiritual, e sua
reação não é um sentimento passivo nem uma percepção
receptiva; ele é a única energia ativa e formadora, dada não na
consciência psicologicamente agregativa mas em um produto
cultural de significação estável, e sua reação ativa é dada
na estrutura – que ela mesma condiciona – da visão ativa da
personagem como um todo, na estrutura da sua imagem, no
ritmo do seu aparecimento, na estrutura da entonação e na
escolha dos elementos semânticos”63.

Nesse sentido ocorre uma aproximação entre o pensamento de
Bakhtin e o de Foucault e Barthes; embora cada autor apresente suas
particularidades, todos concordam que autor-criador/ função-autor/
escritor são elementos que compõem o discurso e que se diferenciam
do autor-pessoa, elemento exterior ao processo discursivo. Na visao
de Bakhtin, o acabamento do efeito estético se concretiza por meio
da atuação de duas consciências que não se coincidam e de uma
outra que lhe proporcione acabamento. Já para Foucault, a funçãoautor indica uma posição enunciativa, sendo o autor marcado e
definido pelos próprios textos, que tendem a revelar uma pluralidade
de “eus”, conforme já mencionado. Nesse sentido, arrisco dizer que
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a autorrepresentação se constrói e se estabelece na revelação da
pluraridade de “eus” que surge com a função-autor, entretanto, por
se tratar de um trabalho autobiográfico, e ligação com o autor-pessoa
ocorre de forma mais marcada.
Em O problema do texto na linguística, na filologia e em outras
ciências humanas (1960), Bakhtin reformula a distinção entre autorpessoa e autor-criador, afirmando que se instaura uma ligação entre
autor e obra criada através da representação realizada pelo criador da
obra:
“[...] em uma obra de pintura sempre sentimos o seu autor (o
pintor), contudo nunca o vemos da maneira como vemos as
imagens por ele representadas. Nós o sentimos em tudo como
um princípio representador puro (o sujeito representador)
mas não como imagem representada (visível). Também no
autorretrato não vemos, é claro, o autor que o representa mas
tão somente a representação do pintor. Em termos rigorosos,
a imagem do autor é um contradictio in adjecto. A chamada
imagem de autor é, na verdade, uma imagem de tipo especial,
diferente de outras imagens da obra, mas é uma imagem e esta
tem o seu autor, que a criou.”64

Então o autor relaciona a questão da autorrepresentação e

64.
BAKHTIN, Mikhail, O problema do texto
na linguística, na filologia e em outras
ciências humanas In: Estética da criação
verbal, 2011, p. 314.

autobiografia com a narrativa, apontando que:
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“A imagem do narrador na narração na pessoa do eu, a
imagem da personagem central nas obras autobiográficas
(autobiografias, confissões, diários, memórias, etc.), o herói
autobiográfico, o herói lírico, etc. Todos eles são mensurados
e determinados por sua relação com o autor-homem (como
qualquer objeto específico de representação), mas todos eles
são imagens representadas que têm o seu autor puro para
diferenciá-lo de autor parcialmente representado, mostrado,
que integra a obra como parte dela.”65
65.

Ibidem, p.314.

Em

um

trabalho

de

autorrepresentação

isso

se

torna

bastante relevante: não é a fidelidade ou o compromisso com a
verdade que está em jogo, mas sim a representação de si mesmo
segundo a intenção do que deseja representar dentro do sistema
representacional através do discurso (narrativo, no caso). Então, fica
clara transformação de um autor-pessoa em um autor-criador de
sua própria biografia ou intenção de autorrepresentação, sendo este
segundo o responsável por narrar a história.
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2.3.3 A aproximação entre arte e vida no trabalho de Tracey
Emin

Esta metamorfose de “eus” fica muito clara no trabalho de Tracey
Emin, artista britânica que parte de seus traumas e experiências
vividas de forma controversa, obsessiva e cativante, afirmando que
sua vida toda é uma obra de arte, promovendo uma fonte rica para
a discussão sobre os limites entre obra e artista, assim como sobre
veracidade e pacto autobiográfico.
Tracey identifica seu próprio trabalho como confessional ou
autobiográfico66, criado de forma agressiva, intuitiva e passional,
lançando mão das mais traumáticas e dolorosas experiências de vida.

66.
ROBSON, Rachel, For Real: Tracey Emin
and the problem of authenticity, 2012, p.66.

O trabalho de Emin se torna difícil de ter uma plena compreensão sem
o suporte de seus dados biográficos que cada um de seus trabalhos
artísticos faz referência, entretanto isso não é de fato um problema
já que a própria artista expõe publicamente os acontecimentos banais
ou traumáticos de sua vida que estão relacionados com cada trabalho,
fornecendo uma significação mais direta e estreita de suas obras.
Essa exposição de sua vida privada de forma aberta e desinibida
causa atração e ao mesmo tempo desconforto em sua audiência.
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Alguns críticos são fascinados por Tracey expor de forma tão franca
sua intimidade e dar corpo para suas experiências, outros a criticam
por cinicamente usar suas desgraças para “ganhar dinheiro”67. Além
disso, frequentemente questionam a veracidade dos fatos da vida de
67.

Ibidem, p.66.

Emin que estão sendo representados e nos contado através de seus
trabalhos.

68.

Ibidem, p 67.

69.
Para maiores informações sobre esta
obra de Tracey Emin, assistir ao vídeo no
site
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=12&v=Bg7wQWN23fo. Acesso em: 15 Ago.
2019.

Em seu provavelmente mais conhecido e discutido trabalho,
indicado ao Turner Prize em 1999, My Bed (Minha Cama) (Figura 25)
Tracey leva para dentro da galeria sua própria cama e objetos que
estavam ao redor dela. As manchas nos lençóis, o cheiro dos fluídos
corporais, roupas de baixo manchadas de sangue, preservativos
usados, garrafas de bebidas alcóolicas vazias acompanham esta
cama que se torna uma instalação no momento em que Tracey Emin
define que o é. Emin joga com os limites entre arte e vida de forma
consciente e desestabiliza a ideia de conforto e cuidado doméstico,
como cobertores e travesseiros, mostrando um lugar de dor, perda e
solidão68. Nesse processo trouxe ao público um processo catártico de
um período de profunda depressão capaz de causar as mais diversas
reações da incredulidade ao fascínio voyeurístico69.
As questões autobiográficas que Emin trabalha em suas obras
frequentemente lidam com tópicos relevantes da experiência feminina:

120

sexo e excessos, estupro e abusos, abandono parental, aborto e
medo da maternidade (ou da impossibilidade de ser mãe), entre
outros. Aparentemente o foco de Emin está na sua obra e na sua
individualidade e, segundo Robson, “está continuamente engajada
numa exploração criativa do que significa ser o sujeito ‘Tracey Emin’,
que se baseia em, reimagina e reinterpreta sua verdade pessoal”70.
Pode-se afirmar então que o corpo de trabalho de Tracey Emin é
autêntico e autobiográfico, uma vez que, antes de serem trabalhos
produzidos diretamente a partir de sua vida são obras que lidam
com os sentimentos da vida real e suas experiências no seu processo
criativo. Dessa forma, Emin trabalha com suas memórias, entretanto
as memórias podem sofrer transformações, desenvolver, misturar
com o passar dos anos, principalmente tratando-se de questões
traumáticas. Nesse caso, Emin recria a própria vida num trabalho
autobiográfico que, como Simon van der Weele afirma, a análise
acadêmica sobre a verdade no trabalho de Tracey Emin está mais na
mediação do conteúdo de suas experiências através de sua obra do
que no conteúdo literal.
Neste processo, Tracey Emin é a autora criadora de suas obras
que nos narra acontecimentos de sua vida através de trabalhos que
considero como narrativas visuais. Esta autora criadora é obviamente

Figura 25: Imagens de My Bed em exposição na
Turner Contemporary Gallery, em 2017-2018.
Acima: Tracey Emin, My Bed, instalação, 1999.
Abaixo: Detalhe da obra. Fonte: https://www.
turnercontemporary.org/exhibitions/my-bed.
Acesso em: 5 ago. 2019.
70.
Do original: “... is continually
engaged in a creative exploration of what it
means to be ‘Tracey Emin’ the subject, which
draws upon, re-imagines and re-interprets
her personal truth.” ROBSON, 2012, p. 67.
(Tradução minha).

121

a narradora da história que está sendo contada, uma vez que existe
o reforço da fama de Tracey Emin como sendo praticamente uma
celebridade da cultura pop britânica. O mundo de Tracey Emin gira em
torno de suas narrativas visuais e isto é o que sabemos sobre sua vida
e assumimos como a verdade dela. Entretanto, a autora-pessoa Tracey
Emin (e não duvido da real ocorrência dos fatos narrados em sua vida
pela autora-criadora Tracey Emin), possui uma vida fora dos tabloides
e das narrativas contadas por suas obras.
Mas esta confusão entre autora-criadora e autora-pessoa existe
de forma bastante intensa na vida e trabalho de Emin, e temos como
Figura 26: Panfleto feito
por Tracey Emin em 2002 com
a fotografia de seu gato
perdido Docket e informações
de contato. Fonte: http://www.
tamarinnorwood.co.uk/project/
ulrich-lehmann-and-tracey-eminslost-cat/. Acesso em: 10 ago.
2019.

exemplo dessa linha tênue que existe entre ambos devido o seguinte
evento: no início do ano de 2002, o gato de Tracey Emin fugiu de
casa. Preocupada em encontrar Docket e trazê-lo de volta para casa,
Tracey imprimiu diversos panfletos com a fotografia de seu gato
(Figura 26) e distribuiu pela vizinhança em East London. Rapidamente,
os pôsteres foram retirados pelas pessoas que os viam – assumiram
que eram trabalhos de arte conceitual de Emin. Em pouco tempo os
pôsteres feitos para a procura de Docket adquiriram o valor de 500
libras. A porta-voz de uma galeria veio a público para explicar que
tais pôsteres não eram trabalhos de arte de Emin e que a artista havia
ficado muito triste por ter perdido seu gato, mas que Docket já tinha
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sido encontrado71.
Então, neste sentido, ao realizar trabalhos visuais o narrador
está fortemente ligado a esta figura de autor-criador de Bathkin, ou a

71.
EMIN’s
cat
posters
taken
collectors”, BBC News, 28 March, 2002.

by

função-autor de Foucault. Se o trabalho é de autorrepresentação , onde
a imagem do artista, autor-pessoa, está presente na obra, os limites
que separam o criador e a pessoa se tornam mais enfraquecidos
e confusos para o espectador. No caso de Tracey Emin, que está
constantemente expondo sua vida e fazendo aparições,a linha que
separa arte e vida é ainda mais tênue.
Dessa forma, a percepção de uma história visual sendo narrada
em meus trabalhos, assim como a identificação de personagens e
ações, direciona o trabalho para ser considerado como uma narrativa
visual. A clássica oposição que existe entre representar, mímesis,
e narrar, diegesis, na obra visual se estabelece de forma que uma
não exclui a outra, dessa forma entendo que realizo trabalhos
de autorrepresentação por meio de narrativas visuais. Por ser
autorrepresentacional e estar expondo através da narrativa uma
percepção de mim mesma, não importando se é real ou ficcional, me
considero autora criadora dos trabalhos e também a narradora da
história. A autora-pessoa está intimamente ligada a esta outra voz que
narra, mas ela abrange um universo muito maior, inclusive o universo
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de suas criações, divagações, narrativas não-lineares e experiências
performáticas.
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CAPÍTULO 3: NARRATIVAS EM UM TEMPO-ESPAÇO NÃO
LINEAR

Até o momento, foram trabalhadas as questões em relação
à

existência

ou

não

da

autorrepresentação

e

da

narrativa,

concomitantemente, na produção artística apresentada. Em relação
à narrativa, apresentei e trabalhei conceitos de representação e da
narratologia puramente, procurando identifica-los nas artes visuais
sem levar muito em consideração a linha de tempo pela qual a
narrativa se desenrola e na linearidade ou não destas. Conforme
colocado no primeiro capítulo, a não linearidade narrativa, ou de
pensamento, se faz presente no método ou na imagem de meus
trabalhos poéticos. Sendo assim, a proposta deste capítulo é pesquisar
e dar mais ênfase às possibilidades narrativas em relação ao tempoespaço.
Em meu processo de criação, assim como nos trabalhos
finalizados, identifico a repetição de elementos, tais como objetos e
situações narrativas. São elementos que estão presentes em trabalhos
anteriores que ressurgem num novo objeto, ou ainda, elementos
que se multiplicam dentro da mesma imagem. Ocorre uma espécie
de intertextualidade pela repetição e reutilização de fragmentos em
diferentes trabalhos, ou ainda, o estabelecimento de uma narrativa em
abismo – mise en abyme – quando os fragmentos se repetem como em
um jogo de espelhos dentro do mesmo objeto artístico.
127

As

imagens

criadas

onde

encontramos

estes

elementos

provocam um estranhamento – como é possível estar no mesmo
lugar repetidas vezes? De que forma esta imagem foi criada? A base
desta curiosidade provocada está no princípio de que não se trata de
algo que nos foi dito e do qual podemos ou não duvidar. É algo que
estamos vendo com os próprios olhos e sabemos que não é possível,
e, assim, tentamos identificar onde está o mistério da imagem.
Barthes em A Câmara Clara menciona que “(...) nenhum escrito pode
me dar essa certeza. O infortúnio (mas também, talvez, a volúpia)
da linguagem é não poder autenticar-se a si mesma”72, e então
72.
BARTHES,
2012, p. 79.
73.

Roland,

Ibidem, p. 79.

A

Câmara

Clara,

contrasta afirmando que “(...) a Fotografia, por sua vez é indiferente
a qualquer revezamento: ela não inventa; é a própria autenticação;
os raros artifícios por ela permitidos não são probatórios; são, ao
contrário, trucagens: a fotografia só é laboriosa quando trapaceia”73.
Nesse sentido, tentamos identificar essa “trapaça” e ao fazer isso nos
tornamos conscientes do meio – ou medium – pelo qual a imagem está
sendo veiculada. Ou seja, nos damos conta da fotografia, impressa
sobre papel ou outra superfície, nos damos conta da pintura.
Em tempos de Photoshop é natural que as pessoas procurem
saber onde está a “montagem” para que determinada situação
considerada impossível tenha se tornado realizável na imagem
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observada. Particularmente, prefiro realizar minhas imagens sem
nenhuma edição de montagem ou sobreposição de imagem. Todas as
duplicações de imagens são feitas de forma “natural” pela repetição
do ato fotográfico ou in câmera, ou seja, lançando mão dos recursos
técnicos da câmera fotográfica, principalmente a longa exposição.
Algumas imagens, como a que está na capa do livro de artista Deslizar
à vontade de uma coisa para outra (2016), apresentam colagens e
sobreposições de elementos, mas escolho por deixar a edição bastante
perceptível e óbvia.
Esta decisão por repetir elementos sem a colagem, sobreposição
ou justaposição de imagens também tem relação com trazer a
experiência do tempo para o processo de criação. O tempo existe de
forma interna à imagem e é essencial à narrativa visual, mas ele nasce
em algum momento do processo. Ele surge no desenvolvimento da
história a ser narrada, mas se formos pensar de forma mais estrutural,
o tempo presente na imagem é absorvido do mundo externo à imagem
–do mundo real – no momento da ação performática. A fotografia
captura a ação e também o espaço-tempo em que ela ocorre.
Ao
repetição

criar

imagens

do

processo

em

abismos

fotográfico,

repetindo
as

elementos

camadas

pela

temporais,

e

consequentemente o movimento no tempo, vão sendo criadas e
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sobrepostas, como por exemplo em Video games. O estranhamento
causado está na percepção de todas as camadas temporais, ou
abismos narrativos, ao mesmo tempo, como se fosse possível ver
passado e presente de uma só vez. Isto gera uma sensação de
paradoxo temporal, provocando uma desconexão com a linearidade
narrativa que tentamos percorrer por hábito e assim, a não-linearidade
que está nas bases do trabalho pelo método do fluxo de consciência
se estabelece nas imagens.
Portanto, pretendo analisar de forma mais próxima as questões
da autotextualidade e da narrativa em abismo como formas de
narrativas não-lineares em trabalhos de artes visuais, assim como a
percepção temporal diferente da cosmológica que é experienciada ao
observar estas imagens.

3.1 Autotextualidade: fragmentos refletidos

Outra forma de analisar e estudar a narrativa, que também parte
de sua estrutura (ou seja, também é estudado pela narratologia), é a
avaliação de como os textos que compõem a narrativa se articulam
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e se relacionam entre si. Um texto pode ser considerado como
um conjunto de textos prévios, enunciados que se misturam e
se relacionam. A isso Julia Kristeva chamou de Intertextualidade,
afirmando que todo texto se constrói como um mosaico de citações,
todo texto é absorção e transformação de um em outro texto74.
Quando o processo de intertextualidade se dá no trabalho de resgate
de textos do mesmo autor, realizando remissão à própria obra e
originando um outro texto, ocorre o fenômeno de Autotextualidade
ou Intratextualidade. A literatura moderna se vale de uma espécie de
“poética do recorte, ou seja, escrita que se espelha constantemente na
sua reescrita, em fragmentos textuais que atuam como peças de um

74.

KRISTEVA, Julia.

1969.

75.
ALONSO, Mariângela; SILVA, Eduardo
Neves da. Entre a memória e a reinvenção: o
exercício intertextual de Clarice Lispector,
2015, p.98.

jogo, obstruindo a passagem de ideias gerais e atitudes conclusivas”75,
elementos estes que aparecem como repetição no texto literário. Não
é somente na literatura que ocorrem esses recortes e realocação de
fragmentos, mas também nas artes visuais. A “autocitação” ocorre
no meu trabalho poético quando retomo elementos e objetos que
aparecem em trabalhos anteriores, ou trabalhos anteriores compõem
um novo trabalho, ou, ainda, quando elementos se repetem no
“interior” do mesmo trabalho. A própria intertextualidade pode ser
percebida ao fazer referência evidente ao trabalho Marca Registrada
de

Letícia

Parente

–

uso

dos

mesmos

elementos

e

processo
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performático que a artista brasileira utilizou em sua obra.
Embora muitos críticos tenham lidado com a intertextualidade
como uma prática de referência de um autor a textos de outro
autor, a prática da autotextualidade tem sido menos frequentemente
discutida. Lucien Dällenbach explorou as diferentes possibilidades de
autocitação, baseando-se no trabalho de Jean Ricardou para definir
seu

conceito

de

autotextualidade.

Segundo

Dällenbach

(1979),

Ricardou construiu as seguintes definições: estabeleceu a distinção
entre a intertextualidade externa, entendida como referência de um
texto a outro texto, e a intertextualidade interna, que compreende
a referência de um texto a si mesmo. Posteriormente Ricardou
estabeleceu uma diferença entre intertextualidade geral (referências
intertextuais entre textos de autores diferentes) e intertextualidade
restrita

(referências

intertextuais

entre

textos

de

um

mesmo

autor). Para Ricardou, então, existem três diferentes níveis de
relações intertextuais: entre textos feitos por diferentes autores;
entre textos feitos pelo mesmo autor; e relação intertextual dentro
de um só texto. Dällenbach, então, propõe que estes três níveis
devem ser combinados em um só sistema, seguindo o modelo de
76.
DÄLLENBACH,
Autotexto, 1979.
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Lucien.

Intertexto

e

Ricardou de intertextualidade geral ou restrita, porém adicionando
a intertextualidade autárquica, que ele chama de autotextualidade76.

Esta autotextualidade é discernível na forma de mise en abyme ou,
ainda, pode ser considerada como a intertextualidade que ocorre
dentro do texto de um autor por meio de reescrituras, num processo
de autorreferenciação.
Dällenbach define assim autotexto como uma “reduplicação
interna” da obra, no todo ou em parte, dentro do sistema das “relações
possíveis de um texto consigo mesmo”77. Tanto a auto quanto a
intertextualidade provocam reflexões acerca das estratégias narrativas
modernas, pois integram a criação de autores importantes como James
Joyce e Marcel Proust. Tal tipo de estratégia pode ser percebida na
estética do fragmento – poética baseada na reescrita e recombinação

77.

Ibidem, p. 52.

78.
BARTHES,
Author, 1977.

Roland.

The

Death

of

the

de textos, questionando as noções de autoria e de originalidade. Ou
como afirma Barthes em A morte do autor78, na literatura o texto é
feito por citações saídas de “mil focos” da cultura. O escritor nunca
cria algo original, sempre imita um gesto anterior – ou, em outras
palavras, apropria-se de conceitos e ideias os quais entrou em contato
previamente.
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3.1.1 A dimensionalidade do abismo: mise en abyme

A ideia das narrativas em abismo foi descrita pelo escritor
francês André Gide, no final do século XIX, para tratar das narrativas
79.
GIDE, André. Journal: tome I (18871925), 1948.

que contém outras narrativas dentro de si79.O conceito é oriundo
da heráldica e representa um escudo contendo em seu centro uma
espécie de miniatura de si mesmo (Figura 27), de modo a indicar um
processo de profundidade e infinito.
Na verdade a ocorrência deste tipo de narrativa não é incomum
no campo artístico. A repetição de elementos e temáticas dentro
das artes visuais, por exemplo, pode ser exemplificada pela obra de
Diego Velázquez Las meninas (1656), em que a temática da pintura
se repete praticamente de forma caleidoscópica (Figura 28), inclusive
a presença do espelho e do seu reflexo que mostram ao espectador
a figura do rei e da rainha que estão sendo, na cena representada,
pintados pelo artista. Ocorre um círculo hipnótico de ída e vinda para

Figura 27: Brazão do reino Unido,
1816 – 37. 		
Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mise_
en_abyme#/media/File:Royal_Arms_
of_United_Kingdom_(1816-1837).svg.
Acesso em: 12 Ago 2019.
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dentro e fora da obra, por onde vamos caindo em abismo.
Um outro exemplo, este no campo da dramaturgia e também
citado por Gide, é a peça de teatro Hamlet de William Shakespeare,
escrita em algum momento entre 1599 e 1602 e apresentada pela

primeira vez em 1609. Na tragédia de Shakespeare, o príncipe Hamlet
com o intuito de provar que seu tio assassinou seu pai faz com que
um grupo de atores encene a morte de seu pai. No sentido estrutural
existe uma peça dentro da peça, configurando-se uma mise en abyme.
No ano de 1950, a crítica francesa Edmonde Vinel, conhecida
como Claude-Edmonde Magny, retoma e trabalha a ideia de Gide
no capítulo “The Mise En Abyme or the Cipher of Transcendence”,
de seu livro The French Novel Since 191880 e desenvolve o conceito
de narrativa em abismo relacionando com a matemática, espelhos
e precipícios. Magny cunha então o termo mise en abyme e é
responsável por sua popularização81.

Figura 28: Diego Velázquez, Las meninas,
pintura, 1656. 		
Fonte: https://
www.museodelprado.es/en/the-collection/artwork/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8bedee94ea877f

Magny partiu da ideia de Gide sobre as relações de similaridade
e correspondência entre personagem e narrativa, partes e todo
em uma obra de arte e reconcebeu a “transposição” como modos
de espelhamento e reflexão. Assim, Magny segue sua afirmação

80.
MAGNY,
C-E.
Histoire
Du
Roman
Français Depuis 1918. Paris: Seuil, 1950

de que estas relações são reflexivas, repetíveis indefinidamente e

81.

MAGNY apud SNOW, 2016, p. 33.

até repetidas infinitamente. Deste modo, sua leitura se move da
semelhança da parte com o todo para a infinidade – e é dessa maneira
que Magny adota a metáfora adormecida do “abismo”, criada por Gide
ao ligar ao termo heráldico, e traz sua ideia de volta à vida como o
abismo da repetição infinita através de metáforas espelhadas.
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O mais notório estudioso e pensador, até hoje, sobre mise en
abyme, ainda é Lucien Dällenbach, conhecido principalmente por
82.
Lucien Dällenbach, The Mirror in the
Text, 1989.

seu livro The Mirror in the Text82. Atribui-se a Dällenbach a extensão
das implicações de Magny, especialmente sua ideia espelhada de
“referência ao passado” para “reflexão no sentido óptico”. Ele declara
que Gide entende pelo que foi posteriormente definido como mise en
abyme como a repetição dentro de uma obra do objeto dessa obra no
nível dos personagens; já para Dällenbach o uso da expressão abrange
qualquer singno tendo seu referente um aspecto pertinente e contínuo
da narrativa83. Essa nova visão, de que mise en abyme é um “signo”,
tem grande importância porque coloca a mise en abyme de Magny nos
interesses analíticos dos estudos de signos.

83.
DÄLLENBACH & TOMARKEN,
and Reading, 1980, p.436.

Reflexivity

84.
Lucien Dällenbach, The Mirror in the
Text, 1989, p.52.

Dällenbach oferece uma extensão que se relaciona com a ideia
de Gide; no entanto, a sua baseia-se menos na metáfora heráldica
e mais na associação do espelho e ação supostamente reflexiva.
Afirma que a mise en abyme é qualquer espelho interno refletindo
a narrativa como um todo por duplicação simples, repetida ou
ilusória84. Nesse sentido vejo a aproximação de meu trabalho com o
conceito de Dällenbach; em Video games, por exemplo, as imagens
se compõem em níveis narrativos que dialogam entre si: a imagem
dentro da televisão dialoga com a imagem fora da televisão. Os signos
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e o sistema simbólico presentes no nível mais “profundo” do abismo
fazem referência à narrativa como um todo. A presença da minha
imagem em ambos níveis das fotografias, assim como a caixa de joias,
proporciona a reflexão especular.
Ainda assim, é verdade que Gide referenciou explicitamente os
escudos heráldicos, embora nenhum exemplo na heráldica possa ser
verificado historicamente por conter infinitos escudos convergentes,
sobrepostos da mesma forma que os reflexos espelhados e que
possam se acumular até um ponto final indiscernível85. Portanto, a
natureza visual do efeito estético, segundo o trabalho de Dällenbach,
é proposta tanto para a literatura quanto para as artes visuais. Esse
efeito infinito, no qual um conjunto em cascata de quadros em recuo
converge para um ponto cego é claramente discernível em imagens.
Nas artes verbais é apenas, na melhor das hipóteses, um ideal

85.
SNOW, Marcus. Into the Abyss: a study
of the Mise en Abyme, 2016, p. 60.
86.
BAL, MIeke. Narratology: Introduction
to the Theory of Narrative, 2009, p.62.

imaginado.
Em seu livro Narratology, Mieke Bal contextualiza a mise en
abyme em suas associações de espelhos francesas e, nessa tradição,
ela diz que é “comparável à regressão infinita”86. Bal também
reconhece que esse tipo de narrativa pode ser visual ou verbal, ou
ambas. Como a mise en abyme de Bal se preocupa com o verbal e o
visual, ela indica que o que é colocado na perspectiva da regressão
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infinita não é a totalidade de uma imagem, mas apenas uma parte
do texto, ou certo aspecto. Nesse sentido a repetição de alguns
elementos acabam configurando a narrativa em abismo.

3.2

Quando

o

abismo

aprofunda

em

si

mesmo:

autorreferência e metarreferência

Devido às considerações sobre o uso multidisciplinar do mise
en abyme no campo das artes, Werner Wolf situou a “autorreferência”
como um tipo de mise en abyme. A forma geral para definir
a autorreferência em qualquer forma de arte é a presença da
reflexividade. A competência da autorreflexividade recebe um nome
87.
WOLF,
Werner.
Metafiction
metamusic:
Exploring
the
limits
Metarreference, 2017, p. 298.

and
of

especial: metarreferência. Entretanto autorreferência e metarreferência
não são sinônimos87.
Para conceituar a metarrefência é importante primeiramente
conceituar autorreferência. A distinção entre “autorreferência” e seu
polo oposto é uma opção didática, conforme explica Wolf:
“Um dos polos, a autorreferencialidade, pode ser definida
como a qualidade de signos e configurações de signos que
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apontam para si mesmos ou para elementos idêntico ou
similares dentro de um ou do mesmo sistema semiótico - em
contradição ao polo oposto, heterorreferencialidade, que
denota a qualidade normal dos signos, nominados a apontar ao
que convencionalmente é concebido como “realidade fora” do
sistema semiótico.” 88

Segundo Werner Wolf, a autorreferência pode ocorrer em duas

88.
Do original: “One of the poles, selfreferentiality, can be defined as the quality
of signs and sign configurations that point
to themselves or to identical or similar
elements within one and the same semiotic
system – in contradistinction to the opposing
pole, hetero-referentiality, which denotes
the normal quality of signs, namely to point
to what conventionally is conceived of as
“reality outside” semiotic systems”. Ibidem,
p. 299, tradução minha.

variantes: pode denotar o fato de um signo (sistema) meramente
apontar para si mesmo, ou para elementos idênticos ou similares
dentro do mesmo sistema; ou pode ser entendida como uma prática
significante que cria um sentido autorreferencial, que elícita um
processo cognitivo ou de reflexão sobre si próprio, sobre outros
elementos do sistema ou sobre o sistema como um todo. Nessa
segunda classificação de autorreferência para Wolf que se encontra a

89.

Ibidem, p.299.

metarreferência89.
Tratando

conceitualmente

Video

games,

a

observação

de

mim mesma me remete a Rosalind Krauss em Vídeo: a estética
do narcisismo (1976), que reflete sobre a auto-observação em
trabalhos de arte envolvendo o vídeo e a condição psicológica
envolvendo o narcisismo; não como assunto do trabalho artístico,
mas como medium (mídia ou meio). Krauss ainda expõe os conceitos
de refletividade e reflexividade, sendo que refletividade trata da
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reflexão especular (ou imagem no espaço virtual de um espelho) e a
reflexividade está vinculada a uma atitude modernista da obra de arte
refletir e testar os limites da técnica, meio ou da arte em si.
Vejo a possibilidade do meu trabalho se relacionar em vários
graus com tais abordagens de Krauss para tratar da produção em
vídeo, que também se relacionam com as teorias de Wolf. Existe o
aspecto de reflexividade sobre questões da fotografia e da imagem,
tratando-se de uma narrativa em abismo, uma imagem dentro de
outra imagem. Está presente também a questão de refletividade em
dois níveis. Primeiramente, meu embate em me ver refletida em um
trabalho em que há a representação de mim mesma. Em segundo
nível, mais relevante, em uma camada interna ao trabalho, se dá a
reflexão da representação que se vê representada dentro do trabalho.
Para a metarreferência se configurar é requerido que o
observador (ou receptor do trabalho) se dê conta dos elementos
potenciais e esteja disposto e capaz de cooperar, pois é no
receptor que está a essência da metarreferência, isto é, a dedução
da consciência do meio (mídia). É possível inferir que essa forma
90.
VALÈRY,
Marinho, 1999.

Paul,

Acerca

do

Cemitério

de mise en abyme vai ao encontro das ideias de Valèry de que o
espectador complementa o sentido da obra de arte90. A reflexividade
também se faz presente no trabalho. Existiria um estranhamento
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que a imagem proporciona que desencadeia um processo cognitivo
que exige a participação do observador? A autorreferência está
claramente também presente, mas em que nível? Para se configurar
metarreferência, segundo Wolf, a autorreferência presente deve
remeter ao meio ou a linguagem. Ou, como explica Wolf:
“Metarreferência pode então ser descrita pelas seguintes três
peculiaridades distintas:
1. a
existência
de
uma
referência
intrassistêmica
(autorreferência);
2. a qualidade semântica dessa referência intrassistêmica; em
outras palavras: o fato de que esta consiste de, ou implica,
uma afirmação autorreferencial e é então autorreflexiva;
3. um tipo de consciência do meio (medium) da parte
de ambos produtor e receptor, que é implícita ou
explicitamente tematizada na autorreflexão e, então,
promove uma metadimensão [...]”91.

91.
Do
original:
“Metareference
can
thus be described by the following three
distinctive traits: 1. the existence of an
intrasystemic reference (self-reference); 2.
the semantic quality of this intra-systemic
reference; in other words: the fact that it
consists of, or implies, a self-referential
statement and is thus self-reflexive; 3. a
kind of medium awareness on the part of both
producer and recipient which is implied or
explicitly thematized in the self-reflection
and, thus, gives it a metadimension […]”
WOLF, Op. Cit., p. 301, tradução minha.

A imagem em Video games se apresenta como fotografia, então
temos o meio fotográfico e que, para se configurar a metarreferência
deve apresentar signos que remetam a fotografia. Não somente
devem apontar para a técnica fotografica, mas devem proporcionar
metaefeitos, em ordem de promover tal afirmação autorreferencial e
ser autorreflexiva. Isto está ligado ao estranhamento mencionado
anteriormente,

que

devido

à

pressuposta

impossibilidade

de
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uma determinada situação ocorrer no mundo que o espectador
conhece, este busca elementos no objeto artístico que deem pistas
de como aquela realidade artificial foi construída. Ao buscar estas
pistas, o espectador se torna consciente e reflete sobre o meio e
técnica artística em questão. Como a imagem contida na televisão
é possível de ser percebida, por vezes, pela formação de uma
estrutura reticulada, devido à tela de LCD (Liquid Crystal Display),
faz-se possível identificar a existência de uma fotografia dentro
da fotografia. O título do trabalho Video games fornece mais uma
pista nesse sentido. O observador, que percebe ser uma imagem
fotográfica reproduzida na tela do aparelho televisor dentro da
imagem fotográfica presente em sua frente, desencadeia um processo
cognitivo de reflexão sobre o trabalho e sobre o medium. Nesses
casos em que o observador completa esse processo podemos inferir
que Video games tem uma mise en abyme que se relaciona com o
caráter metarreferencial conceituado por Wolf.
Julgo importante trazer este conceito de metarreferência e não
somente tratar de mera autorreferência porque a diferença que Wolf
pontua é relevante para este trabalho. A mera autorreferencialidade é
mais abrangente, tratando-se da referência que o objeto artístico faz
a ele mesmo, já a metarreferência está na potência que o trabalho
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tem de provocar a reflexão consciênte sobre o meio artístico. Citarei
exemplos para tornar essa diferença mais clara.
No filme Corra Lola, Corra

92

92.
Corra, Lola, Corra. Direção: Tom
Tykwer. X-Filme Creative Pool, Westdeutscher
Rundfunk (WDR), Arte, 1998.

(Tom Tykwer, 1998) temos um

exemplo de um processo meramente autorreferencial, visto que é
recursivo. De fato, em seu processo de retorno às ações iniciais da
personagem Lola, o filme dobra-se sobre si mesmo, contudo sem
realizar reflexões acerca de si. Ou seja, o filme remete e aponta para
a história que ocorre dentro dele próprio, entretanto não desencadeia
um processo de reflexão sobre o cinema ou sobre narrativas.
Por outro lado, a artista Marilice Corona trabalha o meio
pictórico de forma a produzir imagens que fazem reflexão sobre
seu processo de criação: Marlice realiza pinturas que são cenas
da própria artista pintando telas. Muitas vezes Corona pinta ela
própria se pintando. A narrativa em abismo é extremamente potente
nos trabalhos da artista e a reflexão sobre o meio pictórico e seu
processo de criação não passa despercebida. Marilice, a produtora
da narrativa, tem consiência desse processo de autorreflexão, assim
como o passa a ter o espectador de sua obra. Mas, além disso, a ação
representada nas imagens pictóricas da artista é relacionada com essa
autorreflexão, mais ainda quando evidencia a obra em seu local de

Figura 29: Obras de Marilice Corona. Acima:
Em jogo - Retrato de Tatiana, acrílica sobre
tela, 2015. Abaixo: As damas, óleo sobre
tela, 2017.

exposição (Figura 29). A metarreferência se torna evidente, embora a
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artista não use este conceito para definir seu trabalho.
Diferentemente dos trabalhos aqui demonstrados de Corona, em
Video games a ação que está sendo representada na narrativa visual
não se relaciona com o processo de criação ou com o meio fotográfico
de forma explícita – trata-se de uma ação de interação entre minha
figura do presente com minha figura do passado. Esta é uma diferença
importante de ser pontuada: não é um trabalho em que a ação é
explicitamente “fazer fotografias”, mas ela só é possível através do
processo fotográfico. A autorreflexividade do meio é encontrada pelo
espectador, como já apontado anteriormente, mas a personagem da
narrativa não está desenvolvendo um processo fotográfico, como
Marilice Corona está pintando. Entretanto, devido aos aspéctos
discutidos no capítulo anterior, sobre o autor do trabalho de arte
visual ser invariavelmente o narrador da história, a intenção processual
se torna consciente, isto é, o narrador da história, que também
é o artista, está consciente da ação fotográfica usada para contar a
história.
Em Em abismo o processo de criação do trabalho fica mais
evidente,

e

assim

se

aproxima

da

metarreferencialidade:

uma

fotografia, uma pintura que tem a fotografia como referência, a
colocação das duas imagens lado a lado e, por fim, uma foto das
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duas é feita. As três imagens apresentadas dão a ideia do percurso
de criação das imagens, e nesse sentido, o trabalho é autorreflexivo.
Ao representar pictoricamente as seis imagens selecionadas de Atlas
de 21 Sentimentos em Execução da forma mais fiel possível, percebi
que busquei repetir os códigos e signos semióticos de um meio para
outro. De certa forma, o sistema semiótico é o mesmo: imagético.
Um é real, outro uma representação que remete ao real, mas segundo
Lessing, são ambos signos “naturais”. Não levando em consideração a
discussão sobre as definições de Lessing em relação a representações
e semiótica, que já foram discutidas previamente, esta é uma forma
de explicar a intenção de representação ao passar do meio fotográfico
para o meio pictórico.
Ao perceber um trabalho ao lado do outro temos a sensação
de estarmos vendo a mesma coisa (ou a representação da mesma
coisa) e ao mesmo tempo coisas diferentes (fotografia e pintura).
Esse paradoxo chama a atenção para o meio técnico e não somente
para o conteúdo do que está sendo representado. Ao aumentar o
nível de abismo fotografando as duas imagens, fotografia e pintura,
e apresentando esta fotografia juntamente com as duas imagens
anteriores, também aumentam as camadas autorreferenciais. Por
se configurar como fotografia, pintura, e uma nova fotografia da
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fotografia e da pintura, o trabalho proporciona ao espectador um
percurso narrativo que remete ao processo de criação e aos meios
fotográficos e pictóricos envolvidos. O objeto artístico apresenta
a intenção de remissão aos meios utilizados e é fundamentado no
desdobramento das imagens de um meio para o outro. É nesse
sentido, pela consciência do processo e do meio por parte do autor (e
narrador) e do espectador, que a metarreferência se estabelece. Não
se trata de uma mera autorreferencialidade, uma vez que a intenção
da referência faz parte do conceito do trabalho.
Este processo de desdobramento de um trabalho em outro,
como em Em abismo, ou nas mise en abyme que se estabelecem pela
repetição de elementos no interior da imagem exigem um percurso
temporal de criação que se reflete no trabalho visual. O tempo está
presente nos trabalhos desenvolvidos, seja no ato de folhear o livro de
artista, de ver uma imagem em sequência da outra e assim ir, com o
passar do tempo, construindo a narrativa, seja no meio videográfico,
seja no interior de uma mesma imagem fixa. Assim, trataremos
a presença do tempo nas imagens e nos trabalhos e como ele se
configura segundo a não linearidade que está na base do processo de
criação.
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3.3 Sobre um tempo não linear

Para

tratarmos

da

questão

do

tempo

nesta

dissertação

precisamos antes tratar de que tempo estamos falando. Como já
vimos, o fluxo de consciência é a consciência se movendo (ou sendo
“executada”) no decorrer do tempo. A narrativa depende do tempo
para sua existência. Uma vez que este trabalho tem como base um
método que lança mão do fluxo de consciência para gerar narrativas
visuais, julgo importante definirmos o que é o tempo, cosmológica e
fenomenologicamente.
Muito já foi falado sobre o tempo nas imagens e com alguma
imaginação e conhecimento teórico podemos encontra-lo em todos
os trabalhos de artes visuais. A investigação que passei a fazer sobre
o tempo no período da graduação se iniciou por falar deste tempo:
uma temporalidade linear que atinge o senso comum. Aquele “tempo”
onde uma coisa sucede a outra, com início meio e fim. A este tempo
denominamos tempo cosmológico, aquele que surge das nossas
percepções ao prestar atenção a fenômenos da natureza. Este “tipo de
tempo” só me interessa como ideia para questioná-lo. O trabalho de
graduação já iniciou esta proposta: busca por narrativas não lineares
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que modificam a ideia de percepção comum do tempo.
Então, o que seria o tempo “não linear”? Acredito que o ser
humano começou a pensar no tempo quando se deu conta de sua
finitude. Passou a pensar em durabilidade e em período. Civilizações
antigas fundaram a ideia de tempo cíclico através da percepção de
movimentos repetitivos em fenômenos naturais (aqui temos um
exemplo da não linearidade do tempo). Aristóteles em Física traz a
ideia de tempo como a medida do movimento. Adiciona a esta ideia
a metáfora do tempo como uma linha e que cada estado de um
fenômeno ocupa um ponto e cada ponto representa um momento. Em
relação a este momento situamos um antes e um depois. Esta noção
de tempo trouxe vários aspectos do modelo de tempo que baseia a
física clássica e moderna.
Não me interessa repetir as questões da existência do tempo
na imagem. Nem reafirmar a necessidade do tempo para que exista a
narrativa, onde um evento depende de outro e que haja uma sucessão
de coisas. Proponho com os trabalhos apresentados nesta dissertação
questionar a ideia de tempo como sucessão linear de eventos, das
narrativas convencionais estabelecidas. É o conceito de tempo que
foge ao senso comum que participa do conceito operatório destes
trabalhos.
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3.3.1 A narrativa é guardiã do tempo

Segundo Paul Ricoeur, ao analisar fenomenologicamente o
tempo na narrativa, os seres humanos somente têm experiências
de tempo de forma consistente quando estas experiências são
construídas narrativamente. Mesmo pensar sobre o tempo só é
possível porque tivemos experiências narrativas que situam o tempo
como experiência. Bal afirma que sem o tempo, não há narrativa93.
Ricoeur alega que “não haveria tempo pensado que não fosse

93.

BAL, Op. Cit., p. 7.

narrado”94 do qual podemos inferir que o tempo não poderia ser
experimentado de forma consistente fora da narrativa. Aparentemente
as ideias de Bal e Ricoeur são opostas, mas, se olharmos bem,

94.
RICOEUR, Paul.
Volume 3, 2010, p.411.

Tempo

e

Narrativa,

se

complementam. O próprio Ricoeur ao enunciar sobre a narrativa
alerta para esta codependência, em Tempo e Narrativa. Alega que a
experiência humana do mundo consiste em uma experiência temporal
articulada narrativamente; mas também, de modo contrário, as
narrativas, que são nossa experiência comum do nosso mundo, são
configuradas somente através de estruturas temporais específicas.
Estas estruturas são as noções de tempo que vamos construindo e
internalizando como seres humanos: a ideia de tempo cosmológico
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(ou cronológico, aquele onde uma coisa sucede a outra e identificamos
através de fenômenos da natureza) e de tempo fenomenológico (ou
podemos chamar de tempo psicológico, o tempo que relativizamos de
acordo com nossas experiências).
Ricoeur em Tempo e Narrativa cria categorias de narratividade
que são importantes para entender o que causa paradoxos temporais
nas narrativas, tanto visuais quanto literárias. De forma bastante
resumida e superficial, as categorias relacionadas aos processos
miméticos da criação narrativa são: Mimesis I, ou figuração, são
os elementos pré-narrativos. A consciência que temos de mundo e
a noção do ato de contar histórias. Mimesis II, ou configuração, são
os elementos e suas representações da história propriamente dita.
Mimesis III, ou reconfiguração, é o nível pós-narrativo que considera
as influências que a história causou no mundo do espectador/
95.
Assunto desenvolvido por Paul Ricoeur
em Tempo e Narrativa, volume 1, 2010

leitor95. Dessa forma, através dessas categorias, ou melhor dizendo,
“momentos” do percurso narrativo, podemos ter uma ideia de
modelo para entender porquê algumas representações são antinarrativas e que conceitos narrativos estas representações são
capazes de subverter. Esta complementaridade tempo-narrativa que
Ricoeur defende também explica por que quando uma narrativa falha
experienciamos o fator temporal do trabalho artístico como algo
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problemático ou relevante e perceptível.
Com base no modelo de Ricoeur, Pol Capdevila cria uma
taxonomia dessas experiências temporais que permitem fazer um
diagnóstico das representações narrativas que se apresentam como
paradoxos temporais. De forma mais clara, o que Capdevila cria são

96.
CAPDEVILA, Pol, Aporetic experiences
of time in anti-narrative art, In: Journal of
Aesthetics & Culture, v.7, 2015.

três categorias, ou “tipos” de paradoxos temporais possíveis de serem
reconhecidos em anti-narrativas. No decorrer das seguintes exposições
das categorias de Capdevila96, pretendo simultaneamente inserir
meus trabalhos poéticos como exemplo a fim de estudar e concluir,
se possível, a presença e grau de paradoxo temporal nesses objetos
artísticos.

3.3.1.1 A perspectiva cosmológica e fenomenológica: o tempo do
mundo e o tempo da alma

O tempo para o ser humano é algo abstrato, quase como
um sentimento. Não é algo que se pega ou se vê; a prova de sua
existência para nós está na sua consequência e influência. De forma
não científica, percebemos o tempo de duas formas: a perspectiva
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cosmológica, na qual experienciamos o tempo ligado a natureza
externa, como ao perceber os ciclos de dia e noite ou as mudanças
e repetições de estações do ano, ou a perspectiva fenomenológica,
em que temos a experiência de tempo em relação ao nosso mundo
interno. Por esta perspectiva estamos constantemente observando
e conscientes de que tudo que se passa conosco, assim como
nossos pensamentos, ocorre no presente. A partir deste presente
podemos partir para duas direções: o passado e o futuro. Conforme
Santo Agostinho explica em Confissões XI – O Homem e o Tempo –,
nossa consciência parece distender para o passado e enfraquecendo
conforme a memória não é mais tão clara, assim como para o
futuro através da expectativa. Segundo Capdevila na perspectiva
97.

Ibidem, p. 7.

cosmológica temos a experiência temporal como sucessão e na
perspectiva fenomenológica, como duração97. É através da experiência
fenomenológica que adquirimos uma perspectiva subjetiva de tempo.

98.

RICOEUR, Paul, Op.Cit., p. 18 – 19.

99.

CAPDEVILA, Pol, Op. Cit., p.8.

Fica um pouco mais clara aqui a relação que podemos fazer com a
narratologia quando falamos que existe o tempo de discurso narrativo,
ou seja, o tempo que se leva para ler ou apreciar a obra, e o tempo
da história, que pode ser distendido ou encolhido em relação ao do
discurso, ou ainda permanecer o mesmo, se pensarmos em algumas
performances.
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Ricoeur argumenta que as narrativas articulam essas duas
perspectivas contraditórias, porém complementares e formadoras
do pensamento humano sobre o tempo, de forma pragmática e
consistente. Dessa forma, a narrativa articula eventos humanos,
com toda complexidade da questão da subjetividade em relação ao
tempo, em um tempo comum que tem suas bases no que se conhece
socialmente de tempo como fenômeno cosmológico98. Diferentes
andamentos e perspectivas individuais podem ocorrer na narrativa,
entretanto, dentro de um mesmo quadro temporal. Se estas duas
perspectivas não estiverem articuladas na obra de arte, Capdevila
afirma que se instaura um paradoxo temporal99.
Em Video games observamos facilmente esse paradoxo. O
tempo cosmológico não articula com a perspectiva fenomenológica
do trabalho. Podemos compreender que cosmologicamente temos
camadas temporais no interior da imagem, uma vez que temos a
figura da protagonista no presente e a figura da mesma no passado
em relação à que esta no presente. Ou seja, sabemos que a imagem
que está sendo exibida na televisão é anterior a fotografia que nos
é apresentada. Temos uma protagonista no passado e no presente,
entretanto, fenomenologicamente, está protagonista interage com
“seu passado”, dando a ideia de que ambas camadas temporais estão

Figura 30: Abismo do eu, fotografia,
2016
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de fato no presente. As imagens apresentam tempos diferentes mas a
ação está no mesmo nível temporal. Isso provoca uma desarticulação
entre as perspectivas de tempo enunciadas por Ricoeur. Me atrai o
pensamento de que nesse estranhamento, ou paradoxo, o espectador
possa pensar na temporalidade não como algo linear e de progressão,
em que o passado não existe mais e o futuro também não. De fato,
em Video games, existe a representação de que o tempo não é
descolado do espaço e que em algum lugar do passado, a ação existe
infinitamente, isto é, não deixa de existir. Se pudéssemos colocar num
GPS as coordenadas de espaço e tempo, seríamos direcionados para
este mesmo ponto onde determinada ação ocorre.
Em trabalhos anteriores ao período do mestrado dei início a esta
investigação acerca de um tempo não linear na imagem e, assim como
em Video games, é através de narrativas em abismo que se estabelece
Figura 31: : imagem que compõe Deslizar à
vontade de uma coisa para outra, fotografia,
2016.

o paradoxo temporal. Em Abismo do eu (Figura 30) e em uma imagem
que compõe o livro de artista Deslizar à vontade de uma coisa para
outra (Figura 31), busco através da mise em abyme causar a sensação
de não linearidade do tempo. Através da sobreposição de camadas
temporais e da impossibilidade de definir que ponto da narrativa veio
anterior ao outro (quebra da ideia de sucessão temporal), cria-se uma
narrativa circular.
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3.3.1.2 Um tempo ou tempos múltiplos

Nessa segunda categoria Capdevila faz uma distinção entre a

100.

CAPDEVILA, Op. Cit., p.9.

unidade e a pluralidade do tempo100. Se relaciona de certa forma com
a categoria anterior, uma vez que uma unidade de tempo está prevista
na perspectiva cosmológica e é a nossa forma usual de pensar e falar
sobre o tempo. Falamos que acordamos em determinada hora, ou que
tal dia fomos a algum lugar. É como se o tempo existisse como pontos
em uma reta temporal. Na perspectiva fenomenológica existe uma
diferença radical que é a possibilidade de viver ao mesmo tempo no
presente, passado e futuro. Ricoeur denomina estas três dimensões do
tempo como três êxtases do tempo. Experienciamos o passado através
da memória, a experiência do presente se da pela percepção e a do
futuro pela expectativa. O paradoxo aqui está na impossibilidade do
tempo ser único e pontual se nossa experiência abrange três tipos
diferentes de tempo.
De forma geral, podemos afirmar que os paradoxos temporais
são decorrentes da noção de passagem do tempo como progressão,
socialmente construída, como algo único versus as experiências
temporais que nossa percepção de mundo nos fornece. Esses
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paradoxos só se estabelecem porque entendemos o tempo como algo
linear e separado do espaço. Os estudos científicos sobre o tempo
já apontam que este não se separa do espaço e se constitui em uma
espécie de tecido curvo, a curva espaço tempo. Como seria algo
linear? O momento que estou digitando esta dissertação não deixa de
existir porque o tempo passou. E não somente porque ele existe como
memória ou foi impresso, acarretando consequências. Esse momento
existe para todo sempre, ou melhor, existe enquanto o universo
existir.
Em Copyright não temos a sensação de estranhamento em
relação ao tempo. O percurso narrativo se da de forma linear, uma
letra sendo bordada após a outra formando uma palavra, depois
outra e assim uma frase. Mas de certa forma experienciamos as três
êxtases do tempo de Ricoeur. Estamos com o foco no presente pela
percepção do que está sendo narrado, pela atenção que prestamos
para

acompanhar

o

desenrolar

da

narrativa.

Porém

estamos

voltamos a memória para olhar as letras anteriores e assim formar
as palavras e as frases e principalmente, e provavelmente devido
ao estranhamento que me referi, temos uma experiência forte de
expectativa. O processo de bordar é lento e, somado ao ato de se
automutilar, causa desconforto. A expectativa pela formação de todas
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as palavras e, então, entender a frase que será por fim escrita nos joga
para o futuro. Assim, nos mantemos nas três dimensões temporais
simultaneamente.

3.3.1.3 Pensar o tempo fora do tempo

Esta categoria de Capdevila trata da questão de pensar ou da
representação do tempo. O autor afirma que qualquer tentativa de
pensar sobre o tempo ou de representa-lo é por si só determinada
pelo tempo. Pensamos sobre o tempo em um fluxo de tempo,
além disso, as noções e bases que determinado indivíduo tem ao
refletir sobre o tempo em dada cultura também está determinada
historicamente101. Isto é, para refletir sobre o tempo dependemos de

101.

Ibidem, p.9.

estruturas e conhecimentos prévios sobre o tempo. Ricoeur aponta
como solução para esta questão questionando se, inclusive, faria
algum sentido
temporais

perguntar se as narrativas como representações

podem

demonstrar

a

impossibilidade

de

representar

o tempo. O autor então sugere como o exemplo o romance Mrs.
Dalloway de Virginia Woolf, que em certos pontos específicos da
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narrativa apresenta uma espécie de suspensão do tempo, uma
experiência atemporal. Para Capdevila, estas são experiências nãotemporais, como metáforas da eternidade, e seria mais interessante
pensa-la como experiências temporais paradoxais.
Em Pequeno Atlas de 21 Sentimentos em Execução temos
uma aproximação com tal paradoxo. De fato, eu antes questiono
a possibilidade desse tipo de paradoxo em trabalhos de artes
visuais do que tento determinar sua existência em minha poética.
As imagens que constituem o Atlas apresentam um movimento
de um corpo no tempo e a captura desse movimento pela técnica
fotográfica. Entretanto, a imagem é este movimento congelado.
Não é a captura de um instante pontual, mas a imagem é pontual. A
temporalidade está dentro da imagem, é no movimento que existe o
passar do tempo. Essa passagem de tempo é apresentada de forma
“condensada”. Talvez neste trabalho resida a representação do tempo
passando em uma única imagem e não em uma linha temporal. Seria a
representação do tempo através de sua suspensão. O tempo interior a
imagem corre, entretanto o tempo da mídia está suspenso.
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3.3.2 A percepção de um tempo que não se separa do espaço

Em Uma breve história do tempo, Stephen Hawking inicia
sua

proposição

tratando

de

explicar

o

espaço.

Isto

porque

questionamentos sobre a finitude ou não do universo e quando
ele começou têm relação direta com o entendimento de tempo. Um
exemplo do campo da filosofia é Immanuel Kant em Crítica da razão
pura, de 1781. Segundo Hawking, Kant chamava questões deste tipo
de antinomias (contradições) da razão pura, uma vez que pensava
haver argumentos igualmente persuasivos para acreditar na tese
– de que o universo teve início – e na antítese – de que ele existiria
desde sempre. Na tese, argumentava que se o universo não teve
um início, haveria um período infinito de tempo antes de qualquer
evento e isso Kant considerava absurdo. Já a antítese o argumento
era que se o universo teve um início, também existiria um período
de tempo infinito antes disso e questiona por que o universo deveria
ter começado em algum momento específico102. Hawking explica que
tanto a tese quanto a antítese de Kant estão baseadas no mesmo

102.
HAWKING, Stephen. Uma breve história
do tempo, 2015, p.19.

argumento de que o tempo continua indefinidamente para trás, tenha
ou não o universo existido desde sempre. Para a Física, o conceito
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de tempo não tem significado antes do início do universo e hoje já
sabemos que ele teve um início, o Big Bang103. Hawking afirma que
isso foi observado pela primeira vez por santo Agostinho. Quando era
perguntado “O que Deus fazia antes de criar o universo?”, Agostinho
103.

Ibidem, p.19.

respondia que o tempo era uma propriedade do universo criada por
Deus e não existia antes dele104.

104.

Ibidem, p.19.

105.

Ibidem, p. 20.

Antes de 1929, a questão de o universo ter tido um início ou não
pertencia à teologia ou à metafísica. Todas as observações poderiam
ser explicadas tanto pela teoria de que o universo existira desde
sempre quanto pela teoria de que ele começou em algum momento
do tempo, sendo que este parecia ter existido desde sempre. Porém
em 1929, Edwin Hubble observou que as galáxias distantes estão se
afastando de nós, ou seja, de que o universo está se expandindo. Isso
pressupõe que em algum momento os objetos estavam mais próximos
e que entre 10 e 20 bilhões de anos atrás todos estavam concentrados
no mesmo ponto, sendo a densidade do universo infinita105!
Houve um momento, chamado de Big Bang, em que o tamanho
do universo era, então, infinitamente pequeno e era infinitamente
denso. Nessas condições, se houve eventos anteriores a esse
momento eles não teriam a capacidade de influenciar no presente,
uma vez que as leis da ciência e, então, a capacidade de predizer o
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futuro, falhariam. Podemos ignorar a existência desses eventos por
não haver consequências capazes de serem observadas. Assim, para
a Física, o tempo se iniciou no Big Bang, já que tempos anteriores
simplesmente não teriam definição. Creio que isso seja relevante para
o entendimento de tempo porque abre outra perspectiva além daquela
de que tudo tem um antes e um depois.
E para o campo das artes, o que a perspectiva científica da
noção de tempo pode acrescentar? Podemos afirmar que quem de
fato “prova” que Lessing estava equivocado em suas análises é Albert
Einstein. Não Einstein propriamente dito por ser um teórico, mas sua
teoria foi comprovada posteriormente. De forma cosmológica, temos
a sensação de que o tempo é absoluto; de fato, Aristóteles, Newton
e, muito provavelmente, Lessing também acreditavam nisso. A ideia
era de que se poderia medir sem erro o intervalo de tempo entre dois
eventos e que esse tempo seria o mesmo, independente de quem
o medisse. Nesse caso a ideia era de que o espaço e o tempo eram
absolutos e independentes um do outro106. Entretanto, no final do

106.

Ibidem, p. 31.

século XIX foram realizados experimentos para verificar as possíveis
alterações na velocidade da luz dependendo de como era medida e
o que foi encontrado foram resultados inesperados. Albert Einstein
propõe a solução, contanto que abandonássemos a ideia de espaço
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e tempo absolutos; a partir da teoria da relatividade o que se tem é
a combinação para formar o objeto espaço-tempo107. Este objeto
se relaciona com o postulado de que cada evento ocorre em um
107.

Ibidem, p. 33.

determinado lugar no espaço e no tempo.
A partir da Teoria da Relatividade, e sua comprovação, temos
a ressignificação da frase “tempo é relativo”. O objeto espaço-tempo
pode ser entendido como um tecido que afeta os eventos que ocorrem
nele e que é afetado por esses eventos. Isso implica que no universo
o tempo “passa” de forma diferente dependendo de sua posição neste
tecido e das influências que sofre e estas descobertas acabaram por
impactar as produções artísticas. Para meu trabalho estas abordagens
são importantes, uma vez que é uma forma interdisciplinar de refletir
sobre a existência do tempo em trabalhos de artes visuais. Refuta
a ideia de Lessing que separa o espaço do tempo, reafirma uma
subjetividade temporal prevista pela Teoria da Relatividade e reforça a
não linearidade do tempo, podendo ser extrapolada para as questões
das narrativas não lineares
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3.3.2.1 Movimento e Astronomia na Arte moderna: manifesto
dimensionista

Os novos conceitos da física moderna no início do século
XX

modificaram

espaço,

tendo

fundamentalmente
implicações

a

filosóficas

concepção
substanciais

de

tempo

e

influenciando

inclusive as teorias cosmológicas. Tais conceitos e teorias foram
também absorvidos por artistas modernos, resultando no Manifesto
Dimensionista em 1936. Buscando internalizar o desenvolvimento
da ciência moderna na arte moderna, este manifesto foi amplamente
apoiado

por

grandes

expoentes

da

avant-garde,

como

Marcel

Duchamp, Jean Arp, László Moholy-Nagy e Wassily Kandinsky.
A Teoria da Relatividade Geral, o espaço não Euclidiano
e

o

continuum

espaço-tempo

tornaram-se

amplamente

aceitos

pelos cientistas da época e muito artistas modernos trataram de
incorporar esta nova percepção do espaço, e do universo, nas
suas artes. De todos estes tópicos, um interesse em particular
fundamentava o manifesto: o conceito da quarta dimensão108. Como
já explicado anteriormente, o espaço e o tempo não existem de forma
independente. Dessa forma um evento ocorre num local do espaço

108.
MALLOY,
Vanja.
Non-Euclidean
Space, Movement and Astronomy in Modern
Art: Alexander Calder’s Mobiles and Bem
Nicholson’s Reliefs, 2013, p.2.
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tridimensional e no tempo, o que acrescenta uma dimensão a mais a
109.
SIRATÓ,
Charles.
The
Dimentionist
Manifesto, (Le Revue N + 1, Paris, 1936),
apud MALLOY, 2013, p.2.

essa equação. Este fato foi percebido por Charles Sirató, que ao redigir
o manifesto aponta que uma lei comum pode explicar e relacionar
toda arte moderna e avant-garde. Essa lei foi expressa pela fórmula
N + 1, baseada no pressuposto de que toda arte moderna deveria ser
expandida por uma dimensão adicional109, sendo que em um trabalho
bidimensional N = 2, tridimensional N = 3, e assim sucessivamente.
Logo após a publicação do manifesto em 1936, uma doença
impediu Sirató de continuar a difundir as ideias dimensionistas,
sendo que o manifesto perdeu força de disseminação. Atualmente
este manifesto não é muito conhecido nem estudado110. Entretanto,

110.

MALLOY, Op. Cit. p.4.

acredito que não seja o sucesso do manifesto em si que tenha
importância aqui, mas sim a demonstração de interesse em unir
ciência e arte por estes artistas, principalmente no que toca o campo
da física moderna e o novo conceito de espaço-tempo descoberto na
época.
A interpretação do conceito de quarta dimensão no campo
artístico variou amplamente, abrangendo o espaço quatro-dimensional
puramente físico, o conceito cinético de espaço no qual tempo e
espaço estão conectados e, inclusive, um interesse metafísico de
espaço que vai além do âmbito material.
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3.3.3 Anti-narrativas e experiências paradoxais:

Os estudos em relação a psicanálise e da física moderna no
início do século XX tornaram-se muito atrativo no campo artístico e
cultural, sendo fonte de pesquisa e produção de muitos artistas,
conforme já visto. De fato, segundo Capdevila, a história do
desenvolvimento de anti-narrativas teve dois momentos importantes
em que a produção artística desempenhou um papel questionador
em relação aos modelos sociais de tempo, sendo estas as Vanguardas
históricas e a virada artística dos anos 1960 e 1970111. Além dos já
citados, que fazem parte de referências sobre as quais meu trabalho
se desenvolveu, gostaria de apresentar alguns outros exemplos
no campo das artes visuais de produção que trabalham com a não

111.

Ibidem, p.2.

linearidade e paradoxos temporais.
Capdevila argumenta que estudos recentes têm demonstrado
como as Vanguardas artísticas se posicionaram contra o modelo
temporal dominante na época. Este modelo deriva do Iluminismo
e apresenta progresso linear. Nos séculos XIX e XX, este padrão de
temporalidade foi imposto pelos modelo mecânico de produção,
crescimento das cidades, aumento da velocidade nos transportes,
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112.

Ibidem, p.2.

cultura de consumo, entre outras modificações da rotina das pessoas
que o rápido avanço tecnológico do período criou112. Como resposta a
esses modelos de tempo, as Vanguardas procuraram testar a aplicação
temporalidades marginalizadas em suas obras artísticas e, assim,
proporcionar experiências alternativas em relação à noção de tempo.
Maria Barreiro em sua pesquisa sobre o tempo e cinema de vanguarda
afirma que uma significante parte do cinema de vanguarda do início
do século XX lançou mão de anti-narrativas como forma de expressão,
trazendo como exemplo Camera Eye (1924) de Vertov, Taris, roi
de l’Eau (1931) de Vigo, Opus I ao V (1921 -1925) de Ruttmann e
Anémic Cinéma (1926) de Duchamp113. A autora avalia que a maioria
destes filmes manipula a temporalidade de forma experimental e

113.
p.3.

BARREIRO, 2011, apud CAPDEVILA, 2015,

acabam evitando a apreensão de qualquer narrativa, produzindo uma

114.

Ibidem

experiência temporal (da qual as pessoas em geral estão acostumadas)
sem consistência. Isto possibilita que o espectador experimente com o
tempo de forma que ele escapa da forma dominante de temporalidade
do progresso114.
O segundo momento importante de questionamentos em
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115.
Pictures foi o nome dado à exposição
dos
trabalhos
de
Troy
Brauntuch,
Jack
Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo e
Philip Smith, organizada por Douglas Crimp
na Artists Space no outono de 1977, conforme
artigo publicado na revista October (CRIMP,
1979).

relação a noção de tempo vigente foram obras de arte produzidas
nas décadas de 1960 e 1970. Em seu artigo Pictures, Douglas Crimp
retoma os trabalhos apresentados na exposição Pictures115 e reavalia

as ideias sobre os trabalhos presentes na galeria. Crimp afirma que
todos os trabalhos apresentavam duas características em comum,
sendo elas o uso de técnicas mistas (mixed media) e a categoria do
tempo. Afirma que os trabalhos frustram as expectativas narrativas
e acabam chamando a atenção para algumas convenções da mídia
de massas116. Crimp assinala a obra de Jack Goldstein, The Jump,
apresentada na exposição Pictures. O trabalho consiste em um
filme de curta duração em looping de uma forma humana luminosa

Figura 32: Jack Goldstein The Jump (Frame de
vídeo), 1977. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=3m0vxs-Ovs8. Acesso em: 15 ago. 2019.

mergulhando diversas vezes na escuridão (Figura 32). O trabalho está
estruturado na repetição contínua e Crimp afirma que a temporalidade
do filme que experimentamos não é de sua duração real, mas que o
modelo temporal presente é a psicológica de antecipação, premonição,
ansiedade117.

116.
CRIMP,
75-76.
117.

Douglas.v

Pictures,

1979,

p.

Ibidem, p. 83-83.

Podemos afirmar então que esses trabalhos artísticos que
apresentam uma narrativa que foge do modelo vigente, linear e de
progressão são baseados no que se denomina anti-narrativa. A
quebra de linearidade temporal está na base do conceito operatório
que estrutura meus trabalhos, sendo assim considero importante
trazer o conceito de anti-narrativas para esta dissertação. Então,
segundo Robert Scholes
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118.
Do
original:
“Anti-narratives
are
in this sense metafictional because they
ultimately forces us to draw our attention
away from the construction of a diegesis
according to our habitual interpretative
processes. By frustrating this sort of
closure, they bring the codes themselves to
the foreground of our critical attention,
requiring ur to see them as codes rather
than as apects of human nature or the
world. The function of anti-narrative ir to
problematize the entire process of narration
and interpretation for us”. (SCHOLES, 1980,
apud CAPDEVILA, 2015, p. 4.)

“Anti-narrativas são [...] metaficcionais porque elas em última
instância nos forçam a direcionar a atenção para outro sentido
que não o que construção de uma diegese que está de acordo
com nosso processo interpretativo habitual. Ao frustrar
este tipo de fechamento, elas próprias trazem os códigos
para o primeiro plano de nossa atenção crítica, requerendonos a vê-los antes como códigos do que como aspectos da
natureza humana ou do mundo. A função da anti-narrativa é
problematizar o processo de narração e de interpretação como
um todo”118.

O próprio conceito de anti-narrativa de Scholes vai ao encontro
do desejo dos artistas do século XX citados anteriormente de quebrar
a noção linear e socialmente construída de tempo como progressão.
Capdevila ainda argumenta que, em trabalhos artísticos como os
citados anteriormente, as práticas anti-narrativas não oferecem nem
uma experiência ficcional nem uma experiência representacional
do mundo. O que ocorre é uma reflexão metaficcional através dos
códigos que constroem a linguagem e a experiência .
Assim, alguns trabalhos de arte nos fazem ter experiências
de tempo que não são consistentes com a realidade. Estas são
experiências paradoxais do tempo, uma vez que ativam parâmetros de
diferentes modelos de tempo em uma única experiência de observação
(já que falamos de trabalhos de artes visuais). A maior parte da
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construção narrativa de meus trabalhos visuais buscam provocar tais
paradoxos, que percebi se relacionarem com conceitos do tempo
na narrativa de Paul Ricoeur. O tempo em questão não é um tempo
inexistente, mas sim um conceito de tempo que, como sociedade, não
estamos habituados a perceber.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha por pesquisar meu processo de criação envolvendo
o fluxo de consciência e a autotextualidade acabou levando o meu
trabalho e pesquisa para a autorrepresentação. O emprego do fluxo de
consciência como método de criação torna o processo autobiográfico,
mesmo que isso não fique explícito no trabalho artístico.
De qualquer forma, vejo meu processo sob a perspectiva
valeriana, a qual Paul Valèry afirma que o interesse pelo ato de
criação em si compreende-se pela percepção que tem a respeito
da criação poética, considerando-a como um ato provocado pela
tentativa de desvelar o espírito por meio do domínio da linguagem.
Isto é, a criação poética originaria o que Valèry denomina de “obras
do espírito”, que são obras que o espírito faz para uso próprio e
que nunca se encontram acabadas119. Esta aparente exposição do
espírito através do domínio da linguagem em meu trabalho eu vejo na

119.
VALÈRY, Paul. Aula Inaugural do curso
de Poética, 1999.

autorrepresentação. Conforme já mencionado, por mais que o estopim
da investigação sejam questões referentes à prática artísticas e à arte
contemporânea – ou seja, questões de origem externa em relação
ao espírito –, devido ao método de criação é através de processos
internos e particulares que o trabalho surge.
Entretanto, até que ponto a autorrepresentação atinge o
observador? Ou será que morre em mim? Mais questionamentos
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surgem: talvez, se deparar com o espelho propriamente dito gere um
reflexo e uma imagem extremamente óbvia, da qual já podemos estar
inclusive dessensibilizados, da mesma forma que a maior parte do
tempo não nos lembramos, nem sentimos, que o coração está batendo
no peito. Assim, o desdobramento de registros de fluxo de consciência
em trabalhos visuais, ou o próprio fluxo de consciência aplicado
diretamente na concepção da imagem, trazem um confronto não
óbvio entre o eu e o eu representado. Ainda assim, ocorre o evento
de me identificar no outro através do outro, identificar o eu no desejo
do outro, estabelecendo essa dialética de uma intersubjetividade na
qual o olhar do outro produz em mim minha identidade, por reflexo.
Através dele, sei quem sou e, nesse jogo narcisista, me constituo a
partir dos elementos de fora.
Segundo Lacan, a formação do eu e a identificação com nosso
120.
LACAN, J. O estúdio do espelho como
formador da função do eu. In: Escritos. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar. 1998, pp. 96-103.

corpo de uma forma primordial se da na fase lactente do homem120.
O lactente se depara com a figura materna (espelho) e surpreendese ao ver a imagem de seu próprio corpo refletida no espelho,
pois se vê esculpido em uma gestalt que nada mais é do que uma
imagem antecipatória da coordenação e integridade que não possui
naquele momento. Entretanto, o bebê se identifica com algo que
não é. Identifica-se com o imaginário. Esse estágio do espelho não
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se dá só em um momento da vida do sujeito. Essa ilusão segue o
acompanhando, sendo um modelo de vínculo que ocorrerá por toda
vida. O que ocorre então do confronto do eu com o outro, sendo esse
outro eu? Seria a autorrepresentação uma estratégia de voltar-se para
si e se identificar com si próprio no sentido imaginário?
A autorrepresentação funciona como um confronto entre si
mesmo e o seu duplo. O artista busca entender o que se depara à
sua frente e possibilita o mergulho mais puro desse sujeito que quer
analisar e retratar – confronta-o e assim confronta-se. Já que essa
luta é travada com o próprio artista, esse confronto intensifica-se. O
artista torna-se criador e criatura, na mesma ação, ou o analista e o
analisado, mostrando sua necessidade de entendimento de si.
No esforço da autorrepresentação, o artista cria a representação
de si e de sua matéria através de seu corpo. Assim, no processo
de criação da obra se dá uma dupla percepção corporal – aquela
necessária

para

criar

o

conceito

da

autorrepresentação

e

de

confrontamento e aquela que decorre do ato de execução do trabalho
físico. Embora o corpo do artista esteja presente durante a execução
de qualquer trabalho artístico, é na autorrepresentação que ele ganha
potência como conceito e se sobressai também como temática da obra
de arte.
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Com o foco em meu corpo e em minhas ações, percebo aqui
uma forte ligação com o tema de arte e vida. Busco aproximar a arte
da (minha) vida, e através da percepção do meu eu e do movimento
do meu corpo em função da criação do objeto ou da participação no
trabalho. É um corpo vivo, que sente e age. Mais especificamente
quando uso o corpo como parte física do trabalho – em performance
– me aproximo mais ainda da questão de ser sujeito e objeto de arte
e viver o que Merleau-Ponty pontua como viver para conhecer o corpo
humano e assumir as responsabilidades das questões que fluem
121.
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da
percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

através de mim e fundir-me com elas121.
Nas artes visuais, aquelas que necessitam de um suporte para
se expressar, a body art operou como uma grande ruptura no século
XX. Ocorre que o próprio corpo se torna um meio da arte, passando de
objeto da arte para sujeito ativo e suporte da atividade artística.
Apesar da presença do corpo e do processo de criação apontar
para isso, não é sempre que minha representação se dá de forma
óbvia. Rastros deixados por movimentos em fotografias, manchas
feitas com tinta. Imagens formadas através da palavra. Desenhos e
objetos que me aproprio. Compreendo que me autorrepresento com
meu corpo e também através de meu mundo interno e externo.
Percebo,
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então,

que

a

autorrepresentação

surge

como

consequência do processo criativo. Talvez exista uma potência
justamente na força de vontade que o trabalho tem de responder ao
processo de sua elaboração conceitual, dando um retorno. Um diálogo
se estabelece entre as pontas do processo: o início manda um sinal e a
ponta final da um retorno. O fluxo de consciência aponta as questões
internas que se passam no momento; toda informação é processada e
o trabalho visual responde, dialogando com o fluxo.
Dessa forma entendo meu trabalho como partindo de questões
internas a mim que tem origem na minha vida privada; durante o
processo de criação o trabalho se transforma em algo novo, quando
trago a tona sentimentos – de forma consciente – e os insiro em
contextos e conceitos que trabalho artisticamente. Esse algo novo
necessita se tornar público para sua plena existência; necessita
contatar um observador disposto a se engajar na completude
do processo de criação. É disto que dependem as questões de
autorreferencialidade levantadas neste estudo, assim como a proposta
de experimentação de temporalidade diferente da linear.
Neste

momento,

penso

que

as

reflexões

acerca

da

autorrepresentação dão lugar para novas ideias. Sem abrir mão da
representação de si como forma de narrativa visual, a temporalidade
retorna como foco de estudo. Entretanto, como perspectiva de
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pesquisas futuras, a ideia de paradoxos temporais e possibilidades
de experimentações com conceitos de temporalidade originam uma
possível hipótese a ser investigada que se relaciona com uma ideia
de tempo como matéria plástica ou, melhor colocando, tempo como
mídia. Estas ideias são iniciais mas acho relevante já pontuar aqui
o provável rumo que está pesquisa de mestrado irá tomar em seu
desdobramento.

178

Referências

Meio impresso:
ALONSO, Mariângela; SILVA, Eduardo Neves da. Entre a memória e a reinvenção: o exercício intertextual de Clarice
Lispector. Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários, v. 30, 2015, p. 97 – 108.
AMERIAN, M; JOFI, L. Key concepts and basic notes on narratology and narrative. Scientific Journal of Review, v. 4, n.
10, 2015, p. 182 – 192.
BAKTHIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 5. ed. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
BAL, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. 3. ed. Toronto: University of Toronto press, 2009.
BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio Castaño Guimarães. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2012.
BARTHES, Roland. Introduction to the Structural Analysis of Narrative. In: HEATH, Stephen. Image/Music/Text. New
York: Hill and Wang, 1977, p. 79-124.
BARTHES, Roland. The Death of the Author. In: HEATH, Stephen. Image/Music/Text. New York: Hill and Wang, 1977, p.
142 - 148.
BARTHES, Roland. The Rhetoric of the Image. In: HEATH, Stephen. Image/Music/Text. New York: Hill and Wang, 1977, p.
32 – 51.
BRAUN, Kathrin. Biopolitics and Temporality in Arendt and Foucault. Time & Society, 16, n1, 2007.p.5-23.
BURWICK, Frederick. Introduction. Poetics Today, v. 20, n. 2, 1999, p. 147 – 154.
179

CAPDEVILA, Pol. Aporetic experiences of time in anti-narrative art. Journal of Aesthetics & Culture, v.7, 2015, p. 1 – 14.
CRIMP, Douglas. Pictures. October, v. 8, 1979, p. 75 – 88.
DÄLLENBACH, L. Intertexto e autotexto. Trad. Clara Crabbé Rocha. Intertextualidades: Revista de Teoria e Análises
Literárias. Coimbra: Almedina, n. 27, pp. 51-76, 1979.
DÄLLENBACH, L. The Mirror in the Text. Cambridge: Polity, 1989.
DÄLLENBACH, L.; TOMARKEN, A. Reflexivity and Reading. New Literary History, v. 11, n. 3, p. 435-449, 1980.
ENCYCLOPEDIA of British Writers: 1800 to the Present. Nova York: Facts on File, 2009.
FABRIS, Annateresa. A convergência com a ciência: o movimento como trajetória. In: O desafio do olhar: fotografia e
artes visuais no período das vanguardas históricas, v. 1. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
FOUCAULT, Michel. O que é um autor. In: Ditos e escritos - Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2009. v. 3, p.264-298.
GIDE, André. Journal: tome I (1887-1925). Paris: Gallimard, 1948.
GOMES, Paulo César Ribeiro. Comentários: Alterações e derivas da narrativa numa poética visual. 2003. 316 f. Tese
(Doutorado em Artes Visuais) – Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade Federal do Rio grande do
Sul, Porto Alegre, 2003.
GONÇALVES, Aguinaldo José. Laokoon revisitado: relações homológicas entre texto e imagem. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1994.
HAWKING, Stephen. Uma Breve História do Tempo. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.
JAMES, WILLIAM. The Principles of Psychology. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1952.
180

KEIGHLEY, Emily. From Immediacy to Intermediacy: The Mediation of Lived time, Time & Society, 23, n.1, 2013, p. 380 –
401.
KRAUSS, R. Video: The Aesthetics of Narcissism. October, v. 1, pp. 50-64, 1976.
KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. Trad. Julio Fisher. São Paulo: Martin Fontes, 2001.
KRISTEVA, Júlia. Introdução à Semanálise. São Paulo: Debates, 1969.
LACAN, J. O estúdio do espelho como formador da função do eu. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1998, pp. 96103.
LANCRI, Jean. Colóquio sobre a metodologia da pesquisa em artes plásticas na universidade. In: BRITES, Blanca;
TESSLER, Elida (Org.). O meio como ponto zero: Metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed.
Universidade/UFRGS, 2002.
LESSING, Gotthold Ephraim. Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia: com esclarecimentos ocasionais
sobre diferentes pontos da história da arte antiga. São Paulo: Iluminuras, 1998, pp. 318.
MAGNY, C-E. Histoire Du Roman Français Depuis 1918. Paris: Seuil, 1950.
MALLOY, Vanja. Non-Euclidean Space, Movement and Astronomy in Modern Art: Alexander Calder’s Mobiles and Bem
Nicholson’s Reliefs. EPJ Web of Conferences, v.58, 2013, p. 1 - 5.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 16.ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de narratologia. Coimbra: Almedina, 2007.
RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. Trad. Claudia Berliner. São Paulo: Martim Fontes, 2010.
ROBSON, Rachel. For Real: Tracey Emin and the problem of authenticity. Graduate Journal of Social Sciences, v.9 n.3,
181

2012, p. 65 – 70.
SALLES, Cecília Almeida. Redes da criação: construção da obra de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2006.
SALMON, Christian. Storytelling: Bewitching the Modern Mind. New York: Verso Books. 2010.
SOURIAU, Étienne. A Correspondência das Artes: Elementos de Estética Comparada. São Paulo: Cultrix, 1983.
SOURIAU, Étienne. Time and the Plastic Arts. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, v. 7, n. 4, 1949, p.294 – 307.
VALÈRY, P. Acerca do Cemitério Marinho. In: Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1999b.
VALÈRY, P. Primeira aula do curso de poética. In: Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1999a.
VALÉRY, Paul. La invención estética (1938). In: Teoría poética y estética. Trad. Carmen Santos. Madrid: Visor, 1990, p.
203-207.
WANNER, Maria Celeste de Almeida. Paisagens Sígnicas: Uma reflexão sobre as artes visuais contemporâneas. Salvador:
EDUFBA, 2010.
WOLF, W. Metafiction and metamusic: Exploring the limits of Metarreference. In: Bernhart, Walter (ed.). Selected Essays
on Intermediality by Werner Wolf (1992–2014). Boston: Brill Rodopi. 2017, p. 295 – 316.
Meio Eletrônico:
CAHILL, Timothy D. Rereading the Stations of The Cross Through Art. The Yeale ISM Review, v.1, n.2, 2015. Disponível
em: http://ismreview.yale.edu/article/rereading-the-stations/. Acesso em: 12 Ago. 2019.
EMINS’s cat posters taken by collectors. BBC News, 28 mar. 2002. Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/
entertainment/1898461.stm. Acesso: 18 mai. 2019.
FILHO, Mauro. S. Kew Gardens, de Virginia Woolf: relações interartes pelo prisma de Bloomsbury. 2009. 184 f.
182

Dissertação (Mestrado em Letras). Programa de Pós Graduação em Letras, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
2009.
Disponível
em:<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/20251/mestrado%20mauro%20
scaramuzza%20filho.pdf;jsessionid=975C8F2DEA84C749FCF85BFDF815944D?sequence=1>. Acesso em: 3 ago 2019.
JAHN, Manfred. Narratology: A Guide to the Theory of Narrative, 2017. Disponível em: http://www.uni-koeln.
de/~ame02/pppn.htm. Acesso em: 1 Ago 2019.
MACEDO, Lídia Suzana Rocha de; SILVEIRA, Amanda da Costa da. Self: Um Conceito em Desenvolvimento. Paidéia, v.
22, n. 52, 2012, p. 281 – 289. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/paideia/v22n52/14.pdf. Acesso em: 25 Ago.
2019.
MÜLLER, Joachim. Gotthold Ephraim Lessing. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/
biography/Gotthold-Ephraim-Lessing. Acesso em: 16 ago. 2019.
POPE, Kenneth S., SINGER, Jerome L. (ed). The Stream of Consciousness: Emotions, personality,
and
psychotherapy.
Nova
Yorke:
Plenum
Press.
1978.
Disponível
em:
https://books.google.
com.br/books?id=_23SBwAAQBAJ&lpg=PA3&dq=stream%20of%20consciousness%20visual%20
arts&pg=PR5#v=onepage&q=stream%20of%20consciousness%20visual%20arts&f=false. Acesso em: 17 ago. 2019.
REALE, Giovanni. Platão: História da filosofia grega e romana vol. III. Tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz e
Marcelo Perine. São Paulo: Edições Loyola, 2007.
RODRIGUES, Tereza. T. Virginia Woolf: retratos e memórias. Emblemas - Revista do Departamento de História e
Ciências Sociais - UFG/CAC - v. 8, n. 2, 111-126, 2011. Disponível em: https://revistas.ufg.br/emblemas/article/
download/14455/Z0868. Acesso em: 04 de ago. de 2019.
SAN JUAN, Epifanio. Antonio Gramsci on Surrealism and the Avant-garde. The Journal of Aesthetic Education. n.37, v.2,
2003, p 31-45. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/>. Acesso em: 11 ago. 2019.
PINTO, Madalena Vaz. A escrita “sob-controle”: Considerações sobre o narrados na ficção de José Saramago. O Marrare
– UERJ, n. 11, 2009, p. 58 – 64. Disponível em: http://www.omarrare.uerj.br/numero11/madalena.html. Acesso em: 25
Ago. 2019.
SNOW, Marcus. Into the Abyss: a study of the mise en abyme. 2016. 251 f. Doctoral Thesis. School of Social Science,
183

London Metropolitan University, London. 2016. Disponível em: <http://repository.londonmet.ac.uk/id/eprint/1106>
Acesso em: 10 ago.2019.
WAINWRIGHT, Lisa S. Cy Twombly. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/biography/
Cy-Twombly. Acesso em: 16 ago. 2019.
WIKIPÉDIA. Simónides de Ceos. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3nides_de_Ceos. Acesso em: 10
ago. 2019.

184

