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resumo

Esta dissertação tem como principal objetivo formular uma reflexão 
acerca do processo de instauração das três propostas artísticas, 
apresentadas como resultados práticos da pesquisa: Faça fácil, Auto-
retratos e Sonhos. Tal reflexão é conduzida por questionamentos que, 
suscitados pelo próprio processo, colaboram para o estabelecimento do 
mesmo enquanto um dispositivo ficcional. Ou seja, meu processo artístico é 
entendido como um sistema por meio do qual instauro e apresento universos 
ficcionais. Sendo assim, o objeto de estudo desta dissertação é os 
procedimentos para a construção dos universos ficcionais instaurados pelo 
processo. Partindo da hipótese de que os universos são instaurados, 
principalmente, por meio da construção de personagens ficcionais, seres 
imaginários, frutos de uma invenção, proponho uma análise dos 
procedimentos para a construção dos personagens que figuram em minhas 
obras. Desta forma, a discussão desenvolve-se em torno da seguinte 
questão: como, concretamente, são construídos os personagens ficcionais, 
em meu processo artístico? Uma possível resposta a essa questão  leva ao 
ponto de irradiação de Faça fácil, Auto-retratos e Sonhos e, 
conseqüentemente, ao eixo principal da pesquisa: pelo tensionamento da 
fronteira que existe entre a realidade e a ficção, ou melhor, entre a realidade 
da vida cotidiana e os universos ficcionais instaurados pelo meu processo 
artístico.

abstract

This dissertation has as main objective to formulate a reflection 
concerning the process of instauration of the three artistic proposals, 
presented as practical results of the research: Do easy, Self-portraits and 
Dreams. Such reflection is driven by questions that, suscitated by the own 
process, they collaborate for the establishment of the same while a  fictional 
device. In other words, my artistic process is understood as a system 
through which I establish and I present fictional universes. Being thus, the 
object of study of this dissertation is the procedures for the construction of 
the fictonal universes established by the process. Starting from the 
hypothesis that the universes are established, mainly, through the 
construction of fictional personages, imaginary beings, fruits of an invention, 
I propose an analysis of the procedures for the personages' construction 
that figure in my works. This way, the discussion develops around the 
following question: how, concretely, are constructed the fictional 
personages, in my artistic process? A possible answer to this question 
takes to the point of irradiation of Do Easy, Self-portraits and Dreams and, 
consequently, to the main axis of my research: by the tension of the border 
that exists between the reality and the fiction, or better, between the  daily 
life's reality and the universes established by my artistic process.
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1. Introdução

 

Antes de iniciar, propriamente, a introdução quero lembrar 

que esta pesquisa, assim como toda pesquisa em Poéticas 

Visuais, foi estruturada a partir de duas vertentes intimamente 

relacionadas: a primeira, prática, cujo resultado é uma série de 

propostas artísticas que serão apresentadas no corpo da 

dissertação e na exposição que acompanha a defesa pública da 

mesma; e a segunda vertente, teórica, que parte das reflexões 

suscitadas pela prática, cujo resultado é este texto, onde será 

analisado o processo de instauração das obras apresentadas e 

expostas. De acordo com Cohen (1998), “essas vertentes 

configuram dois olhares (olhar enquanto pulsação, cognição, 

sentimento, modelo, consciência) entremeados: o da práxis, 

vivencial, pontuado por fluxos emocionais, devires, intuições; 

estabelecendo - enquanto campo da ação, da interferência - o 

recorte dos objetos e o território de atuação. O segundo, olhar de 

um logos (um logos não-cartesiano, ambivalente), articulado a 

posteriori, operando enquanto organização, reflexão, 

(des)construção” (COHEN, 1998, p. xxxiv).
8



O principal objetivo desta dissertação é formular uma 

reflexão acerca do processo de instauração das três propostas 

artísticas apresentadas como resultados práticos da pesquisa: 

Faça fácil, Auto-retratos e Sonhos. Tal reflexão é delineada por 

questionamentos suscitados pelo processo, os quais serão 

apresentados no decorrer do texto e que, de uma maneira sucinta, 

colaboram para o estabelecimento do mesmo enquanto um 

dispositivo ficcional. Ou seja, meu processo artístico - e aqui se 

subentende os meios e as técnicas que concretizam Faça fácil, 

Auto-retratos e Sonhos, a forma de circulação e a inserção dessas 

obras no sistema das Artes, as formulações teóricas acerca de 

todo esse processo - é entendido como um sistema por meio do 

qual instauro e apresento universos ficcionais. Sendo assim, o 

objeto de estudo desta dissertação são os procedimentos para a 

construção dos universos ficcionais instaurados pelo processo. 

A reflexão parte da hipótese de que esses universos são 

instaurados, principalmente, por meio de um procedimento: a 

construção de personagens ficcionais, de seres imaginários, frutos 

de uma invenção, que, ao mesmo tempo, habitam e instauram os 

universos. A proposta, a partir dessa hipótese, é analisar os 

procedimentos de construção dos personagens que figuram em 

minhas obras. Desta forma, a discussão desenvolve-se em torno 

da seguinte questão: como, concretamente, são construídos os 

personagens ficcionais, em meu processo artístico? O que se 

apontaria, previamente, é que não existe uma regra fixa e 

estabelecida que conduza tal construção, mas, um princípio 

operacional: o deslocamento. O que proponho com essa afirmação 

é que os procedimentos para construção de personagens 

ficcionais, em meu processo artístico, produzem deslocamentos, 

sejam contextuais ao inserir objetos do universo cotidiano no 
9



universo da arte, sejam simbólicos ao propor reinterpretações à 

associação de idéias que esses objetos representam; e funcionais 

ao estabelecer o estatuto ficcional das imagens fotográfica e 

videográfica, imagens com uma forte tradição documental  e de 

registro da realidade. É, também, por meio dos deslocamentos que 

a construção de personagens ficcionais tensiona a fronteira que 

divide o universo ficcional criado da realidade que lhe seve como 

pano de fundo, a realidade da vida cotidiana.

Se por um lado Faça fácil, Auto-retratos e Sonhos 

apresentam-se como resultados práticos da pesquisa, por outro 

se apresentam como ‘desdobramentos’ de um processo iniciado 

anteriormente. Faz parte desse processo duas propostas artísticas 

que, também, caracterizam-se, principalmente, pela construção de 

personagens ficcionais e, conseqüentemente, pela instauração de 

universos ficcionais: II Trilogia e O Sorvete. Para análise dos 

procedimentos de construção dos personagens que figuram em 

Faça fácil, Auto-retratos e Sonhos fez-se necessário uma reflexão 

acerca do processo de instauração de II Trilogia e O Sorvete, pois  

poderia dizer que são as questões suscitadas por esse processo 

o “ponto de partida” de toda a pesquisa. Por essa razão, seguiu 

uma seqüência cronológica, determinada pelo ano de realização 

de cada obra, para estruturar formalmente o texto.

Desta forma, a dissertação é dividida em dois capítulos. O 

primeiro “A Ficcionalização de objetos” apresenta uma breve 

análise do termo personagem ficcional, a seguir é feita a 

apresentação do conceito de realidade e de ficção  

operacionalizado pelo meu processo artístico e uma reflexão 

acerca do processo de instauração de II Trilogia, O Sorvete e Faça 

fácil. E, de acordo com o que proponho, o que guia tal reflexão são 
10



os procedimentos para a construção dos personagens ficcionais 

que figuram nas propostas. II Trilogia, realizada entre 2002 e 2004, 

é composta  por três obras, Doa a quem doer (fig.1), Papai, mamãe 

e filhinho (fig.5), e Flying Love (fig.9), e tem como personagem 

principal o Cacto. O Sorvete (stills em apêndice 6.1), realizado em 

2002, tem como personagem principal o Sorvete. E Faça fácil (stills 

em apêndice 6.1), realizado em 2005, apresentada como a antítese 

de II Trilogia e O Sorvete, apesar de ter como objetivo a construção 

de três personagens híbridos, resultantes do cruzamento entre 

Santo Antonio, São Francisco e Santo Expedito, caracteriza-se pela 

construção e apresentação do próprio procedimento para a 

construção dos personagens ficcionais. Porém, o que determina, 

definitivamente a apresentação das três propostas no mesmo 

capítulo, é o fato de que o principal procedimento para a construção 

dos personagens é a ficcionalização de objetos encontrados na 

realidade da vida cotidiana.

O segundo capítulo, intitulado A Ficcionalização do artista, 

apresenta uma reflexão acerca do processo de instauração de 

Auto-retratos e Sonhos, ambas realizadas a partir de 2004. Por se 

constituírem enquanto obras em processo, é necessário salientar 

que nessa dissertação, são apresentadas apenas duas séries de 

Auto-retratos, a série Redenção (fig.18-20) e a série Carnival 

(fig.21,22),  e uma versão de Sonhos, a versão 1.0 (stills em apêndice 

6.2). Assim como no primeiro capítulo, o que guia tal reflexão são 

os procedimentos para a construção do personagem ficcional que 

figura nas propostas. No entanto, o que determina a apresentação 

destas duas propostas no segundo capítulo, não é mais a 

ficcionalização de objetos e, sim, a ficcionalização do artista, ou 

seja, a construção de um personagem ficcional que parte da minha 

atuação enquanto artista.
11



Existe, porém, um outro procedimento que participa do 

processo de instauração dos universos ficcionais, assim como a 

construção de personagens: a instituição da fotografia e do vídeo 

como meios necessários para a realização plena da mediação 

entre o universo imaginado e o apresentado. Ou seja, a instituição 

da imagem fotográfica e da imagem vídeográfica como índice que, 

ao mesmo tempo documenta, testemunha e instaura universos 

ficcionais. Este procedimento caracteriza-se por um paradoxo, pois 

as imagens apresentam-se como índice de situações que, 

“partindo do plano totalmente fantástico”, acontecem de fato no 

“real”, isto é, faço acontecer a imagem que estava em meu 

imaginário e a ‘documento’, tornando ‘realidade’ fotográfica e 

videográfica, “portanto indiscutível, um mundo de pura ideação”. A 

fotografia e o vídeo são “a prova cabal de que aquilo existiu e 

passou”. A fotografia e o vídeo são “um plus de afirmação de 

verdade numa situação de ilusão” (CANONGIA, 2003, p.15-25). É por 

meio desse procedimento que a fotografia e o vídeo apresentam-

se como matéria constituinte do próprio universo ficcional. Portanto, 

o primeiro e o segundo capítulos serão permeados por uma 

discussão sobre esse procedimento que ativa, 

concomitantemente, a tradição documental e de registro, e a 

capacidade de ficcionalização das imagens fotográficas e 

videográficas. 

De acordo com o que identificamos, o principal objetivo 

dessa dissertação é formular uma reflexão acerca do processo de 

instauração das propostas artísticas apresentadas, como 

resultados práticos da pesquisa. Mas há um outro objetivo que 

está intimamente ligado ao objetivo principal: a contextualização de 

meu processo artístico no campo das artes visuais. Essa 

contextualização é feita por meio das relações estabelecidas entre 
12



minhas obras e as obras de outros artistas, como por exemplo, 

dos artistas brasileiros Nelson Leirner e Rosângela Rennó, que 

serão apresentadas nos dois capítulos seguintes. No entanto,  

finalizarei esta introdução apresentando como uma importante 

influência em minha produção artística e, conseqüentemente, 

como uma referência para a pesquisa, dois “grupos” de artistas 

que podem ser assim reunidos por suscitarem, com suas obras, 

questões em comum. 

O primeiro grupo é constituído por artistas que, a partir do 

caráter indicial da tomada fotográfica, constroem “realidades”, 

dotadas de um sentido fortemente teatral e cinematográfico. Ou 

seja, ao caráter indicial de suas fotografias une-se uma inevitável 

condição ficcional. Fazem parte desse grupo, por exemplo, a artista 

norte-americana Cindy Sherman e o artista canadense Jeff Wall.  

Como veremos, no segundo capítulo, é principalmente por sua 

série fotográfica Untitled Film Stills (fig. 27-29) que Sherman é 

considerada uma importante referência para a pesquisa. Nessa 

série a artista encarna diferentes personagens que sugerem os 

tipos femininos apresentados pelos filmes de Hollywood, na 

década de 50.  Segundo Heartney (2002), “a ilusão criada é tão 

eficaz que alguns críticos foram tentados a descrever suas 

recordações de filmes que não existiram, os quais teriam originado 

as fotos de cena” (HEARTNEY, 2002, p.57). Untitled Film Stills fez com 

que Sherman fosse vista como uma polemista implacável que 

expunha brilhantemente as idéias de feminilidade como um 

mascaramento. Mas, ainda, segundo Heartney (2002), poucos foram 

os críticos que mencionaram o prazer óbvio que Sherman sentiu ao 

fazer essas imagens. “Embora eu nunca tenha considerado a 

minha obra como feminista ou como uma declaração política, é 

certo que tudo o que lá está é desenhado a partir das minhas 
13



observações, enquanto mulher nesta cultura” (SHERMAN in: LARSEN, 

1999, p.466).

E, assim como Sherman, as fotografias de Wall constituem-

se como situações construídas, que possuem uma forte raiz 

pictórica, mas, que se baseiam em eventos possíveis de 

acontecerem em nossa vida cotidiana. Wall apresenta histórias de 

pessoas, seu entorno natural e urbano e de suas formas de 

interação cotidiana. Essas pessoas, personagens, encenam 

poses e gestos arquetípicos de nossa época e promovem um 

comentário agudo sobre a conduta humana. Segundo Toscano 

(2004), as imagens de Wall constituem-se como “microcosmos 

simbólicos que não mostram todo o mundo mas apenas imagens 

que se tornam metáforas ou alegorias” (TOSCANO 2004, 291).1 Quase 

não há a possibilidade de atingir um antes ou um depois do 

instante oferecido na imagem, pois as situações parecem não 

derivar de nenhum acontecimento previamente determinado. É um 

ponto indeterminado, instável e precisamente por isso carregado 

de significação e de estranhamento. 

O segundo grupo é composto pela primeira geração de 

artistas brasileiros que se dedicaram à experiência do vídeo, 

segundo Machado, “a geração dos pioneiros”. Fazem parte desse 

grupo artistas como Antonio Dias, Letícia Parente, Julio Plaza, Helio 

Oiticica, entre outros. A maioria dos trabalhos produzidos por essa 

primeira geração, consistia fundamentalmente no registro do gesto 

1 “...existe la ilusión de que la imagen está completa en sí misma, que constituye un 
microcosmo simbólico que no muestra todo el mundo sino sólo imágenes que se 
vuelven metáforas o alegorías.” (TOSCANO, Javier. Jeff Wall In: BASUALDO, 
Carlos (editor). Los usos de la Imagen: fotografía, film y video en La Colección 
Jumex. Buenos Aires, Argentina: Museu de Arte Latinoamericano de Buenos Aires - 
MALBA, 2004, p.291-292). (tradução minha).
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performático do artista, no confronto do artista com a câmera. “Num 

certo sentido, a experiência dos pioneiros brasileiros fazia eco com 

uma certa ala do vídeo norte-americano do mesmo período, 

representada por gente como Vito Acconci, Joan Jonas, e Peter 

Campus, cuja obra consistia - como observou na época Rosalind 

Krauss - em colocar o corpo do artista entre duas máquinas (a 

câmera e o monitor), de modo a produzir uma imagem instantânea, 

como a de um Narciso mirando-se no espelho” (MACHADO, In: 

COSTA, 1997, p.77). Um exemplo de vídeo produzido por essa 

geração é Marca Registrada, realizado por Letícia Parente, em 

1975. Nesse vídeo a artista borda com agulha e linha as palavras 

“Made in Brasil” na própria planta dos pés, apontada para a câmera 

num “big close up”. Segundo a artista a marca registrada significa 

“se assemelhar ao ferro de posse do animal mas também ela 

constitui a base de sua estrutura e acima da qual a pessoa 

sempre estará constituída em sua historicidade: quando de pé 

sobre as plantas dos pés” (PARENTE, apud MELLO, 2003, p.147).

Observa-se que, enquanto para o primeiro grupo, a fotografia 

apresenta-se como um dispositivo para a construção de 

realidades ‘fotográficas’, ao ‘documentar’ situações imaginadas 

mas que ‘aconteceram’ no real, para os artistas do segundo grupo, 

o vídeo, na maioria das vezes, apresenta-se como um dispositivo 

de registro para a performance. No entanto, pode-se dizer que 

esses dois grupos de artistas apresentam um procedimento 

comum: a construção da imagem se dá por meio de ações criadas 

especialmente para uma câmera, seja fotográfica ou videográfica.
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2. A Ficcionalização de objetos
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Por onde começar? Responderia Lancri: muito simplesmente 

pelo meio2 .  Sendo assim, o que é ficção? Poder-se-ia dizer que as 

propostas artísticas aqui apresentadas - a saber, II Trilogia, O 

Sorvete, Faça fácil, Auto-retratos série Redenção e série Carnival, e 

Sonhos-versão 1.0 - são obras de ficção? Se essas propostas são 

obras de ficção, é importante que sejam compreendidas dessa 

forma? Se não, por que as mesmas suscitaram tais 

questionamentos?

Lancri, ao fazer a “apologia da posição mediana”, refere-se ao 

primeiro obstáculo de quem se aventura em uma pesquisa em 

artes visuais: o seu começo. Mas, por apresentar, aqui, o que 

poderia ser considerado o último obstáculo da pesquisa, a 

dissertação final, começar com questões que surgiram durante, 

“no meio”, da pesquisa, pareceu-me conveniente por entrar 

diretamente em seu objetivo principal: refletir sobre o processo de 

instauração das obras apresentadas e, conseqüentemente, sobre 

meu processo artístico.

2  “De onde partir? Do meio de uma prática, de uma vida, de um saber, de uma 
ignorância. Do meio desta ignorância que é bom buscar no âmago do que se crê saber 
melhor. O conselho não é novo. Deleuze e Guatarri, recentemente, e Valéry, antes deles, 
prodigalizavam outros tantos. Ver-se-á logo, de outra parte, que, no lado certo dessa 
entrada, para arranjar-se pelo meio, a apologia da posição mediana é uma das 
constantes de minhas modestas proposições.” (LANCRI, Jean. Colóquio sobre a 
metodologia da pesquisa em artes plásticas na universidade, p. 18 in: BRITES, Blanca, 
TESSLER,Tessler (orgs). O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes 
plásticas. Porto Alegre, RS: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. p. 15-33).
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As obras que serão apresentadas, aqui e na exposição3  que 

integra a conclusão desta pesquisa, foram escolhidas, 

principalmente, por apresentarem, em seus processos de 

instauração, uma operação4 em comum: a construção de persona-

gens ficcionais. Mas, o que, em meu processo artístico, é entendido 

como personagem ficcional? Uma resposta só foi possível de ser 

formulada por uma analise dos termos personagem e ficcional a 

partir de outros campos de conhecimento. Tal análise, 

primeiramente, do termo personagem iniciou pela trilha mais 

prosaica: por um dicionário da língua portuguesa.

Segundo o Novo dicionário Aurélio, o termo personagem é 

definido como: “1. Pessoa notável, eminente, importante; 

personalidade, pessoa. 2. Cada um dos papéis que figuram numa 

peça teatral ou filme, e que devem ser encarnados por um ator ou 

atriz; figura dramática. 3. Cada uma das pessoas que figuram em 

uma narrativa, romance, poema ou acontecimento. 4. Ser humano 

representado em uma obra de arte” (FERREIRA, 1995). Podemos 

observar que,  para definir a palavra personagem, a palavra pessoa 

foi utilizada três vezes e a expressão “ser humano” uma vez. 

Segundo Brait (1985) - que propõe um estudo introdutório do 

personagem materializado pela ficção literária e analisado pelo 

texto crítico, que persegue a natureza desses seres - tal confusão 

terminológica, onde uma palavra é tomada por outra, traduz com 

clareza a confusão existente entre a relação pessoa - ser vivo - e 

personagem - ser ficcional. Para ajudar-nos a refletir sobre o  

3 Exposição que acompanha a defesa pública da dissertação.
4 Operação, não apenas como procedimento técnico, mas, como “operações do espírito, 
entendido, aqui, num sentido mais amplo: viabilização de idéias, concretizações do 
pensamento.” (REY, Sandra. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes 
visuais.p.129-130 in: BRITES, Blanca, TESSLER,Tessler (orgs). O meio como ponto 
zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre, RS: Ed. 
Universidade/UFRGS, 2002. p. 123-140).
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problema da relação personagem-pessoa, Brait transcreve um 

item, do Dicionário enciclopédico das ciências da linguagem, 

considerado pertinente:

Uma leitura ingênua dos livros de ficção confunde personagens e pessoas. 
Chegaram mesmo a escrever “biografias” de personagens, explorando partes de 
sua vida ausente do livro (“O que fazia Hamlet durante seus anos de estudo?”). 
Esquece-se que o problema da personagem é antes de tudo lingüístico, que não 
existe fora das palavras, que a personagem é “um ser de papel”. Entretanto 
recusar toda relação entre personagem e pessoa seria absurdo: as personagens 
representam pessoas, segundo modalidades próprias da ficção.5 

DUCROT; TODOROV, 1972, p.286.

Segundo esse item, Brait salienta dois aspectos 

fundamentais: primeiro, o problema da personagem é, antes de 

tudo, um problema lingüístico, pois o personagem não existe fora 

das palavras; e segundo, os personagens representam pessoas, 

segundo modalidades próprias da ficção.  Brait identifica, nesses 

dois enunciados, o núcleo essencial da questão: “Se quisermos 

saber alguma coisa a respeito de personagens, teremos de 

encarar frente a frente a construção do texto, a maneira que o autor 

encontrou para dar forma às suas criaturas, e aí pinçar a 

independência, a autonomia e a “vida” desses seres de ficção. É 

somente sob essa perspectiva, tentativa de deslindamento do 

espaço habitado pelas personagens, que poderemos, se útil e 

necessário, vasculhar a existência da personagem enquanto 

representação de uma realidade exterior ao texto” (BRAIT, 1985, p.11).

5 DUCROT, Oswald & TODOROV, Tzvetan. Dictionnaire encyclopédique des sciences 
du langage. Paris, Seuil, 1972, p.286. in:  BRAIT, Beth. A personagem. São Paulo, SP: 
Ática, 1985.
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Ao mudar o campo de conhecimento, partindo para a análise 

do termo personagem segundo a história do teatro ocidental, 

observa-se que a relação pessoa-personagem também é 

discutida. Segundo a definição oferecida pelo Dicionário de teatro, 

de Patrice Pavis, “apesar da “evidência” desta identidade entre um 

homem vivo e um personagem, esta última, no inicio, era apenas 

uma máscara - uma persona - que correspondia ao papel 

dramático, no teatro grego. É através do uso de pessoa em 

gramática que a persona adquire pouco a pouco o significado de 

ser animado e de pessoa, que a personagem teatral passa a ser 

uma ilusão de pessoa humana” (PAVIS, 2003, p.285). Segundo 

Pavis, no teatro grego a persona é a máscara, o papel assumido 

pelo ator, ela não se refere à personagem esboçada pelo autor 

dramático. O ator é apenas o executante da persona, e não a sua 

encarnação. No entanto, ainda segundo Pavis, toda a seqüência da 

evolução do teatro ocidental será marcada pela completa inversão 

dessa perspectiva, uma simbiose entre personagem e ator: “a 

personagem vai-se identificar cada vez mais com o ator que a 

encarna e transmudar-se em entidade psicológica e moral 

semelhante aos outros homens, entidade essa encarregada de 

produzir no espectador um efeito de identificação”(PAVIS, 2003, 

p.285). No entanto, pode-se dizer, que diferentemente da ficção 

literária, no teatro não são mais as palavras que constituem as 

personagens, são as personagens que “absorvem as palavras do 

texto e passam a constituí-las, tornando-se a fonte delas - 

exatamente como ocorre na realidade” (ROSENFELD, 1976, 29).  

O problema da relação personagem-pessoa não apenas 

baliza a conceitualização do termo personagem como, de certa 

forma, influencia profundamente no processo de construção 

desses seres fictícios e da própria obra ficcional. Voltando ao 
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campo da teoria literária,  Antonio Candido (1976), ao propor uma 

reflexão sobre a personagem do romance, conclui que todo o 

romance se baseia, antes de qualquer coisa, num certo tipo de 

relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da 

personagem, que é a concretização deste. Isso porque, o 

sentimento de verdade, o problema da verossimilhança no 

romance, depende da “possibilidade de um ser fictício, isto é algo 

que, sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão da 

mais lídima verdade” (CANDIDO, 1976, p.55). No entanto, segundo 

Candido, tanto as afinidades quanto as diferenças entre o ser vivo 

e os personagens ficcionais são essenciais para criar esse 

sentimento de verdade. A personagem deve dar a impressão de 

que vive, de que é como um ser vivo; para tanto, “deve lembrar um 

ser vivo, isto é, manter certas relações com a realidade do mundo, 

participando de um universo de ação e de sensibilidade que se 

possa equiparar ao que conhecemos na vida” (CANDIDO, 1976, p.65).  

Em relação às afinidades e diferenças entre o ser vivo e os 

personagens ficcionais, Candido apresenta uma “distinção 

pitoresca” estabelecida por E.M. Forster em seu livro Aspects of the 

Novel, de 1949. Trata-se da comparação entre o Homo fictus e o 

Homo sapiens.

O Homo fictus é e não é equivalente ao Homo sapiens, pois vive segundo as 
mesmas linhas de ação e sensibilidade, mas numa proporção diferente e 
conforme avaliação também diferente. Come e dorme pouco, por exemplo; mas 
vive muito mais intensamente certas relações humanas, sobretudo as amorosas. 
Do ponto de vista do leitor, a importância está na possibilidade de ser ele 
conhecido muito mais cabalmente, pois enquanto só conhecemos o nosso 
próximo de exterior, o romancista nos leva para dentro do personagem, “porque o 
seu criador e narrador são a mesma pessoa” (FOSTER, 1949, p.55).

CANDIDO, 1976, p. 63.
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Por meio dessas considerações, Candido apresenta, 

também, dois tipos de personagens relacionados com a maneira 

com que um autor manipula a realidade para construir uma obra 

ficcional: o personagem como um ente reproduzido e o 

personagem como um ente inventado. É importante salientar que 

as duas alternativas nunca existem em estado puro. Para explicá-

las, Candido inicia com o resumo de um depoimento de François 

Mauriac, um romancista, segundo Candido, de técnica tradicional. 

Para Mauriac, a memória é o grande arsenal do romancista; é da 

memória que ele extrai os elementos da invenção; e é esse fato 

que confere às personagens certa ambigüidade, “pois elas não 

correspondem a pessoas vivas, mas nascem delas” (CANDIDO, 

1976, p.65). O problema colocado por Candido, a partir de então é: 

de onde parte a invenção? Segundo Mauriac, existe uma relação 

estreita entre a personagem e o seu autor; e é essa relação que 

estabelece um limite à possibilidade de criar, à imaginação de 

cada romancista. Mauriac fala numa “lei de constância”, “pois as  

personagens saem necessariamente de um universo inicial (as 

possibilidades do romancista, a sua natureza humana e artística), 

que não apenas as limita, mas dá certas características comuns a 

todas elas” (CANDIDO, 1976, p.68).  Levando-se em conta o grau de 

afastamento em relação ao ponto de partida na realidade, Mauriac 

propõe a seguinte classificação de personagens: personagem 

como disfarce leve do romancista; personagem como cópia fiel de 

pessoas reais, que não constituem propriamente criações, mas 

reproduções;  e personagem inventada, onde a realidade é apenas 

um dado inicial, servindo para concretretizar virtualidades 

imaginadas.

Candido observa que Mauriac admite a existência de 

personagens reproduzidas fielmente da realidade, “seja mediante 
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projeção do mundo íntimo do escritor, seja por transposição de 

modelos externos” (CANDIDO, 1976, p.69). No entanto, declara que a 

sua maneira é baseada na invenção. É, então, que Candido nos 

pergunta: como Mauriac poderia admitir em obras de outros 

artistas o que não reconhece na sua obra? Não seria, portanto, a 

invenção a única verdadeira modalidade de criar personagens?

Neste caso, deveríamos reconhecer que, de maneira geral, só há um tipo eficaz 
de personagem, a inventada; mas que esta invenção mantém vínculos 
necessários com uma realidade matriz, seja a realidade individual do romancista, 
seja a do mundo que o cerca; e que a realidade básica pode aparecer mais ou 
menos elaborada, transformada, modificada, segundo a concepção do escritor, a 
sua tendência estética, as suas possibilidades criadoras. Além disso, convém 
notar que por vezes é ilusória a declaração de um criador a respeito da sua 
própria criação. Ele pode pensar que copiou quando inventou; que exprimiu a si 
mesmo, quando se deformou; ou que se deformou, quando se confessou. Uma 
das grandes fontes para o estudo da gênese das personagens são as 
declarações do romancista; no entanto, é preciso considerá-las com precauções 
devidas a essas circunstâncias.

 CANDIDO, 1976, p.69.

No que se refere à dramaturgia, a influência do problema da 

relação personagem-pessoa, no processo de construção dos 

personagens e da própria obra ficcional é também identificada. 

Segundo Pallottini (1989), ao conceitualizar, grosso modo, 

personagem como pessoa imaginária, o autor, para construir um 

personagem “reúne e seleciona traços distintivos do ser - ou seres 

- humano, traços que definam e delineiem um ser ficcional, 

adequados aos propósitos do seu criador” (PALLOTTINI, 1989, p.11). 

Porém, essa relação personagem-pessoa que, segundo Pavis, 

esboça-se “desde os primórdios do individualismo burguês”, 

desde o Renascimento e o Classicismo, atingiu seu apogeu entre 
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1750 e o final do século XIX, “quando a dramaturgia burguesa vê 

nessa rica individualidade o representante típico de suas 

aspirações ao reconhecimento de seu papel central na produção 

de bens e idéias” (PAVIS, 2003, p.285). Segundo Pavis, é somente 

com Diderot e seu drama burguês que a personagem passa a ser 

uma condição, ou seja, definida por seu status social, sua 

profissão, sua ideologia, e não mais um caráter abstrato e 

puramente psicológico. Independentemente de sua constituição, o 

que caracteriza todo personagem de teatro é o fato de realizar uma 

ação, mesmo se nada fizer de visível. No entanto, o personagem 

“nada é por si; sua concretização total necessita de todos os outros 

recursos (...) do conjunto que faz a cena. Só assim ele existirá, para 

cumprir, literalmente, o seu papel.” (PALLOTTINI, 1989, p.15).

Esboçada a análise do termo personagem, feita a partir de 

algumas questões - colocadas pela teoria literária, pela história do 

teatro ocidental e pela dramaturgia - que mais se aproximavam do 

que intuitivamente entendia por personagem em meu processo 

artístico, partirmos para a análise do termo ficcional e, assim, 

continuamos a esboçar o que, em minha poética, constitui um 

personagem ficcional. Iniciamos, novamente, por um dicionário da 

língua portuguesa. 

Segundo o Novo dicionário Aurélio, o termo ficcional é 

definido como “relativo à, ou próprio da ficção” (FERREIRA, 1995). 

Para não adiantarmos a discussão sobre o significado de ficção 

adotado nessa pesquisa, é suficiente saber, por enquanto, que 

ficção é uma palavra de origem latina, deriva de fictionem. Sua raiz 

é o verbo fingo/fingire - fingir - e significa, no sentido próprio, a ação 

de tocar com a mão, de modelar. De acordo com Gomes (2003), no  

sentido geral, ficção significa, fabricar e no sentido figurado, 
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significa ação de inventar, de representar em imaginação, ou de 

fingir. Mas, na língua portuguesa, só se guardou o seu sentido 

figurado, que não designa mais somente a ação mas também a 

coisa que dela resulta, isto é, o que foi imaginado e também seu 

caráter imaginário6 . No entanto, é precisamente em um texto de 

Régis Durand (1988), em que propõe uma reflexão sobre a 

dimensão ficcional da fotografia, que encontramos o que em meu 

processo artístico é entendido como ficcional, e como os 

personagens ficcionais construídos durante esse processo se 

constituem. 

É talvez necessário observar que o substantivo ficção pode chamar dois 
adjetivos, ficcional e fictício, que por sua vez são suscetíveis a orientar a 
discussão em duas direções diferentes: de uma parte, para a questão do 
semelhante, da semelhança e dos simulacros; de outra, para uma produção 
imaginária, discursiva ou não, relativa ou não a um objeto. É desta dimensão, a 
do ficcional que eu trato essencialmente aqui ao falar de ficção, e não da questão 
da mimese ou do semelhante.7 

DURAND, 1988, p.327.

Apresentada a análise do termo personagem e do termo 

ficcional, pode-se dizer que a construção de personagens 

ficcionais, em meu processo artístico, pressupõe a construção de 

6  GOMES, Paulo Cesar Ribeiro. Comentarios: alterações e derivas da narrativa numa 
poética visual. Tese de doutorado em Poéticas Visuais, sob a orientação do Prof. Dr. 
Hélio Fervenza. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.
7 “il est peut-être bon d’observer que le substantif fiction peut appeler deux adjectifs, 
fictionnel et fictif, qui à leur tour sont susceptibles d’orienter la discussion dans deux 
directions différentes: d’une part vers la question do semblant, de la semblance et des 
simulacres; d’autre part vers une production imaginaire, discursive ou non, rapportée ou 
non à un objet. C’est de cette dimension-ci, celle du fictionnel, dont je traite 
essentiellement ici en parlant de fiction, et non de la question de la mimesis et du 
semblant.” (DURAND, Gilbert. (sem título) In: Pour la photographie: de la fiction. Colloque 
de Venise/Université de Paris VIII. Paris” Germs, 1988, p.326-333) tradução: Paulo Cesar 
Ribeiro Gomes 
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seres imaginários, seres inventados e delimitados, de acordo com 

Mauriac, por uma “lei de constância”, ou seja, o modo como 

observo a realidade e o modo como me relaciono com ela, pela 

condição social, por exemplo como artista, ou por minha natureza 

humana. Esses seres imaginários, por sua vez, possuem 

afinidades e diferenças em relação aos seres humanos. Tanto as 

afinidades, quanto as diferenças dizem respeito as ações 

praticadas e sofridas pelos personagens e não, necessariamente, 

em relação a semelhança física ou em relação a uma possível 

cópia ou representação de pessoas reais. No entanto, ao mesmo 

tempo em que, esses personagens ficcionais, participam de um 

universo de ação que lembra o que conhecemos em nossas vidas 

(precisamente por lembrar o que conhecemos é que os 

personagens se humanizam),  participam de um universo de ação 

que só é possível de se realizar em um universo ficcional, também 

inventado e delimitado por uma “lei de constância”. Sendo assim, a 

realidade é apenas um dado inicial; a “vida” do personagem 

depende, principalmente, da economia do universo ficcional em 

que habita, ou seja, de sua situação em face dos demais 

elementos que constituem esse universo.

Precisamos voltar a seguinte pergunta: o que é ficção? Para 

que se chegasse a uma conclusão em relação ao significado de 

ficção, em meu processo artístico, mais uma vez, tive que recorrer à 

analise do termo feita por outros campos de conhecimento. No 

entanto, a conceitualização do termo só foi possível depois que 

delimitei o que, em meu processo, é entendido por realidade. Este 

talvez tenha sido o momento mais difícil da pesquisa: chegar a 

uma conclusão sobre o conceito de realidade e de ficção, tanto 

pela imensa bibliografia sobre o assunto quanto pela importância 

desses dois conceitos em meu processo artístico. Pois entendo 
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que o ponto de irradiação das propostas artística que serão 

apresentadas, nessa dissertação, é o tensionamento da fronteira 

que existe entre a realidade e a ficção.

Segundo o Novo dicionário Aurélio, o termo realidade é 

definido como: “1. Qualidade de real. 2. Aquilo que existe 

efetivamente; real.” (FERREIRA, 1995). Mas, o que é real? “1. Que 

existe de fato, verdadeiro. 2. Aquilo que é uma coisa, ou que diz 

respeito a coisa. (Opõe-se a aparente, fictício, ideal, ilusório, 

imaginário, possível, potencial, etc.)” (FERREIRA, 1995). Sabe-se que 

não se pode exigir de um dicionário geral da língua portuguesa 

uma explicação filosófica do termo, mas, de qualquer forma, esses 

dois verbetes causam mais problemas do que ajudam. Primeiro 

por colocar contíguo ao significado de realidade, o de verdade. 

Segundo por opor realidade, principalmente, a imaginário. Octavio 

Paz nos diz: “Nada mais real do que este corpo que imagino; nada 

menos real do que este corpo que toco...”. Portanto, definir 

realidade como verdade, com o que existe de fato, só nos faz andar 

em círculo.

O conceito de realidade, operacionalizado por meu processo 

artístico, foi pinçado do campo da Sociologia, mais precisamente 

da Sociologia do Conhecimento, a partir de uma análise, feita por 

Peter Berger e Thomas Luckmann (1978), de como o Homem 

constrói o seu próprio conhecimento8  da realidade, tratando das 

relações entre o pensamento humano e o contexto social dentro do 

qual ele vive.  Segundo os autores, a realidade da qual temos 

consciência, o conhecimento que temos dela, é um produto da 

sociedade. Sociedade construída pelo próprio homem. Assim, ao 
8 Conhecimento definido como a interpretação que o individuo faz da sua realidade, como 
o indivíduo pensa que a realidade é constituída; por quais aspectos ela é constituída.
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mesmo tempo em que o Homem  constrói e molda a sociedade, é 

por ela  influenciado, é por ela moldado.   

É a partir dessa análise que, neste texto, a realidade deverá 

ser entendida como um conjunto de fatos que acontecem no 

mundo, independentemente da vontade do sujeito, mas, que ao 

serem vistos e percebidos em perspectivas diferentes, formam o 

conhecimento que o sujeito tem dessa realidade; que se configura, 

no entanto, como apenas uma possibilidade dentre outras9 . Tal 

entendimento pressupõe que o conhecimento que o sujeito tem da 

realidade não é construído apenas pela apresentação objetiva da 

realidade, ou seja, pela sua facticidade objetiva, mas, também, 

pelo seu significado subjetivo, pela reconstrução intersubjetiva 

dessa realidade, num contexto de infinitas interações cotidianas, 

institucionais e sociais. A realidade reconstruída pelos sujeitos, 

intersubjetivamente dotada de sentido, é o que Berger e Luckmann 

(1978) chamam de a realidade da vida cotidiana, a realidade por 

excelência. Isso porque, segundo os autores, é na vida cotidiana, 

no processo de interpretação da realidade objetiva, que a 

consciência do sujeito é exigida ao máximo; pois, 

experimentarmos a vida cotidiana no estado de total vigília, é nossa 

atitude natural. Segundo os autores, poderíamos dizer que, é 

precisamente por meio da reconstrução intersubjetiva da realidade, 

ou seja, de minha participação no mundo juntamente com os 

demais indivíduos, que distingo a realidade da vida cotidiana das 

outras realidades que tenho consciência como, por exemplo, do 

mundo dos sonhos e, por que não, do meu processo artístico. 

9 BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de 
sociologia do conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1978.
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Estou sozinho no mundo de meus sonhos, mas sei que o mundo da vida 
cotidiana é tão real para os outros quanto para mim mesmo...Sei que minha 
atitude natural com relação a esse mundo corresponde à atitude natural dos 
outros, que eles também compreendem as objetivações graças às quais este 
mundo é ordenado, que eles também organizam este mundo em torno do “aqui e 
agora” de seu estar nele e têm projetos de trabalho nele. Sei também, 
evidentemente, que os outros têm uma perspectiva deste mundo comum que não 
é idêntica à minha... De todo modo, sei que vivo com eles em um mundo 
comum. O que têm a maior importância é que eu sei que há uma contínua 
correspondência entre meus significados e seus significados neste mundo que 
partilhamos em comum, no que respeita a realidade dele. 

BERGER & LUCKMANN, 1973, p. 40.

Sendo assim, ao falar da realidade estou falando da 

realidade da vida cotidiana que, por sua vez, pode ser interpretada 

de diversas formas; porém há um senso comum partilhado por 

todos que fazem parte dela. Ou seja, cada um tem experiências 

pessoais diferentes que acabam dando uma nova forma pessoal 

ao conhecimento existente, permanecendo, no entanto, uma visão 

comum, um senso comum, um consenso sobre a realidade que, 

de certa forma, determina o comportamento de todos. Portanto, 

quando digo que o ponto de irradiação das propostas artística que 

serão apresentadas é o tensionamento da fronteira que existe entre 

a realidade e a ficção, estou falando da fronteira que existe entre a 

realidade da vida cotidiana, a realidade compartilhada, e os 

universos ficcionais instaurados pelo meu processo artístico, e que 

esse tensionamento se dá, principalmente, ao me apropriar 

daquilo que é tido como senso comum para instaurar esses 

universos, como por exemplo,  o caráter documental da imagem 

fotográfica. Mas o que é ficção?

Ao se analisar o termo ficcional, diz-se que, de todos os 

sentidos originais da palavra ficção, na língua portuguesa, só se 
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guardou o seu sentido figurado. Ficção seria, então, a ação de 

inventar, de representar em imaginação ou de fingir; e que esse 

significado não designa somente a ação mas, também, o que 

resulta dela: criação da imaginação, da fantasia, coisa sem 

existência real, apenas imaginária. É em relação ao que 

concretamente resulta da ação de inventar, de imaginar, que me 

refiro, aqui, quando utilizo o termo ficção. 

Porém, gostaria de pensar a ficção não como uma oposição à 

realidade, mas como uma subcategoria dessa realidade. Ou 

melhor, como uma outra realidade, um outro universo, uma 

espécie de parênteses que se abrem dentro da realidade da vida 

cotidiana, e que apresentam seus modos próprios de 

funcionamento. Pensar a ficção como um “lugar ontológico 

privilegiado: lugar em que o homem pode viver e contemplar, 

através de personagens variadas, a plenitude da sua condição, e 

em que se torna transparente a si mesmo; lugar em que, 

transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis 

e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua 

condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de 

desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua 

própria situação” (CANDIDO, 1976, p.49)

A ficção é entendida, também, como resultante de uma 

decisão, de uma postura intencional. Ao entrarmos numa ficção e, 

o que nos interessa especialmente nesta pesquisa, ao criarmos 

uma ficção, fugimos de certo risco e de certa ansiedade “que nos 

assalta quando tentamos dizer algo verdadeiro a respeito do 

mundo” (ECO, 1994, p. 93). É a sua função consoladora.
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1- Doa a quem doer, 2002.
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2- Doa a quem doer, 2002. 
Fotografia. 30x45cm.
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3- Doa a quem doer, 2002.
Fotografia. 30x45cm.
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4- Doa a quem doer, 2002.
Fotografia. 30x45cm.
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5- Papai, mamãe e filhinho, 2002.
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6- Papai, mamãe e filhinho, 2002.
Fotografia. 30x45cm.
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7- Papai, mamãe e filhinho, 2002.
Fotografia. 30x45cm.
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8- Papai, mamãe e filhinho, 2002.
Fotografia. 30x45cm.
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9- Flying Love, 2004.
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10- Flying Love, 2004. Três garrafas de Flying Love.
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11- Flying Love, 2004.Cachorro de brinquedo.
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12- Flying Love, 2004. Cacto.



2.1 II Trilogia: procedimentos para a construção de 

personagens ficcionais.

II Trilogia é composta por três obras realizadas em épocas 

diferentes: Doa a quem doer (fig.1) e Papai, mamãe e filhinho (fig.5), 

realizadas em 2002 e Flying Love (fig.9), realizada em 2004. A 

última delas, Flying love, é contemporânea à organização de meu 

pré-projeto de pesquisa, e essa é uma das justificativas para a 

análise dos processos de instauração dessas obras, no presente 

texto. Mas, a principal razão para que II Trilogia fizesse parte dessa 

pesquisa, foi o fato de poder identificar em seu processo de 

instauração questões importantes para a análise de meu processo 

artístico; questões que fizeram parte do processo de instauração 

de obras anteriores a ela e que continuam fazendo parte do 

processo de instauração de obras mais recentes. Antes de 

identificar essas questões, quero observar que ao me referir ao 

processo de instauração dessas obras estou utilizando o termo 

instauração/instaurar de acordo com sua concepção filosófica, ou 

seja, a obra no momento em que começa ser/existir no mundo, e 

não de acordo com a sua concepção pragmática, a obra no 

momento em que é considerada acabada; e que, ao mesmo 

tempo em que essa pesquisa foi delineada por tal concepção, a 

análise de meu processo artístico incessantemente apontava para 

o seguinte questionamento: como apreender, como identificar 

esse momento?
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Segundo Salles (2000), - ao refletir sobre a relação do crítico 

genético com o seu objeto de estudo10 - “por mais material, relativo 

à gênese de uma obra, que o crítico genético possa ter em mãos, 

ele sempre recorrerá a um recorte inicial de caráter fictício: o “ponto 

de partida” daquela obra. Mesmo que esse recorte seja fornecido 

pelo artista, isto é, mesmo que ele, em qualquer momento, 

mencione que aquela obra nasceu naquele rascunho ou a partir 

daquela leitura, por exemplo. Mas aquele rascunho surgiu de uma 

anotação, que surgiu de uma leitura, que outra leitura o tinha 

levado... Enfim estamos diante do mito do ponto originário. É 

impossível determinar a origem daquela obra, por estarmos, artista 

e crítico, sempre no meio da cadeia criativa” (SALLES, 2000, p.56). 

Sendo assim, para essa pesquisa, decidi eleger como “ponto de 

partida”, como “recorte inicial de caráter fictício”, dos processos de 

instauração das obras aqui apresentadas, o momento em que as 

mesmas passaram a existir como possibilidade11  para mim.

Poderia dizer que, em II Trilogia, esse momento está 

marcado pela instituição de duas experiências12  lúdicas como 

práticas de meu processo artístico: percursos de imersão por 

camelôs, lojas de 1.99, lojas de artigos de festas infantis; e a 

ficcionalização de objetos animados ou inanimados encontrados 

nesses percursos.  Os percursos de imersão, em meu processo 

artístico, caracterizam-se como trajetos realizados 

intencionalmente, sem duração pré-determinada. Durante esses 

10  O processo de criação artística. “O nome critica genética, portanto, deve-se ao fato de 
que estas pesquisas dedicam-se ao acompanhamento teórico-crítico do processo de 
gênese das obras de arte.” (SALLES, Cecilia Almeida. Crítica Genética: uma (nova) 
introdução. São Paulo, SP: EDUC, 2000,  p.22).
11  A palavra possibilidade, aqui, é utilizada para designar aquilo que  se destina 
infalivelmente a realizar-se. (ABBGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo, SP: 
Martins Fontes, 2003).  
12 Experiência como prática da vida. Prática freqüente mas não absolutamente constante.
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percursos, proponho-me abandonar minhas defesas, minhas 

resistências, minhas desconfianças e deixar-me hipnotizar por um 

mundo fantástico de falsificações, de imitações, de cópias e 

reproduções imperfeitas e grosseiras, de disfarces e simulações. 

É por meio dessa imersão que pouco a pouco me aproprio desse 

mundo e o torno matéria de meu processo artístico. Já a 

ficcionalização de objetos encontrados consiste em atribuir a 

esses objetos uma identidade ficcional, a transformá-los em 

personagens ficcionais, onde os papéis só são possíveis de se 

realizar em um mundo ficcional. De certa forma, o que está por trás 

dessa ficcionalização é uma possibilidade de reciclar, de 

ressignificar a minha realidade da vida cotidiana e transformá-la, 

também, em um campo de satisfação estética.

Como se observa, a instituição dessas duas experiências - 

percursos de imersão e a ficcionalização dos objetos encontrados - 

como prática de meu processo artístico não se apresenta apenas 

como o “ponto de partida” de II Trilogia, mas permite identificar 

uma primeira questão que considero importante: a construção de 

personagens ficcionais. Pois, é, essencialmente, a partir dessas 

duas práticas que construo os personagens ficcionais que atuam 

nas obras apresentadas, em II Trilogia.                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                

Existe, porém, uma outra experiência importante para a 

construção de personagens ficcionais, que não é considerada 

como procedimento artístico, mas como condição que precede e 

permeia esses procedimentos: perceber a realidade como um 

conjunto interminável de situações, ou seja, de acordo com 

Flusser, como um conjunto de cenas “onde são significativas as 

relações-entre-as-coisas e não as coisas-mesmas” (FLUSSER, 

2000, p.79); perceber essas cenas como um acontecimento 
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espetacular que se desenrola à nossa frente num presente 

imediato;  perceber, enfim, a realidade como um conjunto de cenas 

espetaculares que chamam nossa atenção, atraem e prendem 

nosso olhar. Pode-se dizer que, é esse modo de perceber a 

realidade que determina como os personagens ficcionais são 

construídos.

Em II Trilogia, o personagem principal é um cacto; não 

necessariamente o mesmo cacto. Sua identidade ficcional é 

construída de forma fragmentária, na medida em que se 

estabelecem relações entre o Cacto e os outros elementos que 

compõe as situações/cenas apresentadas por Doa a quem doer, 

Papai, mamãe e filhinho e Flying Love; mas, também, na medida 

em que se estabelecem relações entre essas três obras. Quase 

todos os objetos que participam dessas situações foram 

encontrados em percursos de imersão, realizados anteriormente a 

concepção final de cada obra de II Trilogia, ou seja, primeiro os 

objetos foram encontrados e só depois decidi o que faria com eles. 

Portanto, não existiu a busca de um determinado objeto para 

construir as situações e sim, as situações que foram sugeridas 

pelo meu encontro com os objetos e pelo “encontro” desses 

objetos com outros objetos. 

De um jeito ou de outro, não se pode deixar de citar Marcel 

Duchamp e os Surrealistas como duas referências históricas 

importantes. Duchamp por seus readymades, ou seja, pelo 

deslocamento de um objeto banal, anônimo, industrializado para o 

universo da arte como estratégia de provocar o colapso desse 

universo13 ; e os Surrealistas por seus objet trouvé, objetos 

13  Gerando, por exemplo, discussões acerca da autoria da obra de arte e do poder 
adquirido pelas instituições artísticas de legitimar uma obra de arte. 
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encontrados ao acaso, investidos por uma alteração estética, o que 

lhes conferia novos significados e os tornava, segundo Salvador 

Dalí, objetos “surreais com uma função simbólica” (DALI apud 

SCHNECKENBURGER, 1999, p.462). As diferenças que nos separam 

são óbvias. Em relação aos readymades (fig.13), era importante 

para Duchamp subtrair a existência física do objeto e garantir sua 

neutralidade e seu silêncio em favor do ato de escolha. 

O grande problema era o ato de 
escolher. Tinha de eleger um objeto sem 
que este me impressionasse e sem a 
menor intervenção, dentro do possível, 
de qualquer propósito de deleite estético. 
Era necessário reduzir meu gosto 
pessoal a zero. É dificílimo escolher um 
objeto que não nos interessa 
absolutamente, e não só no dia em que 
o elegemos, mas para sempre, e que, 
por fim, não tenha a possibilidade de 
tornar-se algo belo, agradável ou feio...

DUCHAMP apud PAZ, 2002, p.2914 .

O que me interessa são objetos carregados de sentido e que 

possam ser facilmente identificados por suas características 

formais - quando vejo um cacto sei que é um cacto. Objetos que 

me despertam do estado de hipnose em que me encontro ao 

realizar os percursos de imersão. Objetos que ativam minha 

imaginação e que me surpreendem por conterem em si uma  

contradição - um Superman  inflável!  Em relação ao objet trouvé, 

de acordo com McCARTHY(2002), existia por parte dos Surrealistas 

14  Segundo Octavio Paz,  readymade não é uma obra, mas um gesto que só um artista 
pode realizar: Marcel Duchamp.  (PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou o castelo da 
pureza. São Paulo: Perspectiva, 2002, p.26).

47

13- Marcel Duchamp. Fonte, 1917 
    (réplica de1964). Readymade; urinol 

de porcelana. 61x48x36cm.



um interesse pelas possibilidades poéticas dos objetos 

mundanos, mas, ao modificá-los provocavam, na maioria das 

vezes, uma desfuncionalização desses objetos ou uma inversão 

de suas funções cotidianas. Um exemplo é o famoso Objecto 

Chávena de Chá Forrado a Pele (fig.14), da artista alemã Meret 

Oppenheim, onde uma xícara, um pires e uma colher de chá são 

forrados com pele de animal. Em II Trilogia, os objetos que 

participam das situações não são destituídos de suas funções 

cotidianas, uma máscara continua sendo uma máscara, uma 

garrafa continua sendo uma garrafa. A ressignificação desses 

objetos se dá, primeiramente, pela descontextualização dos 

mesmos e, segundo, pelas relações estabelecidas entre eles ao 

participarem como figurantes de um mesmo universo ficcional.

O objeto, dele já disse Roland Barthes, é a assinatura do homem no mundo... 
Natureza transformada, todo objeto é uma presença que testemunha nossa 
presença ativa. Por partir de nós, todo objeto tem nossa medida, carrega 
necessariamente traços atávicos de sua paternidade, o que não o impede de 
estar pejado de estranheza. Fazemos pouco disso, mantemos uma relação seca, 
rotineira, em função de sua ubiqüidade, o ar doméstico de alguns. Quando então, 
à maneira de um trocadilho - jogo que Duchamp tanto gostava-, o doméstico 
passa a demoníaco, colocado em outro contexto, insurgente à sintaxe, ou visto 
com vagar, o objeto ja é outro: obstáculo, corpo estranho.” 

FARIAS in: RIBENBOIM, 1999, p. 44,49.
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Objecto Chávena de Chá 
Forrado a Pele, 1936. 
Colher, pires e xícara de 
chá forrados com pele: 
xícara 10,9cm; pires 
23,7cm; colher 20,2cm; 
altura 7,3cm.                             



Doa a quem doer é constituída por três fotografias; cada 

fotografia configura-se como uma situação autônoma por conter 

em si tudo o que necessita para ser apresentada. No entanto, cada 

fotografia configura-se como enunciado de uma mesma narrativa 

por participar de um mesmo acontecimento, “a vida do Cacto”. Na 

primeira situação (fig.2), o Cacto é apresentado ao lado de um 

boneco inflável do Superman15 . Na segunda (fig.3) situação, é 

apresentado com um coração vermelho de tecido fincado em seus 

espinhos. E na terceira situação (fig.4),  o Cacto é apresentado em 

uma praia. Papai, mamãe e filhinho e Flying love são também 

constituídas por três situações; mas, ao contrário de Doa a quem 

doer, essas situações não se configuram como autônomas; cada 

uma delas necessita de outras duas situações para ser 

apresentada. Papai, mamãe e filhinho é constituída por três 

fotografias. A primeira fotografia (fig.6) é o retrato de uma pessoa 

vestida com a máscara do Pikachu16; a segunda fotografia (fig.7) é o 

retrato dessa mesma pessoa  vestida com a máscara da 

Cinderela17  e a terceira fotografia (fig.8) é o retrato do Cacto.  

Diferentemente dos outro dois trabalhos que compõe II Trilogia, 

em Flying Love, as situações não são fotografadas, mas 

apresentadas enquanto objetos. A primeira situação (fig.10) é 

composta por três garrafas de uma bebida alcoólica, de cor rosa, 

mista de vodka sabor framboesa, chamada Flying love. A segunda  

(fig.11) trata-se de um cachorrinho de brinquedo, movido à pilha, 

preso por uma coleira à uma haste em volta da qual executa o seu 

movimento de rotação. A terceira situação (fig.12) é a apresentação 

do Cacto “em carne e osso”. 

15 Personagem de revista em quadrinhos, e mais tarde de filmes e desenhos animados, 
criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, publicado pela primeira vez em 1933. 
16  Personagem do jogo de vídeo game japonês Pokémon, que se tornou também filme e 
desenho animado, criado por Satoshi Tajiri, em 1991.
17  Personagem criada em 1697, pelo escritor francês Charles Perrault.
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Para aprofundarmos um pouco mais a reflexão sobre os 

processos de instauração de II Trilogia, é necessário dividir, 

metodologicamente, os procedimentos utilizados para a 

construção dos personagens ficcionais em duas categorias. 

Fazem parte da primeira categoria os procedimentos que 

independem de uma concretização formal para existirem, ou seja, 

continuam sendo adotados mesmo que não resultem em objetos 

artísticos; é o caso dos percursos de imersão e a ficcionalização - 

mental -  dos objetos encontrados.  E da segunda categoria - que 

parte do pressuposto de que o que define o personagem é o 

conjunto de fatos que se dá a público - fazem parte os 

procedimentos que resultam, obrigatoriamente, em uma 

concretização formal e, possivelmente, em um objeto artístico: a 

montagem e a direção de cena. A montagem de cena consiste em 

pôr em situação os objetos encontrados e isso implica, também, 

decidir como essas situações serão apresentadas. Em II Trilogia 

observa-se que as situações são apresentadas de duas formas 

diferentes: enquanto imagens fotográficas - Doa a quem doer e 

Papai, mamãe e filhinho - e enquanto objetos - Flying Love. Já a  

direção de cena faz parte do processo de instauração apenas das 

obras que se apresentam enquanto imagens fotográficas. Esses 

dois procedimentos, em especial a direção de cena, são 

identificados como questões importantes para a análise de meu 

processo artístico.

Em toda direção de cena está implícita uma montagem de 

cena. Mas, o que interessa em relação a esse procedimento é o 

estatuto das imagens fotográficas por ele instaurado. As fotografias 

que compõe II Trilogia são de situações construídas, arquitetadas, 

direcionadas para uma câmera e com intenção de construção de 

um personagem. No entanto, não renunciam a tradição 
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documental da fotografia, mas, apropriam-se dela como mais um 

procedimento de construção de um universo ficcional. Segundo 

Coleman (2004), durante um século e meio de história da fotografia, 

duas controvérsias recorrentes exerceram uma influência forte em 

sua evolução. O primeiro foi a luta por legitimar a imagem  

fotográfica em si como um veículo apto para a atividade criativa e 

significativa; e a segunda grande batalha da fotografia tem sido 

liberar-se de um realismo imperativo. Em relação a essa segunda 

grande batalha, Coleman identifica, na produção de um vasto 

número de realizadores de imagens fotográficas, um modo de 

operar em que esses realizadores, conscientes e 

intencionalmente, criam eventos com o propósito de, a partir deles, 

produzir imagens. Independentemente de as imagens serem 

criadas a partir de uma intervenção em um evento “real” ou em 

eventos encenados, o que as caracteriza é a intervenção do 

fotógrafo. A esse modo de operar Coleman define como directorial.
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15- Les Krims. Uma
vista maxista: 
Madame curiosa;
Bark Art (em vez de 
Art Park); uma 
diversão chinesa; 
canetas de Irving; 
qualquer coisa para 
olhar; Hollis’s 
Hersheys; e 4 
mulheres posando, 
1984. 
Fotografia. 
34,1x45,2cm



Aqui, a “autenticidade” do evento original não é um problema, como também não 
é a fidelidade do fotógrafago para com o evento. É esperado que o espectador 
formule essas perguntas só ironicamente. Essas imágens utilizam a evidente 
veracidade da fotografia contra o espectador, explorando essa suposição inicial 
de credibilidade, ao evocá-la para eventos ou relações geradas a partir da 
estruturação deliberada do fotógrafo do que acontece em frente`a sua lente, assim 
como, na imagem resultante. Há uma ambiguidade inerente a essas imagens, 
porque, embora o que aparentam descrever como “pedaços de vida” não teria 
acontecido sem a instigação do fotógrafo, esses eventos, ou uma quantidade 
razoável deles, aconteceram, tiveram seu lugar na realidade, como demonstram 
as fotografias.18 

COLEMAN, 2004, p.38.

Coleman cita, como exemplo, o artista americano Les Krims 

(fig.15) que  durante mais de uma década vem trabalhando com o 

modo directorial . “Não sou um historiador, eu crio a história. Estas 

imagens são um momento antidecisivo. É possível criar qualquer 

imagem que se pense; essa possibilidade, claro, depende da 

capacidade de pensar e de criar. A maior fonte potencial do 

imaginário fotográfico é a mente” 19 (KRIMS apud COLEMAN, 2004,p.39).

18 “Aquí, la “autenticidad” del suceso original nos es un problema, como tampoco lo es la 
fidelidad del fotógrafo hacia el suceso. Se espera que el espectador formule esas 
preguntas sólo irónicamente. Esas imágenes utilizan la evidente veracidad de la fotografía 
en contra del espectador, explotando ese supuesto inicial de credibilidad, al evocarla para 
sucesos o relaciones generadas a partir de la estructuración deliberada del fotógrafo de lo 
que tiene lugar frente a su lente, así como en la imagen resultante. Hay una ambigüedad 
inherente a esas imágenes, porque si bien lo que aparentan describir como “pedazos de 
vida” no habría ocurrido sin la instigación del fotógrafo, esos sucesos, sin embargo, o 
una razonable copias de ellos, sí tuvieron lugar en realidad, como lo demuestran las 
fotografías. (COLEMAN, A.D. El modo directorial: notas hacia una definición. In: 
BASUALDO, Carlos (editor). Los usos de la Imagen: fotografía, film y video en La 
Colección Jumex. Buenos Aires, Argentina: Museu de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires - MALBA, 2004, p.35-42.) (tradução minha).
19 “No soy un historiador, yo creo la historia. Estas imágenes son un momento antidecisi- 
vo. Es posible crear cualquier imagen que a uno se le ocurra; esta posibilidad, por 
supuesto, depende de ser capaz de pensar y de crear. La mayor fuente potencial de la 
imaginería fotográfica es la mente.” (KRIMS apud COLEMAN, A.D. El modo directorial: 
notas hacia una definición. In: BASUALDO, Carlos (editor). Los usos de la Imagen: 
fotografía, film y video en La Colección Jumex. Buenos Aires, Argentina: Museu de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires - MALBA, 2004, p.35-42). (tradução minha).
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Ainda, segundo Coleman, o modo directorial estaria presente 

em outros modelos de “intervenção” como a disposição de objetos 

e pessoas frente à câmera. E então incluímos aí, de acordo com o 

autor, a maior parte das fotografias realizadas em estúdio como as 

naturezas mortas e os retratos formais. É possível, desta forma, 

aproximar o que defino como direção de cena com o que Coleman 

define como modo directorial, porém, com algumas restrições. Faz 

parte dos processos de instauração de II Trilogia uma apropriação 

do estatuto de credibilidade e veracidade inerente as imagens 

fotográficas pois, em Doa a quem doer e Papai, mamãe e filhinho, 

as imagens são apresentadas enquanto registros documentais de 

determinadas situações. Mas, no entanto, não existe qualquer 

intenção de produzir enganos, pois as imagens são, também, 

apresentadas como registros documentais de um universo 

ficcional. Por exemplo, é somente no universo ficcional instaurado 

por II Trilogia que o fato de o Cacto ser fruto de uma caso amoroso 

entre Pikachu e Cinderela pode ser considerado como “verdade”. 

Não se trata, portanto, de checar as situações apresentadas com 

uma realidade empírica. O conceito de “verdade”, nesse caso 

estaria relacionado, enfim, a uma coerência interna que rege os 

personagens e o universo ficcional. 

Em relação à direção de cena, uma outra questão importante  

é que não sou eu quem “dispara” a câmera fotográfica, em 

nenhuma das imagens  apresentadas. Defino enquadramento, o 

cenário, a luz, construo as situações, mas não disparo a câmera. 

Em Doa a quem doer não existe nenhuma explicação lógica para 

isso, mas em Papai, Mamãe e Filhinho, a explicação se dá pelo 

fato de que sou eu quem veste a máscara do Pikachu e da 

Cinderela. Muito mais que delegar a outra pessoa o ato de disparar 

a câmera fotográfica, o que se tornou relevante a partir de II Trilogia  
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foi ter me colocado em frente à câmera disfarçada com uma 

máscara, encarnado e construindo personagens. 
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2.2 O Sorvete: conceito de narrativa, a câmera 

como narrador e questões acerca da imagem 

videográfica.

Construir personagens, em meu processo artístico, consiste 

em instaurar por meio dessa construção um universo ficcional. 

Esse universo, assim como a maioria dos personagens, também 

é apresentado de forma fragmentária pois, de acordo com Eco 

(2002), toda obra ficcional “ao construir um mundo que inclui uma 

multiplicidade de acontecimentos e de personagens, não pode 

dizer tudo sobre esse mundo. Alude a ele e pede ao leitor que 

preencha toda uma série de lacunas. Afinal (...), todo texto20  é uma 

máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu 

trabalho” (ECO, 2002, p.09). No entanto, e isto é uma hipótese, pode-

se dizer que o que permite ao espectador preencher essas 

lacunas é o fato que esse universo ficcional e, conseqüentemente, 

tudo que diz respeito a ele está estruturado por uma narrativa. Essa 

hipótese está baseada no conceito de narrativa apresentado por 

Parente (2000) ao propor uma reflexão acerca das relações entre a 

narrativa e o cinema, partindo do pressuposto de que as imagens 

do cinema não decorrem dos códigos e das regras de linguagem 

por não terem uma natureza lingüística, mas, propriamente 

imagética. Sendo assim, a imagem cinematográfica não se opõe à 

narração, mas a uma concepção da narração que a reduz a 

processos lingüísticos.

20 E, em relação ao meu processo artístico, toda imagem.
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De acordo com Parente, a narrativa cinematográfica, por sua 

natureza imagética, não é entendida como um discurso narrativo,  

como uma seqüência narrante de enunciados que representa um 

estado de coisas ou acontecimentos, mas, como o próprio 

acontecimento. Nesse sentido, a narrativa não é conseqüência das 

imagens nem tampouco resultado dos enunciados e processos 

lingüísticos subjacentes aos enunciados. Ela é, antes de tudo, um 

enunciável, um movimento de pensamento que precede as 

imagens e os enunciados.  Dessa forma, para que a narrativa seja 

comunicada e para que as lacunas abertas pelo processo de 

instauração dos universos ficcionais sejam preenchidas é preciso, 

segundo Parente, que o espectador veja as imagens e os 

enunciados de tal modo que possa se instalar no sentido, no 

movimento de pensamento no qual o universo ficcional, assim 

como as imagens materializadas, foram criados.

“A narrativa não é o relato do acontecimento, mas o próprio acontecimento, a 
aproximação desse acontecimento, o lugar onde este é chamado a produzir-se, 
acontecimento ainda por vir e por cujo poder de atração a narrativa pode esperar, 
também ela, realizar-se.
A narrativa é um movimento para um ponto, não apenas desconhecido, ignorado, 
estranho, mas tal que parece não ter, antecipadamente e fora desse movimento, 
qualquer espécie de realidade, e tão imperioso, no entanto, que é somente dele 
que a narrativa tira seu encanto, de tal modo que ela não pode sequer “começar” 
antes de o ter atingido, e, no entanto, apenas a narrativa e o movimento 
imprevisível da narrativa lhe fornecem o espaço onde o ponto se torna real, 
poderoso e atraente.
Ela não “relata” senão a si própria, e esse relato, ao mesmo tempo em que se 
efetua, produz o que conta, só é possível como relato se realizar o que se passa 
nesse relato, pois detém então o ponto ou o plano em que a realidade que a 
narrativa “descreve” pode incessantemente unir-se à realidade como narrativa 
(...). Por isso não há narrativa, por isso não deixa de haver”  

BLANCHOT apud PARENTE, 2000, p. 30.
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 A narrativa enquanto um enunciável, enquanto um movimento 

de pensamento, de acordo com Parente, é uma função pela qual é 

criado o que nós contamos e tudo o que é preciso para contá-lo, ou 

seja, seus componentes: as imagens, os enunciados, etc. Por não 

ser resultado de um ato de enunciação a narrativa não conta sobre 

personagens e sobre coisas, conta as personagens e as coisas. 

“As personagens e os acontecimentos da narrativa são contados 

da mesma maneira que os de um quadro são pintados e os de um 

filme, fotografados” (PARENTE, 2000, p.35). Isso significa dizer que as 

imagens e os enunciados não antecedem a narração: “não há, de 

um lado, as imagens e, de outro, os acontecimentos; as imagens 

são acontecimentos” (PARENTE, 2000, p.14). É nesse sentido que, 

para Parente, em relação a imagem cinematográfica, narração é 

passar de uma imagem a outra, de um acontecimento ao outro. 

A partir desse conceito de narrativa, pode-se dizer que, por 

sua natureza imagética, II Trilogia não conta sobre “a vida do 

Cacto”, mas, conta “a vida do Cacto”. E que essa vida, esse 

acontecimento são as próprias situações construídas e 

apresentadas, situações pelas quais o espectador pode aceder ao 

universo ficcional criado. Pode-se dizer, também, que esse 

acontecimento é narrado na passagem de uma imagem a outra, 

mas, somente se nos referimos às imagens fotográficas. Se 

pensarmos em Flying Love, esse acontecimento não é narrado, 

pois o Cacto, assim como as garrafas de Flying love e o 

cachorrinho de brinquedo, estão presentes enquanto objetos, “em 

carne e osso”, e “dirigem-se” ao espectador sem nenhuma 

mediação. Não existe, portanto, segundo Parente, uma situação 

comunicacional explícita, uma narrativa com narrador; as situações 

são apresentadas em ato.
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No entanto, e essa é uma outra hipótese, pode-se dizer que, 

em Doa a quem doer e em Papai mamãe e filhinho, há uma 

situação comunicacional explícita, pois existe um narrador que faz 

a mediação entre as situações construídas e o espectador, um 

narrador que, assim como as próprias imagens, constitui-se como 

componente da narrativa, que participa como testemunha e que 

abarca com seu olhar a totalidade dos acontecimentos: a câmera 

fotográfica. Enquanto narrador ficcional - ficcional porque sabemos 

que a câmera é o instrumental mecânico através do qual apresento 

a vida do Cacto - a câmera fotográfica não se apresenta como 

sujeito de enunciação, pois, de acordo com o conceito de narrativa 

adotado, nem a narrativa, nem a narração são conseqüências das 

imagens aparentes; lembremos mais uma vez, a narrativa não é 

um enunciado e, sim, um enunciável. O ato narrativo estaria 

diretamente relacionado aos recursos oferecidos pelo instrumental 

técnico utilizado na construção das imagens. É a câmera e suas 

especificidades e possibilidades técnicas - o formato 35mm, o 

filme colorido, o enquadramento, o modo retrato - que conduzirá o 

espectador por um universo ficcional criado.

É, principalmente, em relação ao conceito de narrativa 

adotado e a instituição da câmera como narrador de um universo 

ficcional instaurado por meio da construção de personagens 

ficcionais que aproximo II Trilogia com o vídeo O Sorvete (stills em 

apêndice 6.1). Esse vídeo, realizado em 2002 e, dois anos antes do 

início de minha pesquisa, é retomado por apresentar em seu 

processo de instauração muita das questões aqui apresentadas. A 

constatação disso, ocorrida durante a pesquisa, tornou 

indispensável a análise do processo de instauração de O Sorvete.
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O Sorvete é realizado no mesmo ano em de Doa a quem doer 

e de Papai, mamãe e filhinho. Assim como nessas obras, o vídeo 

O Sorvete, estruturado por uma narrativa, por um movimento de 

pensamento, apresenta um personagem ficcional, como sugere o 

próprio título, o Sorvete e instaura por meio desse personagem um 

universo ficcional. Diferentemente, de Doa a quem doer e Papai, 

mamãe e filhinho, o personagem ficcional não é apresentado de 

forma fragmentária, toda “a vida do Sorvete” acontece em um único 

plano seqüência, ou seja, em uma seqüência de imagens sem 

cortes, sem montagem. E isso só é possível pela própria 

constituição da imagem videográfica, pelas especificidades e 

possibilidades técnicas da câmera de vídeo analógica utilizada 

para a realização desse vídeo.

Pode-se dizer que o “ponto de partida” de O Sorvete foi uma 

série de leituras e experiências práticas que evidenciavam e 

exploravam a constituição da imagem videográfica e as 

especificidades e possibilidades técnicas da câmera de vídeo. 

Sendo assim, o processo de instauração de O Sorvete é permeado 

por questões técnicas/teóricas que determinaram como o 

personagem ficcional seria construído. A primeira questão que me 

interessava explorar era o processo de gravação da imagem 

videográfica analógica. Segundo Machado (1988), diferentemente da 

imagem fílmica, gravada em fotogramas separados, a imagem 

videográfica é “escrita” eletronicamente e seqüencialmente por 

meio de linhas de varredura, em um único suporte, o target. Esse 

processo de gravação permite com que áreas demasiadamente 

iluminadas fiquem retidas por mais tempo, no suporte 

fotossensível, produzindo um defeito de persistência chamado lag; 

ou seja, a imagem anterior continua gravada no suporte mesmo 

depois de sua completa varredura gerando um defeito acumulativo 
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nos quadros posteriores. Por meio dos recursos técnicos 

oferecidos pela câmera de vídeo utilizada, em O Sorvete, 

potencializei intencionalmente a sensibilidade do target para que o 

defeito de persistência da imagem fosse incorporado como um 

efeito de construção da própria imagem e do personagem21 .

Uma segunda questão que me interessava explorar era a 

relação espaço-tempo na imagem videográfica. Como vimos, a 

imagem videográfica é “escrita” seqüencialmente por meio de 

linhas de varredura durante um intervalo de tempo22 . Esse intervalo 

é o tempo que leva as linhas de varredura para preencher todo o 

quadro, frame. De acordo com Machado, em um frame já há 

movimento, mudança, alteração, deslocamento de formas e de 

intensidades luminosas. “Explicando melhor: se temos uma figura 

em movimento, a varredura do suporte pode começar inscrevendo-

a num ponto A e terminar na última linha inscrevendo-a já num 

ponto B, denunciando portanto um deslocamento do motivo no 

interior de um único quadro” (MACHADO, 1988, p.43). Para Machado, 

por conseqüência de sua própria constituição, o vídeo é a primeira 

mídia a trabalhar concretamente com o movimento, isto é, com a 

relação espaço-tempo. 

21 “Uma imagem eletrônica é a tradução de um campo visual para sinais de energia 
elétrica. Isso é obtido à custa de um retalhamento total da imagem em uma série de 
linhas de retículas que podem ser varridas por um feixe de elétrons. Em outras palavras, 
a imagem que as lentes refratam é projetada numa superfície fotossensível reticulada 
(target), cuja capacidade para produzir eletricidade varia de acordo com a quantidade de 
luz que incide sobre cada um de seus pontos. Dessa forma, ao ser varrida pelo feixe de 
elétrons, a luminosidade da imagem em qualquer ponto é traduzida em amplitude de um 
sinal elétrico, de modo que cada ponto ou retícula do espaço bidimensional é convertido 
em nível de voltagem de um impulso elétrico na seqüência temporal. À medida que a 
intensidade luminosa da imagem varia de um ponto a outro da linha de varredura, a 
amplitude do sinal se modifica de forma sincronizada. Assim, uma imagem projetada no 
suporte fotocondutor é traduzida em mudanças na voltagem de um sinal elétrico durante o 
tempo necessário para fazer o seu esquadrinhamento completo.” (MACHADO, Arlindo. A 
arte do vídeo. São Paulo,SP: Brasiliense, 1988, p.41)
22 Tempo como grandeza física.
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Em O Sorvete gostaria que o movimento próprio da imagem 

videográfica se tornasse contínuo, sem interrupções além do 

apagamento do frame compensado pelo lag (efeito de 

permanência). A solução foi trabalhar com o plano seqüência 

conhecido, também, como one scene ou one shot. O Sorvete é, 

então, constituído por uma única “tomada” de 30 minutos, a 

duração permitida pela fita magnética utilizada para gravar a 

imagem e, coincidentemente ou não, a duração do percurso que o 

Sorvete realiza a partir do momento em que sai da sorveteria até o 

seu fim “trágico”, quando praticamente derretido espatifa-se no 

chão. É precisamente por esse tipo de tomada que o Sorvete 

derrete em “tempo real”, sem reconstituições, sem edições, sem 

interferência no fluxo do acontecimento, no fluxo da imagem.  

Durante o seu percurso, o Sorvete adquire inúmeras formas e, por 

final, torna-se uma superfície lisa e brilhante dificultando o foco 

automático da câmera de vídeo, o que faz com que gradativamente 

perca seus contornos e, muitas vezes, dilua-se na paisagem 

urbana.

Em O Sorvete, não é apenas a imagem que está em 

movimento, a câmera videográfica, como narrador, persegue a 

cena, persegue o personagem em todo o seu percurso. A câmera 

está presente em todo o acontecimento, não apenas observando o 

seu desenrolar, mas participando ativamente da própria 

constituição da cena e do personagem. É mais uma vez a câmera 

que conduz o espectador por um universo ficcinal criado à sua 

frente, dessa vez em “tempo real”.

Durante o processo de instauração de O Sorvete, existia uma 

outra questão que me interessava explorar: a relação do vídeo 

como experimentação artística e seu circuito de exibição. Pode-se 
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dizer que, desde o  início da videoarte, a preocupação com a forma 

de apresentar vídeos ao espectador tem sido uma constante. Antes 

mesmo de terem acesso à produção de videotapes, alguns 

artistas europeus, como Wolf Wostel e Nam June Paik (fig.16), 

utilizaram a televisão como material escultural em si. “A imagem 

pulsante do aparelho e suas implicações (sociais, políticas e 

culturais) eram suficientemente interessantes para esses artistas, 

que, na maioria dos casos, usavam aparelhos de televisão como 

objeto representativo de uma sociedade com cujos valores eles 

não concordavam” (FRANÇA, 1997, p.88). Foi a partir da criação do

videotape (entre 1952 e 1956), do 

portapack (1961) e do 

videocassete (1970) que uma 

quantidade maior de artistas de 

vários países pôde explorar as 

possibilidades do vídeo 

enquanto um sistema expressivo 

transformando a imagem 

eletrônica num fato da cultura do 

século XX.  

A possibilidade de gravar imagens fez com que sua exibição 

não precisasse ser simultânea com sua própria enunciação e, 

assim, “a habilidade de gravar imagens em videotape pelo uso da 

câmera portátil causa uma revolução na arte” (FRANÇA, 1997, p.91), 

tornando a definição videoarte bastante genérica para as diferentes 

propostas de artistas que trabalhavam com vídeo. O vídeo no 

Brasil, também, tornou-se rapidamente um dos principais meios 

de expressão da geração dos artistas da segunda metade do 

século XX. Nasce integrado ao projeto de expansão das artes 

como um meio entre outros. E isso não poderia ser diferente, pois, 
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como se sabe, o século XX é marcado pela busca de novos 

suportes para a criação. O resultado, a arte “invadia o domínio de 

medias cada vez mais diversificados, que lhe abrissem 

perspectivas diferentes daquelas existentes na mera superfície da 

tela” (CANONGIA, 1981, p.11). Entre as várias alternativas, uma delas 

foi buscar a “ruptura” através de experiências com as tecnologias 

geradoras de imagem, como é o caso da fotografia, do cinema 

(super-8, 16mm) e do vídeo. 

Segundo Canongia (1981), assim como os demais medias, o 

videoarte no Brasil enfrentou dificuldades que prejudicaram a sua 

manifestação. Apesar de ser privilegiado em decorrência de seu 

baixo custo de produção - em relação ao cinema - e de sua 

independência em relação a laboratórios de revelação - que 

funcionavam como centros de vigilância da produção na época da 

ditadura militar -, o vídeo foi acolhido pela crítica de maneira fria, 

atribuindo-o o título de arte “importada”, ou “colonizada”, que não se 

adaptava a nossa realidade. E mesmo os museus oferecendo 

raríssimas oportunidades à pesquisa ou à simples exposição 

desses trabalhos, eram eles e as galerias que constituíam o 

circuito de exibição da primeira geração de realizadores de vídeo 

no Brasil. Talvez fosse tentando aumentar esse circuito, ou melhor, 

conquistar um público mais amplo que, no início dos anos 80, 

segundo Machado (1988), uma nova geração de realizadores viria 

reorientar a trajetória da videoarte brasileira. Essa geração 

constituída, em geral, de jovens recém saídos das universidades, 

tinha o meio massivo da televisão como um novo horizonte. O vídeo 

começa, então, a sair de um circuito especializado e a conquistar 

um novo público. Foi nessa ocasião que surgiram os festivais de 

vídeo e as primeiras salas de exibição, ainda restritos como 

circuitos fechados alternativos aos museus e galerias.
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Minhas primeiras experiências com a imagem videográfica 

foram ao início de 1998 e, portanto, já existia um circuito de 

exibição bastante consolidado. Ou melhor, em relação ao vídeo 

como experimentação artística, os museus e galerias continuavam 

sendo o principal circuito de exibição, no entanto, já existiam 

festivais especializados em arte eletrônica. Com raras exceções, 

para ser exibido por esse circuito, o vídeo tinha que atender a 

algumas especificidades incoerentes com sua própria 

constituição, como por exemplo, uma duração determinada que 

raramente ultrapassasse 10 minutos. Como os vídeos que 

realizava ultrapassavam esse tempo, tinha que bolar artimanhas 

para que os mesmos pudessem participar desse circuito. Uma 

das artimanhas era inscrevê-los como videoinstalações, onde a 

especificação não era em relação a duração do vídeo e, sim, em 

relação as dimensões espaciais necessárias para apresentá-lo.  

Em 2002, ano em que realizei O Sorvete, não era diferente. Mas 

mesmo assim, esse vídeo foi apresentado em um museu, em um 

festival de cinema e em um festival de arte eletrônica. E, em cada 

uma dessas exibições, o vídeo adquiriu “leituras” e significados 

diferentes relativo ao modo de funcionamento dos espaços 

expositivos. 

Por essa razão é que, talvez, a intenção de construção de um 

personagem ficcional em O Sorvete não esteja tão evidente como 

em II Trilogia. Apresentá-lo, partindo de uma reflexão sobre os 

procedimentos utilizados para a construção de personagens 

ficcionais, contribui para que o Cacto e o Sorvete sejam entendidos 

como personagens, como habitantes de um mesmo universo 

ficcional instaurado pelo meu processo artístico.
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2.3 Faça fácil:o registro videográfico de um 

procedimento para construção de personagens 

ficcionais.

De uma certa forma, pode-se dizer que o vídeo Faça fácil, 

realizado em 2005 (stills em apêndice 6.1), é a antítese de II Trilogia e 

O Sorvete, pois se nessas duas últimas obras o que construo e 

apresento são personagens ficcionais, em Faça fácil o que  

construo e apresento é, essencialmente, um procedimento para a 

construção de personagens ficcionais. 

O “ponto de partida” de Faça fácil é um ato de fé! Com o 

objetivo de pagar uma promessa, comprei três imagens de santos 

católicos em um estabelecimento que fazia parte de meus 

percursos de imersão: uma loja de 1.99. Durante muito tempo 

esses três santos - Santo Antonio, São Francisco e Santo Expedito 

- ficaram no parapeito da janela da cozinha, do apartamento em 

que morava em Porto Alegre. Certo dia, derrubei, sem querer, os 

três santos de uma vez só. Para minha surpresa, todos os santos 

quebraram no mesmo lugar: suas cabeças foram decepadas. Ao 

tentar colá-las, percebi que os santos tinham a mesma fisionomia. 

Teria que prestar bastante atenção para não colar a cabeça de 

Santo Expedito, no corpo de Santo Antonio, por exemplo. Mas, 

quais seriam as conseqüências se isso acontecesse? Teria um 

santo com o poder de dois santos? Tal hipótese não poderei aqui 
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comprovar, mas, o que interessa em toda essa história é que ao 

trocar as cabeças, estaria construindo um outro santo e, portanto, 

um outro personagem.

Decidi, então, registrar com uma câmera de vídeo o 

procedimento de construção desses personagens. Para realizar 

esta versão videográfica, não utilizei os mesmos santos que 

caíram do parapeito da janela. Comprei, também em uma loja de 

1.99, novas imagens, dos mesmos santos. Nesta versão, também 

não derrubei os santos do parapeito da janela, mas decepei-os 

com minhas próprias mãos, e depois colei a cabeça de um no 

corpo de outro, modificando visivelmente a postura inicial de cada 

um. E assim, Faça fácil é apresentado como um vídeo-aula que 

ensina como o seu espectador pode criar, no conforto de sua casa, 

personagens ficcionais, bastando que, para isso, tenha em mãos 

um tubo de cola e objetos investidos por uma carga emocional e 

simbólica. 

Porém, o objetivo não é uma discussão sobre as implicações 

simbólicas da ação de decepar a cabeça de um santo e colá-la de 

forma “errada”, mesmo sabendo que toda essência da obra se 

instaura em uma esfera simbólica - pois não podemos esquecer 

que o “ponto de partida” de Faça fácil é um ato de fé! -, mas, refletir 

sobre o que Faça Fácil inaugura em meu processo artístico, a 

começar pela instituição da direção de cena, também, na 

constituição da imagem videográfica. Vimos em II Trilogia que a 

direção de cena é entendida como um procedimento de construção 

de personagem e que o resultado desse procedimento são 

fotografias de situações construídas, arquitetadas e direcionadas 

para uma câmera. Vimos em O Sorvete que a câmera videográfica 

e o Sorvete fazem parte de uma mesma situação: o percurso que o 
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Sorvete faz da sorveteria até se espatifar no chão, e que a imagem 

resultante, muito mais que direcionada para a câmera, é 

perseguida pela mesma. Faça fácil é o primeiro vídeo em que 

utilizo uma luz artificial, em que construo um cenário e em que 

ensaio os movimentos antes de serem gravados. É o primeiro 

vídeo em que existe uma seqüência de ações preestabelecida a 

ser realizada. Pode-se dizer que, em O Sorvete, também, havia 

uma ação preestabelecida, andar pelas ruas da cidade até o 

Sorvete derreter; mas por onde andar, quando sentar, quando 

atravessar a rua, ou seja, o percurso realizado só foi decidido 

durante a gravação do vídeo. 

Todo o procedimento de construção dos personagens, em 

Faça fácil, é apresentado em uma espécie de palco, em um 

espaço delimitado pelo enquadramento da câmera videográfica, 

onde realizo a ação de decepar e colar a cabeça de cada santo. O 

“pano de fundo” desse “palco” é a camiseta que estou vestida, pois 

a câmera videográfica é direcionada para meu corpo e o espaço 

criado entre a câmera e meu corpo é estabelecido como o espaço 

para a ação. Diferentemente do que acontece em O Sorvete, onde 

a câmera videográfica está em movimento, em Faça fácil a câmera 

é fixa e o que se move, além dos elementos que participam da 

ação,  é o pano de fundo movido pela minha respiração. É esse 

movimento de meu corpo, o da respiração, que estabelece um 

ritmo à imagem. No entanto, em Faça fácil, também atribuo à 

câmera videográfica o papel de narrador, pois, é a câmera que faz 

a mediação entre a apresentação do procedimento de construção 

dos personagens e o espectador.
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Um outro fator que estabelece ritmo à imagem é a edição do 

vídeo que, assim como a direção de cena, é instituída em meu 

processo artístico por Faça fácil; pois, até então, os vídeos que 

havia realizado eram todos gravados em um único plano seqüência 

e não sofriam qualquer corte ou montagem. O interessante é que a 

intenção era gravar Faça fácil, em um única tomada, mas apesar 

de ter ensaiado os movimentos e preestabelecido uma seqüência 

de ações, aconteceu uma série de  imprevistos durante a gravação 

como, por exemplo, a dificuldade de decepar a cabeça dos santos. 

E, então, algumas cenas em que paro para descansar ou algumas 

tentativas frustradas foram cortadas na edição final do vídeo. 

Porém, é exatamente pela dificuldade em decepar a cabeça dos 

santos que o vídeo Faça fácil torna-se irônico, pois o título do vídeo 

anuncia o contrário do que as imagens mostram. E, é, justamente 

para instaurar essa ironia que Faça fácil se apresenta enquanto 

vídeo, enquanto imagem em movimento, pois, se o procedimento 

de construção dos personagens fosse registrado por uma câmera 

fotográfica, a dificuldade, a força e o tempo para decepar a cabeça 

de cada santo não estariam tão evidentes. 

Um outro procedimento inaugurado por Faça fácil, em meu 

processo artístico, é meu enfrentamento com a câmera 

videográfica. Em Papai, mamãe e filhinho, esse enfrentamento se 

dá com a câmera fotográfica acionada por outra pessoa. Em Faça 

fácil, apesar de estar frente a câmera, ela é por mim acionada. No 

entanto, assim como em Papai, mamãe e filhinho, em que me 

coloco frente a câmera disfarçada com uma máscara, em Faça 

fácil, enfrento a câmera videográfica também por meio de um certo 

disfarce: como “pano de fundo”. 
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Voltando ao primeiro parágrafo deste subcapítulo, disse que o 

que  construo e apresento em Faça fácil,  é, essencialmente, um 

procedimento para a construção de personagens ficcionais. Isso 

quer dizer que, os personagens ficcionais criados durante o vídeo 

apresentam-se muito mais como figurantes de um acontecimento, 

de um evento maior, do que como personagens principais. É, 

primeiramente, a partir dessa afirmação que se estabelece uma 

relação entre Faça fácil e três instalações realizadas pelo artista 

brasileiro Nelso Leirner, apresentadas por alguns críticos como 

componentes de uma trilogia: O Grande Desfile, realizada no 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1984; O Grande 

Combate (fig.17), realizada na Galeria Luisa Strina, São Paulo, em 

1985; e O Grande Enterro, realizada na Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, em 1986.

O que Leirner nos apresenta nessas três instalações, 

segundo Lagnado (1999), é uma invasão explícita de objetos do 

cotidiano na esfera artística. E aqui podemos estabelecer mais 

uma relação entre as instalações de Nelson Leirner e não apenas 

Faça fácil, mas II Trilogia. “Iemanjás, sereias, Exus, Pombas-Giras, 

São Jorge matando dragões, frades, querubins, cavalos alados, 

índios, romanos em briga, Vênus, elefantes, girafas, leões, bois, 

zebras, dançarinas, mulheres nuas, soldadinhos, Brancas de 

Neve, dezenas de Sete Anõezinhos, He-men, tanques de guerra, 

Sacis-Pererês, Patos Donalds, gatos, cachorros, aranhas, 

lagartixas, sapos e pequenos artefatos de borracha que as 

mamães oferecem a seus bebês para que mordam” (FARIAS, 1994 

apud LAGNADO, 1999, p.45). Esses objetos artesanais e 

industrializados, cada um escolhido, segundo Ribeiro (1999), por 

estar investido de uma carga emocional - mais uma razão para 

aproximar as instalações de Leirner, tanto com Faça fácil, como 
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com II Trilogia - quer pela alusão à piedade religiosa, quer pela 

ingênua aspiração ao pseudo-requinte, pelo sentido lúdico ou pelo 

realismo caricato, apresentam-se como personagens de “grandes” 

eventos, ora como figurantes de “uma marcha triunfal”, em O 

Grande Desfile; ora como figurantes de um “épico com 

bombardeiros plásticos na vanguarda”, em O Grande Combate; 

ora como figurantes de um “cortejo”, em O Grande Enterro23 . 

Para Leirner, a “ação é mais eloqüente que o objeto em si” 

(LAGNADO, 1999, p.46). E não apenas em relação às três instalações 

aqui apresentadas, mas, podemos dizer também, em relação a 

outras obras do artista. Um exemplo é o que Ribeiro (1999) 

apresenta como o happening da crítica: Leirner, em 1966, ao ser 

premiado pelo IV Salão de Arte Moderna de Brasília, por sua obra 

Porco Empalhado - composta por um porco empalhado, 
23 RIBEIRO, Maria Izabel Branco. Nelson Leiner. in: RIBENBOIM, Ricardo (apresentação). 
Por que Duchamp? Leituras duchampianas por artistas e críticos brasileiros. São Paulo: 
Itaú Cultural: Paço das Artes, 1999, p.53-61.
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engradado de madeira e um presunto - questiona publicamente os 

critérios utilizados pelo júri para a aceitação de um porco 

empalhado como obra de arte e os critérios utilizados para que 

recebesse tal prêmio. Pode-se dizer que a ação de enviar um porco 

empalhado para um salão de arte e, depois de premiado, 

questionar os critérios utilizados, é o que caracteriza sua obra. Um 

outro exemplo é o seu método de trabalho, a partir da apropriação 

de objetos, exemplificado pela sua obra Xeque-Mate, realizada em 

1983: a reunião de um tabuleiro de xadrez e uma cerâmica popular 

anônima, configurando o ato sexual de um galo e uma galinha. 

Segundo Ribeiro (1999), Leirner entende o “encontro” que propõe 

aos objetos apropriados que compõe suas obras como uma 

“cópula, capaz de originar um terceiro objeto, com significado 

próprio” (RIBEIRO, 1999, p.61). É na ação, no Xeque-mate - que além 

de título da obra tornou-se a nomeação de seu método de trabalho 

- de promover o encontro simbólico entre objetos retirados e 

escolhidos do mundo vasto que o cerca, que podemos identificar o 

cerne de seu processo artístico. “Xeque-mate é o ato final do jogo. 

É um terceiro objeto criado a partir do encontro de dois outros 

objetos.” (LEIRNER apud ANJOS, 2003, p.68).     

Enfim, pode-se dizer, também que, em Faça fácil, a ação,  o 

procedimento para a construção dos personagens é mais 

importante que os próprios personagens. No entanto, os 

desdobramentos semânticos, suscitados por Faça fácil, são 

instaurados, precisamente, pela natureza dos objetos escolhidos: 

imagens de santos católicos. 
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Antes de iniciar o segunto capítulo desta dissertação, é 

necessário relembrar as principais questões que foram suscitadas 

pelo processo de instauração de II Trilogia, O Sorvete e Faça fácil; 

pois, algumas das questões que serão apresentadas no capítulo 

seguinte surgem como contraponto às apresentas neste primeiro 

capítulo. De maneira geral, podemos dizer que II Trilogia, O 

Sorvete e Faça fácil, foram reunidas no primeiro capítulo por 

apresentarem em comum: 1. a ficcionalização de objetos 

animados ou inanimados; 2. a instituição da câmera fotográfica ou 

videográfica como narrador de um universo ficcional instaurado 

pela construção dos personagens ficcionais. Tudo isso precedido 

e permeado por um modo de perceber a realidade como um 

conjunto interminável de situações. Em relação aos procedimentos 

utilizados para a construção dos personagens ficcionais, em cada 

obra, podemos dizer que: 1. em II Trilogia, o Cacto é construído de 

forma fragmentada a partir de percusos de imersão, da montagem 

e da direção de cena; 2. em O Sorvete, o personagem é 

apresentado em sua totalidade por meio de uma investigação 

técnica teórica sobre a constituição da imagem videográfica; 3. e 

finalmente, em Faça fácil, os personagens são apresentados 

como figurantes do procedimento utilizado para a sua própria 

construção. O que nos interessa ainda ressaltar em Faça fácil, e 

que está muito mais relacionado com a construção da imagem do 

que com a construção dos personagens ficcionais, é a instituição 

da edição da imagem videográfica em meu processo artístico; e, 

em relação a II Trilogia e a Faça fácil, o meu enfrentamento com a 

câmera, fotográfica ou videográfica, encarnado e construindo 

personagens.
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3. A Ficcionalização do artista
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Diferentemente do primeiro capítulo, onde foi apresentado 

primeiramente as obras e, somente no final, o que determinou que 

II Trilogia, O Sorvete e Faça fácil fizessem parte de um mesmo 

capítulo, este segundo capítulo iniciará identificando o que 

determinou que Auto-retratos - série Redenção (fig.18-20) e série 

Carnival (fig.21,22), e Sonhos - vesão1.0 (stills em apêndice 6.2) fossem 

apresentadas juntas. 

1. Ambas se constituem por um procedimento work in 

process, ou seja, são obras em processo, não finalizadas; mas 

não em relação a uma finalização formal e sim em relação à 

finalização do que proponho com essas obras. De acordo com 

Cohen (1998), conceitualmente, a expressão work in process 

carrega a noção de trabalho e de processo: “como trabalho, tanto 

no termo original quanto na tradução acumulam-se dois 

momentos: um, de obra acabada, como resultado, produto; e outro, 

do percurso, processo, obra em feitura; como processo implica 

interatividade, permeação, risco” (COHEN, 1998, p. 20-21). É a partir do 

conceito de trabalho enquanto percurso e de processo enquanto 

permeação, risco que me refiro ao afirmar que Auto-retratos e 

Sonhos se constituem por um procedimento work in process.
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Segundo Cohen, no universo artístico o termo é originário das 

artes plásticas. O autor apresenta como paradigmas da noção de 

work in process práticas como a “instantaneidade da action 

painting, as construções transitórias das assemblages, collages e 

environments de certos artistas, as experiências conceituais-

limites de performers como Joseph Beuys, Vito Acconci que 

exarcebam o cambiamento de materiais e suportes - a alternância 

de contextos e de formas - e, sobretudo, o conceito de obra não 

acabada” (COHEN, 1998, p.18). Mas, o que nos interessa em relação 

a discussão do termo é que podemos encontrar em sua matriz a 

noção de processo, de retro-alimentação, de projeção ao longo do 

tempo/espaço. O trabalho se alimenta de seu próprio fazer. No 

entanto, pode-se dizer que seria equivocado associar o termo work 

in process a uma noção de obra inacabada, pois, o percurso, por 

si, já é parte da obra e, também, o procedimento caminha para um 

produto final. No caso de Auto-retratos, séries de fotografias 

polaróides e de Sonhos,  séries de vídeos organizados em um 

DVD interativo. Porém, esse produto é inteiramente dependente do 

processo, sendo permeado pelo risco, principalmente o risco do 

processo não confluir em produto final. No entanto, esse risco está 

muito mais presente em Sonhos do que em Auto-retratos. Pode-se 

dizer, portanto, que essas duas obras são apresentadas, juntas, 

neste capítulo, pois se concretizam enquanto percurso/processo e, 

enquanto produto, obra gestada nesta trajetória.

2. Por apresentarem, como procedimento para construção do 

personagem, a ficcionalização do artista24, ou seja, eu enquanto 

artista, como um personagem ficcional que participa de um 

universo de ações ficcionais, imaginadas, que tensionam a 

24 Aqui encontramos um primeiro contraponto a II Trilogia, O Sorvete e Faça fácil, pois 
nessas obras a ficcionalização era de objetos animados ou inanimados e não do artista.
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realidade da vida cotidiana. No entanto, em Auto-retratos e Sonhos, 

apresento-me como um personagem, não apenas ficcional, mas, 

também, como  um personagem enquanto condição social ao 

tornar-me sujeito de minha própria obra, onde me inscrevo em 

uma identidade social, como artista. Isso, se pensarmos o “artista” 

como entidade anônima e social constantemente em construção; e 

se pensarmos, conforme Goffman (1999), que se serve de uma 

linguagem teatral para propor uma análise da vida social, a 

construção do “artista” como construção de um personagem 

enquanto condição social, onde o que importa não é tanto seu 

conjunto de traços físicos e psicológicos, mas seu status social, 

sua ideologia, seus níveis de interação social. 

Mesmo não discutindo mais profundamente a construção do 

artista como personagem, enquanto condição social, é conveniente 

que se diga que, durante a pesquisa, tal  reflexão foi de extrema 

importância por ter possibilitado pensar a construção de minha 

condição enquanto artista, enquanto um personagem social, em 

todas as dimensões de meu processo artístico. Mas, mesmo 

assim, gostaria de apontar, aqui, três questões essenciais que 

delinearam a reflexão sobre a construção de minha condição 

enquanto artista e a construção do personagem ficcional que figura 

em Auto-retratos e Sonhos: 1. o artista como personagem 

enquanto condição social, ou seja, o artista enquanto uma máscara 

social, “um produto social e histórico” que “traz consigo uma 

quantidade de significados que se revelarão pouco a pouco” 

(CALVINO, 1992, p.58); 2. o artista como personagem construído em 

todas as dimensões de seu processo artístico, por exemplo, por 

meio de formulações teóricas acerca de seu processo, por meio 

dos procedimentos práticos que concretizam suas obras, pelas 

escolhas que determinam as formas de sua inserção e de suas 
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obras no sistema das Artes; 3. e o artista como personagem 

construído em trânsito - do mundo real para o mundo ficcional e 

vice-versa - a partir do momento em que fatos ficcionais e fatos 

reais tornam-se extremamente imbricados no processo de 

construção do personagem. 

Pode-se dizer que, a partir dessas três questões, pensar o 

artista como personagem é pensá-lo como um agente que constrói 

sua condição social por meio de suas ações,  reais ou ficcionais; é 

pensá-lo como consciente de sua condição, não sendo a mesma 

socialmente imposta e sim particularmente adotada. No entanto, é 

necessário pensar, também, o artista como um personagem que 

exerce determinadas funções por determinações previamente 

estabelecidas, desde que essas funções façam parte de uma 

estratégia consciente para a construção de sua condição social. 

Pois, inserido em um determinado contexto, o artista como 

personagem precisa ocupar uma função para estabelecer as 

relações sociais que lhes são interessantes. Ter consciência do 

processo de construção de sua condição social e contribuir 

ativamente para isso faz com que o artista como personagem se 

comprometa com o “teatro do mundo” e aceite, também 

conscientemente, atuar nele.

As ações do artista como personagem partem essencialmente 

de uma consciência reflexiva de sua condição social. A 

conseqüência dessa consciência reflexiva, de acordo com Lima 

(1991), sutil e indispensável, é um deslocamento que faz com que o 

artista como personagem seja seu próprio voyeur. Ou seja, o 

artista torna-se o sujeito e o objeto de conhecimento ao mesmo 

tempo. É por meio desse deslocamento que o artista como 

personagem, muito mais que ter uma consciência reflexiva de sua 
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condição social, apropria-se definitivamente de sua condição social 

como elemento constituinte de seu processo artístico.  

3. Por apresentarem, também, como procedimento para 

construção do personagem, meu enfrentamento com a câmera 

fotográfica e videográfica. Assim como acontece em II Trilogia, não 

sou eu quem aciona a câmera polaróide, em Auto-retratos; ao 

encarnar um personagem transito, portanto, e de forma ambígua, 

entre o sujeito e o objeto de minhas próprias fotos. No entanto, e 

não poderia ser diferente, sou eu quem aciona a câmera 

videográfica em Sonhos.

4. Uma última razão para que Sonhos e Auto-retratos sejam 

apresentadas no mesmo capítulo é o fato de que, diferentemente 

do que acontece em II Trilogia, O Sorvete e Faça fácil, sou eu 

enquanto artista, e não mais a câmera, quem conduz o espectador 

por um universo ficcional, em Auto-retratos, e por um universo 

onírico, em Sonhos; sou eu enquanto artista o mediador entre o 

espectador e esses universos, portanto, eu enquanto artista é/sou, 

além de personagem, o narrador dos acontecimentos que narra/o 

e participa/o.25 

Enfim, é necessário dizer que, essas quatro razões que 

determinam a apresentação de Auto-retratos e Sonhos, neste 

segundo capítulo, justificam a análise do processo de instauração 

dessas duas obras pois, como se observa, tais razões nada mais 

são do que procedimentos para a construção de personagens 

ficcionais e, conseqüentemente, para a instauração de universos 

ficcionais. Procedimentos precedidos e permeados por uma 

reflexão sobre os mecanismos habituais de reconhecimento da 
25 Esse é um segundo contraponto.

78



realidade, sobre os limites daquilo que é considerado real. Ou 

seja, uma reflexão que, ao mesmo tempo em que concebe a 

realidade como um princípio, como um sistema de valores que, 

enquanto tal, “implica uma origem, um fim, um passado e um 

futuro, uma cadeia de causas e efeitos, uma continuidade e uma 

racionalidade” (BAUDRILLARD, 2001, p.69), interroga os mecanismos 

que determinam como esses elementos são reconhecidos como 

pertencentes a uma realidade.
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18- Auto-retratos - série Redenção, 2004.      
Fotografia polaróide. 8,5x10x5cm.
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       19- Auto-retratos - série Redenção, 2004.      
Fotografia polaróide. 8,5x10x5cm.
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       20- Auto-retratos - série Redenção, 2004.      
Fotografia polaróide. 8,5x10x5cm.



83

        21- Auto-retratos - série Carnival, 2006.
Fotografia polaróide. 8,5x10x5cm.
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       22- Auto-retratos - série Carnival, 2006.
Fotografia polaróide. 8,5x10x5cm.



3.1 Auto-retratos: série Redenção e série Carnival: 

o artista como personagem.

De acordo com o que foi exposto na introdução deste capítulo, 

em Auto-retratos, o personagem ficcional “em construção”  sou eu 

enquanto artista. “Em construção” porque o personagem é 

construído de forma fragmentária; mas diferentemente do que 

acontece com o Cacto, a construção do personagem não se 

esgota com as imagens fotográficas apresentadas26 . Auto-retratos 

é constituído por um procedimento work in process, e portanto, 

pode-se dizer que, de acordo com Candido (1976), assim como um 

homem só nos é conhecido quando morre, pois, a morte é um 

limite definitivo dos seus atos e pensamento, e somente depois 

dela “é possível elaborar uma interpretação completa, provida de 

mais lógica, mediante a qual a pessoa nos parece numa unidade 

satisfatória, embora as mais das vezes arbitrária” (CANDIDO, 1976, 

p.64), eu enquanto artista só poderá ser apreendido no momento 

em que finalizar Auto-retratos. Aqui apresentarei apenas duas 

séries que compõe Auto-retratos: série Redenção, a primeira, 

realizada em 2004 e série Carnival, realizada em 2006. 

26 Mais uma vez partindo do pressuposto de que o que define o personagem é o conjunto 
de fatos que se dá a público.
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O “ponto de partida”, de Auto-retratos, foi o desejo de construir 

situações que seriam fotografadas; mais especificamente, 

construir situações dramáticas, conflituosas e intricadas que, de 

alguma forma, provocassem certa suspensão no presente 

referencial do espectador que examina/olha a fotografia. Essa 

suspensão se constituiria no estabelecimento de um estatuto 

ficcional utilizando um equipamento de caráter documental: uma 

câmera Polaróide. Esse caráter documental da fotografia, baseada 

principalmente no processo mecânico de produção da imagem 

fotográfica, interessava-me por ser uma espécie de consenso - 

pelo menos aos olhos do senso comum- onde/em que “a foto é 

percebida como uma espécie de prova, ao mesmo tempo 

necessária e suficiente, que atesta indubitavelmente a existência 

daquilo que mostra” (DUBOIS, 1993, p.25). Tensionar essa lógica de 

testemunho da imagem fotográfica era o cerne de Auto-retratos.

Para tanto, as fotografias não seriam apenas o registro de 

situações contempladas/assistidas e sim o “registro” de situações 

construídas a partir de um lugar encontrado/escolhido, ou seja, de 

um lugar que já possuísse uma utilidade e um modo de 

funcionamento; em Auto-retratos - série Redenção, um parque de 

diversões situado nas imediações do Parque Farroupilha, 

conhecido, também, como Parque da Redenção, na cidade de 

Porto Alegre; e em Auto-retratos - série Carnival, a concentração de 

carros alegóricos que desfilariam no sambódromo da cidade de 

Jundiaí, no Carnaval de 2006. E isso pode parecer uma condição 

óbvia - ser uma situação construída - por se tratar de uma série de 

auto-retratos mas, no inicio de Auto-retratos, não pensava abordar 

esses “registros” dentro de tal categoria. Porém, o que iria 

estruturar o lugar escolhido como espaço semântico seria minha 
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atuação como personagem. O termo atuação é entendido, aqui, 

como a ação de instaurar mundos reais ou mundos ficcionais que 

só se tornam possíveis por meio de uma atitude deliberada do 

sujeito que atua. Dessa forma, a ação instauradora de Auto-

retratos, enquanto um universo ficcional, é o meu enfrentamento 

com a câmera, com a intenção de construção de um personagem 

pois, de acordo com Candido (1976), apesar de um universo 

ficcional poder se definir nitidamente como tal, independentemente 

da existência de personagens, são os mesmos que com mais 

nitidez tornam patente a ficção, é através dos personagens que a 

camada imaginária se adensa e se cristaliza. A construção 

consciente e reflexiva de uma personagem ficcional  constitui como  

primeiro fator a tensionar a lógica documental do equipamento 

fotográfico utilizado, câmera Polaróide.

Em relação a ação instauradora de Auto-retratos, uma 

referência importante é a obra Espelho Diário (fig.18), da artista 

brasileira Rosângela Rennó, pois, pode-se dizer que, a ação 

instauradora de um universo ficcional, em Espelho Diário, é o 

enfrentamento da artista com a câmera com a intenção de 

construção de um personagem. Mas, diferentemente de Auto-

retratos, esse enfrentamento não é com uma câmera fotográfica e 

sim com uma câmera de vídeo. 
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O vídeo Espelho Diário é um trabalho que não é relacionado com a fotografia, 
mas tem tudo a ver com o que fiz até hoje. É uma colagem de oito anos e que se 
referem a acontecimentos com Rosângelas, histórias reais que viraram notícia de 
jornal. A partir delas, crio uma narrativa como se fosse uma única Rosângela, 
cada história corresponde a um dia no diário da vida de uma Rosângela 
imaginária, um personagem especial, múltiplo e impossível. O trabalho partiu de 
um problema com o meu prórpio nome. Entre 1992-1993, li no jornal uma notícia 
sobre uma seqüestrada de classe A do Rio de Janeiro: “Rosângela foi liberada 
enquanto rezava”. Achei genial, a primeira classe A que vira notícia e tem um 
nome tão popular. Comecei a colecionar, e quando percebi que já tinha uns trinta 
artigos, pensei na idéia de fazer um diário. Passei os textos originais para a 
amiga e escritora Alícia Duarte Penna, que é a única pessoa que conheço que 
faz diário desde os 17 anos de idade. Ela reescreveu o texto nos moldes de um 
diário pessoal e depois o roteirizamos. Eu produzi, dirigi e atuei no vídeo, onde 
tento compactuar essas mulheres que nunca vi, não vou ver e não sei como 
são... No vídeo, eu performo a Rosângela, personifico todas elas. Para mim é 
uma maneira de resolver minha dificuldade com a representação, com a minha 
própria memória. Com o fato de não gostar de minhas imagens, de preferir 
memória dos outros, e muitas vezes a falta de memória dos outros... A amnésia 
alheia é muito mais interessante, talvez possa trabalhar com ela com mais 
intimidade, com mais liberdade. Por outro lado, na outra ponta da corda, foi 
justamente a impossibilidade de me identificar com todas as outras Rosângelas 
que me autorizou entrar no território delas. Isto é, colocar as palavras das outras 
(filtradas pela Alícia) na minha boca, sem ter que tentar interpretá-las, ou imitá-las, 
sem ter que me transformar em atriz da noite pro dia.

RENNÓ, in:SILVA, 2003, p.22-24.
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Espelho Diário é apresentado como uma narrativa ficcional 

instaurada pela atuação de Rosângela como Rosângela. A obra  é 

constituída por uma dupla projeção do vídeo com o monólogo da 

personagem Rosângela, interpretada por Rennó. A projeção é feita, 

simultaneamente, em duas paredes que formam entre si um 

ângulo de 90 graus, produzindo um recurso de espelhamento das 

cenas. Segundo Rennó, as cenas são literalmente espelhadas 

quando é a mesma cena repartida dividida nas duas telas. E 

quando se tratam de cenas diferentes os dois personagens 

conversam entre si numa sucessão de monólogos. De acordo com 

a artista, Espelho diário funciona um personagem que não existe, 

ou melhor, um personagem inventado, ficcional; Rennó constrói 

uma identidade nova, impossível, futura, híbrida, onde nunca é ela, 

apesar de performar homônimas.

Identifica-se, além do enfrentamento com a câmera,   um 

outro procedimento que contribui para a construção de um 

personagem ficcional e, conseqüentemente, para o 

estabelecimento de um estatuto ficcional, em Auto-retratos: a 

utilização de dois artifícios, a pose e a máscara. 

É preciso, primeiramente, identificar onde se encontra o limite 

que separa o enfrentamento com a câmera da ação de posar. 

Segundo Barthes (1984), é o enfrentamento com a câmera que 

impele, naturalmente, a ação de “posar”, sendo assim, a pose 

seria uma condição imediata, mas posterior, ao enfrentamento 

com a câmera. A ação de posar, ainda segundo Barthes, 

consistiria em fabricar instantaneamente um outro corpo, em se 

metamorfosear em imagem; o que nos faz pensar que enquanto 

atitude deliberada, ela reforça o seu caráter inerente de encenação 

do sujeito. De acordo com essas características, poderia afirmar 
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que, ao posar, estaria apresentando uma encenação de mim 

mesma? Foi essa possibilidade que me fez abordar as séries 

fotográficas dentro da categoria auto-retratos, ou seja, o 

personagem construído seria eu enquanto artista. A concepção de 

uma identidade como encenação se constitui aqui como segundo 

fator a tensionar a lógica documental do equipamento fotográfico 

utilizado.  

A abordagem das séries de fotografias polaróides, 

apresentadas aqui, dentro da categoria auto-retratos, juntamente 

com os seus mecanismos de exposição inseridos num contexto 

institucional artístico, é o que irá atribuir ao personagem uma 

identidade social: os auto-retratos são de um artista. O corpo que 

se fabrica é compreendido, então, como um organismo socio-

cultural que se constitui não como um “corpo objetificado - como no 

caso da tradição da pintura e da fotografia dos retratos e auto-

retratos- ”mas como um “corpo autoral, performático, que toma 

posições, decide, interage com o meio e é responsável pelos 

desígnios no interior da obra” (MELLO, 2004, p.22). Atribui-se também 

à pose o estatuto de enunciação cênica, ou seja, o acionamento, 

no espaço e no tempo, de todos os elementos considerados 

importantes à produção de sentido. É a pose, também, que 

determina os níveis e os modos de  interação do personagem com 

os outros personagens e com o cenário, e que, portanto, contribui 

para a descrição de uma identidade que se torna “fruto de uma 

idéia de composição plástica e social a um só tempo” (Fabris, 2004, 

p.58).
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É, principalmente, em relação às questões levantadas acerca 

da ação de posar - a concepção de uma identidade como 

encenação, o auto-retrato como deflagrador de uma identidade 

social, o corpo autoral e performático,  a identidade como fruto de 

uma idéia de composição plástica e social - que os auto-retratos 

da artista Claude Cahun (fig.24,25,26) se tornam uma referência 

importante para a pesquisa. Claude Cahun, escritora, poeta e 

ativista revolucionária, é o pseudônimo da artista francesa Lucy 

Schwob (1894-1954), conhecida como uma das principais artistas do 

movimento Surrealista. Cahun, por ser o nome de sua avó materna 

e Claude, por ser um nome ambíguo, ou seja, por ser um nome 

tanto de homem quanto de mulher. Por meio de um certo desafio 

das noções tradicionais de gênero, masculino e feminino, a artista, 

em seus auto-retratos, procura construir uma identidade social. 

Mas esse desafio não se dá pela reclamação de uma identidade 

“verdadeira”, ou melhor, pela reclamação de um gênero 

“verdadeiro”, e sim pela tentativa de dissolver as bordas que 

separam os códigos de representação social desses gêneros. 

Dessa forma, a artista explora uma identidade andrógena, 

polimórfica pela adoção de vários disfarces, onde a diferença entre 

gêneros é reduzida ao mero traje superficial. 

Embaralhar as cartas. Masculino? Feminino? Mas isso depende dos casos. 
Neutro é o único gênero que sempre me convém. Se ele existisse na nossa 
língua, não se observaria essa flutuação do meu pensamento. Eu seria, 
seguramente, um bom exemplo dele.
                                                                               CAHUN,Claude, 2005.
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Ao enfrentar a câmera fotográfica e posar, Claude Cahun, leva 

ao extremo a concepção de uma identidade como encenação, pois 

muitas vezes em seus auto-retratos perdemos a referência do 

sujeito que posa. Por serem auto-retratos, deduz-se, o sujeito é a/o 

artista Claude Cahun. Porém, quem é Claude Cahun? 

Diferentemente de Auto-retratos, onde abordar as fotografias dentro 

de tal categoria pode ser considerado, também, uma forma de 

enfatizar o caráter documental do equipamento fotográfico utilizado 

- ao sugerir que o artista que é fotografado é, ao mesmo tempo, o 

artista que fotografa -, nos auto-retratos de Claude Cahun abordar 

as fotografias dentro de tal categoria é mais uma forma de 

evidenciar o caráter ambíguo de seus trabalhos; uma vez que 

perdemos a referência do sujeito que posa, cada personagem, 

cada identidade social que Cahun encena passa existir apenas, 

nos mundos ficcionais instaurados pela sua atuação. Apesar de 

existir uma diferenciação em relação a forma de apropriação da 

categoria auto-retrato por Claude Cahun e por mim, pode-se dizer 
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Self portrait, 1927. 
Fotografia.
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Fotografia.



que os trabalhos se aproximam, também, por uma reflexão acerca 

de tal categoria. Em Auto-retratos, assim como nos auto-retratos de 

Cahun, as fotografias não se apresentam como uma 

representação narcísica ou como uma interpretação idealizada de 

uma identidade, mas como um processo constante de construção 

e reconstrução de um personagem.

No entanto, existe algo em Auto-retratos que produz um 

estranhamento por ocultar aquilo que é próprio de todo o retrato, o 

rosto. Refiro-me ao fato de que nessas séries sou fotografada 

vestida com uma máscara. Ao enfrentar a câmera e posar diante 

dela, a máscara, ao mesmo tempo, deflagra toda a artificialidade 

da situação construída e escamoteia de vez a existência de um 

“sujeito original”. A máscara, em Auto-retratos, é que vai reivindicar 

a construção de um personagem ficcional por ativar toda 

capacidade possível de ficcionalização da fotografia. Ou seja, se 

até aqui abordar a série fotográfica dentro da categoria auto-retrato 

atribuía ao personagem em construção, eu enquanto artista, uma 

existência no mundo real, a utilização da máscara efetivará sua 

existência, também, em um mundo ficcional.

 Mas essa efetivação se dá, principalmente, porque a 

máscara usada não é de um personagem ficcional já existente, 

como em Papai, mamãe e filhinho e, sim, de um personagem em 

construção: eu enquanto artista. Pois a máscara utilizada é, 

também, construída a partir de um auto-retrato fotográfico que, 

diferentemente das fotografias polaróides, é em preto e branco. 

Observar-se, então, em Auto-retratos, duas imbricações 

importantes: uma imbricação de máscaras, ou seja, da máscara 

como artifício - como recurso de construção de personagem - com 

a máscara social - como a inscrição social do personagem -; e 
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uma imbricação de tempo, ou seja, do tempo do auto-retrato que 

constitui a máscara com o tempo do auto-retrato que é constituído 

pela máscara.

Enfim, para finalizar essa reflexão acerca de Auto-retratos, 

apresentarei alguns trabalhos da artista norte-americana Cindy 

Sherman e do artista grego Lucas Samaras que se configuram 

como importantes referências em relação a algumas questões 

levantadas até aqui. Mas antes, torna-se necessário ressaltar que 

Auto-retratos - série Redenção e série Carnival são as duas 

primeiras séries de auto-retratos fotográficos que serão realizados, 

por um tempo indeterminado, sempre utilizando o mesmo 

equipamento fotográfico, uma câmera Polaróide e a mesma 

máscara. Esses auto-retratos continuarão a ser construídos a partir 

de lugares encontrados/escolhidos que possam fornecer alguns 

indícios a respeito do personagem que é construído: eu enquanto 

artista.

É, primeiramente, por Cindy Sherman abordar a fotografia 

como criação dramática e cenográfica, ou como mise-en-scène, 

que seus trabalhos se constituem como importantes referências 

para essa pesquisa. Em relação aos seus trabalhos, refiro-me, em 

especial, a série de fotografias Untitled Film Stills (fig.27.28.29). 

Nessas fotos em preto e branco, a artista recria o universo  

feminino dos anos 50/60 retratado pelos filmes B, Hollywoodianos, 

de sua infância: a atriz, a esportista, a mulher vulgar, a estudante. 

De acordo com Sherman, fotografar consiste em criar cenários e 

situações imaginárias para oferecer à câmera, como acontece no 

cinema de ficção. Untitled Film Stills não é apresentado como uma 

seqüência fotográfica, no entanto, pode-se dizer que cada fotografia  

induz à imaginação da cena anterior ou da cena seguinte, como se, 
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em torno de cada fotografia, pudéssemos construi um filme cujo 

personagem já faz parte de nosso imaginário e cuja história 

podemos intuir. 

Mas, a principal razão para que Untitled Film Stills se constitua 

como uma importante referência, é o fato de Sherman “interpretar”, 

ao mesmo tempo, os papéis de diretora e atriz de suas fotografias, 

ou seja, ao mesmo tempo em que a artista recria, por meio de 

situações construídas e fotografadas, um universo ficcional, ela 

“encarna” os personagens que habitam nesse universo. Porém, 

segundo Fabris (2004), apesar de alguns críticos aplicarem o 

conceito de auto-retrato à sua produção, Sherman não insere  

Untitled Film Stills nessa categoria, por suas fotografias serem 

destituídas de toda vontade de auto-revelação e de toda dimensão 

íntima. Segundo Fabris (2004), a discussão em torno da noção de 

auto-retrato suscitada pelos trabalhos de Sherman já se fazia 

presente desde a primeira metade dos anos 70, na série de cinco 

fotografias Untitled A-E (fig.30), onde, usando artifícios como 

chapéus, maquilagem, Sherman já encarnava diferentes  
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Fotografia.



personagens. No entanto, a auto-representação, que está na base 

de Untitled Film Stills, “é um puro jogo de superfícies, de 

aparências. Delas emerge uma visão da mulher não como 

indivíduo, mas como estereótipo cultural, como máscara social, 

como glossário de poses e expressões faciais” (FABRIS, 2004, p.59). 

Tento sempre distanciar-me o mais que posso nas fotografia. Embora, quem 
sabe, seja precisamente fazendo isso que eu crio um auto-retrato, fazendo essas 
coisas totalmente loucas com esses personagens.

SHERMAN, Cindy apud FABRIS, 2004, p.58-59.

E finalmente, é pela utilização de uma câmera Polaróide para 

a construção de seus auto-retratos que o artista Lucas Samaras é 

apresentado como mais uma referência para pesquisa. 

Principalmente por seus auto-retratos que fazem parte da série 

Photo-Transformation (fig.31,32,33). Nessa série fotográfica, que se 

inicia em 1973, Samaras constrói seus auto-retratos pela 

manipulação da tinta ainda molhada da fotografia polaróide. Ao 

realizar essas manipulações, Samaras ao mesmo tempo em que 

suspende a lógica documental do equipamento utilizado, evidência 

o caráter de objeto único da fotografia polaróide. Mas é também por 

meio dessas manipulações que Samaras apresenta seus auto-

retratos como   mundos ficcionais congelados num instantâneo. E 

que, conseqüentemente, o artista se transforma em um 

personagem ficcional.
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Samaras corta, perfura e raspa para criar as distorções 

presentes em suas fotografias. E, por meio dessas distorções que 

muitas vezes fazem com que seu corpo desapareça, o artista refaz 

sua própria imagem. Segundo Samaras, com seus auto-retratos,  

ele propõe uma investigação acerca de assuntos como a 

sexualidade, a morte, a identidade e as transformações 

psicológicas.

Uma auto-investigação profissional - é o que um bom auto-retrato é - tão nobre 
como qualquer outra busca. Sempre compartilho com o público o que aprendo 
sobre mim.27  

SAMARAS, Lucas, 2003.

27 “Professional self-investigation — which is what a good self portrait is — is as noble a 
search as any other. I have always shared what I have learned about myself with the 
public.” (SAMARAS, Lucas in: Unrepentant Ego:The Self-portraits of Lucas Samaras. 
Pre-and Post-visit Materials for Elementary School Studentes. Whitney Museum of 
American Art: New York, 2003.)  (tradução minha).
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T r a n s f o r m a t i o n ,1976. 
Fotografia polaróide
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3.2 Sonhos - versão 1.0: o processo artístico como 

um dispositivo ficcional, os vetores de imersão.

Antes de iniciar a reflexão a respeito do processo de 

instauração de Sonhos (stills em apêndice 6.2), voltarei rapidamente à 

discussão acerca do conceito de ficção operacionalizado por meu 

processo artístico. De acordo com Schaeffer (2002), uma ficção não 

é obrigada a revelar-se como tal, no entanto, deve ser anunciada 

como ficção, sendo a função de tal anuncio instituir um marco 

pragmático que delimita o espaço do “jogo”, o espaço onde a 

imaginação pode ser exercida livremente, sem risco de contaminar 

os mecanismos que regulam nossas interações básicas com a 

realidade. Ou seja, uma obra ficcional não precisa ser apresentada 

como tal, mas deve conter em sua estrutura indícios que 

“comuniquem” ao espectador que ele está imergindo em um 

universo ficcional, e que, portanto, as regras que regulam a 

realidade estão suspensas. De acordo com Schaeffer (2002), uma 

ficção só se caracteriza como tal quando é estabelecido um acordo 

intersubjetivo entre o seu criador e o seu “receptor”, isto é, quando 

o universo instaurado é compartilhado enquanto um universo 

ficcional. “Uma ficção que não consegue se impor como tal, 

funciona como fingimento”28  (SCHAEFFER, 2002, 130); o que 

pressupõe a produção de um engano onde o que é apresentado 

enquanto ficção é percebido enquanto realidade.
28 “Una ficción que no consigue imponerse com tal funciona como fingimiento” 
(SCHAEFFER, Jean-Marie. ¿Por qué la ficción?. Toledo, Espanha: Lengua de Trapo, 
2002, p.130.) (tradução minha). 
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Porém, ainda segundo Schaeffer (2002), um universo ficcional 

pode tanto ser compartilhado publicamente como vivido em 

privado, ou seja, a ficção pode também ser um “prazer solitário” e, 

nesse caso, o criador e receptor são uma única e mesma pessoa: 

“brincar com uma boneca, com cavalos em miniatura ou com 

soldados de chumbo, imaginar que é uma estrela de cinema ou 

Superman, equivale a elaborar ficções privadas”29  (SCHAEFFER, 

2002, 148). A partir de então, poderíamos voltar a duas perguntas 

colocadas no início desta dissertação30 e respondê-las da seguinte 

forma: em relação as obras apresentadas nesta dissertação meu 

processo artístico é entendido como um dispositivo ficcional, como 

um mecanismo por meio do qual universos ficcionais são 

construídos e apresentados ao espectador. Ou seja, como um 

mecanismo que proporciona e estabelece o acesso a um mundo 

imaginário sem que isso seja caracterizado como sua função, pois 

o espectador pode ou não acessar a esse mundo sem que isso 

altere seu estatuto ficcional. Isso porque o acesso a esse universo 

criado pode ser um “prazer solitário”, ou seja, mesmo sendo a 

única pessoa a imergir nesse universo, ele se caracteriza como 

um universo ficcional, pois, durante o processo de instauração 

dessas obras existiu uma decisão, uma postura intencional de 

construir uma ficção. 

Poderia dizer que, para mim, que sou ao mesmo tempo 

criador e receptor dos universo ficcionais, o processo de 

instauração das obras apresentadas até aqui já se caracteriza 

como o espaço do jogo, como o território da ficção, onde minha 
29 “jugar con una muñeca, con coches en miniatura e con soldados de plomo, imaginar 
que se es una estrella de cine o Superman, equivale a elaborar ficciones <<privadas>>” 
(SCHAEFFER, Jean-Marie. ¿Por qué la ficción?. Toledo, Espanha: Lengua de Trapo, 
2002, p.148.) (tradução minha). 
30  As propostas artísticas aqui apresentadas são obras de ficção? Se sim, é importante 
que sejam compreendidadas dessa forma?
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imaginação pode ser exercida livremente para criar relações, 

construir os personagens e as situações que constituem as obras. 

Mas, para o espectador, é somente por meio das obras que o 

mesmo pode ter acesso e aceder ao universo ficcional criado, ou 

seja, para o espectador é a obra que se apresenta como um 

espaço potencial, como o território onde o universo ficcional pode 

se estabelecer. 

No primeiro capítulo desta dissertação, é levantada a 

hipótese de que, o que possibilita que o espectador aceda ao 

universo ficcional criado é o fato desse universo estar estruturado 

por uma narrativa, por um movimento de pensamento. Aqui, 

levanta-se a hipótese que, o que permite que o espectador acesse 

a esse universo são os vetores de imersão que constituem as 

obras. De acordo com Schaeffer (2002), os vetores de imersão são 

os meios utilizados pelo criador de uma ficção para que o seu 

receptor “deslize” para dentro do universo ficcional criado. Segundo 

essa hipótese, pode-se dizer que os principais vetores de imersão, 

presentes em minhas obras são os próprios personagens 

ficcionais criados, pois são os personagens que revelam com 

maior nitidez a intenção do estabelecimento de um universo 

ficcional. Pode-se considerar, também, como importante vetor de 

imersão o caráter documental e de testemunho da imagem 

fotográfica e videográfica, mas, só a partir do momento em que, por  

certo contrato explícito ou implícito entre eu e o espectador, admite-

se que as imagens documentam e testemunham um universo 

ficcional.  
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Sonhos é uma proposta artística constituída por um 

procedimento work in process, pois, concretiza-se enquanto 

percurso e enquanto obra gestada nessa trajetória. Enquanto 

percurso, Sonhos apresenta-se como uma incógnita, pois, apesar 

de partir de um interesse bem definido, possibilitar o acesso ao 

mundo de meus sonhos, uma importante parte desse percurso 

acontece quando meus mecanismos de reconhecimento da 

realidade estão parcialmente suspensos. Isso porque as imagens 

videográficas apresentadas em Sonhos são geradas toda vez que, 

durante um período de sono, desperto parcialmente e enfrento a 

câmera videográfica, ou seja, toda vez que enfrento a câmera me 

encontrando, segundo Valery (1999), por um fio, em um caminho 

“que pode se tornar um caminho para a vigília, bem como para o 

sono” (VALERY, 1999, p.93). Sendo assim, esse percurso e, 

conseqüentemente, a análise do processo de instauração de 

Sonhos, é permeado por uma dúvida constante sobre a verdadeira 

natureza daquilo que apresento como sendo meus sonhos.

O “ponto de partida” de Sonhos foi a intenção de  promover, de 

suscitar um acesso aos meus sonhos. Esse acesso seria 

instaurado pelo meu enfrentamento com a câmera videográfica 

que, durante o processo de gravação das imagens é entendido 

como a única ação realizada, mesmo que em um estado de semi-

consciência, de forma deliberada, pois, em primeiro, “uma vez 

adormecido, não posso mais acordar voluntariamente, não posso 

ver o despertar como um objetivo” (VALERY, 1999, p.93), ou seja, o 

despertar é entendido como uma ação involuntária. Em segundo, 

uma vez desperta, poderia realizar qualquer outra ação, como por 

exemplo, levantar da cama, me cobrir dos pés à cabeça ou voltar a 

dormir, o que muitas vezes acontece, pois, ao me encontrar por um 

fio, o sono é quase sempre maior que qualquer vontade. E em 
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terceiro, enfrentar a câmera pressupõe também, ligar a câmera; no 

entanto, ligar a câmera, nessas situações, deve-se muito mais a 

um pré-condicionamento desse gesto, a uma construção do hábito 

de ligar a câmera, do que a uma parcial retomada de consciência. 

Porém, o acesso aos meus sonhos não deveria acontecer  

por meio de métodos interpretativos, mas por meio de uma 

apreensão que não deixasse escapar a sua essência. Para tanto, 

foi desenvolvida uma estratégia que parte da seguinte hipótese: 

toda vez que desperto do sono, é durante o desenrolar de um 

sonho e, ao despertar parcialmente e permanecer por um fio, a 

essência desse sonho persiste enquanto uma sensação que 

rapidamente é sufocada pela gradativa retomada da consciência. 

Sendo assim, a apreensão de meus sonhos deveria acontecer 

imediatamente ao meu enfrentamento com a câmera e ao seu 

acionamento, pois, ao mesmo tempo em que reconheço que me 

encontro por um fio,  reconheço que me encontro na fronteira entre 

dois mundos, entre o mundo real e o mundo dos sonhos. No 

entanto, reconheço, também, que acabei de despertar, mesmo que 

parcialmente, e não de dormir e, portanto, a sensação que me 

acompanha é originária do mundo dos sonhos; o que faz com que 

tudo que for dito, nesse momento, seja em relação a essa 

sensação, ou em relação às situações oníricas permeadas por 

essas sensações. Ao mesmo tempo, nesse momento reconheço 

que, mesmo originária do mundo dos sonhos, tal sensação não 

pertence mais “a este sistema de acontecimentos, a este mundo, 

que se torna então sonho e passado não ordenado” (VALERY, 1999, 

p.94). É essa seqüência de reconhecimentos, em um estado de 

semi-consciência, que possibilita com que os sonhos e sua 

essência sejam apreendidos por palavras e frases murmuradas à 

câmera.
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Acordo de um sonho, e o objeto que eu abraçava, cordame, torna-se meu outro 
braço, em um outro mundo. Permanecendo a sensação de aperto, a corda que 
eu abraçava se anima. Rodei em torno de um ponto fixo. A mesma sensação 
como que se iluminou, dividida. A mesma pedra entra em duas construções 
sucessivas. O mesmo pássaro anda até o beiral do telhado e, de lá, cai no vôo. 

VALERY, 1999, p.94.

Concomitantemente à proposta inicial de  promover, de 

suscitar um acesso aos meus sonhos, existia certa intenção 

antropológica de observar como eu reagiria à experiência de 

realizar uma determina ação completamente embriagada pelo 

sono. No entanto, tal observação só aconteceria quando a 

experiência fosse bem sucedida, ou seja, quando a câmera fosse 

enfrentada e ligada, uma vez que as imagens videográficas 

geradas pelo acionamento da câmera são a única possibilidade 

de acesso a esse momento de embriaguez. No entanto, essas 

imagens não são entendidas como registros desses momentos e, 

sim, como imagens geradas pelo próprio modo de funcionamento 

da estratégia desenvolvida para a apreensão de meus sonhos; o 

que faz com que Sonhos não se constitua por um conjunto de 

registros de ações performáticas, e sim, como um conjunto de 

imagens videográficas geradas por e em uma determinada 

situação.

Uma importante referência em relação ao desenvolvimento 

de uma estratégia de apreensão dos sonhos, onde os 

mecanismos de reconhecimento da realidade - do sonhador - 

interferem o menos possível em sua apreensão, é a instalação 

Slumber (fig.34,35,36) da artista Janine Antoni, realizada pela 

primeira vez em Londres, em 1994.
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Nessa obra, a artista instalou na 

sala de exposição uma cama de 

armação metálica, coberta por uma 

manta branca que se estendia além 

do colchão e que se encontrava 

atada a um tear, projetado para 

permitir a tecelagem “infinita” dessa 

manta. Os fios de urdidura - a fiação 

longitudinal - do tear estendiam-se 

através do espaço e por cima da 

cama, até a parede oposta onde 

eram fixados. Próximo a cama, 

encontrava-se um eletroencefaló-

grafo - aparelho que mede a 

atividade cerebral. À noite, período 

em que o local de exposição se 

encontrava fechado para o público, 

Antoni dormia coberto por essa 

manta e conectada ao 

eletroencefalógrafo por pequenos 

dispositivos posicionados perto de 

suas pálpebras, chamados 

eletrodos, que transmitiam sua 

atividade bioelétrica para o

aparelho. O eletroencefalógrafo transformava as atividades 

bioelétricas, manifestadas durante o sono de Antoni, em um gráfico 

que era, posteriormente, plotado numa tira de papel. Era por meio 

desse gráfico, um eletroencefalograma, que Antoni, ao acordar, 

tinha acesso aos seus sonhos apreendidos pelo 

eletroencefalógrafo enquanto dormia, pois o gráfico registrava, 

também, a atividade bioelétrica manifestada durante um 
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Instalação.
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determinado estágio do sono, denominado fase REM (rapid eye 

movements - movimentos oculares rápidos), que se caracteriza, 

principalmente, por ser a fase na qual os sonhos ocorrem. E, 

então, durante o dia, enquanto o espaço de exposição se 

encontrava aberto ao público, Antoni continuava tecendo a manta 

acrescentando novos motivos, com tiras rasgadas de sua 

camisola, que tinham como modelo o gráfico traçado pelo 

eletroencefalógrafo durante a fase REM, ou seja, durante os seus 

sonhos. E, na noite seguinte, voltava a dormir coberto  com a manta 

e, de certo modo, coberto com os seus sonhos.

Assim como em Sonhos, onde meus sonhos são 

apreendidos, necessariamente, pelo acionamento de uma câmera 

videográfica, em Slumber, os sonhos de Janine Antoni também 

são apreendidos pelo acionamento de um mecanismo gerador de 

imagem, o eletroencefalógrafo; a diferença está no nível de 

consciência que Antoni e eu nos encontramos no momento da 

apreensão de nossos sonhos - Antoni encontra-se num estado de 

total suspensão, e não parcial, de seus mecanismos de 

reconhecimento da realidade. E da mesma forma que as imagens 

videográficas se constituem como um acesso aos meus sonhos, 

as imagens geradas pelo eletroencefalógrafo, os 

eletroencefalogramas, constituem-se como um acesso aos 

sonhos de Antoni. Em relação as estratégias desenvolvidas por 

Antoni e eu, de apreensão e acesso aos sonhos, podemos dizer 

que existe uma transcodificação dos sonhos e de sua essência, 

sendo que em Sonhos essa transcodificação se dá por meio de 

palavras e frases murmuradas à câmera e em Slumber, por meio 

de atividades bioelétricas recebidas pelo eletroencefalógrafo.
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Tanto em Sonhos  como em Slamber, não existe por parte do 

sonhador - Antoni e eu - um exercício interpretativo, ou seja, um 

relato de seus sonhos. Em Slumber, de acordo com Janine Antoni, 

os sonhos são apresentados como uma matéria manifesta do 

sono, e que, por meio dos processos de instauração da obra, 

constituem-se, também como matéria escultural - a partir do 

momento em que são tecidos na manta. E, em Sonhos, pensado 

não mais enquanto percurso, mas enquanto obra gestada nessa 

trajetória, as imagens são apresentadas como vetores de imersão 

em um universo, não ficcional, mas onírico. É a partir dessa 

afirmação que identifica-se uma importante diferença entre Sonhos 

e as obras apresentadas anteriormente. Podemos observar que 

durante o processo de instauração de  II Trilogia, O Sorvete, Faça 

fácil e Auto-retratos existiu uma decisão, uma postura intencional 

de construir um universo ficcional e que, esse universo seria 

instaurado principalmente por meio da construção de personagens 

ficcionais. Em Sonhos, a intenção não é a construção de um 

universo onírico, mas o acesso a esse universo, a própria imersão, 

pois, apesar da apreensão desse universo ser durante um estado 

de semi-consciência, a imersão que se caracteriza por um ato 

consciente, acontece no momento em que as imagens são 

posteriormente assistidas.  

Porém, as imagens que se apresentam como vetores de 

imersão desse universo onírico, apesar de serem geradas em um 

estado de semi-consciência, são frutos de uma postura 

intencional; construir essas imagens faz parte da proposta inicial 

de Sonhos. E, por mais contraditório que isso possa parecer, existe 

por trás dessas imagens uma direção de cena, pois, antes de 

dormir, escolho a cor da luz que ficará acesa, escolho o pijama que  

vestirei, escolho a posição da câmera. É somente no momento de 
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apreensão de meus sonhos que perco o controle dessa direção.  

Mas, mesmo nesse momento, existe uma ação deliberada, meu 

enfrentamento com a câmera. No entanto, o que caracteriza essas 

imagens como vetores de imersão de um universo onírico, é minha 

atuação como o criador desse universo, ou seja, como o sonhador, 

pois sou a única pessoa que pode conduzir o espectador por esse 

universo íntimo e privado que são os meus sonhos. Pode-se dizer, 

então, ao mesmo tempo em que, em Sonhos,  existe a intenção  de  

promover o acesso aos meus sonhos, há, também, a intenção de 

construir uma imagem/cena que é instaurada pela minha atuação 

enquanto sonhador; e que, apesar de atuar em um estado de 

semi-consciência, existe a intenção de construir um personagem. 

Mas, poderia dizer que se trata da construção de um personagem 

ficcional?

Segundo Schaeffer (2002), existe um paralelismo entre o 

universo onírico e o universo ficcional, pois assim como a ficção, “o 

sonho consiste na ativação de um sistema de estimulação 

endógena que origina representações em ausência de toda fonte 

perceptiva”31  (SCHAEFFER, 2002, p.157).  A diferença é que na ficção 

essa ativação é consciente enquanto que no sonho escapa de 

qualquer controle consciente. É esse paralelismo e diferença, entre 

sonho e ficção, que confere ao personagem uma ambigüidade, 

pois se por um lado sua construção é intencional, consciente e 

reflexiva, por outro essa construção se dá a partir da exposição de 

um momento radicalmente íntimo, onde se presume que, por estar 

em um estado de semi-consciência, sou incapaz de recorrer a 

qualquer artifício de construção de personagem. 

31 “el sueño consiste en la activación de un sistema de estimulación endógena que origina 
representaciones en ausencia de toda fuente perceptiva”(SCHAEFFER, Jean-Marie. ¿Por 
qué la ficción?. Toledo, Espanha: Lengua de Trapo, 2002, p.157.) (tradução minha).  
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Porém, essa intimidade é exposta em um contexto 

institucional artístico e, assim como a pose e a máscara em Auto-

retratos, essa exposição também se configura como um artifício de 

construção do personagem, pois quem é esse personagem? O 

sonhador, eu; que ao mesmo tempo, em um contexto institucional 

artístico, é/sou um/o artista, uma máscara social. Ou seja, os 

sonhos, a intimidade exposta é de um personagem já conhecido e 

em construção: eu enquanto artista. No entanto, diferentemente do 

que acontece em Auto-retratos, onde o personagem se apresenta 

como um fato construído, essencialmente por uma associação de 

artifícios que precede a sua apresentação, em Sonhos, ao ter 

acesso aos meus sonhos, o espectador tem acesso a um 

conjunto de elementos, as peças de um quebra-cabeça, que 

precisam ser apreendidas para que o personagem, eu enquanto 

artista, seja efetivamente construído. Ao compartilhar com o 

espectador o que tenho de mais íntimo, os meus sonhos, 

proponho que ele se torne cúmplice no processo de construção do 

personagem, pois essa construção só poderá ser realizada e 

concluída no mundo imaginário do espectador. 

É importante enfatizar que as imagens, enquanto vetores de 

imersão em um universo onírico, são reunidas em um DVD (digital 

video disc), o que possibilita com que a construção do 

personagem aconteça por meio de um acesso aleatório das 

imagens. O DVD desenvolvido durante esta pesquisa, o primeiro 

de uma série, é composto por sete sonhos, ou seja, é a partir 

desses sete sonhos que o espectador construirá a primeira versão 

do personagem da série Sonhos, a versão 1.0. A cada novo DVD 

serão acrescentados sete novos sonhos e, então o segundo DVD 

apresentará quatorze sonhos para que a versão 1.2 do 

personagem seja construído; o terceiro DVD apresentará vinte e 
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um sonhos para que a versão 1.3 do personagem seja construído, 

e assim por diante.

 

Pode-se dizer, então, que é por meio da imersão do 

espectador, em um universo onírico apresentado, que um 

personagem ficcional pode ser construído. Isso quer dizer que o 

personagem ficcional, eu enquanto artista, é concebido como 

resultado de uma interação, entre o mundo de meus sonhos e o 

mundo imaginário do espectador. Ou seja, é a partir das imagens 

apresentadas, e graças aos efeitos conjugados das próprias 

imagens, do espectador e de sua imersão em meu universo 

onírico, que uma ficcionalização desse universo, e 

conseqüentemente, do personagem pode se estabelecer. Ao 

imergir em um universo onírico, o espectador instaura um universo 

ficcional. Enfim, podemos dizer que para construir o personagem 

ficcional, eu enquanto artista, em Sonhos, utilizo dois artifícios. O 

primeiro, a exposição, em um contexto institucional artístico de um 

momento radicalmente íntimo, meus sonhos; e o segundo, a 

própria imersão do espectador nesse universo. 
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4. Conclusão

Como a pesquisa foi estruturada a partir de duas vertentes 

intimamente relacionadas, uma prática e uma teórica, optei por 

dividir em duas partes esta conclusão. A primeira apresentará uma 

recapitulação sintética dos resultados da pesquisa, tanto práticos 

como teóricos, e a segunda parte um breve comentário sobre a 

experiência de articular essas duas vertentes e as conseqüências 

dessa articulação em meu processo artístico.  

4.1  Uma breve recapitulação

A pesquisa desenvolvida tem como resultado prático as 

propostas artísticas Faça fácil, Auto retratos e Sonhos, assim 

como, uma exposição que acompanha a defesa pública da 

dissertação final. Essa exposição é composta pelas três obras 

citadas acima e por II Trilogia e O Sorvete, duas obras realizadas 

anteriormente a pesquisa, mas fundamentais para atingir o 
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principal objetivo teórico desta dissertação: formular uma reflexão 

acerca dos processos de instauração de Faça fácil, Auto retratos e 

Sonhos. Isso porque as questões suscitadas pelo processo de 

instauração de II Trilogia e O Sorvete são consideradas o “ponto 

de partida” de toda a pesquisa: o que, a partir de meu processo 

artístico, é entendido por realidade? por ficção? por personagem 

ficcional? como construo um personagem ficcional? porque o 

mesmo suscita tais questionamentos? 

Essas questões foram discutidas ao longo do texto e 

conduzidas pela apresentação de cada proposta artística.  É, então, 

a partir dessa discussão que o processo de instauração das obras 

apresentadas pode ser entendido como um mecanismo por meio 

do qual universos ficcionais são construídos. Ou seja, tal 

entendimento me leva apresentar (e concluir?) o  processo artístico 

como um dispositivo ficcional que proporciona e estabelece a 

construção e o acesso a um mundo imaginário, delimitado por 

uma “lei de constância”, o modo como a realidade da vida cotidiana 

é observada e intersubjetivamente construída que, apesar de ter 

essa realidade como pano de fundo, apresenta-se como um 

parênteses que se abrem dentro da mesma e que possuem seus 

modos prórprios de significação. 

Apresentar o processo como um dispositivo ficcional 

pressupõe apresentar (e concluir?) II Trilogia, O Sorvete, Faça fácil, 

Auto-retratos e Sonhos como um espaço potencial, como o 

território onde um universo ficcional pode se estabelecer. No 

entanto, o que faz com que esse universo se estabeleça como tal 

são os personagens ficcionais que figuram nessas obras, ou seja, 

é por meio da construção de personagens ficcionais que os 

universos ficcionais são instaurados. Mas é, também, 
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principalmente por meio desses personagens que o espectador 

pode imergir no universo ficcional criado e participar tanto na 

construção desse universo como na construção dos próprios 

personagens. Sendo assim, para que pudéssemos compreender 

o modo de funcionamento do dispositivo ficcional, foi realizado uma 

análise acerca dos procedimentos para a construção dos 

personagens que habitam e instauram os universos ficcionais.

Poderia dizer, também, que a partir da reflexão desenvolvida 

ao longo desse texto, tornou-se evidente a importância dos meios 

utilizados para a realização de cada obra, ou seja,  a fotografia e o 

vídeo - e aqui subentende-se as especificidades técnicas e as 

discussões teóricas sobre esses meios - apresentam-se tanto 

como um importante procedimento para a construção dos 

personagens ficcionais, quanto um vetor de imersão nos universos 

instaurados.

Com o término da pesquisa, um outro dado que se tornou 

evidente (uma conclusão?) é que, nos últimos seis anos, venho 

investindo na construção de um ‘universo paralelo’ onde habitam 

inúmeros personagens inclusive eu enquanto artista. Investir 

nessa construção foi a maneira que encontrei para me relacionar, 

de forma lúdica e um pouco irônica, com as realidades das quais 

faço parte.  Investir na construção de um ‘universo paralelo’ talvez 

seja uma hipótese para um inquietante problema: como 

desenvolver uma poética em um mundo que tem muitos 

interesses, mas, quase nenhum interesse na poética? Pois, de 

acordo com o artista brasileiro Fernando Lindote “num horizonte 

sem utopias, parece sobrar ao artista o espaço restrito da sua 

ficção.”
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4.2 Saindo pela fresta

O desenvolvimento desse texto, ou seja, o momento em que 

foi elaborada a articulação entre a prática e a teoria foi  

constantemente acompanhado por uma dúvida: como compartilhar 

de forma objetiva uma realidade tão íntima, como considero ser o 

processo artístico? Como transformar um pensamento suscitado 

por uma realidade privada que tem, de certa forma, um caráter 

confidencial, em um pensamento público que contribua para um 

entendimento crítico acerca desta área de conhecimento em que a 

pesquisa está inserida, em Poéticas Visuais? A resposta, 

contextualizar meu processo artístico no campo das artes visuais, 

estabelecendo relações com obras de outros artistas e contribuir 

para um entendimento das questões suscitadas pelo processo de 

instauração dessas obras e, conseqüentemente, para o 

desenvolvimento crítico da Poéticas Visuais. No entanto, para 

realizar tal contextualização tive que me ‘distanciar’ de meu 

processo e analisá-lo, muitas vezes, por meio de ferramentas que 

não faziam parte de sua constituição, ou seja, por meio de 

referências teóricas e artísticas que só se configuraram como tal 

durante o desenvolvimento desse e texto. Refletir sobre essa 

experiência me fez recordar os procedimentos seguidos pelo 

Senhor Palomar, personagem de Ítalo Calvino, ao contemplar as 

estrelas:
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Quando faz uma bela noite estrelada, o senhor Palomar diz: “Devo ir olhar 
as estrelas”. Diz assim mesmo: “devo”, porque odeia os desperdícios e acha 
que não seria justo desperdiçar toda aquela quantidade de estrelas que estão a 
sua disposição. Diz “devo” também porque não tem muita prática de como se 
observam as estrelas, e este simples ato lhe custa sempre um certo esforço. A 
primeira dificuldade é a de encontrar um lugar de onde a sua vista possa se 
espalhar por toda a cúpula do céu sem obstáculos e sem interferências da 
iluminação elétrica: por exemplo, uma praia solitária numa costa muito baixa. 
Outra condição necessária é trazer consigo uma carta astronômica, sem a qual 
não se saberia o que se está olhando; mas reiteradas vezes ele se esquece de 
como proceder para orientar-se por ela e gasta pelo menos meia hora estudando-
a. Para poder decifrar o mapa no escuro é necessário trazer consigo também 
uma lanterna de bolso. Os confrontos freqüentes entre o céu e o mapa obrigam-no 
a acender e a apagar a lanterna, e nessas passagens da luz para a escuridão fica 
momentaneamente cego e precisa a cada vez readaptar a vista. Se o senhor 
Palomar fizesse uso de um telescópio as coisas seriam mais complicadas sob 
certos aspectos e simplificadas sob outros; mas por ora, a experiência do céu 
que lhe interessa é a olho nu, como os antigos navegadores e os pastores 
errantes. Olho nu, para ele que é míope, significa de óculos; e como precisa tirar 
os óculos para ler o mapa, as operações se complicam com esse erguer e baixar 
dos óculos na fronte, e comportam a espera de alguns segundos para que seu 
cristalino se reajuste ao foco das verdadeiras estrelas ou das que estão 
impressas.

 CALVINO, 1994, p.41.
 

Uma grande parte das reflexões feitas acerca do processo de 

instauração das obras apresentadas não surgiru durante esse 

processo. Sem dúvida, foram por ele suscitadas, mas não são 

contemporâneos. Muitas foram influenciadas pela maneira como 

hoje entendo esse processo, e não como o entendia enquanto ele 

se desenvolvia. Foi por um distanciamento entre a realização 

prática e a reflexão teórica que pude escolher a forma como 

conduziria essas reflexões, pois percebi que, pela complexidade 

própria do processo artístico, poderia ter seguido caminhos 

completamente diferentes32 .  

32 Mas, obviamente, todos caminhos abertos pelo processo artístico.
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No entanto, se essas reflexões não são contemporâneas ao 

processo de instauração das obras apresentadas, passam a fazer 

parte do processo de instauração de obras posteriores a elas. E aí 

sim, influenciam completamente nas decisões tomadas durante o 

processo. Influenciam tanto que acabam produzindo um curto-

circuito entre uma espontaneidade de escolhas (que prezo tanto) e 

uma série de questões semânticas que atendem a essas 

reflexões. Poderia entender esse curto-circuito como aquilo que 

dará uma unidade, ou melhor, uma noção de seqüencialidade ao 

processo artístico mas, também, como aquilo que esconde a 

fresta, a saída para um caminho diferente, nem melhor nem pior,  

ainda, mais fecundo, menos lógico, menos classificável, menos 

mensurável. É por isso que, para não concluir, mas, para dar 

continuidade ao meu processo artístico, finalizo essa pesquisa 

saindo pela fresta, abrindo mão, talvez temporariamente, das 

linhas de condutas que fixei até aqui. 

É possível que o momento do artista seja precisamente este momento em que, 
enfim, ele se abandona e em que ele abre mão das linhas de conduta que se 
fixou. É possível que o instante - para não dizer a instância - em que o artista se 
torna ele mesmo aquilo em que sua arte o transforma seja esse momento crítico, 
um perfeito momento crítico, em que ele se descobre despojado de si mesmo, um 
momento em que, em suma, ele não é percebido senão por esse próprio 
despojamento.

LANCRI, 2002, p.15-33.
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6. Apêndices
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6.1 Stills de O Sorvete e Fáca fácil.
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O Sorvete / 2002 / 30’ 
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Faça fácil / 2005 / 9’



6.2 Stills de Sonhos  - versão 1.0.
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Sonhos - versão 1.0 / 2004 / DVD


