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Os textos do presente livro resultam da terceira edição das
Jornadas de Investigação em Artes, que teve lugar dia 11 de junho
de 2021, em regime híbrido, presencial e online, na Universidade
da Beira Interior (UBI). Este evento, organizado pelo doutoramento em Media Artes da UBI e pelas Unidades de Investigação LabCom – Comunicação e Artes, da UBI e LaSia, da Universidad del
Pais Vasco, assume como seu propósito fundamental a promoção
de uma discussão ampla e participada na área da investigação em
artes enquanto paradigma de investigação cuja produção de conhecimento advém tanto dos processos quanto dos resultados da
prática artística e um paradigma que afeta a prática já que abre
caminho a novas possibilidades artísticas.
O programa da jornada de 2021 contou com o contributo de
académicos e artistas com percursos já consolidados e, também,
com a apresentação de investigações em curso proveniente de
doutorandos/as de áreas tão diversas como as Belas Artes, o Cine6
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ma, o Design, a Arquitetura, a Música ou as Artes Performativas,
uma diversidade que vem beneficiar um campo epistemológico
que se pretende em permanente efervescência.
O conjunto de textos que compõem o presente livro inicia-se com “Investigação artística e investigação científica – Como
a sua interinfluência potencia um conhecimento mais holístico”,
assinado por Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues que a partir da
área do Desenho perscruta as aproximações e distâncias entre a
investigação científica que reflete sobre o objeto de arte e a investigação artística que cria o objeto de arte.
Em “Posibilidades del dibujo en espacios de realidad virtual”, Tania de León Yong, a partir da sua própria obra, explora as
posibilidades do desenho em ambientes de realidade virtual e sua
relação com o “desenho expandido” e “desenho performativo”.
Rui Algarvio em “Anotações sobre um percurso artístico”
oferece-nos, em retrospetiva, as mutações e desdobramento do
seu processo criativo num percurso, enquanto artista plástico,
com obra nos campos da pintura e do desenho.
Em “O processo criativo com anthotype e chlorophyll print: métodos e práticas artísticas”, Daniela Corrêa da Silva Pinheiro,
doutoranda em Media Artes da UBI, discorre sobre o processo e
primeiros resultados da sua investigação a respeito dos processos
fotográficos históricos do século XIX conhecidos por anthotype e
chlorophyll print.
Segue-se a também doutoranda em Media Artes da UBI, Fabiana de Oliveira Assis, que em “Resistir, apesar de tudo” apresenta-nos o processo criativo que antecedeu o seu filme Parque
Oeste, recorrendo a Jean Louis-Comolli e Georges Didi-Huberman
nas expressões “sob o risco do real” e “levante”, respetivamente.
Paulo Dias em “Intersecções 20 – Ferramenta de experimentação háptica-áudio-visual”, revela-nos a implementação de Intersecções 20, uma performance da sua autoria, e que combina
música, imagem fixa e em movimento.
iArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt

7

Finalmente, Fabiola Bastos Notari em “Festival Experimental Livro de Artista em Vídeo (2020): diálogos e desdobramentos”
coloca a ênfase num artefato milenar, o livro, a respeito do qual
lembra a sua resistência e apresenta o seu desdobramento no formato “livro de artista”, com exemplos inspiradores de experiências táteis e corpóreas.
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Investigação artística
e investigação científica.
Como a sua influência
potencia um conhecimento
mais holístico
Luís Filipe Rodrigues
Universidade da Beira Interior / LabCom

Resumo: A presente abordagem centra-se na análise de pesquisas realizadas nos campos da ciência e da arte. Esta reflexão abordará uma investigação científica que irá refletir sobre o objeto de arte e uma investigação artística
através da criação do objeto de arte. No contexto da experiência pessoal artística e científica, os argumentos incidirão na área do desenho, explicando as
divergências entre os dois campos, as hipóteses em que se cruzam e aquelas
em que, interinfluenciando-se, se complementam, fazendo com que o conhecimento se torne mais holístico. A partir da comparação dos dois campos, serão
explicadas as variáveis que são comuns em ambos, e ficará claro que a diferença é o peso das variáveis de
 acordo com a tendência para um conhecimento
/ pensamento mais objetivo ou mais subjetivo. Essas perguntas serão esclarecidas com foco em autores como Karl Popper, Edgar Morin e Frank Smith.
Palavras-chave: investigação, arte, ciência, objetivo, subjetivo.
Abstract: The present approach focuses on the analysis of research carried out in the fields of science and art. This reflection will address a scientific
investigation that will reflect on the art object and an artistic investigation through the creation of the art object. In the context of artistic and scientific personal experience, the arguments will focus on the area of drawing,

explaining the
divergences between the two fields, the hypotheses in which they intersect and
those in which, interinfluencing, complement each other, causing knowledge
becomes more holistic. Based on the comparison of the two fields, they will be
explained the variables that are common in both, and it will become clear that
the difference is the weight of the variables according to the tendency towards
more objective or more subjective knowledge / thinking. These questions will be
asked, focusing on authors such as Karl Popper, Edgar Morin, and Frank Smith.
Keywords: research, art; science, objective, subjective.
iArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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Fig. 1 Sem título. Lápis de cor branco sobre cartão
preto, 100 x 210 cm, 2012-2019.

1. Como se investiga
São indispensáveis abstrações profundas
para avançar nas ciências, ao mesmo tempo
que é preciso perder de vista o seu caráter
abstrato com a necessidade de o fecundar
através dos dados sobre o real. Para o labor
científico é tão negativo e destruidor ater-se
sempre às abstrações como é confundi-las
com o concreto, ao mesmo tempo que pretender-se ater-se a este leva necessariamente
à impotência epistemológica. Castro, 2001: 74

Num sentido lato, em qualquer tipo de investigação procura-se alargar
a consciência sobre o Mundo e, nesta perspetiva, encontrar uma nova e mais
esclarecida ordem do conhecimento. De um modo geral, a prática investigativa desenvolve-se através da exploração do pensamento com a condição de nos
colocarmos em circunstâncias que permitam a interação, abstrata e/ou fenomenológica, entre o eu e o Mundo. Na experiência do conhecimento daí resultante, de um modo mais direto e fenomenológico ou mais indireto e abstrativo,
a base da atividade investigativa poderá ser (conforme o tipo de experiência) o
raciocínio, a observação, a representação, a relação sensível; e poderá resultar
de uma interação ou entendedora ou sensível, ou ambas.
Em qualquer caso, na investigação, seja ela racional, criativa e/ou imaginativa (embora com maior evidência no pensamento de caráter objetivo),
começa-se – apropriando-nos do que Popper (2002: 23) sugere – com um problema de partida (prático ou teórico), depois, aplica-se a teoria experimental
(destinada a resolver os problemas), eliminam-se os erros (por meio de ensaios
ou discussões), resultando deste processo os problemas finais (os que emergem dos ensaios ou das discussões). Tudo isto, considerando que o mental/o
cérebro, extrapolando as palavras de Smith (1994: 84), “não procura nem reage
à informação existente no mundo – o cérebro impõe sentido ao mundo”, assim
como (acrescenta o autor) busca experiências e cria realidades – ao que acrescentamos: desejando um aprofundamento do conhecimento.
A investigação tende a progredir, segundo uma taxonomia de Bloom, de
estádios mais ingénuos para estádios de domínio complexo do conhecimento.
Nessa evolução, 1) começa-se com o mero conhecimento, como base no qual se
desenvolverá 2) a compreensão, que permita 3) a aplicação (do conhecimento
em novas situações), a partir da qual se poderá elaborar 4) uma síntese inovadora, sempre que a mesma seja 5) avaliada de modo criterioso. No mesmo sentido, podemos descrever esta sequência também da seguinte forma: começa-se
a partir do possível conhecimento, mais ou menos esclarecido de uma situação;
na base do qual se desencadeiam dúvidas, inquietudes e interrogações com
iArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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que se geram problemas; segue-se a sugestão de hipóteses que proponham, a
priori, uma resposta aos problemas prévios; para a ponderação dessas hipóteses, ensaiam-se e exploram-se dados e variáveis, no sentido de compreender
o contexto e campo de entendimento; neste trabalho analítico e experimental
criam-se condições para a aplicação de um pensamento associativo, segundo
uma orientação criativa; esta conduzir-nos-á a uma síntese inovadora;1 sendo
que a mesma depende de uma avaliação que afira a respeti- 1. No que se refere à inovação, remetemo-nos
a Smith (1994: 135), que diz que “quanto meva validade, no mesmo sentido ou não das hipóteses iniciais. nos habituais forem as circunstâncias, mais
complexo o problema ou ambiciosa e original
No entanto, este processo, quer se aplique numa investigação a intenção, mais importante se torna a geração de alternativas.”
artística, quer se aplique numa investigação científica, poderá
2. Morin (1996: 177) carateriza esta qualidade
confluir para um fim inconclusivo, que remeta para novas in- do seguinte modo: “São as que concebem um
conceito, constituem um novo sistema
terrogações, novos problemas, novas ideias, novas aventuras, novo
de ideias (teoria), trazem um princípio de inteligibilidade que modifica os princípios e renovas investigações.
gras que governam as teorias. Estas criações
pensamento modificam ao mesmo tempo
Quando o processo de investigação seja científico, o do
a nossa visão das coisas, a nossa conceção do
mundo,
e a própria realidade deste mundo.”
importante não é só o facto de encontrarmos uma conclusão/
tese inovadora2 , mas também o facto de se criar um novo, diferente e mais clarividente conhecimento acerca do contexto em que surgiram as interrogações
que motiva a procura de respostas às dúvidas e inquietudes de partida.
Entre o princípio e o fim do processo, no como se investiga, quando
científico, a base cognitiva para o desenvolver será o “raciocínio”, em que se
aplique uma sequência de relação lógico-dedutiva e convergente de ideias. Porém, ressalve-se que, por um lado, seguindo as palavras de Smith (1994: 42),
“não pode haver regras definitivas de raciocínio, porque diferentes pessoas
podem raciocinar a partir do que parecem ser exatamente as mesmas premissas e chegar a conclusões bastante diferentes.” Por outro lado, na investigação
científica também há lugar para “criatividade”, quando a operacionalidade de
um pensamento se reordene de modo intuitivo e divergente, sob a condição de
que convirja para um raciocínio válido.

2. Investigar para conhecer
Poderemos sugerir que se investiga, desenvolvendo um conjunto de associações (concetuais, técnicas, procedimentais, experimentais, raciocinativas ou criativas) com o objetivo de obter um conhecimento mais clarividente
e inédito acerca do mundo. Poderemos, pois, pensar como Smith (1994: 42),
quando diz que “todas as coisas podem ser, de uma maneira ou de outra, ‘associadas’ com todas as coisas” e, acrescenta, “o que é importante é a natureza
das associações – se são práticas, ou plausíveis ou defensáveis” ou, acrescentemos, significativas (do ponto de vista subjetivo para além do objetivo). Então,
a elaboração do conhecimento pressupõe que o pensamento, que a ele conduz,
se explore segundo associações ou lógico-dedutivas (se raciocinativo, na ciência) ou de livre associação (se imaginativo ou criativo, na arte), ou ambas (por
exemplo, na arquitetura ou no design).
14
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Ao associarmos o conhecimento, no seu sentido de complexificação,
à inerente atuação do potencial da inteligência num alcance do pensamento
holístico, adotaremos a premissa de Morin (1996: 166) na qual a essa inteligência associa uma “arte estratégica, o pensamento como arte dialógica e arte de
conceção, e a consciência como arte reflexiva, sabendo que o pleno emprego
de cada uma necessita do pleno emprego das outras.” Esta ideia de inteligência
global remete-nos ao pensamento de Aristóteles (evocado por Morin, 1996:
167), que se considera que “a inteligência humana opera tanto na Praxis (atividade transformadora e produtora) como na Techné (atividade produtora de
artefactos) e na Theoria (conhecimento contemplativo/especulativo).”
Para o entendimento da inteligência com que se operacionaliza uma
investigação é relevante considerar que a mesma conjuga irracionalidade/racionalidade, instinto/raciocínio, ilógico/lógico, intuitivo/deliberado. Neste
sentido, procurar-se-á argumentar em que medida esta conjunção no processo
de investigação pode contribuir para um alargamento da consciência e do conhecimento na sua amplitude holística. Isto, pressupondo que o investigador,
seja qual for o foco de sua experiência, não pode isolar-se das tendências divergentes mencionadas nos binómios, embora se acentue uma ou outra, conforme
a natureza de investigação praticada – sendo que o primeiro de cada um dos
binómios possa ser secundado na investigação científica (sobre a arte) ou possa, em sentido oposto, constituir um fator necessário e legítimo na investigação
através da arte.

3. Contexto desta reflexão
Concretamente, o âmbito desta reflexão depende da minha condição de
artista que produz arte e reflete sobre a arte. Estas circunstâncias são favoráveis ao conhecimento, se atendermos a que Smith (1994: 72) diz que “aprender é fácil quando faz parte do fluxo de acontecimentos nos quais estamos
envolvidos, quando somos capazes de compreender o que estamos a fazer,
quando o cérebro domina a própria atividade”, para além de que, diz, também o mesmo autor (Smith, 1994: 77), “não aprendemos apenas acerca das
situações, aprendemos sobre o que sentimos nessas situações.” Daí que esta
reflexão acerca da investigação teórica sobre a arte tenha como causa direta
a experiência de investigação através da produção de arte. Portanto, basear-me-ei na experiência empírica pessoal para desenvolver a elaboração teórica
presente. Este processo se carateriza-se por um caráter abstrativo acerca do
conteúdo dos conhecimentos adquiridos por via objetiva e por via subjetiva. 3
3. Apesar deste propósito, será tido em conNuma palavra, esta investigação sobre a arte descreve uma
ta o diz Morin (1996: 205): “Para que haja
conhecimento, é preciso que haja não só
análise objetiva sobre a subjetividade da criação artística,
uma separação entre o dispositivo cognitivo
e os fenómenos a conhecer e ao mesmo temque se desenvolve(u), de um modo mais direto ou mais inpo uma inerência a um mundo comum, mas
também separações e diferenças no seio dos
direto, num vaivém entre a realidade material, a realidade
fenómenos e entre os fenómenos relativos ao
mesmo mundo.”
sensorial, a realidade mental, entre a abstração e a sensibiliiArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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zação.4 O que diverge da situação de maior libertação da ra- 4. “O enlace com o conteúdo faz-se através
das sensações, mas não apenas através delas,
zão (no sentido intuitivo) particular da investigação através visto existir uma penetração dos fenómenos e
nexos da realidade exterior ao sujeito, através
da criação artística, onde a reordenação de ideias formais se das próprias abstrações, generalizações e outras atividades mentais, ainda que se façam
conduz pela motivação de uma expressão sensível, em que a a partir do real para a ele retornar” (Castro,
2001: 82).
validade é subjetiva e não racional.
Nesta ótica, será necessário também o discernimento de diferentes tipos
de conhecimento, criando uma clivagem entre o conhecimento/pensamento
objetivo e o conhecimento/pensamento subjetivo, ou, também, uma abordagem
conforme o processo seja mais prático, mental ou abstrato, 5 5. “A combinação necessária entre o abstrato
e o concreto (as propriedades e relações da
visual e imaginativo ou criativo – nas áreas da funcionalidade coisa que se observa no sentido de captar a
sua unicidade possível), diz igualmente a
ou da arte – ou mais focado na explicação6 ou na compreen- necessidade de aprofundar este binómio relacional: no trabalho de elaboração teórica há
são.7 Em qualquer caso, assumir-se-á que os processos de co- que desenvolver abstrações indispensáveis e
suficientemente para enunciar
nhecimento e de pensamento associados a uma investigação aprofundá-las
e descrever certos traços específicos presentes nos conceitos e categorias teóricas” (Caspodem ser mais objetivos ou subjetivos, mais influenciáveis tro, 2001: 76).
pelos mecanismos de abstração, pelos mecanismos de perce- 6. “A explicação é um processo abstrato de
demonstração logicamente efetuadas, a parção ou pela suscetibilidade sensível.
tir de dados objetivos, em virtude de necescausais materiais ou formais e/ou em
De salvaguardar que, muito embora se diferencie a pro- sidades
virtude de uma adequação e estruturas ou
dução/investigação artística da produção/investigação científi- modelos” (Morin, 1996: 140).
ca, repare-se que a investigação objetiva sobre a arte (e não a 7. “A compreensão move-se principalmente
nas esferas do concreto, do analógico, da ininvestigação subjetiva através da produção da arte) também tuição global, do subjetivo. A explicação move-se principalmente na esfera do abstrato,
se desenvolve por um discurso objetivo no âmbito do pensa- do lógico, do analítico, do objetivo” (Morin,
1996: 140).
mento científico. Por conseguinte, em qualquer investigação
com caráter científico, seja qual for o objeto de abordagem, supõe que se desenvolva por uma argumentação que valide a relação entre conceitos, ideias e
teorias, logo, segundo um pensamento estruturado de modo lógico-dedutivo e
em que o investigador se distancie da influência de suas idiossincrasias e vicissitudes subjetivas.8 Para efeitos da objetivação do conhecimento 8. “O desdobramento da consciência comporta (...), de certo modo, separação e distane do pensamento, convém estarmos cientes de que o processo ciação, de si a si e de si aos objetos de conhecimento” e, acrescenta, “a objetivação e a
investigativo supõe que, numa certa simultaneidade, se anali- distanciação reflexiva de si a si e a todo o objeto de conhecimento e a todo o pensamento
se, sintetize, deduza e induza (Smith, 1994: 50), sempre que se é que constituem as condições fundamentais
nossas possibilidades críticas e autocrítiatue, conforme alega Morin (1996: 193), ao mesmo tempo com das
cas, sem as quais não haveria racionalidade”
“inerência, separação e comunicação”, conquanto, alerta o au- (Morin, 1996: 179).
Ressalve-se que, embora na investigação sotor, “se não houver alguma separação, deixa de haver sujeito e 9.
bre a arte o objeto de análise seja de natureza
e requeira uma abordagem de de naobjeto de conhecimento; deixa de haver utilidade de conhecer subjetiva
tureza científica, a sua validação, ao contrário
que acontece, por exemplo, nas ciências
e realidade exterior a conhecer.” Daí que o conhecimento re- do
exatas, não se coloca no extremo racional, podendo,
inclusive, ser conduzida por uma certa
queira uma certa distanciação em relação ao objeto de pensahermenêutica ou por uma heurística.
9
mento – isto é, requer uma objetivação da experiência.
É na base destas premissas que se procurará expor o contexto de uma
investigação científica e de uma investigação artística, tendo como foco o desenho. Porém, não se optará por estabelecer uma oposição dicotómica entre a
investigação sobre o desenho e investigação através do desenho, mas sim sugerindo a possibilidade de sua complementaridade. Para o efeito, apesar de termos em conta a alegação de Popper (2002) de que o conhecimento subjetivo se
16
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torna objetivo quando reformulado numa linguagem e apesar de que se recorra
à linguagem verbal para a abordagem da linguagem artística e da representação
expressiva, não adotará o discurso verbal para explicar a arte. Numa via diferente, o que se quer tornar evidente é a análise da experiência do pensamento e do
conhecimento, na arte e na ciência, mas, incidindo no que há de comum e no
que pode haver de diferente num tipo de investigação ou outra, designadamente,
consideraando que tanto as experiências sensíveis, subjetivas e artísticas, como
as experiências racionais, objetivas e científicas, são mais ou menos influenciadas pela experiência de abstração racional e pela experiência sensível.
Assim, no contexto da criação artística e da reflexão sobre a mesma,
ter-se-á como meta explicar em que termos o para quê e o como se investiga
se torna mais holístico quando se faça convergir o conhecimento subjetivo e
o conhecimento objetivo. Mais concretamente, tratará de se explicar em que
medida o conhecimento e pensamento subjetivo através da criação artística se
pode e deve potenciar pelo pensamento objetivo da investigação sobre o conhecimento objetivo da criação artística.

4. A matéria, os processos mentais e o conhecimento associados à
consciência
No contexto dos objetivos desta análise, torna-se pertinente o recurso
ao pensamento de Karl Popper (2002) relativamente à problemática do conhecimento no âmbito de corpo-mente. Popper distingue três tipos de Mundo: o
Mundo 1 (M1), o Mundo 2 (M2) e o Mundo 3 (M3), sendo que se caraterizam da
seguinte maneira: o M1 refere-se ao mundo dos corpos físicos e dos seus estados
fisiológicos, a natureza; o M2 corresponde aos estados e processos mentais; o
M3 inclui os produtos da mente humana, nomeadamente, a arte – a pintura, a
escultura, a música, o desenho, as construções (que também pertencem ao M1)
a literatura – assim como a ciência e o conhecimento no sentido lato.
Acerca da diferenciação dos Mundos, sublinhe-se que os produtos da
mente, do M3, que, consubstanciados, passem a pertencer, também, ao M1
(qualquer forma artificial tridimensional ou bidimensional), são o efeito dos
processos do M2. A diferença entre a forma que resulta da natureza – e que se inclui no M1 – e a forma (artificial) produzida pela mente humana10 – que também
10. Relativamente às formas (artificiais) do
se inclui no M1 – reside precisamente no facto de a primeique se desenvolve no M3, o que nelas subjaz
é o conteúdo (também do M3), seja ele um
ra ter como fonte a natureza na sua manifestação espontânea
raciocínio, um pensamento, uma ideia, uma
teoria, um significado.
independente da mente humana e a segunda ter como fonte
o fenómeno natural dependente, mais ou menos diretamente, da manifestação
intencional (e segundo o livre arbítrio) da mente humana.
Em direção à hipótese de que o conhecimento se torna holístico quando
se conciliem e complemente a objetividade e a subjetividade, dar-se-á relevo à
importância da interinfluência entre os três mundos. A razão desta premissa
justifica-se pelo facto de dela resultar o progresso do M3 e a potenciação do M2,
iArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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assim como do entendimento e consciencialização destes.11
11. Repare-se que Popper (2002: 19) diz que
“para perceber o M2 tem que se entender a
Para compreendermos a alegação anterior, tenha-se em sua função de produzir objetos do M3 e ser
influenciado pelos objetos deste último.”
conta que, segundo Damásio (2004), a consciência alarga-se
12. “Curiosamente, a consciência começa
num fenómeno que implica a relação (ao nível do M2) do or- com o sentir do que acontece quando vemos,
ou tocamos. Dito em palavras um
ganismo (M1) com o objeto (M2 e M3) de que resulte uma ouvimos
pouco mais formais, é um sentimento que
a produção de qualquer tipo de
alteração do nosso organismo.12 Logo, a consciência requer acompanha
imagem: visual, auditiva, táctil o visceral no
dos nossos organismos vivos. Coloque se produzam novos objetos (M3) e que nos relacionemos interior
cado num contexto apropriado, o sentimento
designa
essas
imagens como nossas e permicom os já existentes (M1 e M3), por forma a que se crie uma te-nos dizer, no
verdadeiro sentido dessas
que vemos, ouvimos ou tocamos”
dinâmica em espiral no sentido de que o nosso organismo, ou palavras,
(Damásio, 2004: 46).
melhor, a nossa condição corpo-mente se conduza para uma
13. Na perspetiva de Damásio (2004: 226), “a
consciência mais alargada – que requer um pensamento deli- consciência nuclear consiste na produção de
um processo neural e mental que combina,
quase concomitantemente, representações de
berado e a ação intencional da manifestação do ser.13
um objeto, representações do organismo e reSão os atos intencionais de diferentes naturezas – sobre presentações da relação entre os dois.” E este
processo acontece num contexto holístico da
e através dos três mundos – que facultam ao sujeito a cons- consciência alargada, pois, diz, também, Damásio (2004: 234), a “manipulação inteligenciência holística do Mundo, pois, diz Dantas (2001: 111), “a te do conhecimento testemunha a presença
de consciência alargada cuja avaliação pode
síntese definidora da consciência é a união de diferentes atos ser realizada através da medida do reconhedo recordar, da memória de trabalho, da
de consciência, constituindo-se um novo ato de consciência cer,
emoção e do sentimento do reconhecer, bem
como do raciocínio e da decisão.”
que os engloba e neles se funda, revelando uma intencionaliNesta interligação evolutiva, sublinhe-se
dade própria.” No fundo, na nossa relação intencional com o 14.
o que Popper (2002: 34) defende quando arque o M2 se subordina ao M3 e ao
M1, com o M2 e com o M3, desenvolve-se uma experiência gumenta
M1 (e não o inverso) e que o M3 implica um
processo
intencional, de consciencialização.
do M2 (dos estados e processos mentais) na expectativa de
criar outros novos e mais esclarecidos conhecimentos do M3. Por esta razão,
os estados (e processos) mentais potenciam-se intencional e progressivamente
– num sentido que Popper (2002, p. 34) associa a uma hierarquia evolucionária
que começa no M1, passando pelo M2 e culminando na criação do M3.14

5. O desenho como ação (no M1) através do mundo interno (M2)
para gerar a representação do (auto)conhecimento (do M3)
No campo do desenho, o M3 corresponde ao conhecimento que se adquire nos diferentes planos objetivos do desenvolvimento cognitivo pela aprendizagem da competência de representação de analogias. Em particular, no
desenho, esse conhecimento obtém-se e aplica-se pela manifestação orgânica
reativa do corpo (M1) perante situações cujos problemas requerem o recurso
à ação do pensamento, racional e imaginativo – do M2. São os mecanismos
cognitivos e a imaginação que estruturam e potenciam o entendimento do M1,
que se consubstancia no campo objetivo do M3. Quando desenho, ou quando desenhamos, estabelece-se uma relação sinergética entre o M1 e o M2, de
que resulta um objeto de conhecimento (M3), uma ativação orgânica do corpo
(M1) e dos processos da mente (M2). Estes últimos dependem do corpo – dado
que é a ação deste/neste que desencadeia a ação do pensamento – e depende
do conhecimento – pois é este a base a partir da qual se orientam, exploram e
potenciam os processos mentais com que se produzem novos conhecimentos.
18
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Relativamente à subjetividade do (auto)conhecimento que se possa estimular no desenho artístico, ainda que focado na ficção e no imaginário, o mesmo depende do conhecimento e do pensamento objetivos, pois são estes que
abrem caminho para que a experiência se desenvolva de modo inteligente e
deliberado. Por sua vez, também a ação, em que a operacionalidade se associa
à expressão da subjetividade do conhecimento e do pensamento, depende do
conhecimento objetivo (do M3), pois é ele que incute uma ordem construtiva
(e não destrutiva) nos processos mentais do M2. Nesta ótica, é clara a enfatização da ideia de que o desenho, na sua faceta expressiva, é uma manifestação
idiossincrática da sensibilização resultante da interinfluência subjetivo-objetivo e ação-pensamento, em que se desencadeiam as sinergias no sistema
corpo-mente. E é na base de uma dialética ação-pensamento/corpo-mente que
a psique se harmoniza com a motricidade, no sentido da otimização da psicomotricidade, ou melhor, numa reciprocidade, da ação e do pensamento. Repara-se no desenho da Figura 1, onde se pode constatar esta conjetura, sendo que
a função imaginativa da psique e a função operativa do corpo se estimularam
reciprocamente durante a configuração das formas do pensamento visual.

Fig. 2 Sem título. Caneta de gel sobre papel, 70 x 100 cm, 2020.

Relativamente ao conhecimento que se deseje (mais) objetivo, através do
desenho, considere-se que, na interinfluência dialética ação-pensamento, a representação constitui-se como um testemunho da distanciação objetiva acerca
da relação subjetiva mente-corpo. A representação corresponde à evidência de
uma intencionalidade abstrativa de sair da subjetividade do eu, criando, a pariArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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tir da interioridade do M2, um seu reflexo objetivo: o M3.15 15. Repare-se que diz Husserl (1958, in Dantas, 2011: 163), “o eu é o sujeito idêntico, a uniNesta ordem de ideias, infere-se que no desenho a inerente a dade intencional de uma função nos atos do
fluxo da consciência, sendo os atos particulaação do corpo (M1) na dinâmica dos processos mentais (M2) rizações multiformes da relação intencional
aos objetos, daí a estrutura eu-ato-objeto, só
para o alargamento do conhecimento (M3) prende-se com a separável por abstração.”
relação entre a orgânica do corpo do sujeito, a ação do mesmo e o caráter abstrativo próprio da aplicação dos mecanismos de cognição
na representação de um objeto de pensamento. Trata-se, neste fenómeno, de
estabelecer uma dialética de interinfluência entre a dimensão corporal e acionista (do M1), o potencial criador do pensamento formal (do M2) da dimensão
mental e com vista a ampliar a consciência acerca do conhecimento abstrati16. O que nos remete para a perspetiva da fevo sobre um objeto (do M3).16
nomenologia do conhecimento que Husserl
Na relação ação-pensamento – mente-corpo-objeto-re- (1958: 14) descreve como “ciência dos conhecimentos como fenómenos, manifestações,
presentação –, para além da sensibilidade orgânica do corpo atos da consciência que se exibem, se tornam
conscientes, passiva ou ativamente, estas e
e da razão que orienta a agilização dos mecanismos da cog- aquelas objetualidades; e, por outro lado,
ciência destas objetualidades enquanto a si
nição, acontece a influência de um conhecimento subjetivo, mesmas se exibem deste modo.”
tácito e subliminar, com fonte na imaginação, pois, diz Smith
(1994: 92), “a imaginação e a ação são inseparáveis” e, acrescenta o autor, “não
se realiza nenhuma atividade sem que se tenha uma imagem do resultado.”
Por outro lado, a imaginação potenciará uma criação inteligente, conforme a
amplitude dos conhecimentos adquiridos na ação desencadeada pela relação
17. Mais, como defende Morin (1996: 169), “a
sujeito/meio/objeto/sujeitos.17
imaginação só pode fecundar a inteligência
Nestes termos, torna-se indispensável que a investiga- se for captada e integrada com a inteligência
do conhecimento e na ação.”
ção através da imagem, pelo desenho, se potencie pela relação inteligente ação-pensamento (ou, ação do pensamento e ação do corpo),
mas também: pela liberdade imaginativa (que se potencie por essa interinfluência) – como se pode reforçar com a afirmação de Smith (1994: 94) de que
“a recordação, a compreensão, a aprendizagem e o pensamento só se tornam
difíceis quando são ‘forçados’, quando não é a imaginação que domina, ou
quando ela nem sequer é utilizada.”
Em conclusão, a experiência do desenho, embora se conduza pela objetivação de uma representação, não deixa de ser subjetiva, na medida em que se
desenvolve a partir da vivência subjetiva de sinergias do sistema corpo-mente,
da imaginação, da cognição e dos movimentos do próprio corpo. O desenho
constitui, portanto, um meio de investigação em que a ação e o pensamento
se conjugam numa dialética e cujo efeito entendedor (ao nível do eu e do não
eu) implica uma compatibilização, em primeira pessoa, entre o inorgânico e
o orgânico, entre o irracional e o racional, entre a sensação e o pensamento e
entre o subjetivo e o objetivo – pelo que poderá contribuir para um conhecimento holístico.

20
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6. Entre o conhecimento subjetivo e o conhecimento objetivo
No âmbito do estudo do desenho, é necessário ter como base o conhecimento objetivo da forma – que nos remete para a analogia a partir da perceção
direta, da memória ou da projeção – e para a expressão da representação – que
supõe uma permeabilidade da objetividade à subjetividade, quer esta se reflita
na expressão gráfica, quer ela seja o plano da introspeção com recurso à forma. Daí que o desenho seja aqui entendido na sua condição expressiva, ou seja,
quando conjugue a perceção e a manifestação da sensibilidade do próprio autor,
numa experiência de consciencialização que coadune as tendências (divergentes) objetivas e subjetivas, convocando-as para uma interinfluência que potencie
a criatividade, sempre que se ative a dialética razão-emoção através da expres18. “Todo o Mundo está de acordo em que,
são do pensamento formal.18
por muito necessário que seja ouvir o inconsÉ nesta base que se reforça a pertinência da abordagem do penciente, não é suficiente. O trabalho real começa quando a emoção ou ideia que brotou das
samento e do conhecimento, mais objetivos ou mais subjetivos,
inexploradas regiões da psique é posta à luz
da razão. Para ali ser denominada, classificatendo como termos de comparação o campo da arte e o campo
da, compreendida no possível e relacionada
com outras emoções ou ideias” (Csiksentda ciência, procurando evidenciar as possíveis situações em
mihaly, 1996: 300).
que as suas fronteiras se tornem mais ou menos ténues.19
19. No que se refere à clivagem subjetivo/
objetivo, adotaremos as premissas de Popper
(2002: 26), a saber: “grande parte do conhecimento subjetivo deriva simplesmente do
conhecimento objetivo”; “raramente o conhecimento objetivo surge do conhecimento subjetivo”; “raramente o conhecimento subjetivo
se torna conhecimento objetivo”; “nenhuma
teoria do conhecimento subjetivo se explicará com o conhecimento objetivo.”

6.1. A arte e a ciência

Poderemos assumir que na arte se explora o pensamento
sensível, reflexivo, introspetivo, extrospetivo, expressivo,
poético; ao passo que na ciência se aplica o pensamento racional, reflexivo,
objetivo, inexpressivo, literal. Com efeito, na arte procura-se e um sentido inteligente, sensível, expressivo, subjetivo, mas não se isolando de uma certa ordem racional. Por sua vez, a ciência pressupõe uma argumentação inteligente
apoiada numa lógica racional, reflexiva, objetiva, mas, ainda assim, caraterizando-se sempre por um certo coeficiente de intuição.
Apesar de na investigação científica dever predominar uma inquestionável ordem racional lógico-dedutiva, salvaguarde-se que, por um lado, como
afirma Smith (1994: 91), não pode haver “raciocínio sem imaginação, nem imaginação sem raciocínio – e as pessoas que melhor raciocinam são sempre as
que melhor exercitam a imaginação.” Por seu lado, a investigação artística,
embora se enquadre no conhecimento subjetivo, que Popper (2002: 27) diz
ser “a tendência para reagir de certo modo a certa situação” (diga-se, ao nível
emotivo, afetivo ou sentimental), não deixa de ser o efeito da relação do sujeito
com realidades objetivas em que se envolve, e das quais resulta uma alteração
da consciência. No que se refere ao desenho, de um modo específico, Molina
(2005: 77) diz--nos: “cada representação parece estabelecer uma relação irreversível com aquilo que denomina, ao estabelecer o conhecimento que temos
dele mesmo, pelo que cada figura se converte num símbolo clarificador e numa
alavanca para o conhecimento possível de uma nova relação.”
iArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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Fig. 3 Sem título. Caneta de gel preta sobre papel,
40 x 150 cm, 2019. Neste desenho existe uma base
lógico-geométrica oculta que tanto determinou certas
configuração como, por vezes, foi transgredida dando
liberdade à intuição das configurações imaginativas.

Relativamente à conjunça de experiências racionais e sensíveis, veja-se
o desenho da Figura 4, que foi desenvolvido a partir de módulos geométricos
irregulares que formam uma malha igualmente (geométrica) irregular. Cada
módulo foi desenhado segundo um processo geométrico, de que tomei conhecimento a posteriori e que foi preconizado por William S. Huff, em 1990, na
Revista Symetry – Culture & Science (Vol. 1, nº1). Por este motivo, são desenhos cujo princípio construtivo é de natureza objetiva (dada a sua relação
geométrica sistematizada). Apesar disto, todo o desenho foi desenvolvido um
modo totalmente empírico e improvisado (sem qualquer recurso auxiliar de
rigor) e ajustando--se aos critérios subjetivos de estética, conforme a emotividade do processo e, ainda que condicionado pelo princípio geométrico, pela
livre criação da composição. Portanto, este desenho desenvolveu-se numa experiência eminentemente percetual, em que as formas que foram surgindo,
embora a partir de uma sistematiçaão de traços, sempre dependentes de motivações subjetivas com que procurei uma expressão da subjetividade baseada
na minha sensibilidade.

Fig. 4 Sem título. Lápis de cor sobre cartão preto, 100 x 140 cm, 2012-2015.

Outro aspecto que se distingue a arte e a ciência é o tipo de abordagem
dos significados de conceitos. Repare-se que na investigação científica os significados têm de ser explícitos ou explicitáveis e a sua fonte terá que de ter
como base um conhecimento objetivo com origem em teorias estabelecidas a
priori. Por seu lado, na investigação/criação artística os significados são predominantemente implícitos e a sua (re)formulação acontece no fenómeno de
iArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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expressão de um conhecimento subjetivo da experiência criativa no devir de
um pensamento subjetivo.
Na arte, o significado, e extrapolando o que o sugere Gil (2011:10), referindo-se aos cartoons de Marcel Duchamp, aloja-se num espaço escondido.
De certo modo, esse espaço escondido é o que permite que representações, do
tipo do desenho da Figura 5, possam potenciar algumas interpretações, talvez
na expectativa de que a palavra se aloje nesse vazio inquietante, ou seja, esperando estabilizar20 a sensação de desequilíbrio desencadeada 20. Veja-se o que diz Castro (2001: 104): “A
obra de arte logra, por via de regra, subsumir
quando olhamos para uma representação ambígua.
a evolução da racionalidade subjacente por
detrás do simbolismo assumido, do sistema
de mensagens emocionais e/ou afetivas transmitidas em regra por uma estabilidade muito
maior do que a que provém do grau de coerência das informações cognitivas transmitidas.”

Fig. 5 Sem título. Caneta de gel preto sobre papel, 70 x 50 cm, 2018.
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De certa maneira, a ambiguidade de uma imagem suscita algumas interpretações subjetivas (que naturalmente se vão diversificando conforme a
pessoa e conforme o contexto autobiográfico da mesma condição), ao contrário do que se passa na ciência, onde a subjetividade não pode influenciar e
condicionar o entendimento de um fenómeno ou pensamento.
Então, ao nos referirmos a conceitos e significados (presentes, de modo
latente ou tácito, na arte), teremos de estar cientes de que os mesmos se intra-relacionam intrínseca, subliminar, poética, subjetiva e filosófica e dinamicamente na osmose forma-conteúdo.21 Isto é, na arte os significados
21. Castro (2001: 83) refere que “a forma cognitiva não se pode separar do conteúdo que
poderão ser reformulados, e, consequentemente, suscitando
essa forma assinala” cuja razão de ser se encontra, explica o autor, “nas epistemologias
novos e legítimos sentidos, ao contrário do que acontece na
da matemática da lógica, das geometrias e
das axiomatizações ou formalizações de disciência. Na arte, e não na ciência, procura-se contextualizar os
ciplinas da natureza.”
conceitos em situações inusitadas e estabelecer inter-relações
22. Popper (2002: 47), referindo-se à afirmação de Einstein (“O meu lápis é mais inteliinéditas sem necessidade de uma validação lógico-dedutiva.22
gente do que eu”), diz o seguinte: “ao servir-se
de lápis e papel, Einstein contactava com o
A arte não se poderá enquadrar numa racionalidade abstrata
M3 do conhecimento objetivo, objetivando
assim as ideias subjetivas. Uma vez isso feito,
lógico-dedutiva omnipotente e omnipresente, mas sim numa
associava-as a outras ideias objetivas, e deste
modo chegava a consequências remotas não
racionalidade sensível, isto é, numa certa dinâmica em que a
intencionais que transcendiam em muto o seu
ponto de partida.”
razão se reconcilie e dê espaço à sensibilidade, em que seja
23. Por outro lado, a arte, embora compatível
legítima a interinfluência entre ambas.23 A arte, não se coloe influenciada pela irracionalidade sensível
(das sensações e pulsões), também não se
cando em posições de extremo racionalismo significativo ou
subjuga a esta, pois, se assim fosse, reduzir-se-ia a uma certa animalidade.
extremo do irracionalismo inorgânico, procura um certo conhecimento subjetivo através da objetividade do pensamento
24. “O turbilhão do pensamento é animado
de um movimento espiral. Desloca-se com o
que lhe conceda espaço para a acontecer, conhecendo e senciclone. Nunca é repetitivo, e o pensamento
apaga-se mastigando sempiternamente a
tido. A arte é pensamento sensível, quando o pensamento se
mesma verdade adquirida. O RE de retorno
recorrente é o da re/generação após cada
conduza a um certo conhecimento sensibilizado.
aquisição nova, cada modificação sofrida,
cada turbulência adquirida. Este processo
Assim, o que se quer aqui evidenciar é que a arte, enturbilhante é, assim, produtivo: produz pensamento, isto é, transformação do conhecido
quanto forma de pensar expressiva (e, portanto, sensível),
em concebido” (Morin, 1996: 173).
movimenta-se entre: a ordem e a desordem; a organização e a
desorganização; a inteligência racional e o impulso instintivo; o significado e o
sem-sentido – nunca se colocando em nenhum extremo. Contudo, o que se torna mais relevante na criação artística não é que o processo se situe numa condição intermédia de equilíbrio, mas sim, em vez disso, na condição do devir da
dinâmica de oscilação entre a aproximação e a distanciação dos polos opostos.
De certo modo, o pensamento, seja na arte ou na ciência, é o caminho
para a procura de uma nova ordem, ou, simplesmente, para pôr ordem no contexto da experiência de conhecimento desestruturado, como diz Morin (1996:
206) é “o mundo uno/diverso dos fenómenos físicos/biológicos/antropológicos
submetido à dialógica ordem/desordem/organização.” Nesta ótica, o contexto
da motivação da ação criativa do artista será o de uma certa expectativa (que
Popper associa ao conhecimento subjetivo) de uma liberdade centrífuga de um
pensamento que se expande numa espiral de consciência mais abrangente24,
ao nível objetivo e subjetivo.
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7. O desenho como dialética ação-pensamento-representação na
investigação sobre e através de formas
Para a abordagem desenho podemos optar por uma via mais objetiva ou
mais subjetiva, considerando que o mesmo poderá ser mimético, analógico,
realista, onírico, abstrato ou um resultado híbrido de tudo isto. Em qualquer
caso, o processo do desenho implica e dinamiza, intrinsecamente, o corpo
e a mente, a sensação e o pensamento, a sensibilidade e a racionalidade, o
auto/conhecimento.25 Para além disso, para a análise do de- 25. “O turbilhão do pensamento é animado
de um movimento espiral. Desloca-se com o
senho,enquanto meio cognitivo de investigação que conjugue ciclone. Nunca é repetitivo, e o pensamento
apaga-se mastigando sempiternamente a
estas variáveis, reiterando, terá que se ter presente que este mesma verdade adquirida. O RE de retorno
recorrente é o da re/generação após cada
tipo de representação se desenvolve numa interinfluência aquisição nova, cada modificação sofrida,
cada turbulência adquirida. Este processo
pensamento-ação-representação-conhecimento.
turbilhante é, assim, produtivo: produz penisto é, transformação do conhecido
O desenho convoca o sujeito, corpo-mente, para um fe- samento,
em concebido” (Morin, 1996: 173).
nómeno de pensamento e conhecimento, na medida em que 26. “Estamos ligados ao corpo através da vido tato, do olfato, etc. e pelos sentidos
se relacione com (a forma d)o objeto pela ação do corpo na são,
internos de propiepção e cinestesia; de acordo
com
perspetiva que identifica o eu com
representação, para além de que daí resulte um efeito conse- o corpo,a são
estes sentidos que nos tornam
do que é referido por ‘Eu’” (McGinn,
quente sobre a consciência.26 Ou seja, no desenho, sublinhe- cientes
2011: 116).
-se, ativa-se uma interação reflexiva e interinfluente27 sujeito(27. Conforme refere Dantas (2011: 117), “todo
mente-corpo)/objeto que contribui para um alargamento da o ato é ou tem uma ou várias representações
por base que incita esta análise, porque a viconsciência. Isto é, essa experiência de ação corporal permi- vência intencional só adquire a sua relação a
um objeto pela representação, já que o objeto
tirá o desenvolvimento do (auto)conhecimento, ao (se) refletir só é algo para a consciência se esta efetuar
uma representação que fala dele precisamen(sobre) o pensamento, o corpo, assim como (numa dialogia) te um objeto.”
a (maneira de) expressão da representação desse objeto. Daí 28. “Durante o processo de criação, o cientista e a obra influenciam-se mutuamente: a
que a condição de psicomotricidade inerente ao desenho seja obra oferece-lhe sugestões, que visam suplantar o projeto inicial do criador. Se este posprimordial neste tipo de investigação do conhecimento for- suir a humildade e autenticidade suficiente
mal, quer o resultado seja mais abstrato ou mais concreto. para atender a ...” (Popper, 2002: 47)
“O eu pode ser identificado com o corpo.
Repare-se que a psicomotricidade desenvolve-se numa rela- 29.
Pois se o eu é o corpo, então, terá de ser verque percecionamos o eu, uma vez que
ção de interdependência entre a psique e a motricidade. Por- dade
percecionamos o corpo; e se a ligação a si é
apenas
uma forma de perceção sensorial,
tanto, na representação expressiva a emotividade e a energia então, terá
as caraterísticas da ligação percesimplesmente em virtude de se tratar de
do organismo que se manifestem na representação carecem tual,
um caso especial” (McGinn, 2011: 116).
das funções psíquicas e vice-versa: é a sua interinfluência que
permite uma ordem sensível do pensamento formal.
Na exploração do desenho, relativamente à relação entre o movimento
do corpo e a perceção, saliente-se que, usando as palavras de Dantas (2011:
188), “não há perceção sem movimento, nem movimento que não suponha uma
orientação percetiva.” Por conseguinte, o que particulariza o pensamento pela
representação (num desenho) é, na verdade, a relação movimento-perceção,
que se associa à simbiose corpo-mente28 através da ação-pensamento. E é esta
realidade psicofísica, com que se exterioriza uma imagem, que incute uma
particular expressão neste tipo de investigação através da representação.29
Relembremo-nos que, ao adotar, aqui, a ideia de que o processo do desenho se desenvolve numa dialética ação-pensamento-representação, assume-se
26
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Fig. 6 e Fig. 7 Sem título. Caneta de gel preta sobre papel, 100
x 70 cm, 2020. Nestes desenhos não parti de qualquer forma
pré-definida. O resultado dependeu somente das sinergias
desencadeadas no processo gráfico com que obtive a forma que
se foi revelando intuitiva e instintivamente, pelo que a ação do
movimento do corpo dialogou, intensamente, com o pensamento
a que correspondeu uma forma visual.

que a racionalidade está por detrás da ação da mão. Logo, no desenho nem só
ação, nem só emoção nem só razão. Entenda-se que o entendimento da forma
requer a interinfluência ação-pensamento. Dada a natureza da ação manual
do desenho30, remetamo-nos à alegação de Bachelard (1982,
30. Como sugere Dantas (2011: 178), “sou o
meu corpo, que é um plano provisório do meu
citado por Pallasmaa, 2013: 18) de que “até mesmo as mãos
ser total, é esta a experiência ou realidade do
corpo, unidade expressiva que só se conhece
têm os seus sonhos e pressupostos” e, acrescenta, “elas ajusentindo-o e assumindo-o.”
dam-nos a entender a mais profunda essência da matéria”,
concluindo que, “é por isso que elas também nos ajudam a imaginar [formas
da] matéria.” Daí que seja a partir da (re)união corpo-mente e ação-pensamento que se criam condições de sua interinfluência para que o desenho (se) potencie (pel)a complementaridade inorgânico-orgânico – entre a desordem do
31. Numa aproximação a esta ideia, podereinstinto (inconsciente) e a ordem do raciocínio (consciente)31;
mos extrapolar o que Brun (1991: 175) afirma,
entre a desordem do grafismo e a ordem da forma (que com
quando diz que “o olho compreende a forma”
e “a mão conhece-a”.
ele é consubstanciado o pensamento); entre a desordem do
32. Como realça Morin (1996: 205), o mundo
subjetivo e a ordem do objetivo. 32
comporta “fenómenos ordenados (constantes, invariantes, regulares), fenómenos desorOs desenhos que se seguem, Figuras 6 e 7, perderia
denados (variantes, irregulares), e fenómenos
organizados e organizadores (em primeiro luqualquer interesse expressivo se se anulasse a liberdade gesgar a organização do ser computante).”
tual com que se dinamizou o pensamento formal e que se
refletiu no processo em si. Neste caso, o papel psíquico do pensamento ter-se-á
relacionado com a ação do corpo, na medida em que o movimento do gesto se
orientou segundo a procura da perceção de uma ordem da forma e na medida
em que o sentido desta e de sua construção dependeu dos mecanismos cognitivos previamente desenvolvidos.
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8. Desenhar para investigar o Mundo
Através da experiência psicofísica dinamizada na ação-pensamento, o
desenho possibilita-nos o conhecimento do mundo externo e do mundo interno, a partir das suas diversas realidades conjugadas no ato de criar: a matéria (natural ou artificial), a energia do M1, os processos mentais do M2, o
conhecimento (como produto dos processos mentais) do M3. Portanto, para
explicarmos o desenho na sua componente prática e como objeto de análise
teórica, procuraremos aprofundar as diferentes realidades implicadas e consubstanciadas na reflexão sobre o processo do desenho.
O artista como o cientista procuram alargar o alcance de sua consciência, e fazem--no, ambos, sobre e através da relação com o objeto de conhecimento, através da sua representação, respetivamente, subjetiva e objetiva,
tendo como efeito uma alteração da psique, seja, respetivamente, na complexificação do alcance do pensamento objetivo e/ou num aprofundamento do
pensamento subjetivo.
Repare-se que Damásio (2004: 40) explica que a “consciência é a construção do conhecimento sobre dois factos: que o organismo está envolvido numa
relação com um objeto e que o objeto presente nessa relação provoca uma modificação no organismo”, ou seja, supõe uma interinfluência 33 33. “O pleno desenvolvimento do espírito
comporta a própria reflexibilidade, ou seja,
“organismo – (representação do) objeto.” O que, extrapolando a consciência. Sob todos os aspetos, a consciência é o produto e a produtora de uma
para o contexto do desenho, vai ao encontro do que Molina reflexão; o termo reflexão pode ser considerado num sentido análogo ao do espelho ou
(2005: 544) identifica com uma das consequências da prática de uma lente, mas ao nível do espírito, a reflexão é muito diferente de um jogo ótico: é
desse modo de expressão, quando nos diz que “a mudança o retorno do espírito sobre si mesmo através
linguagem; este retorno do espírito permique uma ação concretizada como a do desenho quer propor da
te um pensamento do pensamento capaz de
sobre o pensamento, e permite corou provocar, pôr diante, em suma, é a de uma modificação do retroagir
relativamente um pensamento de si capaz de
nosso estado, sensorial, percetivo, emocional e cognitivo.” O retroagir sobre si” (Morin, 1996: 178).
desenho implica, como se torna evidente, uma investigação de relação do sujeito
com o objeto através de sua representação e de que resulta a transformação da
mente (desse sujeito).
Em suma, o desenho implica, particularmente, a conjunção de diferentes realidades do Mundo no seu todo, dado que supõe o recurso à fisicalidade e
ação do corpo, do M1, pressupõe uma certa apreensão e uma certa compreensão (da realidade física e objetal que nos envolve no M1) pelo potencial cognitivo do pensamento, do M2, tendo como causa e efeito uma alteração e criação
de conhecimento objetivo, ao nível do M3. O desenho coaduna e orienta, desta
maneira, o fenómeno da conjunção dos três Mundos numa representação, pelo
que esta, para além de ser a materialização de um pensamento (e dos processos do M2), é a materialização de um conhecimento (do M3), numa palavra, é
a sua objetivação. No mesmo sentido, recorramos ao que profere Morin (1996:
135) quando argumenta que “a compreensão é o conhecimento que apreende
tudo aquilo de que podemos fazer uma representação concreta, ou que podemos captar de modo imediato por analogia.”
28
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Concluindo, na investigação através do desenho não se supõe só compreensão objetiva do mundo externo, mas também, num holismo, uma aproximação à subjetividade do mundo interno, como diz Smith (1994: 86), “para o
cérebro, para a imaginação, todas as fontes de experiência são apenas um único mundo interrelacionado, no qual vivemos, no qual descobrimos histórias e
no qual investimos emoções.” Logo, não se concebe, nesta reflexão, o desenho
como meio de pensar e desenvolver um conhecimento objetivo restringido à
consciência (da forma) ou ao desenvolvimento de uma das suas facetas. Mais
do que isso, o desenho é um meio com que se explora, num holismo, através de
um conjunto de diversos caminhos para uma consciência global, que passam
por diferentes experiências de conhecimento e pensamento subjetivos e que
convocam, necessariamente, numa dialética, a ação do corpo, e seus efeitos
sinergéticos, sobre o pensamento através e sobre a forma, procurando uma
certa ordem racional através da desordem das emoções.

Fig. 8 Sem título. Lápis de cor branco sobre cartão preto, 100 x140 cm, 2012-2019.
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9. Conclusão
No que se refere à minha investigação através do desenho, relativamente
às Figuras apresentadas, apresenta-se aqui um testemunho de trajetos sem um
sentido (pré)determinado que remetem para a procura novos sentidos. Estes,
todavia, irrepresentáveis  porque somente latentes na expressividade da representação. Sentidos tácitos explorados pela abstração de registos orientados
por movimentos irracionais. Porém, dependentes do sentido de uma realidade
intencional associada ao princípio racional da consciencialização do mundo
formal e da procura de uma certa ordem. Uma ordem cujo sentido primordial
terá como fonte a (re)harmonização entre o mundo interno (sentido) e o sentido da representação das formas do mundo externo. Numa palavra, esperando
que o caos irrepresentável da condição irracional se torne representável, na
expectativa de que a forma adquira o sentido subliminar, desconhecido, mas
real(izável). Acima de tudo, desejando que pela exploração da objetividade
das formas, com recurso ao pensamento e ao conhecimento subjetivos, se proporcione uma investigação do eu através da investigação do não eu, isto é, um
investigar investigando-se. Logo, enquanto artista, investigando através do desenho e investigando sobre o desenho, coloco-me numa circunstância em que
dado o distanciamento de mim a mim e de mim à minha obra, talvez se facilite
um conhecimento objetivo e um conhecimento subjetivo, cuja interinfluência
conduza para um conhecimento holístico.

Fig. 9 Sem título. Caneta de gel sobre papel, 70 x 100 cm, 2021.
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Posibilidades del
dibujo en espacios
de realidad virtual
Tania de León Yong
Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Artes y Diseño

Resumo: Considero que es importante motivar y explorar alternativas que
fomenten la creación del dibujo en realidad virtual como un medio de expresión
personal. Para ello me he propuesto buscar posibilidades expresivas en el dibujo
en espacios de realidad virtual en su relación con el dibujo expandido y el dibujo performativo. En este artículo se revisan las definiciones, se delimitan los
conceptos y se analiza un conjunto de piezas realizadas por la autora. Al inicio
se plantean tres interrogantes, mismas que se pretende responder desde las reflexiones sobre la obra propia, bajo el entendido que los investigadores en artes
podemos recurrir a la investigación científica, pero también a la artística para
responder nuestras inquietudes. Las conclusiones quedan abiertas y se presenta
otra serie de interrogantes relacionadas al tema.
Palavras-chave: dibujo, realidad virtual, performativo, expandido, movimiento corporal.
Abstract: I consider it important to motivate and explore alternatives that
encourage the creation of virtual reality drawing as a means of personal expression. For this I have proposed to look for expressive possibilities in drawing
in virtual reality spaces in their relationship with expanded and performative
drawing. In this article the reader will find a review of the definitions, a delimitation of the concepts, and the analysis of a set of works made by the author. At
the beginning, three questions are raised, which are intended to be answered
from the exploration on her own work, under the understanding that art researchers make use of scientific research, but also of artistic research, to answer
their concerns. The conclusions are left open and another series of questions,
related to the subject, are presented.
Keyword: drawing, virtual reality, performative, expanded, body movement
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¿Qué posibilidades ofrece el dibujo en espacios de realidad virtual?
¿El dibujo en realidad virtual puede considerarse dentro del ámbito performativo?
¿El dibujo en realidad virtual puede considerarse dentro del ámbito de lo expandido?
Después de algún tiempo de experimentar, como artista visual, el dibujo
en ambientes de realidad virtual, me han surgido de forma caótica varias preguntas. En esta comunicación y tomando como punto de partida mi trabajo,
es mi intención compartir mis reflexiones en torno a éstas. Para lo cual me
he apoyado en diversos autores con el fin de buscar, y encontrar, ideas particulares que ayuden a apuntalar mis pensamientos. Este discurso surge de inquietudes personales. Con el fin de presentar dichas reflexiones en este texto,
primero, abordo las definiciones y los conceptos vinculados al tema; segundo,
describo diferentes trabajos en los que he colaborado, o he realizado, y en
donde el dibujo está vinculado a lo performativo, lo expandido y lo virtual; por
último presento unas conclusiones preliminares.

Definiciones y conceptos
Al iniciar con estas preguntas, saltan a la vista cinco conceptos fundamentales: Dibujo, dibujar, virtual, performativo y expandir. Me interesan las
definiciones básicas como punto de partida, por ello consulté su significado
en el diccionario de la Real Academia Española. De las alternativas mostradas
para cada una de ellas, he tomado las que me han parecido más significativas
o relacionadas con el tema que me ocupa.
He descartado la definición de Dibujo que da la RAE, pues ninguno de
los significados disponibles tiene que ver con lo que me interesa. En cuanto a
Dibujar, de las varias acepciones, me quedo con la número cuatro: “Dicho de lo
que estaba callado u oculto: indicarse o revelarse” (Real Academia Española,
s.f. definición 4). Virtual, de este concepto llaman mi atención dos significados: el primero, “que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real” (Real Academia
Española, s.f. definición 1) y el segundo, “que tiene existencia aparente y no
real” (Real Academia Española, s.f. definición 3). En cuanto a Performativo,
esta palabra no está en el diccionario de la RAE, así que acudí a otra fuente.
Encontré que ‘performativo’ quiere decir “que al enunciarse realiza la acción
que significa”. Es decir, “implica la realización simultánea por el hablante de la
acción evocada” (Lexico, s.f.). Expandir, de esta palabra conservo la acepción:
“extender algo o hacer que ocupe más espacio” (Real Academia Española, s.f.
definición 3). Hasta aquí una mirada de pájaro a las definiciones.
Regreso a la definición de ‘dibujo’ puesto que ha quedado pendiente.
36
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En el primer capítulo “El concepto de dibujo” del libro Las lecciones del dibujo, Gómez Molina (2006: 17-170) busca, como el título lo dice, una aproximación al concepto de dibujo. El artista e investigador acertadamente afirma que
“la historia del dibujo es también la historia de aquello que se ha entendido
como tal” (2006: 24), por lo consiguiente estamos hablando de algo que se
transforma constantemente. Coincido con entender que el concepto de ‘dibujo’ es algo que va mutando. Gomez Molina añade que el dibujo es representación. Nos ayuda a “hacer presente por medio de la imagen la idea que tenemos
de ella misma” (2006: 23). En el mismo texto el autor afirma que “Dibujar
corresponde a pensar”, en relación a las reflexiones de Bruce Nauman (2006:
44). De las acepciones anteriores me identifico con la que afirma que el dibujo
es un medio para generar y conjuntar ideas; también pueden serlo la escritura
o la creación musical, entre otros medios, pero en este caso lo que me concierne es el dibujo. Desde mi quehacer, considero que dibujar es un medio para
detonar ideas, incluso más que una forma de representar. Aunque al final de
cuentas “Los dibujos, además de representaciones, de esquemas o de conceptos de lo real, son ante todo, aunque parezca una obviedad, «dibujos», un tipo
de imágenes que se definen en el contexto de unas prácticas determinadas,
científicas, técnicas o artísticas que le dan valores muy concretos, vinculados
a las categorías de sus conocimientos.” (Gómez Molina 2006: 24).
Vuelvo a los conceptos ‘expandido’ y ‘performativo’, ahora en su relación al dibujo. En un sentido primigenio se considera dibujo expandido aquel
que se sale o que está afuera del formato, se trata de un dibujo extendido que
puede ocupar más o menos espacio, pero que está fuera de su soporte convencional. De acuerdo con la artista e investigadora Margaret Roberts, el dibujo
expandido puede ser diseñado para un lugar en específico, pude estar vinculado
a una instalación, ser interdisciplinario, entre otras características. El término
“expandido” se utilizó por primera vez en la escultura, fue usado en el campo
escultórico por Rosalind Krauss (1979) en su ensayo Sculpture in the Expanded
Field (Roberts, 2020), posteriormente fue adoptado a otros campos artísticos.
Respecto al dibujo performativo, se le llama así al que suele estar relacionado con una performance, entendiendo ésta como una actividad escénica.
En este tipo de dibujo se involucra el movimiento corporal, gestual y expresivo. El ejecutante vincula los elementos del dibujo con el movimiento de su
cuerpo, así como con el espacio y el tiempo. Frecuentemente se trata de piezas
multidisciplinarias que involucran también danza, video, fotografía y/o diseño
sonoro (Draw to perform, s.f.).
No obstante, si recurrimos a la palabra performance desde su signifi1. la ejecución de una acción.Trad. a.
cado en inglés, cuya primera acepción es: “the execution of
1
an action” (Merrian Webster Dictionary, s.f., definición 1), lo que entendemos
por performativo se vuelve mucho más amplio. En razón de lo cual, considero
que todos los dibujos pueden ser en mayor o menor medida performativos, ya
que inevitablemente el movimiento de la mano, del brazo o de todo el cuerpo
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permite su génesis. Esta forma de entender lo performativo no tiene que ver
exclusivamente con las artes escénicas, ni tampoco con el lenguaje.
Insisto sobre los términos performance y performativo, para aclarar
mi postura. La Fundación del Español Urgente - Fundéu RAE- nos explica
que el término performance es un extranjerismo (Fundéu RAE, 2017), en el
diccionario de la academia mencionada anteriormente este término se define
primero como “rendimiento” y segundo, como “actividad artística basada en
la improvisación y el contacto directo con el espectador” (Real Academia Española, s.f. definiciones 1 y 2). Y, como ya hemos dicho, la definición de performativo en la RAE se ha abordado desde su relación con lenguaje. Considero
que hay un punto de discusión en torno al uso del término dibujo performativo
para dibujos que no están vinculados a lo teatral o dancístico y el origen de
este conflicto radica en lo que entendemos por performance. En mi caso, reitero, entiendo el término como la ejecución de una acción.
Al inicio de este apartado vimos que lo virtual es definido como lo
opuesto a lo real. En el caso del dibujo en realidad virtual yo considero que es
un dibujo real en tanto puedo verlo y también otros pueden contemplarlo. No
es posible es tocarlo, pero para la vista existe. El término virtual es también un
terreno fértil para la discusión. Sin embargo por cuestiones prácticas, delimitaré el concepto de dibujo en realidad virtual: es aquel que se crea y visualiza por
medio de dispositivos diseñados para sumergirse en un espacio virtual. Describo este dibujo como una serie de gráficos generados por un controlador que
se empuña y activa en la mano. Los trazos se generan gracias al movimiento
creado por el dibujante y a los medios informáticos. No es posible hacer ni ver
estos dibujos, en su cabal tridimensionalidad, sin las gafas o casco de realidad
virtual. Esto es una descripción técnica, muy general, que seguramente es bastante limitada para un concepto tan amplio; no obstante es mi punto de partida.

Dibujo performativo y expandido. Eco de un latido; Finas venas,
finas hierbas y El bar
A continuación voy a compartir mi experiencia con el dibujo performativo y expandido desde algunas piezas en las que he participado. Para cada
una de las obras primero daré la información general y posteriormente describiré mi participación como dibujante. Quiero aclarar que en su momento no
me cuestioné sobre si estaba haciendo un tipo de dibujo u otro, trabajé en las
piezas tomando en cuenta los temas de los que se hablaba.
Entre 2012 y 2014, tuve la suerte de que la artista mexicana Lia Domínguez me invitara en tres ocasiones a colaborar con ella. La primera fue en
Eco de un latido (2012), esta performance abordó el tema del corazón como
metáfora del lugar en donde se concentran las emociones (Domínguez. Comunicación personal. 10 de junio de 2021). Participamos cinco artistas para crear
un gran dibujo, cuatro de los cinco participantes representábamos las válvulas
38
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de este órgano vital y el quinto artista creaba un corazón que concentraba a
los cuatro anteriores. Este pieza se ejecutó en la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado “La Esmeralda” en el Centro Nacional de las Artes, Tlalpan, Ciudad de México.

Eco de un latido (2012). Dirección: Lia Domínguez

En la primera parte de Eco de un latido, para ir llamando la atención
de las personas que pasaban cerca del lugar, Fanuyv Núñez, otro de los participantes y yo, empezamos a enrollar estambre rojo en unos árboles que estaban
afuera del recinto. Poco a poco las ramas y el tronco empezaron a quedar
cubiertos de rojo y dejamos los hilos rojos caer mientras caminábamos hacia
el espacio que sería el escenario, de esa forma los hilos formaron una especie
de señuelo para dejar ver que algo sucedería unos pasos más adelante. Una vez
que estábamos en el escenario empezamos a dibujar, yo lo hice caminando.
Primero metía los pies en un recipiente que contenía pintura roja, después
caminaba sobre el suelo cubierto por un gran lienzo. También llevaba una pequeña bolsa atada a la cintura, adentro de ella había otra bolsa de plástico para
suero, pero en lugar de suero tenía tinta. Esta bolsa estaba conectada a un
tubo flexible, lo suficientemente largo para ir desde mi cintura hasta el talón,
por abajo de las mallas. Mientras caminaba salía un poco de tinta. Cada paso
hacía un trazo irregular en sí mismo, pero en el conjunto de pasos se podía percibir cierto ritmo visual. Cuando la tinta de la bolsa se vació, empecé a hacer
estampaciones, Lia y Fanuvy entintaban la parte posterior de mi cuerpo. Después, caminaba unos pasos y me tendía boca arriba sobre la tela, a manera de
sello humano. Cada uno de los artistas que participamos ejecutaba de manera
simultánea acciones y/o desplazamientos que generaban dibujos.
La segunda pieza fue Finas venas, finas yerbas (2012). Ésta se llevó
a cabo en un espacio abierto: el camino a la pirámide de Malinalco, Estado
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Finas venas, finas hiervas (2012). Dirección: Lia Domínguez

de México. El tema hablaba del corazón con sus ramales de venas y arterias.
Cada artista invitado generaba una propuesta escénica-visual interpretando
las yerbas cual dibujos de venas y arterias (Domínguez. Comunicación personal. 10 de junio de 2021), algunos fragmentos fueron colectivos, con movimientos sincrónicos propuestos por los diferentes invitados; otros fueron de
creación individual. En mi caso, además de participar en las partes grupales,
elegí pintar unas ramas secas que me recordaban a las venas y arterias.
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El Bar (2014). Fotograma. Dirección: Lía Domínguez.

El Bar (2014). Fotograma. Dirección: Lía Domínguez.

La tercera pieza en la que fui invitada a participar fue El Bar (2014), una
propuesta de danza-teatro donde un abogado cierra un importante negocio con
una empresaria, para festejar se emborracha dejando al descubierto sus frustraciones y su soledad (Domínguez. Comunicación personal. 10 de junio de
2021). En esta ocasión participé como directora de animación. La animación
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Registro de proceso creativo: El Bar (2014). Dirección: Lia Domínguez

fue parte de la escenografía. La técnica que elegí fue pixilación, colaboraron
dos bailarines: Lia Domínguez y Ulises Ledesma. Para hacer la pixilación, los
bailarines se enrollaron en el cuerpo unas mangueras flexibles con focos adentro. En las imágenes me interesaba generar una progresión que partía de un
movimiento mimético para llegar a una deformación lumínica, que de alguna
forma tenía resonancia con el estado del protagonista quien estaba sobrio al
inicio de su representación y terminaba totalmente alcoholizado. Las fotografías para la animación se hicieron en un espacio oscuro y las variables con las
que se logró la animación fueron el movimiento de los modelos y la velocidad
de obturación de la cámara fotográfica.
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Atendiendo a las descripciones previas y a las imágenes que las acompañan, estas piezas pueden considerarse como performativas y expandidas.
La producción estuvo claramente enmarcada en una actividad escénica y los
dibujos se hicieron sobre soportes no convencionales, además de que visiblemente excedían los límites formales. En Eco de un latido y Finas venas, finas
yerbas el proceso para crear los dibujos fue más importante que el resultado
mismo. Fueron piezas que se generaron ante el espectador. En el caso de El
Bar, el dibujo animado es importante como pieza terminada, el proceso creativo lo he descrito pero no era visible al momento de la puesta en escena.
Gómez Molina afirmó que los dibujos son eso, dibujos (2006: 24); no
obstante me sigo cuestionando ¿qué otros puntos de confluencia hay entre el
dibujo expandido, el dibujo ortodoxo y el dibujo performativo? ¿cómo pueden
enlazarse estos tipos de dibujo en los ambientes de realidad virtual? ¿cuáles
pueden ser las posibilidades creativas cuando el proceso pondera sobre el dibujo final? ¿qué sucede cuándo es a la inversa?
Dibujar, dibujar a mano alzada, dibujar con todo el cuerpo y hacer un
dibujo como performance, pudieran entenderse como una progresión en donde la implicación corporal se va incrementando ¿qué consecuencias tiene esta
conciencia corporal en el dibujo?
Sobre la implicación del cuerpo y del movimiento al momento de dibujar, Lia me hablo de la alternativa expresiva que ella ha encontrado cuando
modifica la posición del cuerpo. Al cambiar la postura que hemos aprendido
para dibujar, de alguna manera, nos alejamos de la racionalidad. Usualmente,
al dibujar tomamos una actitud racional, ya que se vincula la vista con los
movimientos del brazo y de la mano, esto se traduce en un gráfico sobre el
soporte. Cuando cambiamos nuestra posición a la horizontal o sobre las cuatro extremidades, movemos la corporeidad a otros niveles, esto genera una
expresión diferente, un tipo distinto de línea. Por ello es interesante explorar
el movimiento del cuerpo, para distanciarnos de lo ya aprendido y jugar con
otras pulsaciones. Si cambiamos la postura corporal y por consecuencia la
perspectiva como realizadores, será diferente la respuesta que obtengamos en
el dibujo terminado (Domínguez. Comunicación personal. 17 de julio de 2021).
Ahora bien, me interesa seguir buscando lazos entre los dibujos performativos y expandidos con los producidos en ambientes virtuales. De momento quiero señalar que encuentro en los desplazamientos, en el movimiento
corporal y en las relaciones con el espacio y el tiempo una fuente de motivación para trazar, independientemente del tema que aborde.
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Dibujo en ambientes de realidad virtual. Dimensiones inasibles
En 2016 tuve un primer contacto con el dibujo en realidad virtual, fue
en la Kunsthochschule für Medien Köln, Alemania, en donde tuve la oportunidad de esbozar por primera vez algunas líneas en estos ambientes. Posteriormente, entre los años 2017 y 2019 fui responsable del proyecto Estrategias
2. lProyecto financiado por el Programa de
creativas para el dibujo en entornos de realidad virtual2 .
Apoyo a Proyectos para la Innovación y el
Este proyecto dio prioridad a la experimentación y a la valo- Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME)
de la Universidad Nacional Autónoma de
ración del dibujo contemporáneo con las posibilidades tecno- México.
lógicas recientes, en específico con realidad virtual. Estuvo dirigido principalmente a los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad en
Artes y Diseño de la UNAM. Los profesores participantes (Daniel Manzano
Águila, Jorge Chuey, Eduardo Ortiz Vera, José Ángel García Moreno y la autora de esta comunicación) nos enfocamos en cuatro temas: el lugar del dibujo,
el color, la caligrafía y el movimiento en espacios virtuales. Uno de los resultados de este proyecto fue la exposición Dimensiones Inasibles. Tomando en
consideración los textos que escribieron los participantes a propósito de dicha
muestra, rescato algunas reflexiones.
Para Daniel Manzano dibujar en el ambiente virtual significa tener un
soporte intangible, esto implica un reto para la imaginación, ya que el vacío
es una constante y el soporte es prácticamente infinito. De acuerdo con Manzano, las masas, texturas, volúmenes y líneas se integran a nuestro cuerpo. El
espacio es etéreo (UNAM 2019: 10-11).
Jorge Chuey, quien habló sobre el lugar del dibujo, nos dice que al
dibujar en ambientes virtuales, el lugar se desvanece en el lugar mismo. Para
Chuey los elementos se materializan en él mismo; el espacio virtual es ligero,
es pesado, deslumbra y oscurece, le asombra. Al entrar en el ambiente virtual
el espacio no tiene forma, el arriba es el abajo y viceversa. Lo cercano y lo lejano se contemplan uno a otro y se puede deambular entre ellos. De este entorno
aparece la magia del Dibujo (UNAM 2019: 14-15). En otro texto, titulado El
todo, la nada y realidad virtual, el autor afirma:
Alcanzo el tiempo de otros tiempos; sin formas, sin horizontes, sólo me acaricia el gran vacío.
Silencio que me cubre el cuerpo que se desvanece sin
distinguir un camino, pero aprendo a disfrutar del estridente silencio de mi universo paralelo. Donde mi
tiempo corre al revés (Chuey: 2019).
El espacio y el tiempo sin forma los encuentra Jorge Chuey en la realidad virtual, tal vez éste es un terreno fértil para “representar lo inefable o
adentrarse en el camino insondable del yo más íntimo [que] obliga a caminar
en el terreno las revelaciones, [para] someterse a imágenes que no pueden ser
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deducidas sino descubiertas” (Gómez Molina. 2006: 50)
José Ángel García Moreno considera que el acto del dibujo virtual se
ejecuta como una danza. El cuerpo establece la medida de los trazos y los
límites son inexistentes. De acuerdo con este autor, si hubiera que definir el
dibujo animado virtual, debería describirse como escultura del tiempo y del
movimiento, a través del espacio (UNAM 2019: 18-19). Conectar la realización
del dibujo en realidad virtual con la ejecución de una danza nos acerca al dibujo performativo.
Eduardo Ortiz Vera reflexionó sobre el color en los ambientes de realidad virtual. Para él tanto el dibujo como el color configuran y significan el espacio. Ortiz Vera ve al dibujo como color para estructurar ritmos, contrastes y
luminosidades diferentes (UNAM 2019: 22 -23). Las vibraciones lumínicas que
se generan partiendo de los trazos de colores pueden crear espacios transitables,
más cercanos a lo imaginario u onírico que a lo real.
Para mí algo indescriptible y que me asombra constantemente, es la
manera en que los dibujos en realidad virtual dan forma tridimensional a lo intangible, que además permanece ante los ojos. Hablo de trazos generados por la
memoria del movimiento que hay en el cuerpo. Existe un vacío absoluto, como
lo han descrito otros autores, que permite un diálogo interior sin interferencias.
Cuando realicé la pieza Cronografía III. Tiempo cosmológico (UNAM 2019:
26-27) el vacío me hizo pensar en el cosmos, de ahí la decisión de abordar este
tema. Esta relación con el tiempo y con el espacio negro, sin ninguna referencia,
ni horizonte, me llevó instintivamente a los años en los que dibujaba compulsivamente insectos (tal vez están incrustados en mi inconsciente) y a relacionar su
movimiento con el desplazamiento de las esferas celestes.

Cronografía III. Tiempo cosmológico (2018). Tania de León
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Cronografía III. Tiempo cosmológico (2018). Tania de León

A manera de conclusión
Las piezas que describí en la segunda parte de este escrito, son para mí
un antecedente del dibujo en ambientes virtuales. Establecer ahora una relación entre ellos, me ayuda a pensar sobre los conceptos involucrados en mi
quehacer. De alguna manera, ver en retrospectiva y analizar el trabajo realizado, es de gran ayuda para decidir cuáles son las ideas que me gustaría seguir
desarrollando (y cuáles no).
En cuanto a la intangibilidad, he podido contrastarla gracias a diversos
materiales y técnicas que he usado con anterioridad. En específico, con los dibujos hechos a partir de sombras generadas por otros objetos, en mi cortometraje
Cronografía I. Tiempo cronológico (2016), y en los fotogramas hechos con luz
de la performance El Bar, descrita anteriormente. Éstos son intangibles: ni las
sombras reflejadas en el piso, ni los dibujos generados a partir de las luces en
movimiento se pueden tocar, tampoco se involucra el tacto en su creación. La
memoria corporal de los bailarines en El Bar estaba presente en los dibujos de
luz. El dibujo virtual también es intangible, pero a diferencia de los otros dos,
éste es tridimensional y transitable; se genera desde el movimiento. Al dibujar
en entornos virtuales, hay una correspondencia inmediata entre el trazo y el
movimiento de la mano guiada por todo el cuerpo. Este dibujo inmediato, transitable, vinculado a la memoria corporal y en tres dimensiones, amplía las posibilidades expresivas del medio. Se pueden crear formas pequeñas pero también
se puede dibujar un universo que de la sensación de infinitud.
Lo performativo está intrínsecamente ligado al cuerpo, pues necesitamos de su movimiento para poder dibujar. Acercarse al dibujo explorando
el movimiento corporal de manera más amplia que la habitual (sobre el papel
montado en el caballete o puesto sobre la mesa), brinda la oportunidad de
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experimentar otras alternativas. El artista que dibuja en entornos de realidad
virtual, al ejecutar una especie de danza mientras dibuja, puede considerarse
como un performer, así mismo el espectador al transitar en el dibujo puede ser
visto como un performer. Esta actividad performativa puede ser voluntaria o
involuntaria, pero existe.
Concluyo de lo anterior, que las posibilidades del dibujo en ambientes
de realidad virtual son muy amplias pues permite explorar lo performativo, lo
extendido, lo virtual y por supuesto las cualidades del dibujo. Considero que
como artista visual e investigadora las preguntas que planteo pueden responderse tanto desde el ámbito científico como desde la producción de obra.
Por último comparto algunas preguntas que me han surgido a partir
de la presente comunicación y de las experiencias descritas:
¿De qué formas se vincula el cuerpo humano con
el dibujo?
¿Tiene alguna relación el movimiento humano
con lo gráfico tangible?
¿Qué nexos pueden establecerse entre movimiento corporal, dibujo y pensamiento?
¿Desde dónde pueden pensarse estas relaciones?
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Anotações sobre
um percurso artístico
Rui Algarvio
Artista plástico / Lisboa

Resumo: este texto dá a conhecer o percurso artístico de Rui
Algarvio, artista plástico cujo trabalho se tem desenvolvido principalmente no campo da pintura e do desenho. São evidenciados os tópicos
relativos à importância da formação
académica, tanto em Portugal como
no México e alguns vectores do processo criativo - como esse processo
está sempre em mutação e quais as
constantes nesse mesmo processo.
Palavras-chave: percurso académico, percurso artístico, Pintura.

Abstract: this paper reveals
the artistic path of Rui Algarvio, a
plastic artist whose work has been
developed mainly in the field of
painting and drawing. Topics relating to the importance of academic
training are highlighted, both in Portugal and in Mexico and some vectors of the creative process - how this
process is always changing and what
are the constants in that process.
Keywords: academic path, artistic
path, Painting.
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Ao pretender abordar o meu próprio percurso artístico, assumo o grau
de subjectividade que encerra este texto, mas acredito, também, que a proximidade autoral permite revelar da melhor forma as coordenadas do meu trajecto.
É minha intenção partilhar alguns aspectos, os mais significativos, sobre o
que tem sido o meu trabalho artístico e a importância que tiveram as diferentes etapas escolares e académicas na minha formação enquanto artista. Sendo
um processo contínuo de afastamentos e aproximações ao passado, o interessante será reconhecer elementos recorrentes e constantes ao longo dos anos.
A assunção da subjectividade não inibe, contudo, a permanente tentativa
de dissociar o papel de criador do papel de espectador. Serve esta afirmação
para dar conta de que do meu quotidiano fazem parte visitas regulares a exposições, sejam de arte antiga e/ou contemporânea, não só como visitante e espectador, mas também como criador, inevitavelmente. Apesar de a duplicidade
de papéis existir, tento que o lado do artista tenha o menor peso possível na
visualização das obras, ou seja, que a vertente do espectador tenha o papel preponderante nesse exercício. Esta relação entre criador e espectador – eu sou o
primeiro espectador do meu trabalho – é um exercício contínuo e que é doseado
consoante as necessidades criativas de um determinado momento ou situação.
Este aspecto deambulatório - criador e espectador - teve uma importância relevante e particularmente evidente quando redigi a minha tese de
mestrado durante os anos 2000-2002 na Academia de San Carlos, Cidade do
México, pelo que implicou de comprometimento analítico sobre a minha produção artística, num trabalho escrito enquadrado por normas académicas que
poderemos considerar universais.
Foi, sem dúvida, um desafio para quem, como acontece com a maioria
dos artistas, encontrava no exercício do desenho e da pintura uma prática prazerosa, revelada desde muito cedo e que, só por si, seria uma dimensão suficiente para justificar as escolhas que se seguiriam no percurso escolar.
Com a entrada na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, em 1992, foi óbvia a escolha pela área da pintura (existiam duas áreas afins às artes plásticas:
a pintura e a escultura).
Durante os cinco anos de licenciatura, surgiu o assunto que me iria
acompanhar por vários anos na minha prática artística e que foi também central na dissertação de mestrado. Tratava-se de uma inquietação em torno das
massas humanas, surgida pela vivência quotidiana da travessia do Tejo entre a
margem sul e o Terreiro do Paço. A saída e entrada de milhares de pessoas nos
cacilheiros e o atravessamento de peões na baixa de Lisboa revelaram-se como
situações e imagens que me fizeram reflectir sobre o meu lugar na multidão e
nas massas humanas.
A primeira materialização deste mote ocorreu ainda no 3ºano da licenciatura, quando pintei uma tela em que uma multidão era representada. Essa
pintura apresentava algumas semelhanças com “O quarto es1. As duas pinturas representam uma multitado”, do pintor italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo.1
dão que se dirige para o espectador.
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Fig. 1 Sem título, 2000, óleo sobre tela, 45x55cm
Fig. 2 Paisagem com montanhas II, 2000, óleo sobre tela,160x200cm

Nos restantes anos, 4º e 5º, desenvolvi pictoricamente esta temática nos
ateliês da faculdade. A meio do 5º ano obtive uma bolsa Erasmus e tive a oportunidade de frequentar a Facultad de Bellas Artes, da Universitat Politécnica
de Valencia, durante seis meses, de janeiro a junho de 1998.
2. Juan Genovés 1930-2020. Vi pela primeira
Em Valencia tive o primeiro contacto com a obra de Juan Gevez alguns dos seus quadros no IVAM, em
novés2 , artista Valenciano que durante toda a sua vida trabaValencia.
lhou a temática das multidões e da individualidade.
Foi neste período, em Espanha, que iniciei a utilização de uma matriz,
mais precisamente de um selo feito em madeira, um carimbo, como ferramenta para a pintura. Conceitos como repetição, aglomeração, expansão, densidade, passariam a fazer parte do léxico pictórico.
Concluídos os estudos de licenciatura na Faculdade de Belas Artes de
Lisboa, iniciei aquilo a que podemos designar como carreira artística. Comecei a colaborar com galerias de arte e a vender regularmente o meu trabalho.
Esta situação criou-me uma dinâmica criativa que me conduziu ao confronto
com exercícios que me interpelavam sobre o que ia surgindo nas telas, bem
como a solidificar questões processuais na execução das pinturas.
Foi a partir dessa experiência, em Valencia, que tomei conhecimento de
que no México, na UNAM, existia um mestrado em Artes Visuais. Regressado
a Portugal, candidatei-me a uma bolsa do Instituto Camões e do Governo Mexicano para cursar o mestrado em Artes Visuais – Pintura, na Academia de San
Carlos, com um projecto relacionado com as multidões e as massas humanas.
No final de 1999, inicio os meus estudos de mestrado na Academia de
San Carlos, na Cidade do México. No 1º e 2º semestre do mestrado, as pinturas que realizei nos ateliês da Academia deixaram-se contaminar pelas minhas vivências na Cidade do México. A paisagem circundante da cidade foi o
primeiro aspecto que influenciou a minha produção. Localizada num extinto
lago, as montanhas que se vislumbram ao longe foram pretexto para variadas
pinturas onde se mesclaram conceitos como a multidão, a repetição, a concentração, a religiosidade, num caldo conceptual que tinha sustento formal na
pintura. Alguns exemplos de trabalhos feitos durante os estudos de mestrado
durante o 1º e 2º semestre:
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O quotidiano de uma das maiores cidades do mundo, a visita aos murais dos artistas Siqueiros, Rivera e Orozco, as viagens pelo 3. Nas pausas lectivas, viajei por várias regiões do México, contactando com diferentes
México, 3 a descoberta das culturas pré-hispânicas, a troca de culturas do país.
experiências com alunos de toda a América Latina constituí- 4. Tese para obter o grau de Mestre em artes
Visuais – Pintura, defendida em Outubro de
ram experiências enriquecedoras na minha formação acadé- 2002. Medalha de Mérito Académico Alfonso Caso. Martins Algarvio, R. F., & Gutiérrez
mica e artística.
Galindo, B. (2002). Las multitudes y las masas
como motivo pictorico : una expeA minha tese de mestrado, intitulada “Las multitudes humanas
riencia creativa 2000-2001. http://132.248.9.195/
y las massas humanas como motivo pictórico. Una expe- pdtestdf/0312129/Index.html
Canetti, Elias (1997). Masa y poder. Madrid.
riência criativa 2000-2001”,4 está dividida em três partes. A 5.
Alianza Editorial.
primeira aborda o conceito de Massa Humana no campo da
sociologia e da filosofia, e como se reflecte depois na arte. Autores como Tocqueville, Ortega y Gasset, Nietzsche, Walter Benjamin, Adorno e Horkheimer
foram convocados para a reflexão, mas seria Elias Canetti, com a obra “Massa
e poder”, 5 a principal referência teórica para a análise das pinturas produzidas
durante o mestrado.

Fig. 3 Romaria IV, 2000, óleo sobre tela, 148x152cm
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Fig. 4 Guadalupanos, 2000, óleo sobre tela, 165x280cm

Fig. 5 Japón, 2001, óleo sobre tela,187x232cm

Na segunda parte da dissertação, analisei várias pinturas onde encontramos multidões, aglomerados ou massas humanas na história da arte, como:
“Batalha de Alexandre”, Albrecht Altdorfer, 1528 e “Carruagem de terceira
classe” Honoré Daumier, 1864. Para além do reconhecimento deste fenómeno,
a repetição através da serigrafia, muito utilizada pela Pop Art, os carimbos humanos de Ives Klein, as pinturas de Juan Genovés, os murais do Diogo Rivera,
entre outros, são exemplos de multidões e da utilização de conceitos presentes
na minha prática como pintor.
Na terceira parte seleccionei 5 pinturas feitas nos ateliês de San Carlos
e explanei o processo criativo de cada uma delas. Relacionei esse processo
com o trabalho teórico desenvolvido nas duas primeiras partes da dissertação.
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Fig. 6 Guajolote, 2001, óleo sobre tela, 195x300cm díptico

Fig. 7 Burro, 2001, óleo sobre tela, 195x300cm díptico
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Fig. 8 Sem título, 2007, óleo sobre tela, 200x200cm

Depois de terminado o mestrado, o regresso a Portugal aconteceu definitivamente em 2003. O trabalho artístico continuou e foi depois deste regresso que me afastei da temática das multidões. O trabalho em pintura e papel
(desenho) foi acontecendo até chegar a um momento em que o binómio natureza/paisagem se assumiu como principal actor no trabalho artístico. Passei
da excessiva presença humana nas telas à sua total ausência. Aparentemente
radical, esta mudança ocorre quando a vivência quotidiana não está marcada
pelas multidões e massas humanas – como tinha acontecido no tempo da licenciatura, em Lisboa, e no período em que vivi na Cidade do México. Essa
transição da paisagem humana/citadina para a paisagem/natureza foi assumida como um novo campo criativo.
Uma das minhas premissas, nesta fase onde a paisagem é protagonista, tinha a ver com a rapidez de execução. Quando iniciava uma tela tinha
obrigatoriamente de a terminar numa só secção. E só pintava quando sentia
que era o momento para o fazer. Havia, logicamente, uma preocupação com
a representação de um referente, paisagem, pequeno recanto na natureza, um
caminho, uma montanha, um arbusto… mas também tinha como condição,
nunca utilizar imagens minhas. As imagens eram de alguém que as partilhava
na Internet. Este distanciamento era importantíssimo para mim. Ainda hoje,
quando viajo, não tenho necessidade de captar imagens.
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Fig. 9 Sem título, 2008, óleo sobre tela, 200x380cm

Fig. 10 sem título, 2008, óleo sobre tela, 200x260cm
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Sempre senti a necessidade de produzir continuamente, sejam pinturas
ou desenhos. Pontualmente, também objectos intervencionados, instalações,
mas a pintura e o desenho são, sem dúvida, os meios de eleição para a minha
prática artística.
A partir de 2015, retomei ferramentas que utilizei nos tempos do meu
mestrado no México. Voltei a utilizar uma matriz, um carimbo, na pintura/desenho. Conceitos como repetição, aglomeração, voltaram com outras dinâmicas.
Aceito este retomar da utilização do carimbo com naturalidade, pois não tenho
uma postura muito rígida sobre o meu trabalho; deixo-o fluir num campo de
liberdade total, fazendo pontes entre momentos diferentes da minha actividade.
Concluindo, a formação académica terminou em 2002 com o mestrado,
mas, passados 20 anos, ela continua presente no meu percurso artístico, consubstanciando formas diversas de abordar os desafios que a criação artística
me coloca. Um desses desafios é precisamente aquele a que aludi no início deste texto – a alternância de papéis criador/espectador. Isto é, exercito o sentido
crítico que a distância temporal permite, tomando o papel de espectador que
observa a obra de outrem. Isto acontece na prática presente, mas também ao
observar os trabalhos produzidos ao longo dos anos. Essa alteridade fomenta
uma certa estranheza que faz a ligação entre o espectador e o criador. Os trabalhos mais recentes asseveram isso mesmo. A título de exemplo:

Fig. 11 A janela do jardim, 2018, óleo sobre tela, 230x380cm díptico
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Fig. 12 Vista mexicana (por Javier Anzures), 2018, óleo sobre tela, 230x380cm díptico

Fig. 13 Entrada da selva, 2018, óleo sobre tela, 230x380cm díptico
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Fig. 14 O chão do oceano, 2018, óleo sobre tela, 230x380cm díptico

Fig. 15 Meeting John, 2019, técnica mista sobre papel, 150x250cm
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O processo criativo
com anthotype e
chlorophyll print:
métodos e
práticas artísticas
Daniela Corrêa da Silva Pinheiro
Doutoranda em Media Artes / Universidade da Beira Interior / Labcom

Resumo: Este artigo discorre sobre os resultados parciais da investigação em desenvolvimento no Doutoramento em Media Artes da Universidade
da Beira Interior, em Portugal, desde 2019. Tendo como ponto de partida os
processos fotográficos históricos do século XIX conhecidos por anthotype
e chlorophyll print esta investigação propõe um abrandamento do ritmo da
respiração e dos gestos por meio da exploração da materialidade da fotografia artesanal e da componente somática da vida das plantas, que apresentam
um ritmo lento. Travessia essa que explora o tempo no fotográfico através da
construção de um campo visual expansivo, entre os pixels da captura digital,
dilatado pela impressão artesanal, atravessado pelo vídeo. Da exploração do
potencial deste conjunto de recursos e meios resulta a investigação de um tempo particular e circular, passível de nos fazer refletir sobre a transitoriedade
nos processos artísticos e nos ciclos de vida e morte da Natureza, com procedimentos que provocam múltiplas temporalidades na imagem. Tratando-se
de uma pesquisa prática e teórica, esta começa a apresentar resultados e problematizações a partir dos trabalhos artísticos Conversa com a Natureza I e
Saberes da Terra, apresentados neste artigo.
Palavras-chave: fotografia, anthotype, chlorophyll print, processo criativo, investigação.
Abstract: This article expatiates on the partial results of the analysis in
development since 2019, in the course of the PHD in Media Arts at the University of Beira Interior, based in Portugal. Having as its basis the historical
photographic processes of the XIX century named anthotype and chlorophyll
print, this investigation purpose is to relieve the breathing rhythm and the
gestures through the exploration of the artisanal photograph materialism and
the somatic cells components of the plants’ growth, which present a slow pace.
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This process explores the relation of the “time” in the photograph throughout
the construction of an expanded visual field, among the digital capture pixels
which are extended by the artisanal printing and crossed by the video. From
the examination of these expedients potential results the investigation of a
singular and cyclical time which leads us to think about the transience of the
artistic processes and the cycles of life and death in nature, with some procedures that ignite the several temporalities at the images. Meaning a practical
and theoretical research, it starts to present results and problematizations derived from the artistic works Conversa com a Natureza I e Saberes da Terra,
which are exposed in this article.
Keywords: photography, anthotype, chlorophyll print, creative process,
research.
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A relação homem versus natureza, hoje em dia é marcada pelo domínio
do primeiro. O modelo de sociedade atual, influenciado pelo conceito moderno de natureza (Scarano, 2019), forneceu uma visão dicotômica entre o homem
e a natureza, afetando atualmente, a maneira como encaramos as questões
humanas, de outras espécies e do meio ambiente. A modernidade acentua a
separação entre os âmbitos humano e não humano, natural e cultural, poesia
e ciência. A partir daí, a natureza vem sendo tratada numa lógica extrativa,
como recurso e bem de consumo, acumulação e concentração de capital, fazendo assim a ação do homem sobre o meio ambiente se tornar cada vez mais
insustentável e destrutiva. Estamos em uma era geológica, chamada por muitos autores de Antropoceno: “a primeira na qual o impacto de uma espécie – o
ser humano – é grande a ponto de alterar sensivelmente indicadores médios
referentes aos sistemas naturais da Terra”. (Scarano, 2019: 1- 6).
A tentativa de superação do paradigma da dicotomia natureza versus humano há muito vem sendo discutida por diversos autores de múltiplas áreas do
conhecimento. Scarano (2019), por exemplo, trata o conceito de Gaia desenvolvido nos anos 1960 pelo cientista James Lovelock sob diversas óticas, abordando
fauna, flora, ser humano e leis naturais compondo um supra organismo, um ser
único; além disso o autor discorre como a visão dicotômica levou a crise ambiental. Coccia (2013), por seu turno, propõe uma inversão do pensamento, uma
metafísica da mistura, em que nos convida a estudar as plantas para nos tornar
mais sensíveis à ideia de interconexão de tudo com todos os seres.
Já Ailton Krenak (2020) líder indígena brasileiro acredita que a terra é
um organismo vivo e que, se a humanidade continuar o actual ritmo predatório, entrará na lista de espécies em extinção. Em Ideias para adiar o fim do
mundo (2020b), propõe uma nova forma de consumo e de existência, guiada
por uma visão cósmica do mundo. Mais próxima da natureza, menos sedenta
por dinheiro, poder e domínio. No livro A vida não é útil (2020a), destaca a
ideia da profunda desconexão do ser humano com o organismo Terra, provocando reflexões sobre a centralidade da espécie humana e a forma como
estamos nos relacionando com o planeta.
Os trabalhos artísticos Conversa com a Natureza I e o documentário
Saberes da Terra apresentados neste artigo e que fazem parte da investigação
do doutoramento em Media Artes, da Universidade da Beira Interior, vão ao
encontro desses pensadores. Os dois trabalhos foram desenvolvidos no ano de
2020, durante a pandemia, na minha cidade de nascimento brasileira, Pelotas,
no estado do Rio Grande do Sul.
Devido a pandemia, a investigação do doutoramento foi tomando múltiplas direções e agenciamentos. O foco não ficou restrito em um só trabalho
criativo e sim abarcou uma multiplicidade de conexões práticas e teóricas.
Penso que o conceito de rizoma de Deleuze & Guatarri (2004), demonstra a
trajetória criativa da investigação do doutoramento. O conceito de rizoma tem
sua origem na biologia e representa aqueles tipos de extensões subterrâneas do
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caule que se alongam horizontalmente, formando um emaranhamento de linhas, conectadas, onde não se distingue início, fim e núcleo central. As linhas
de um rizoma são uma multiplicidade, pois cada individualidade carrega em si
a heterogeneidade e potencialidade que se realizarão de acordo com os encontros, produzindo ruptura, conexões, com outros devires, com outras linhas.
A investigação do doutoramento em Media Artes combina, assim, teoria e prática para articular seu processo de pesquisa, dando importância ao
papel do artista-pesquisador que documenta a sua experiência e conhecimento
através de seu trabalho e da escrita. Baseando - se na arte como fonte de conhecimento a partir da prática artística. A prática artística é, pois, essencial no
projeto de pesquisa, surgindo assim diferentes experiências que a prática gera,
tornando-se cada vez mais importante refletir sobre “el lugar del sujeto y su acción tanto en el ámbito artístico como académico.” (Linaza & Sixto, 2018:10).
O processo de criação dos trabalhos Conversa com a Natureza I (2020)
e Saberes da Terra (2020) experimentam a conexão com ideias de uma filosofia que nos redescobre, aceita e celebra como parte da natureza. As imagens fotográficas dos trabalhos são realizadas pelos processos históricos de
fotografia do século XIX chamados anthotype ou antotipia1 1. Tradução do termo cunhado por Herschel
– o termo grego ánthos designa “flor”, e o tere chlorophyll print, nos quais utilizam a emulsão vegetal das mo grego tipus significa “cunho”, “molde”,
“sinal.” Neste artigo optaremos por utilizar
plantas para a formação da imagem. As imagens de ambos anthotype.
trabalhos se conectam com práticas ancestrais, realizadas
no passado por nossos antepassados, correlacionando assim a uma memória
coletiva e afetiva, sugerindo um diálogo de diferentes meios, cosmovisões, filosofias ancestrais, linguagens e saberes para que juntos possam trazer novos
modos de existir e relacionar com a natureza: “Para além de “eu sou a natureza”, a consciência de estar vivo deveria nos atravessar de modo que fossemos
capazes de sentir que o rio, a floresta, o vento, as nuvens são nosso espelho na
vida”. (Krenak, 2020a, 99 -100).
Tanto Conversa com a Natureza I (2020), como Saberes da Terra (2020)
se utilizaram do processo anthotype. Esse processo alternativo de fotografia
tem como característica o registo de imagens a partir de emulsões vegetais,
utilizando o sumo de flores, plantas, raízes ou frutos como emulsão fotossensível que se alteram e se apagam com o sol e o passar do tempo. Este processo fotográfico histórico foi apresentado cientificamente pela primeira vez no
século XIX, na década de quarenta, na Inglaterra, por Sir John Herschel, e
logo depois por Mary Somerville (Fabri, 2012). Das experiências de Herschel
e Somerville sobre a emulsão das plantas é percebido que a ação dos raios do
sol provoca o esmaecer das cores, resultando uma imagem de contrastes sutis
e efêmera quando exposta a luz depois de revelada.
Já o processo com o chlorophyll print utilizado no trabalho Conversa
com a Natureza I são fotografias feitas diretamente sobre a superfície da folha, utilizando matriz positivas. A imagem fotográfica na planta é obtida através do processo da fotossíntese. Ao procurar bibliografias sobre esse assun68
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to, ainda se encontram poucas informações sobre essa técnica. Pode-se dizer
que o processo é uma variação da técnica anthotype, mas não um sinônimo.
Segundo Christopher James (2015) é através dos estudos científicos sobre fotossíntese de Jean Senebrer (1742 – 1809) que se torna público os resultados:
“Senebrer demonstrou que era a luz do sol, não o calor, o fator necessário para
a fotossíntese ocorrer”. (James, 2015: 58).
O processo criativo com o anthotype e o chlorophyll print permite a participação do autor em todas as etapas de criação, fazendo o artista entrar em
outro tempo com a imagem fotográfica. Assim, o processo criativo com essas
técnicas alternativas de criação fotográfica resulta em uma linguagem visual
que o fotógrafo produz “de acordo com suas próprias regras, cria novos seres,
gera experiências visuais, constrói”. (Monforte, 1997: 12). Flusser (2002) defende que o criador é aquele que penetra e compreende a finalidade do aparelho, experimenta com as regras já estabelecidas, inventa o seu processo e não
cumpre um programa. Uma forma de ultrapassar o programa é introduzindo
novos materiais, linguagens e procedimentos na produção fotográfica, e é isso
que é explorado nesses trabalhos.
Interessa-me, portanto, abrir espaços para outros diálogos com a fotografia, uma vez que “entendida como campo, ela transforma simultaneamente a si
mesma e o território expandido da arte”. (Melo, 2013: 362). Daí a importância
de trabalhar com o conceito de fotografia expandida ou fotografia experimental, contaminada, manipulada, criativa, híbrida, precária, entre outras tantas
denominações; enfatizando a importância do processo de criação. Na fotografia
expandida, o processo criativo está para além do momento do clique fotográfico. Com isso, todas as imagens produzidas estão sujeitas a sofrerem transformações antes, durante e depois de sua revelação. (Fernandes Junior, 2002).
Entende-se, conceitualmente, a partir de Fernandes Junior (2002), a
fotografia expandida como o modo de fazer fotográfico que valoriza a experiência do artista na sua trajetória criativa e os procedimentos utilizados pelo
artista, livre das amarras da fotografia convencional. Segundo Fernandes Junior (2002), a fotografia expandida é desafiadora, porque subverte os modelos
e desarticula as referências.
Essa denominação fotografia expandida tem como base teórica os textos de Rosalind Krauss, onde em um deles ela discute a questão da Escultura Expandida e o texto de Gene Youngblood que discorre sobre o Cinema
Expandido. Krauss (2000) coloca em debate determinados preceitos como a
especificidade e pureza dos meios - sinalizando para um momento pós-meio,
voltado para a expansão, intersecção, contaminação entre as linguagens que
pontua caracterizar algumas produções contemporâneas. Youngblood (1970)
apresenta o conceito de expansão da linguagem através do livro Expand Cinema a partir da ideia de um código que vai além dos limites preestabelecidos
para se expressar, alargando suas possibilidades através do desenvolvimento
da expressão, do incorporar de novas referencias e novas materialidades.
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Além disso, há um texto do artista e editor Andreas Müller- Pohle, Information Strategies, publicado na revista alemã European Photography, em
que ele discute algumas questões para compreender essa fotografia preocupada com o fazer fotográfico. As estratégias propostas por Müller-Pohle (1985)
oferecem três níveis de intervençao: o artista e o objeto (a construção e o arranjo do assunto da fotografia); o artista e o aparelho (no sentido de usá-lo
contrariamente a sua função preestabelecida) e por último o artista e a imagem
(interferindo na própria fotografia).
Assim, na fotografia expandida as possibilidades de intervenções em
todo o processo criativo fotográfico são inúmeras. O antes, o durante e o depois estão abertos para diferentes formas de intervenção. O processo criativo
está para além do clique fotográfico (Fernandes Junior, 2002). Nas imagens
fotográficas presentes nos trabalhos Conversa com a Natureza I (2020) e Saberes da Terra (2020) é possível perceber esse modo de proceder , em que se
busca criar outros diálogos com a fotografia com o propósito de romper com
os paradigmas em torno da imagem fotográfica tradicional, concebida como
algo fixa e estática, fazendo emergir novas imagens visuais fotográficas por
meio do contato com a materialidade, intervenções e experimentações com os
processos alternativos da fotografia como anthotype e chlorophyll print, em
seu entrecruzamento com a fotografia digital e o vídeo.
Dessa forma, o conceito de fotografia expandida não só questiona os padrões impostos por sua tradição, como também ultrapassa o fazer fotográfico,
podendo criar diálogos entre a fotografia, o vídeo, a instalação, a projeção e
recursos tecnológicos dos mais diversos. Diante desta integração de formatos,
meios, suportes e linguagens, torna- se importante ter em mente a questão
da hibridação. Nesta pesquisa utiliza-se o computador como instrumento de
composição, integrando todas as linguagens imagéticas. A partir da inserção
do computador que é discutida a hibridação. Em relação a esse ponto deve
ressaltar o pensamento de Couchot onde a hibridação, segundo o autor, vai
acontecer entre o ato artístico e os procedimentos computacionais a partir
do momento em que se encontram numerizadas (Couchot,1993). Percebe-se
a partir daí que as fronteiras entre as linguagens se diluem, ocorrendo passagens e contaminações entre as imagens.
Dessa forma, a investigação do doutoramento vai seguindo uma trajetória interartes e intermediática, ou seja, pós-disciplinar com a proposta de
promover um diálogo entre as linguagens, potencializando umas as outras. Os
próximos passos da investigação prática do doutoramento será entrecruzar o
anthotype e o chlorophyll print com as novas tecnologias digitais da imagem
pela luz e sombra de dispositivos de projeção de luz.
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O processo criativo com imagens fotográficas e as emulsões vegetais
Devido ao isolamento social decorrente da pandemia mundial acabamos ficando mais em nossos lares e nos relacionando com o ambiente à nossa
volta. Por conta disso surgiu o trabalho Conversa com a Natureza I (2020), no
início da pandemia, no ano de 2020. Todas as imagens da série conectam-se
pelas plantas, colhidas de minha horta. Assim escolho trabalhar com emulsões vegetais que fazem parte do ambiente em que vivo, colhidas e extraídas
das plantas que cuido, entre elas estão: urucum, amora, couve, sálvia, jambolão, manjerona e tomilho. Uma das primeiras questões surgidas no processo
criativo deste trabalho foi: o que fotografar para o começo da experimentação
prática da pesquisa?
O primeiro ponto, em relação à escolha das imagens, seria selecionar
fotografias que demonstrassem a passagem do tempo, levantando questões
que venho trabalhando ao longo da minha trajetória artística, relacionadas
com o tempo, a memória, a impermanência e a duração. Escolho trabalhar,
em primeiro momento, com a fotografia que realizei em 2019, de Dona Francisquinha, indígena da etnia Arara Shawãdawa, do Vale do Juruá, no Acre,
no Brasil. A escolha dessa imagem foi pensada com a proposta de levantar
questões sobre o apagamento dessa cultura ancestral que analogamente está
sumindo na atual conjuntura do Brasil. O processo de fotografia que realizei
com essa imagem foi o chlorophyll print, tendo como suporte a folha de couve.
As outras imagens que compõem o trabalho “Conversa com a natureza
I” (2020) são imagens de árvores fotografadas em suas diferentes estações do
ano, no Brasil e em Portugal. Essas imagens fazem parte do meu banco de
imagens e são fotografias realizadas no ano de 2020. Em uma delas, por exemplo, tem-se a árvore Platanus hispânica, fotografada em Covilhã, Portugal,
no ano de 2020. A escolha dessa imagem se deve por esse tipo de árvore viver
intensamente as estações do ano. Observar um plátano, é observar o desenvolvimento das estações do ano e, consequentemente, o andar do tempo.
Conversa com a Natureza I (2020), de certa forma segue de forma inconsciente a mesma tessitura da linha da investigação prática do Mestrado em Artes,2 nesta realizo, uma figueira de memória intemporais com
2. Ver trabalho em: www.danielapinheiro.com
o processo histórico de fotografia do século XIX chamado
3. O cianótipo é uma técnica fotográfica alternativa, artesanal e histórica, inventada
cianótipo.3 Em Conversa com a Natureza I, celebro diversas
em 1842, pelo matemático, astrônomo e químico inglês Sir John Herschel (1792 -1871).
árvores de espécies diferentes, recriando também uma outra
Seu processo é diferente do empregado por
Daguerre e Talbot, já que o cianótipo, não se
que já não é a mesma fotografada e sim integrada com o meu
baseia nos sais de prata, mas na sensibilidade
à luz ultravioleta de determinados sais de feser e com o espaço em minha volta. Nestas imagens, além de
rro (ferricianeto de potássio e citrato férrico
amoniacal). (Pinheiro, 2019: 37).
utilizar o processo anthotype para a impressão da imagem,
trabalho com matérias vivas de plantas sob as imagens.
Percebo que os trabalhos artísticos do artista Alberto Carneiro (19372017) dialogam com o trabalho Conversa com a Natureza I (2020), já que suas
obras, na maioria efêmeras, exploram a conexão homem - natureza, integraniArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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do materiais vindos da própria natureza. Ao trabalhar com o material madeira, Carneiro procura descobrir novamente a árvore que existe nela: “As
suas árvores esculpidas são verdadeiramente árvores de natureza recriadas em
árvores de natureza humana, uma metamorfose da árvore que encontra o seu
impulso energético, corporal e imaginativo, na própria natureza da primeira
árvore.” (Marote, 2013:31).

Fig. 1 Conversa com a natureza I, 2020. Chlorophyll Print com fotografia da indígena Dona Francisquinha da etnia Arara
Shawãdawa. Foto: Daniela Pinheiro.

As imagens fotográficas em Conversa com a Natureza I (2020) vão modificando com o tempo. Da primeira imagem para segunda de Dona Francisquinha foram passados seis meses e podemos perceber a transmutação da
imagem. Coexistimos com a duração em consonância com as coisas que nos
rodeiam. Para Bergson (2006), o ser é alteração e mudança, nada é fixo e inalterado; para Conversas com a Natureza I também não é. A própria vida é
duração se diferenciando.
Já o documentário Saberes da Terra4 (2020) surgiu da vontade de conhecer mais emulsões vegetais para experimentar com o anthotype e seguir
a investigação prática do doutoramento com as emulsões 4. Assistir em: https://www.youtube.com/watch?v=KiZN7nAEujY&t=27s
vegetais. Além disso, o documentário mostra a importância
da agricultura agroecológica para a alimentação saudável da população e do
consumo consciente dos alimentos plantados e colhidos na região sul do Rio
Grande do Sul, no Brasil, com o propósito de inspirar o consumo consciente, nas práticas humanitária, social e ecológica. Este documentário recebeu
financiamento brasileiro através do Prêmio de Reconhecimento da Cultura
Pelotense, por meio da Lei Aldir Blanc.
O começo do trabalho criativo com o anthotype para o documentário Saberes da Terra (2020), parte das imagens digitais fotografadas dos agricultores
agroecológicos no seu contato com a terra, em suas plantações. As fotografias
foram realizadas no momento da gravação do documentário. O documentário
inicia-se com minha voz over, narrando em primeira pessoa a relação com o
consumo consciente e a agricultura agroecológica, sobrepondo com imagens
em movimento em planos subjetivos; como se a câmera e consequentemente
os espectadores, se posicionassem no meu lugar.
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Fig. 2 Frames do documentário Saberes da Terra (2020). Imagens digitais entrecruzadas com imagens em anthotype.
Anthotype realizado pela emulsão vegetal da beterraba.

As imagens em anthotypes que fazem parte do vídeo são realizadas pelos alimentos dos agricultores agroecológicos entrevistados no documentário,
uma produção colaborativa entre a minha criação e dos agricultores. Para o
documentário foram experimentados vários alimentos plantados pelos agricultores, entre eles: erva-mate, beterraba, urucum, amora e espinafre.
Todo o processo com o anthotype é manual, desde a plantação e colheita
dos alimentos por parte dos agricultores até a maceração dos corantes vegetais,
por mim. O processo com o anthotype passa por várias etapas: criação da fotografia digital, construção do positivo, preparação da emulsão, aplicação no
papel da emulsão e exposição da imagem ao sol. As fotografias são produzidas
uma por uma pelo gesto manual. Logo depois de expostas ao sol, as imagens são
digitalizadas, editadas no Photoshop e logo depois animadas no programa de
edição de vídeo, no computador. Na apresentação de cada agricultor entrevistado, as imagens digitais em movimento se misturam com as imagens fotográficas
artesanais em anthotype, mostrando que estas imagens fotográficas vão além do
momento do clique fotográfico. Entre as imagens vai se estabelecendo relações
híbridas, expandidas e intermidiáticas em uma contaminação mútua.
5. Assistir em:https://vjsuave.com
O curta-metragem Homeless5 de VJ Suave vai ao encontro da criação de Saberes da Terra (2020). Em Homeless para criação de suas imagens
utiliza-se desenhos feitos à mão um por um, logo depois digitalizados, animados
no computador, depois projetados na arquitetura do espaço urbano, para logo
em seguida as imagens serem gravadas. Tanto neste filme como em Saberes da
Terra tem-se várias linguagens se misturando no processo criativo, esbarrando
no pensamento de Couchot (1993), no que diz respeito ao processo de criação
e produção artística a partir do que o autor denomina de tecnologia numérica:
A arte numérica é antes de tudo uma arte da
Hibridação. Hibridação entre as próprias formas
constituintes da imagem sempre em processo, entre
dois estados possíveis, diamórficos, meta-estáveis,
autogerados. Hibridação entre todas as imagens,
inclusive as imagens óticas, a pintura, o desenho, a
foto, o cinema, a televisão, a partir do momento que
se encontram numerizadas. (Couchot 1993: 46).
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Reflexão acerca dos métodos na prática artística
Fotografar e experimentar, junto a natureza a partir dos processos artesanais de fotografia através da emulsão das plantas, e da luz solar para a
impressão da imagem, envolve um diálogo e um mergulho na espacialidade e
temporalidade da natureza. Diante dessa troca com as plantas se torna visível
outra lógica de projetar o mundo, no qual não está só interessado em representar, mas também se relacionar com os espaços naturais, cuja prática parte da
vontade essencial de coexistir, suscitando novos discursos no fazer artístico,
no qual se busca desenvolver uma prática artística, entendida como prática de
pesquisa: “la práctica del arte como forma de saber, como proceso de conocimiento” (Linaza & Sixto, 2018:11).
Emergir, interagir e trocar com o não humano e com os fenômenos da
natureza implica o deslocamento do processo poético, dando ênfase a experiência vivida na coexistência com a natureza: “(...) é na frente das plantas que
resulta necessário perguntar-se o que seja um vivente e o que significa estar no
mundo”. (Coccia, 2013b: 211).
Assim, a imersão e troca com formas de vida não humanas, nesta pesquisa é uma parte importante do processo artístico em que envolve diferentes
disciplinas entre arte, ciência e ecologia, na tentativa de criar novas formas de
existir e interagir com o ambiente natural através do fazer artístico fotográfico, em uma pesquisa artística baseada na prática, em que os resultados “se
deben a una mirada, a una intuición, a una perspectiva, a una reflexión, a una
actitud, a un bagaje; todas en conversación con la experiencia y con la vida”.
(Gómez, 2019: 6).
Com isso, muitas perguntas vão surgindo, ao longo do processo criativo, durante a investigação do doutoramento, tanto questões sobre a pesquisa
em artes dentro da universidade e as relações e formas de conhecimento
que podem ser criadas a partir da pesquisa prática, como também quais os
métodos de pesquisas e técnicas mais apropriados para a pesquisa em, sobre
ou através das artes?
No entrecruzamento do trabalho visual e reflexivo que parte da prática
artística, escolho a relação com a matéria estimulada pelo potencial criador
como o elemento que conduz a pesquisa e que indica as abordagens metodológicas. Essa relação com a matéria é um fazer constantemente em que o tempo
se faz visível nas permanentes modificações das formas da materialidade das
coisas. A formatividade é como uma questão sensível que se forma durante
o percurso, encontrar fazendo, executando. “Formar significa por um lado
fazer, executar, levar a termo, produzir, realizar, e por outro lado, encontrar o
modo de fazer, inventar, descobrir.” (Pareyson, 2019: 19).
Segundo Ostrower (1978) o caminho da criação, somente é revelado
após várias experimentações, ao longo do processo, onde o próprio artista discrimina os avanços, os recuos, as opções e as decisões que levarão ao seu des74
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tino: “Seu caminho cada um o terá que descobrir por si. Descobrirá caminhando”. (Ostrower, 1978: 77). No processo de criação, observando o significado da
matéria, Salles (2011), comenta que “na medida em que vai sendo manipulada,
sua potencialidade é explorada, vai necessariamente, sendo reinventada e seu
significado amplia-se”. (Salles, 2011: 77).

Fig. 3 Diários de criação e processos, 2021. Foto: Daniela Pinheiro.

Para esta investigação de doutoramento estão sendo realizadas três formas
de registos, uma do processo de criação, em Diários de criação e processos,
acompanhado de fotos, textos críticos e subjetivos de criação, outra dos procedimentos técnicos, em fichas catalográficas, com a finalidade de sistematizar
os dados do processo executado, contendo informações como tempo de exposição, quantidade dos vegetais, camadas da emulsão na superfície, estação,
local e outras demais informações relevantes; e por fim uma documentação
através do vídeo e de fotografia do trabalho de criação (making of).
Cada emulsão vegetal tem um tempo próprio de exposição ao sol, além disso
fatores como papel, camadas dos corantes vegetais, estação do ano, diluentes,
influenciam no tempo da formação da imagem. A imagem da beterraba, por
exemplo no documentário Saberes da Terra (2020) foi formada em apenas um
dia, pelos raios de sol, na estação da primavera, já a imagem com a emulsão
da amora foi exposta ao sol sete dias, na mesma estação e o resultado não foi
satisfatório.
Os Diários de criação e processos, para a investigação do doutoramento são
utilizados como indicadores, uma forma de entender os tipos de relação que
se vai estabelecendo com o meio que as cerca, verificando como o meio é captado pela percepção, como é interpretado, e como isso participa e constitui a
geração da obra. Por meio de um método específico que é o estudo dos documentos de processo, procura-se conhecer os rastros de uma obra em construiArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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ção e transformação: uma investigação processual. Segundo Salles (2011), este
método, chamado de Crítica de Processo Criativo ou Crítica Genética, toma-se o percurso de criação para desmontá-lo e, em seguida, colocá-lo em ação
novamente, aponta alguns indícios do processo criativo. Por estar a criação em
processo, revelam um movimento aberto aos possíveis devires.

Considerações finais
Sentir esse outro tempo que os processos artesanais de fotografia proporcionam abre-se a um modo de ver e pensar uma imagem fotográfica, para além da
fotografia. Além disso, o entrecruzamento entre as diferentes linguagens e técnicas faz com que aos poucos a fotografia vá se transformando, criando novos
deslocamentos em relação ao modelo de representação instituído da fotografia
tradicional. O que me faz trabalhar com os processos históricos de fotografia
como o anthotype e chlorophyll print é a possibilidade da abertura para a participação em todas as etapas de criação, no contato direto, pelas mãos, com os
materiais e para a percepção da mutação da imagem no tempo; possibilitando
levantar questões relacionadas ao tempo, a memória, à impermanência e a
duração, assuntos que fazem parte de minha trajetória artística.
As imagens que compõem os trabalhos Conversa com a Natureza I (2020)
e Saberes da Terra (2020) sugerem pensar sobre a metafísica da mistura, ao
trazer os ciclos da matéria em transmutação. Nestes trabalhos temos uma maneira reversa de pensar, já que um dos maiores paradigmas da fotografia é
fixar o tempo. Interessa - me portanto, o próprio movimento vivo que atua nas
múltiplas temporalidades inscritas e coexistentes das imagens, considerando
a impermanência viva, o impulso da criação.
Percebe-se que em Conversa com a Natureza I (2020) e no documentário Saberes da Terra (2020) o processo criativo percorre um trânsito de ir e vir, um
contágio, a partir de encontros, conexões e combinações com linguagens imagéticas diversas. A multiplicidade de técnicas tanto manuais no anthotype e
chlorophyll print como o digital pelo uso do computador abre-se a novas conexões, seguindo assim uma trajetória interartes. Dessa forma, não se trata somente de produzir fotografia, mas também integrar diversos meios imagéticos
que potencializam uns aos outros, alcançando novas aberturas e dilatações,
ampliando assim o espaço de experimentações poéticas.
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Resistir, apesar de tudo
Fabiana de Oliveira Assis
Doutoranda em Media Artes / Universidade da Beira Interior

Resumo: Este artigo apresenta parte do processo de criação do
documentário em longa-metragem
Parque Oeste, que dirigi em 2018.
Trato especialmente de dois desvios
que ocorreram durante o processo.
O primeiro, durante a etapa de pré-filmagem, se insere na questão colocada por Jean Louis-Comolli de que
todo documentarista trabalha “sob o
risco do real” e o segundo, versa sobre a decisão pela inserção das imagens de arquivo no filme a partir do
conceito de “levante”, definido por
Georges Didi-Huberman. Palavras-chave: documentário, Parque Oeste,
processo criativo, desvios do real.

Abstract: This article presents
part of the process of creating the
feature-length documentary Parque
Oeste, which I directed in 2018. I am
especially dealing with two deviations that occurred during the process. The first, during the pre-filming
stage, is part of the question posed
by Jean Louis-Comolli that every documentary filmmaker works “at the
risk of the real” and the second deals
with the decision to insert archival
images in the film. from the concept
of “uprising” defined by Georges Didi-Huberman. Keywords: documentary, Parque Oeste, creative process,
deviations from the real.
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Era por volta do ano de 2010 e eu fazia pesquisa para um documentário
sobre a minha cidade natal, onde eu voltava a viver recentemente. O filme
seria rodado em Super 8 e contaria a história de Goiânia mesclando imagens
atuais e de arquivo da capital. A diretora resolveu, então, captar imagens de
um local remoto da cidade, uma periferia que a maioria dos cidadãos e cidadãs goianienses desconhecia e sequer haviam ouvido falar (incluindo aí eu
mesma). Assim, essa pesquisa me levou a essa zona, de fato, muito afastada da
região central da cidade cujo acesso através do transporte público era quase
impossível.
Ao chegar lá pela primeira vez me chamou a atenção a aridez do local,
havia quase nenhuma árvore que fizesse sombra para conter o calor escaldante
e seco de Goiânia. Era como se aquele bairro fosse o último da cidade, ao percorrê-lo até o limite o que se via era o gado das fazendas vizinhas que fazem
divisa com o local. As casas, todas iguais e muito pequenas, pintadas em tons
pastéis claros davam a impressão de que pouca vida habitava ali. Os telhados
marrons da terra brilhavam sob o sol forte que os atingia.

Fig.1 Frame do filme Parque Oeste. Crédito: acervo da autora.

Esse bairro tem o nome de Real Conquista e foi criado para abrigar as
mais de três mil famílias que haviam sido removidas brutalmente pela polícia
de uma área que ocuparam na região oeste da cidade, conhecida como Parque
Oeste Industrial, no ano de 2005. Essas famílias queriam fazer valer um direito garantido pela constituição brasileira: o acesso à moradia. Algumas delas
não podiam mais pagar aluguel e outras nem mesmo imóveis de aluguel conseguiam ter e viviam em casas de parentes ou amigos. Ao chegarem ao terreno
vazio montaram suas barracas de lona preta e assim viveram por meses até
que o governador do estado à época autorizou e liberou empréstimos para que
os ocupantes pudessem comprar material e construir casas de cimento e tijo82
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los. Passadas as eleições municipais, as autoridades competentes além de não
negociar com os proprietários a compra daquela terra para que as famílias obtivessem a posse das casas que haviam se endividado para construir, também
mandou a polícia para retirar à força as pessoas que resistiam em permanecer.

Fig. 2 Frame do filme Parque Oeste. Crédito: Brad Will e Centro de Mídia Independente.

Essa ação violenta do estado por meio da sua polícia é considerada uma
das maiores violações dos direitos humanos ocorrida na América Latina, a
imagens do dia do confronto, registradas pelo jornalista americano Brad Will1,
1. De acordo com a Wikipedia: “Bradley Romostram verdadeiras cenas de guerra. A polícia armada de
land Will (Evanston, 1970 — Calicanto, 27 de
um lado atirando balas e bombas contra a população desarOutubro de 2006), informalmente conhecido
como Brad Will, foi um anarquista, jornalista
mada que apenas resistia pelo direito de permanecer em suas
e documentarista americano. Em 27 de outubro de 2006, durante uma luta trabalhista na
casas. É essa história, abafada pela mídia local e nacional e
cidade mexicana de Oaxaca, Brad foi atingido por dois tiros disparados por paramilitapelas autoridades, que o filme Parque Oeste (2018)2 resgata.
res do governo, que resultaram na sua morte.”
Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/
Parque Oeste é um documentário em longa-metragem que
Bradley_Roland_Will
surge do curta-metragem Real Conquista, finalizado em
2. Parque Oeste foi exibido e premiado em
mais de 20 festivais de cinema no Brasil e
2017. A produção do curta foi possível graças a verba recetambém em Nova York e Paris.
bida via lei de incentivo à cultura do estado de Goiás, a Lei
3. Desde 2019 a Lei Goyazes deixou de existir, devido às novas políticas de desmonte
Goyazes. 3
cultural que ocorrem no Brasil em esfera federal, estadual e municipal.
O projeto para a produção do curta (que depois se transformaria no longa) foi contemplado em 2014 quando iniciei a pesquisa de personagens para o filme e passei a frequentar o bairro Real Conquista para entender como se dava a dinâmica das relações no local. Foi quando conheci
Tião, que a princípio seria o personagem central do filme. À medida que me
aproximei de Tião ele passou a me introduzir no dia-a-dia da comunidade e a
me apresentar às pessoas da região.
Acontece que, como nos lembra o teórico e documentarista francês
Jean-Louis Comolli, “o movimento do mundo não se interrompe para que o
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documentarista possa lapidar seu sistema de escrita.” (2008: 177) Ante o real
não temos o controle dos acontecimentos e os filmes documentários são atravessados pelo imponderável da vida. Assim, em um desses momentos imprevisíveis, Tião sofreu um AVC - acidente vascular cerebral – ficando incapacitado
de falar e, por consequência, eu perdia meu personagem.
É por isso que, de novo, evoco Comolli quando ele diz que ao documentário não resta outra escolha que não se realizar «sob o risco do real» (2008:
169). Real incalculável e indeterminável que escapa a roteiros e planejamentos. Desse modo, para o escritor francês a questão que se impõe ao cineasta
não é mais “como filmar ou como fazer o filme, mas como fazer para que haja
filme.” (Idem).
Nessa busca/necessidade de fazer com que houvesse filme sobre um
tema que se dissipava dia após dia da memória do povo da cidade é que acontece o encontro com aquela que se tornaria a personagem central do filme,
Eronilde Silva do Nascimento.

Fig. 3 Frame do filme Parque Oeste. Crédito: acervo da autora.

Esse encontro é fundador do filme Parque Oeste, primeiro porque ao
conhecer Eronilde, sou impactada pela sua história e pelo fato de sermos duas
mulheres que compartilham a mesma idade, mas vivências completamente
distintas. Isso me levou ao exercício profundo de desconstrução das minhas
próprias visões pré-concebidas sobre as pessoas que se dedicam à luta pela
moradia. Como nos lembra a artista visual brasileira Virgínia de Medeiros,
“é importante perceber que nesse lugar do encontro eu sou sempre o outro - o
de fora. Desconstruir os estigmas é o primeiro passo para o 4. Disponível em: https://revistazum.com.br/
radar/alma-de-bronze/
encontro”. (2019).4
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Em entrevista à revista Zoom, em 2109, Medeiros afirma ainda que:

5. Idem, p. 4.

é no espaço da vulnerabilidade que o lugar do
encontro é construído. Estar vulnerável é estar, antes
de tudo, suscetível a ser tocado. É um exercício de
tirar qualquer armadura de proteção, de correr risco,
de fazer as coisas sem garantia e abrir-me para a experiência. Acredito que este sentimento fortalece o
lugar de encontro, as relações com as pessoas, comigo mesma e com o mundo. É no território da amizade
que tudo acontece. O lugar de encontro é construído
pela amizade. 5
O que veio após o encontro com Eronilde foi justamente o estabelecimento de uma relação de amizade e cumplicidade entre nós que persiste até os
dias de hoje. Foi a construção dessa relação que permitiu que o filme existisse.
Permitiu porque Eronilde aceita (re)contar para mim a tragédia que viveu no
Parque Oeste Industrial, a sua história que, é importante lembrar, já existia
(e existe) independente da realização do filme. É só porque a personagem
demonstra o desejo de manifestar a sua singularidade para a câmera que ela se
torna um “um ser de cinema” (Comolli, 2008: 175).
À época da pesquisa e das filmagens os moradores do bairro Real
Conquista enfrentavam vários tipos de problemas, entre eles o da violência urbana causada pelo tráfico de drogas. Havia um certo risco em andar pelas ruas
da comunidade, um tiroteio poderia começar quando menos se esperava. Por
vezes, ao voltar de lá recebia telefonemas de Eronilde contando que alguém
acabara de ser assassinado perto da sua casa, na maioria das vezes as vítimas
eram jovens, homens e pretos.
Em busca de alterar, ao menos um pouco, essa dura realidade, de ausência total do estado que mais uma vez deixava aquelas pessoas desassistida após sua ação violenta na desocupação, agora jogando-as em uma região
remota, sem nenhum tipo de assistência e amparo, Eronilde se junta outras
mulheres do Real Conquista e cria a Associação de Mulheres Off-Sina, para
prestar apoio a mães e a comunidade em geral, oferecendo opções de atividades especialmente para as crianças que, por não terem acesso a nenhum tipo
de lazer, acabavam por se envolver com o tráfico de drogas muito cedo.
Conforme me aproximava mais de Eronilde pude ir percebendo a sua
personalidade marcante e como as redes de relações no bairro foram constituídas por tramas fortemente marcadas pelo feminino e, ainda, como depois da
tragédia que tirou a vida do seu marido, Eronilde estabelece um outro tipo de
relação com o mundo, passando a se dedicar integralmente à luta pelo direito
à moradia e por um mundo de menos injustiças, se unindo a diversos outros
movimentos sociais espalhados pelo país, levando a experiência adquirida em
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outros locais para o bairro Real Conquista e para outras ocupações que surgiram depois em Goiânia.
O Real Conquista não é como um bairro qualquer, ali as pessoas têm
um sólido elo formado pela experiência conjunta do trauma vivido. Toda batalha diária em prol de melhorias para a comunidade é centrada na figura de
Eronilde, ela é a liderança do bairro, responsável pela articulação das demandas junto às autoridades, foi assim que conseguiram, por exemplo, a construção de uma escola, de um centro de saúde e de uma praça pública para lazer
dos moradores.
A maneira como a personagem se recusa ao lugar de vítima, como o
de alguém que aceita calada a violação de seus direitos, mas ao contrário,
reivindica que o estado que assassinou seu marido pague pelo crime cometido,
transforma a vida de Eronilde e também promove a guinada do filme após o
nosso encontro. Ao me aprofundar no convívio com a personagem principal e
com as outras mulheres entendo que essa, deveria ser uma história a ser contada a partir do ponto de vista feminino, já que as mulheres estiveram à frente do
combate por todo o tempo e, também pelo fato de que se tratava de um filme
sobre uma mulher feito por outra mulher.
A essa altura o ano era 2015 e dez anos já haviam se passado desde o
massacre no Parque Oeste Industrial. Minha ideia inicial era fazer um filme
em que a tragédia aparecesse somente como pano de fundo e que o foco fosse
direcionado a mostrar como essas mulheres se reorganizaram e reconstruíram
suas vidas durante esse período. Havia um desejo manifestado na fala de todas
elas de não serem retratadas como “coitadinhas” que haviam sofrido um crime
e simplesmente aceitavam seus destinos, esse retrato, que a mídia convencional já havia desenhado, não as interessava. Elas se consideravam exatamente
o oposto disso, consideravam-se sim vítimas de uma arbitrariedade mas, ao
mesmo tempo, com vozes pujantes e capazes de lutar pela reparação que clamavam. Consideravam-se, portanto, guerreiras.
Esse desejo manifestado por elas reforçou o que o meu olhar buscava
apresentar de início: formas de ver e ouvir que priorizasse o banal do cotidiano, escapando de determinismos como inocentes/culpados, causa/efeito, problema/solução, mas direcionado a como eram tecidas as conexões entre essas
mulheres que estão à margem da sociedade, suas formas de organização que
resistem às imposições dos poderes e que compõem uma rede de “antidisciplina” (Filho apud Certeau, 2002).
Assim, partimos para as filmagens, que duraram cerca de duas semanas e contou com uma equipe mínima, composta por mim, uma assistente de
direção, um diretor de fotografia e um técnico de som direto. A escolha por
uma equipe pequena se deu, sobretudo, pelo fato de que as casas das pessoas
que seriam filmadas eram muito pequenas e não comportavam mais do que
quatro pessoas do lado de dentro. Além disso, nunca fez parte do meu método
de trabalho ter um set grande de filmagem com inúmeros aparatos cinemato86
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gráficos e de pessoas. O filme já tinha que lidar com um tema sensível demais
e fazer com que as entrevistadas entrassem em contato novamente com aquela
dor já era suficientemente invasivo para que tivéssemos, somado a isso, uma
grande equipe.
Mesmo com um pré-roteiro em mãos, onde constavam algumas cenas
que gostaria de fazer, minha ideia preambular era não ter muito planejamento
e que o filme fosse nascendo a partir da vivência compartilhada entre mim e
as personagens. No entanto, no momento em que Eronilde me apresenta as
imagens do dia conflito, captadas por Brad, com uma câmera mini-DV, foi inevitável incorporá-las ao filme. Brad viveu junto com as famílias na ocupação
do Parque Oeste Industrial e filmou por esse período como era a rotina das
pessoas ali dentro até que começaram as intimidações da polícia contra aquela
população. A ação da polícia foi batizada de “Operação Triunfo” e consistia
em causar todo o tipo de terror possível, desde atirar bombas para dentro da
ocupação até ligar sirenes a todo volume durante a madrugada impedindo a
noite de sono dos que tinham trabalho no outro dia pela manhã. Tudo foi captado por Brad e por alguns membros do Centro de Mídia Independente de
Goiânia que frequentavam a ocupação e ofereciam apoio.
Enfim, o dia do confronto chegou e o céu ficou pesado naquela manhã
de 16 de fevereiro de 2005. Helicópteros da polícia e da imprensa sobrevoaram
a área. No solo, do lado de dentro da ocupação, Brad captava as imagens que
impressionam pela potência da capacidade que têm de nos transportar para
a experiência da agressão cometida no dia. É possível ver, nessas imagens,
as balas das armas de fogo dos policiais passando em direção à população.
Acompanhamos tensos pela câmera trêmula, o corre-corre das pessoas tentando se proteger dos tiros e ao mesmo tempo defendendo-se na tentativa de
salvar, além de si próprios, suas casas e seus pertences.
O filósofo e historiador da arte francês Georges Didi-Huberman escreve
que não há uma escala de medidas para os levantes, “eles vão do mais minúsculo gesto de recuo ao mais gigantesco movimento de protesto” (2016). Como
vemos nas imagens de arquivo que ocupam boa parte de Parque Oeste, a população enfrenta as forças do poder com a única arma que têm, seus corpos. A
uma certa altura vemos os homens e mulheres unidos, acenando à polícia, por
trás da barricada de pneus que construíram, com toalhas brancas nas mãos e
ao fundo, ouvimos o Hino nacional brasileiro. É como se esse fosse o último
gesto de esperança antes do recuo frente à batalha que não poderiam vencer.
Depois disso a polícia entra e coloca um a um para fora da ocupação e destrói,
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com tratores, cada uma das casas.

Fig. 4 Frame do filme Parque Oeste.

Fig. 5 Frame do filme Parque Oeste. Crédito: Brad Will e Centro de Mídia Independente.

Em um depoimento emocionado, captado durante as nossas filmagens,
Eronilde relata que chegou a ver o corpo do marido, Pedro, estirado no chão,
mas quando tentou correr até ele foi jogada no chão por policiais, algemada e
levada para o ônibus estacionado do lado de fora da ocupação que transportaria a população dali, alguns foram direto para a prisão, outros foram levados
para o ginásio de esportes, onde permaneceram pelos meses seguintes.
Debaixo do céu que parecia querer desabar sob suas cabeças o que
restava àquelas pessoas? “Tempos sombrios: Pode-se simplesmente esperar,
dobrar-se, aceitar. Dizermos a nós mesmo que vai passar”. (Didi-Huberman,
2018).6 Para o filósofo os tempos sombrios impedem que se 6. Disponível em https://issuu.com/sescpinheiros/docs/levantes_completo_issu
enxergue além, eles sufocam a capacidade do querer e do
88
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pensar sobrando, assim, apenas a submissão. O contrário disso seria a sobrevivência do desejo, a pulsão pela vida, a negação da submissão, o levante.
O período que passaram vivendo juntos no ginásio - apesar de todas as
dificuldades que enfrentaram, como a fome e o surgimento de doenças - pelo
fato de serem muitas pessoas amontoadas em único espaço e sem as condições
básicas para a higiene pessoal – serviu para fortalecer o vínculo entre eles.
Segundo Eronilde, o “tiro no pé” dado pelos donos do poder à época foi ter
oferecido pagar pelo arrendamento de casas em bairros distintos da região,
tentando separá-los com o intuito de desmobilizar o movimento que se iniciava pela conquista de suas casas.
Ao perceber que a intenção dos governantes era a de dispersão, a população se recusou a aceitar a oferta, não sucumbindo assim às forças maiores,
é nesse momento que, para eles “os tempos se levantam” (Didi-Huberman,
2018)7 e a luz surge. O povo, em conjunto decide que, dali, só sairiam tendo a
escritura de suas novas casas. E assim, através dessa não dobra ou aceitação
perante os tempos sombrios, houve a vitória e a obtenção das casas no bairro
Real Conquista.
Durante a montagem do longa-metragem foi inelutável o entendimento
de que as imagens de arquivo do dia do enfrentamento passariam a organizar
a narrativa do filme. Disparados no filme pelo depoimento de Eronilde, os
arquivos representam, não apenas as provas da injustiça cometida - o que por
si só já teria um enorme valor- simbolizam, do mesmo modo, a chave para solucionar o desafio imposto pelas personagens, uma vez que essas imagens de
arquivo contextualizam como a população não sucumbiu e continuou a resistir, apesar de tudo. A utilização dessas imagens restitui às personagens a dignidade dos papéis que desempenharam nesse combate e desfazem os retratos
de marginalizadas pintado pela grande mídia.
É por isso que, não à toa, Parque Oeste termina com uma cena de construção. Eronilde prepara a massa de cimento que irá erguer as paredes da biblioteca comunitária que ela pretende inaugurar. Depois disso, o que vemos é
a imagem de Eronilde na garupa da moto de seu novo companheiro. Enquanto
eles percorrem as ruas do bairro a ouvimos contar como ela o reencontrou
depois do luto pela morte de Pedro e como reconstruiu sua vida novamente
com ele ao seu lado, até tornando-se mãe novamente. Resistir, apesar de tudo.
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Intersecções 20:
Ferramenta de
experimentação
háptica-áudio-visual
Paulo Dias
Universidade da Beira Interior / Labcom

Resumo: Intersecções 20 é
uma performance háptica-áudio-visual que combina música, imagem
fixa e em movimento. Enquanto
processo de investigação, assume-se como uma ferramenta de experimentação. Tendo em conta a
modularidade da implementação, é
possível acumular a novidade com o
consolidado, reconfigurar o trabalho
feito, abrir caminhos para a experimentação artística. Vão ser expostos
os princípios desta implementação,
onde aspectos científicos da relação
humano-máquina coabitam com escolhas de índole mais subjectivo.
Palavras-chave: interacção, variação, modularidade, experimentação.

Abstract: Intersections 20 is
a haptic-audio-visual performance
that combines music, still and moving image. As a research process, it
is assumed as a tool for experimentation. Taking into account the modularity of the implementation, it is
possible to accumulate the novelty
with the consolidated, to reconfigure the work done, to open paths for
artistic experimentation. The principles of this implementation will be
exposed, where scientific aspects
of the human-machine relationship
coexist with choices of a more subjective nature. Keywords: interaction, variation, modularity, experimentation.
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Introdução
Esta reflexão versa sobre o processo de investigação artística aplicada
ao projecto Intersecções 20. Por isso, para além da caracterização artística e
conceptual, vão ser tratados de forma integrada os seus princípios de implementação e aspectos tecnológicos. Sendo um projecto de intersecções de diferentes expressões artísticas, o meio digital assume preponderância, devido
ao seu carácter interactivo e unificador. A utilização de software e hardware
baseia-se em recursos bastante difundidos na comunidade das artes digitais.
O conceito de DIY1 – juntando software e hardware – encon- 1. Do inglês do it yourself, ou seja, faça você
mesmo
trou o seu lugar, possibilitando a oficina digital em ambiente caseiro. “Com a vulgarização de sensores e placas microcontroladoras, do
software desenvolvido para artistas (e também por artistas), dos manuais, dos
tutoriais e fóruns de apoio, a disponibilidade de recursos tornou-se enorme
e o seu custo acessível. Contudo, a formação do artesão digital é comum aos
restantes ofícios artísticos: é necessário interesse, empenho, estudo, tempo e
o consequente retorno2. De todas as maneiras, no panorama 2. Há sempre uma curva de aprendizagem,
em que os resultados começam a despontar
global, há uma comunidade que trabalha activamente nas ar- só ao fim de algum investimento.
tes digitais, seja de forma solitária ou colaborativa, constituída por pessoas
com perfil e formação muito diferenciados.

Descrição do projecto
Intersecções 20 é uma performance háptica-áudio-visual que intersecta
várias áreas: a música, a imagem fixa e em movimento. É um tema-variação
audiovisual – ou musivisual3 – em que a figura geométrica do 3. No sentido de “música plástica”, sem necessidade de narração de factos, como a vídeo
círculo é manipulada de 20 maneiras, tendo como pano de arte (Román 2008: 76).
fundo imagens vídeo. Estão disponíveis para visionamento 4. https://youtu.be/Z99mJ4QOe0k
duas versões: performance geral4 e screen record.5
5. https://youtu.be/sKcJqNSzDs4. A captura
imagem pelo computador é de qualidade
A inspiração visual assenta no ponto de vista (PdV) de
inferior à visionada no ecrã, quer em termos
de resolução, quer em fps. A verdadeira quasubjectivo e estilizado do ciborgue – imagem vídeo em tons lidade de imagem vídeo, visionada ao vivo,
de vermelho –, onde são sobrepostas variações gráficas de gera uma imagem nítida ao nível do píxel.
Acrónimo de Musical Instrument Digital
uma forma geométrica – neste caso o círculo. A interação 6.
Interface, protocolo de comunicação digital
entre
máquinas, com grande difusão no meio
háptica é feita através de um teclado musical com comunimusical e sonoro.
6
cação MIDI, sensível a diferentes níveis de pressão, em que
7. Número de notas executados num determia execução das notas (altura, intensidade, duração e débito7 ) nado intervalo de tempo.
gera gráficos circulares cujo tamanho, cor, preenchimento, contorno, transparência, duração, movimento (direcção da posição), acumulação, densidade,
aparecimento e extinção são consequência directa ou indirecta das acções gestuais. Cada variação tem a duração de 8 segundos, e os parâmetros pré-definidos mudam automaticamente durante a performance.
Este projecto é uma homenagem aos 20 anos da FAL – Faculdade de
Artes e Letras, da Universidade da Beira Interior (UBI), em que o número
94
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20 é um dos motes das comemorações. O epíteto Intersecções diz respeito ao
cruzamento performativo das artes onde, por razões autobiográficas, se cruza
o cinema, a música, e as artes visuais.
A inspiração conceptual assenta no tema-variação, algo muito caro à
música. Contudo, Intersecções 20, por combinar vários meios, o tema-variação
musical é mais uma inspiração conceptual do que uma concretização musical.
É a flexibilidade da variação visual, o sincronismo entre imagem e som e a
analogia entre parâmetros visuais e sonoros que, neste caso, mais importam.
Pode haver tema-variação musical, caso se queira, mas é um aspecto secundário em relação ao cruzamento de áreas: a imagem e som gerados pelo gesto.
Nesse contexto, a variação visual ganha pertinência na sua interligação com a
música, sendo esta última livre e não definida a priori.
O conceito visual é dividido em duas camadas: i) o círculo como elemento gráfico variável; ii) a imagem vídeo real, estilizada segundo o ponto de
vista do ciborgue. 8 O conceito visual é, em simultâneo, uma
8. Esta dupla camada faz parte do imaginário
do PdV cibernético, onde a realidade aumenescolha e uma contingência. No primeiro caso pelo imaginátada faz parte do mesmo.
rio visual pretendido; no segundo caso pelos recursos disponíveis, seja pelas
ferramentas físicas, seja pela capacidade de programação informática.
A escolha do círculo deve-se à forma geométrica em si, pela sua perfeição e simetria. A sua animação e variação inspira-se na obra de Norman
Mclaren, nomeadamente na simplicidade, na abstracção audiovisual e na
associação síncrona entre formas visuais e som (incluindo música). Não há
acompanhamento de um meio pelo outro, mas o valor acrescentado da junção
da imagem e do som (Chion 2011: 12–15). Voltando a McLaren, no caso de
9. https://www.nfb.ca/film/dots/
Intersecções 20, existe magnetismo com a curta-metragem de
animação Dots9 (1940). Esta ligação não é mimética, uma vez que as transformações operadas nos círculos de Intersecções 20 são esteticamente diferentes
e de índole digital. Mas partilha com Dots a forma geométrica (ponto/círculo),
a variação visual da mesma, e a associação da visualidade dinâmica com som/
música.
O PdV dos ciborgues ilustra uma hiper-visualidade, cuja coloração vermelha usada no vídeo, representa essa capacidade. Esta tonalidade base é a
mesma das estruturas metálicas e do chão de tijoleira do Pólo 1 da UBI, onde
funciona a FAL. Além disso, é a cor de fundo do PdV do ciborgue inspirador
de Intersecções 20: o emblemático Cyberdyne Systems Model 101, mais conhecido como Terminator. Assim, a tonalidade vermelha é inspiração cibernética
e elemento de ligação com a realidade física da FAL.
Em teoria, a captura de imagem pela máquina pode ser feita através
de luz (com vários espectros possíveis) ou de outras radiações, permitindo a
obtenção de dados que ultrapassam a sensorialidade humana. Sobre isso, informações várias podem ser sobrepostas: textos, gráficos, sons, camadas de
imagem; tanto associadas à imagem capturada in loco, como qualquer outro
contexto a que a máquina tenha acesso.
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Img. 1 Estudo da inversão dos claros e escuros do vídeo de fundo. À esquerda imagem positiva, à direita imagem negativa.

Implementação
O círculo é o motivo gráfico principal, sendo o vídeo um elemento de
fundo, com imagens capturadas no espaço físico da FAL, sem destaque nem
variação visual concorrente com as variações musico-gráficas dos círculos.
Cada variação tem a duração de 8 segundos, e os parâmetros pré-definidos e
mudam automaticamente durante a performance. A única alteração do vídeo
é a inversão de imagem positiva-negativa (Imagem 1), coincidente com cada
nova variação. Antes disso, surgem o título e uma introdução em contagem decrescente (20 a 0); e no fim das variações um separador final. A programação
foi feita na linguagem Pure Data.10
Em termos de hardware, a implementação foi pensada 10. https://puredata.info/
para acomodar teclados sensíveis à pressão, nomeadamente 11. Normas padrão de teclado: 88 teclas padrão do piano, 25 teclas para 2 oitavas, 13 teversões de 88, 25 ou 13 teclas.11 Usando o protocolo MIDI, clas para 1 oitava.
o controlador transmite dados da aquisição gestual, associados, por defeito, a diferentes alturas, intensidades e durações. Sendo instruções digitais, esses parâmetros podem ser endereçados a variáveis visuais.
Os resultados visuais e sonoros são bastante miméticos com a acção
exercida no controlador, dentro do paradigma performativo característico dos
instrumentos acústicos de “um gesto para um evento sonoro” (Wessel & Wright 2001). Por extensão e associação, o mesmo é aplicado à geração gráfica de
círculos, ou seja, um gesto para um evento visual.
As coordenadas ou eixos de entrada gestual (input) e de retorno interactivo visual (output) organizam-se em quatro: X, Y, Z e T. Os três primeiros
eixos correspondem às três dimensões espaciais. O eixo T, diz respeito à linha
temporal, sendo de outra índole. Concretizando, vão ser mostrados os eixos
XYZ/T numa imagem projectada, tendo como suporte um ecrã (Imagem 2).
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Img. 2 Esquema de output XYZ/T aplicado a ecrã.

Fig. 3 Esquema de aquisição gestual do eixo X.

Para quem olha o ecrã de frente, o eixo X lida com esquerda-direita; o
eixo Y lida com cima-baixo; e o eixo Z lida com perto-afastado (ou dimensão);
sendo os três eixos manipulados de forma multidimensional. O eixo T diz respeito ao tempo, acomodando todas as mudanças posicionais percepcionadas
nos três eixos – incluindo surgimento e cessação –, seja apenas num eixo ou
na conjugação parcial ou total dos restantes. O eixo T tem ainda outras implicações extra posicionais: toda a sequenciação visual decorre numa linha temporal, assim como a música, e o próprio som do mecanismo do controlador.
Em termos de input, o controlador gestual adquire o posicionamento X de forma análoga à disposição dos círculos no ecrã (Imagem 3). Num teclado de 25
teclas a aquisição das alturas (posição das notas) vai corresponder à posição
homóloga de 1/25 avos do ecrã; em teclados de 13 e 88 teclas correspondem a
1/13 avos e 1/88 avos de ecrã, respectivamente. Nesta implementação, o resultado sonoro da manipulação do eixo X está sempre relacionado com a altura
dos sons (graves-agudos).
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De notar que há uma normalização espacial da disposição das teclas
no ecrã, redistribuindo a distância dos meios-tons (teclas pretas) uniformemente (Imagem 4). A disposição convencional presente num piano – usada
aqui como padrão –, tem relevo e diferentes tamanhos de teclas. A disposição
uniforme de todas as notas (Imagem 4) dá primazia à uniformidade da distribuição espacial e sem relevo, sendo a sua utilização musical mais restrita
e especializada.12 Esta representação uniforme simplifica o 12. Um exemplo notável desta lógica é o Continuum Figerboard, do fabricante Haken
posicionamento X no ecrã, permitindo construir grelhas de Audio.
posicionamento XY lineares.

Img. 4 Conversão de teclas padrão em segmentos uniformizados.

O eixo Z é adquirido através do ataque exercido nas teclas, emulando
a acção relacionada com a obtenção de intensidade num teclado padrão. Em
termos de protocolo MIDI, corresponde à velocity, ou seja, a velocidade com
que a tecla é pressionada na sua execução, podendo capturar ataques com intensidades diferentes, característica fundamental para esta implementação.
Em termos esquemáticos, em relação à aquisição gestual, corresponde, grosso
modo, à acção cima-baixo (Imagem 5).
O resultado dos dados adquiridos no eixo Z tem aplicações diversas:
98
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13. Mais pressão, maior a dimensão; menor
pressão, menor a dimensão. Este parâmetro
pode sugerir também proximidade-afastamento.
14. Mais pressão, vermelho; menos pressão,
verde escuro. Gradação das cores: vermelho,
laranja, amarelo, verde claro, verde escuro;
com tonalidades intermédias nas cores apontadas.
15. Mais pressão, mais opaco; menor pressão,
mais transparente.

tamanho,13 cor,14 transparência.15 Estes parâmetros podem
ser utilizados tanto de forma isolada como combinada. Na
Variação 1, o eixo Z corresponde apenas ao tamanho; na
Variação 5, exemplificando, corresponde ao tamanho e cor
em simultâneo. Nesta implementação, o resultado sonoro da
manipulação do eixo Z está sempre relacionado com a intensidade dos sons (fortes-pianos).

Img. 5 Esquema de aquisição gestual do eixo Z.

Em relação aos resultados visuais do eixo Y, a sua aquisição resulta do
mapeamento no número de notas executadas no eixo X num determinado espaço de tempo (eixo T). Isto significa que quanto mais notas forem executadas, mais os círculos se vão posicionar na parte superior do ecrã; e quanto
menos notas, mais os círculos se posicionarão na inferior (Imagem 6).

Img. 6 Esquema de aquisição gestual do eixo Y.
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Em relação aos eixos anteriores (XZ), a causalidade acção-resultado
(input-output) pode ser, eventualmente, menos evidente. São necessários vários eventos de aquisição para definir um posicionamento Y. Basicamente, ao
trabalhar com este mapeamento, é requerido um débito mínimo de acções gestuais para que o resultado seja explícito.
Deve ser notado que o controlador base está construído para tirar partido dos convencionados eixos XZ, sendo o eixo Y obtido através dos dados
adquiridos via X/T. De qualquer modo, os vários posicionamentos Y são independentes dos posicionamentos X: aquilo que está relacionado é o número
de eventos X num determinado espaço de tempo, quaisquer que eles sejam.
Quando não há parametrização do eixo Y, os gráficos posicionam-se verticalmente no centro (Imagem 8).

Listagem de variações visuais
Sendo o círculo o tema gráfico, não há uma secção dedicada à sua apresentação, como sucede comummente com a música. É de notar que, neste
caso, uma figura geométrica bidimensional (XY) pode definir-se por si, enquanto os elementos sonoros necessitam de um vector temporal para a sua
caracterização. Como tal, por opção, a exposição do tema gráfico faz-se na
própria Variação 1, acumulando essas duas funções.
As variações visuais têm elementos interactivos e outros fixos. Os primeiros são os resultantes da parametrização da aquisição gestual. Analisando
o Quadro 1, o eixo X, presente em todas as variações, dedica-se ao posicionamento horizontal (h) dos círculos. O eixo Y apresenta resultados visuais em
apenas sete variações, dedicando-se ao posicionamento vertical (v) dos círculos. O eixo Z aparece em dezassete variações, podendo, em algumas, controlar
simultaneamente vários parâmetros. Assim, no total, estão consignados a este
eixo a dimensão (d), dimensão magnificada (d*), cor (c), e transparência (t).
Os elementos visuais fixos são aqueles que estão pré-definidos sequencialmente e cujos eixos XYZ não controlam, apesar de concorrerem para resultados
visuais contrastados, em conjugação com os eixos manipuláveis. O elemento
visual mais independente é o vídeo de fundo, que vai alternando entre imagem
positiva (+) e negativa (-), sendo um elemento diferenciado dos restantes.
Há variações cuja diferença em relação à anterior é subtil, como Variação 11, mudando apenas um parâmetro fixo. Outras há em que essa diferença é
acentuada, como por exemplo o fim da Variação 17 e o início da Variação 18.
Neste caso, para além de aparecerem círculos sem preenchimento, é apagada
toda a acumulação de círculos gerada desde a Variação 12.
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Quadro 1 Esquema geral das variações.
Legenda: [XYZ]: eixos de aquisição gestual XYZ; [h]: disposição horizontal; [v]: disposição vertical; [d]: dimensão; [d*]:
dimensão magnificada 10 vezes; [c]: cor; [t]: transparência. [fundo vídeo]: [+] = tonalidades positivas; [-] = tonalidades negativas.
[preenchimento]: quando o círculo gerado é totalmente preenchido. [apenas ataque preenchido]: quando a geração do círculo
é momentaneamente a cheio, permanecendo apenas o contorno. [contorno]: como é feito o contorno, sendo que cheio significa
que é o preenchimento que forma o contorno; “linha (p)” significa linha em preto. [persistência]: o que fica após a libertação
da nota. [Rectângulo com contorno grosso]: significa que o processo se acumula entre variações. [desaparece após libertação]:
significa que, em caso de libertação da nota, nada fica. [desvanece após libertação]: significa que, em caso de libertação da nota,
diminui de tamanho até desaparecer.
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Img. 8 Montagem de fotogramas de implementação.
Esquerda: sobreposição círculos; cores e tamanhos de
acordo com a intensidade. Centro: sobreposição de linhas,
pontos e preenchimento de círculos em branco; tamanho
de acordo com a intensidade. Direita: sobreposição de
círculos com contorno pontilhado em fundo branco.

Img. 7 Cima/esquerda: separador inicial. Cima/direita:
sobreposição círculos; cores e tamanhos de acordo com
a intensidade. Baixo/esquerda: sobreposição de linhas,
pontos e preenchimentos em círculos; cores e tamanhos
de acordo com a intensidade. Baixo/direita: sobreposição
de linhas, pontos e preenchimento de círculos em branco;
tamanho de acordo com a intensidade.

Exemplos de fotogramas performativos

Ficam alguns exemplos de fotogramas performativos, onde se incluem
amostras dos vídeos anexos e outras experiências com a versão de 88 teclas.
Neste caso, a sobreposição dos círculos é mais apertada, uma vez que a horizontalidade do ecrã é dividida em 88 partes. Para além disso, os fotogramas (estáticos) da captura de tela mantêm as cores exactamente como visionadas no ecrã,
ao passo que a gravação vídeo altera ligeiramente as mesmas.16 16. Especialmente o amarelo,
apenas com contorno.
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nos círculos

Princípios da implementação
Esta parte inclui as decisões conceptuais e soluções tecnológicas. Estando este projecto em curso, são descritos desafios e soluções, algumas delas
para implementação futura.
A)Modularidade e unidade
Entende-se modularidade como o encaixe de parcelas que podem ser
substituídas – eventualmente acrescentadas ou retiradas –, tendo como limite
a garantia do funcionamento de um todo.
Existem exemplos interessantes de modularidade, como os sintetizadores analógicos com módulos de expansão, interligados com cabos de sinal
eléctrico. A chave está i) nas características e funções das máquinas e ii) no
protocolo de comunicação entre elas. Actualmente, graças à computação ubíqua, às redes desmaterializadas e a uma miríade de sensores e actuadores,
qualquer máquina pode comunicar virtualmente com outra. Resta saber o que
pode ser comunicado e como fazê-lo.
A modularidade foi fonte de inspiração para a programação por objectos, onde determinados blocos de código podem ser ligados uns com os outros, desde que se respeite a sintaxe da própria programação. É essa a lógica
que está na utilização de programas como o Max/MSP 17 e Pure
17. https://cycling74.com/
Data, este último utilizado neste projecto.
A1) Modularidade visual
A modularidade visual diz respeito ao seccionamento da geração de gráficos em relação aos outros módulos. Assim, por exemplo, pode-se trabalhar a
parte gráfica de forma independente, desde que se saiba quais os dados a tratar,
qual o conceito a implementar e como fazê-lo através do código informático.
A programação, em sentido lato, pode-se considerar uma ferramenta
artística como outras, mas com regras abstractas muito estritas. O conceito
de ferramenta é deveras particular: por um lado um pequeno erro de código
pode bloquear um algoritmo; por outro lado, a sua iteratividade pode suportar
inúmeras versões e pontos de partida sucessivos. Na sua vertente utilitária, um
determinado software pode ser desenvolvido durante décadas, sempre com
potenciais novidades. Porém, o que pode ser criado artisticamente com ele, é
avaliado sob outro prisma.
A2) Modularidade háptica
A modularidade háptica diz respeito ao seccionamento da aquisição
gestual em relação aos outros módulos. Para a aquisição de dados são utilizados teclados comerciais MIDI sensíveis ao toque, estando a programação
feita para acomodar 13, 25 e 88 teclas. Neste caso, dado o ponto de partida
performativo ser convencionalmente bem definido, não necessitou de qualiArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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quer trabalho a nível de hardware e ligação inter-máquina. Uma infinidade de
controladores – com ou sem teclas, musicais ou não – podem ser acoplados ao
computador central, desde que comuniquem de forma padronizada.
Apesar de os instrumentos musicais serem destinados na produção de
som, a aquisição gestual e a produção sonora são módulos independentes, estando relacionados por estratégias de mapeamento (Miranda & Wanderley
2006: 3). Por isso, qualquer um deles pode ser substituído, e os parâmetros
sonoros trocados por outros de índole diferente.
A3) Modularidade sonora
A modularidade sonora diz respeito ao seccionamento da produção sonora em relação aos outros módulos. No caso de Intersecções 20 ela foi pensada de três maneiras: i) o próprio dispositivo de aquisição gestual produz som;
ii) a aquisição gestual é dividida para programas diferentes: um para a imagem
e outro para o som18; iii) a aquisição gestual é tratada no mes- 18. Poderia ser feita uma variante deste ponto: os dados da aquisição gestual entrariam
mo programa, seja imagem, seja som.
no Pure Data e reencaminhados para o banco
de sons.
Esta implementação prevê as duas primeiras situações.
Em relação à primeira, a produção sonora é completamente independente, estando adstrita ao próprio dispositivo de aquisição sonora. A única condição
é a existência de uma saída MIDI para enviar os dados da aquisição gestual
para o computador onde corre o Pure Data. Na segunda situação, usada na demonstração, os mesmos dados da aquisição são enviados para dois softwares
diferentes: i) para o Pure Data, para efeitos de conversão visual; ii) para um
19. Neste caso o Logic da Apple.
banco de sons de instrumentos virtuais19.
B) Versão performativa e versão instalação
O projecto foi pensado com propósitos performativos e de instalação,
sendo colocado à disposição do utilizador genérico. Mas rapidamente se constatou a necessidade de fazer diferentes versões. A parametrização original foi
elaborada segundo a concepção performativa do seu autor, sendo o resultado musivisual moldado à sua medida. Mesmo um teclista/músico proficiente
pode necessitar de tempo de adaptação. O utilizador genérico, dificilmente
tira o mesmo partido da relação entre a acção gestual e o resultado musivisual.
Por isso, a distinção dos propósitos é pertinente, sendo necessário, no futuro,
adaptar o projecto nesse sentido.
A opção preferida recai sobre o alargamento do âmbito da aquisição gestual. Experiências tácteis diversas e acções corporais genéricas proporcionam
interacções naturais para o utilizador. Oferecer diferentes artefactos, modos
de aquisição gestual ou modalidades de interacção, é propiciar uma experiência interactiva per se, contida nela própria. Deve-se tirar partido das próprias
idiossincrasias dos controladores e sensores, analisar o perfil do utilizador
comum e prever o tempo de exploração e usufruto da instalação. No futuro,
a escolha de uma aquisição com nível de proficiência de entrada – ainda que
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com pouca margem de progressão – pode tornar-se a solução mais acertada,
tendo em conta o contexto de uma instalação. Acresce que a modularidade
háptica - ou outros modos de aquisição à distância – encaixam nesta opção.
C) Performance e instalação
Um aspecto crítico da implementação do software está relacionado com o
possível vazio entre a programação em curso e a performance. Por norma, a programação é lenta e abstracta, virada para a montagem de algo. É certo que não
tem de ser assim: o live coding é uma prática performativa em que o coder é um
performer, graças à sua proficiência informática e propósitos artísticos. Mas,
reflectindo sobre o assunto, o epíteto live acaba por salientar aquilo que por norma costuma ser diferido, como o live painting, ou o live writing. O mesmo não
se aplica à dança ou à execução musical, entendidas como artes performativas.
A simulação, aqui entendida como o processo de obtenção de resultados
dinâmicos dentro de um certo automatismo ou sequenciação, pode encontrar
o seu espaço; ou substituir uma parte de uma realidade por outra equivalente, que faça a sua emulação. No caso de Intersecções 20, foram construídas
20. Algoritmos com valores aleatórios, denvárias random machines20, de modo a simular valores de
tro de uma gama utilizável.
aquisição gestual; sequências pré-definidas de mudanças
de parâmetros – das quais se seleccionou uma para demonstração performativa – e menus com selecção dos parâmetros e acções mais utilizadas.
D) A surpresa do erro
Este projecto assenta na variação visual de círculos, onde são trabalhados parâmetros como tamanho (ou distância aparente), preenchimento (transparência e cor), contorno (linha ou traço), acumulação, direcção, aparecimento/desvanecimento. Contudo, a sua conjugação, pode gerar enorme variedade
de resultados.
A alteração de parâmetros no seio de um processo dinâmico como a
geração aleatória, aumenta exponencialmente as combinações, desde rápidas
modificações de resultados até erros positivamente inesperados. Um glitch,
uma troca inusitada ou um loop imprevisto, podem ser artisticamente válidos e
potenciadores de novos caminhos. Além dos gráficos gerados, deve ser considerado o impacto que estes acasos têm com a imagem vídeo, seja por contraste
ou complementaridade.
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Conclusão
Aquilo que surgiu como uma ideia aglutinadora de vários meios, serviu
também de ferramenta de experimentação artística e aprendizagem tecnológica. Nesse aspecto, a variação de algo simples e bem delimitado permite múltiplas abordagens, para além de uma implementação seccionada dentro de uma
unidade geral.
Conciliando conceito e resultado final, inspiração e meios tecnológicos, Intersecções 20 é algo já existente com várias hipóteses de desenvolvimento em aberto.
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Festival Experimental
Livro de Artista
em Vídeo (2020):
diálogos e
desdobramentos
Fabiola Notari
Instituto Angelim

Resumo: Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, o isolamento social
tornou-se o “novo” normal. A possibilidade da extinção da raça humana na
Terra nos fez refletir sobre nossa existência e tudo o que a ela está associado,
entre tantas importâncias, a cultura e a arte. Um dos objetos simbólicos dessa
existência é o livro. Muitas vezes associado à história, ao conhecimento e à difusão de ideias. É um objeto da resistência que ao longo dos séculos presentificou o passado e profetizou o futuro. Com os livros de artista não seria diferente. Além de seu conteúdo impresso em diálogo com técnicas artísticas, possui,
em seu manuseio, a experiência tátil-corpórea da narrativa sendo construída.
Corpo e mente unidos. Como continuar transmitindo essas sensações quando
o toque é proibido? Quando o encontro é virtual? O Festival Experimental Livro de Artista em Vídeo surge como proposição prático-reflexiva sobre a possível tradução intersemiótica de livros de artista para a linguagem audiovisual.
Este questionamento surge inicialmente entre os artistas do Núcleo de Livros
de Artista. Mas, para um diálogo amplo, o festival propôs a experiência como
ponto de partida a demais artistas. Como tocar com o olhar? Como explorar
recursos digitais e utilizá-los como ferramenta nessa expansão? Palavras-chave: Livro de Artista, audiovisual, tradução intersemiótica.
Abstract: In 2020, during the Covid-19 pandemic, social isolation became the “new” norm. The possibility of the extinction of the human race on
Earth, made us reflect on our existence and everything that is associated with
it, among so many importance, culture and art. One of the symbolic objects
of this existence is the book. Often associated with history, knowledge and
the dissemination of ideas. It is an object of resistance that over the centuries
made present the past and prophesied the future. With artist’s books it would
be no different. In addition to its printed content in dialogue with artist techniiArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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ques, it has in its handling, the tactile-corporeal experience of the narrative
being constructed. Body and mind united. How to continue transmitting these
sensations when touching is prohibited? When the meeting is virtual? Experimental Video Artist’s Book Festival appears as a practical-reflective proposition on the possible intersemiotic translation of artist’s books into audiovisual
language. This question initially arises among the artists of the Núcleo de Livros de Artista. But, for a broad dialogue, the festival proposed the experience
as a starting point for other artists. How to play with the look? How to explore
digital resources and use them as a tool in this expansion? Keywords: Artist’s
Book, audio-visual, intersemiotic translation.
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Introdução
Este texto apresenta-se como uma primeira reflexão teórica sobre o
Festival Experimental Livro de Artista em Vídeo. Para tanto, estrutura-se de
maneira didática para que o leitor possa acompanhar todas as etapas de sua
realização. Vale ressaltar que esses apontamentos foram compartilhados, discutidos e estudados entre os artistas-pesquisadores do Núcleo de Livros de
1. Para mais informações: https://nucleodeArtista1 - Gisele Asanuma, Julian Campos, Léia Izumi, Liana
livrosdear.wixsite.com/nucleolivrosartista
Yuri e Margarida Holler - e que sem eles este artigo não seria
e https://www.instagram.com/nucleolivrosdeartista/.
possível. A continuidade do projeto é necessária, ainda há
muito o que compreender sobre os impactos que o festival trouxe para nós,
artistas independentes.
Nesta discussão, trago teóricos seminais, que propiciam diálogos pertinentes para o estudo e construção de uma nova teoria sobre a possibilidade
da tradução intersemiótica, uma transcriação, em que livros de artista tornam-se audiovisuais. Não se trata apenas da transposição de técnicas, questiona-se
o potencial das linguagens inseridas nesse contexto. Júlio Plaza e Haroldo de
Campos fazem parte dos autores utilizados para se discutir a tradução. Paulo
Silveira e Edith Derdyk são as bases da bibliografia sobre livros de artista e
afins. Joel Birman torna-se necessário para o entendimento do contemporâneo, do marco histórico que vivemos, a pandemia da Covid-19.

Sobre o Núcleo de Livros de Artista
Quando nos referimos ao livro, temos uma quantidade incomensurável
de questões, sejam elas históricas, sociais, culturais e econômicas, em que
conceitos revolucionários aconteceram e estão presentes na história da humanidade. Considerar a história e evolução do livro desde a produção dos escribas à página impressa, dos formatos rolo ao códice, dos grandes ao de bolso e
ao e-book são algumas considerações a respeito. Entre outras reflexões sobre
o livro, temos a biblioteca e todo um sistema de comunicação e códigos de
linguagem onde a construção de uma verdadeira arquitetura de espaços – páginas – faz o cinema acontecer.
O livro, fluxo contínuo de um sistema com relação a sua anatomia e portabilidade, faz-nos pesquisadores atentos entre descobertas de sentidos, formas, marcas, vestígios e materialidades. É neste espaço, neste vão entre, que
o artista-pesquisador atua sobre o livro de artista com toda sua intensidade
poética, refletindo e ampliando novas percepções do universo livro.
Evidenciando e revelando espaços de vivência, o Núcleo de Livros de
Artista, desponta em 2018 com experiências compartilhadas. Composto por
um grupo heterogêneo de artistas-pesquisadores com pesquisas e interesses
distintos, que se reúne para estudar, produzir e difundir o livro de artista e
suas possibilidades.
iArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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A diversidade é a principal característica da atuação dos artistas envolvidos com o Núcleo: diferentes produções, que vão do livro-objeto artesanal
à produção de tiragens em pequena e média escala a partir de mecanismo e
maquinário de impressão digital, diferentes opiniões, como a preferência em
produções de peças únicas ou a importância da tiragem de uma publicação
artística, são aspectos que levam às reflexões e ampliam de forma infinita os
limites do livro de artista e de sua publicação artística.
Nos livros de artista que estamos considerando, pode ser percebido como existe tensão entre esses tempos, bem como o artista usa essa tensão ciente
do seu papel na linguagem. E, sobretudo, entrecruza
as diversas falas com a presença estrutural do livro.
Aliás, não devemos esquecer que o livro é sempre
presente. Sabe-se que ele sobreviveu ao passado e,
espera-se, prosseguirá no futuro. Carrega consigo o
mito de ser uma cápsula do tempo que comporta as
“verdades da lei”. (Silveira 2008: 86).

Fig. 1 Fabiola Notari. Não espere ter sede. 2020 [https://bit.ly/naoesperetersede]
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Sobre o Festival
Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, o isolamento social tornou-se o “novo” normal. A possibilidade da extinção da raça humana na Terra nos
fez refletir sobre nossa existência e tudo o que a ela está associado, entre tantas
importâncias, a cultura e a arte. Um dos objetos simbólicos dessa existência
é o livro. Muitas vezes associado à história, ao conhecimento e à difusão de
ideias. É um objeto da resistência que, ao longo dos séculos, presentificou o
passado e profetizou o futuro.
Com os livros de artista não seria diferente. Além de seu conteúdo impresso em diálogo com técnicas artísticas, possui, em seu manuseio, a experiência tátil-corpórea da narrativa sendo construída. Corpo e mente unidos.
Surgem do encontro entre arte e literatura, e da necessidade de expandir os limites de ambas as áreas. Como continuar transmitindo essas sensações quando o toque é proibido? Quando o encontro é virtual?
O Festival Experimental Livro de Artista em Vídeo surge como proposição prático-reflexiva sobre a possível tradução intersemiótica de livros de
artista para a linguagem audiovisual. Este questionamento surge inicialmente
entre os artistas do Núcleo de Livros de Artista. No entanto, para um diálogo
mais amplo, o festival propôs a experiência como ponto de partida a demais
artistas. Como tocar com o olhar? Como explorar os novos recursos digitais e
como lançar mão deles como ferramenta de ampliação da linguagem?
Utilizamos as redes sociais – Instagram e Facebook – para difundir a
chamada, que tinha a seguinte descrição:
Artistas que pensam e fazem livros de artista
convidam artistas que também pensam e fazem livros e afins. Grave um vídeo de seu livro de artista
com duração máxima de 2 minutos. Todos os formatos de VÍDEO são bem-vindos, com até 10MB.
Por meio de posts, buscou-se provocar uma reflexão mais profunda nos
artistas interessados em se inscrever. Eram perguntas que tinham como objetivo sugerir a exploração da linguagem do livro de artista, ao ser traduzida ou transposta para a linguagem audiovisual. Não nos interessava apontar
um manual a ser seguido, pois gostaríamos que cada livro-vídeo, vídeo-livro
trouxesse diferentes abordagens e escolhas, demonstrando assim uma intencionalidade na interpretação daquela mudança de linguagem, e não apenas
o audiovisual como mero registro, asséptico e neutro. Anunciamos assim, de
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maneira aberta, nosso fio condutor.

Fig. 2 Posts compartilhados nas redes sociais. 2020 [https://www.instagram.com/nucleolivrosdeartista/]

Neste primeiro momento, não compreendemos a dimensão conceitual
que estávamos abordando, da tradução intersemiótica e da transcriação. Estávamos preocupados em criar uma conexão aberta, porém direcionada, para
que os audiovisuais pudessem trazer novos olhares, performances e experimentações. Gostaríamos de ter vídeos que se afastassem dos popularmente
conhecidos e compartilhados fotolivros, cujo caráter, na maioria das vezes,
está estritamente ligado ao comércio.
Haroldo de Campos (2010) cria o conceito de transcriação, o qual suspende e desloca a dicotomia fidelidade/criatividade. Paradoxalmente, é o excesso de fidelidade, a desmesura mimetizante, que leva à transformação do
original. Na tentativa de reproduzir o desenho fono-semântico da língua do
original, seu perfil morfo-sintático, o poeta-tradutor acaba instaurando a novidade ao nível intratextual, mas também extratextual, da historicidade do texto.
Assim, foi possível aproximar a transcriação à possibilidade de se traduzir livros de artistas em vídeo, preservando o original, o livro e suas características, mesmo transformando-o em outra linguagem. Mas qual é o limite?
Enquanto artistas-pesquisadores, já tínhamos feito algumas experimentações e sempre chegávamos às mesmas conclusões: toda vez que fazíamos um
vídeo, não era apenas mais o livro, mas sim a iluminação, a cenografia, a performance do corpo, o posicionamento de câmera, enquadramento, foco etc, ou
seja, questões da linguagem do audiovisual, que, neste caso, não conseguiam
carregar o fator surpresa da leitura, o peso, textura, cheiro e velocidade controlada da hora da leitura. No vídeo, tudo faria parte de uma encenação, uma
interpretação que apresenta uma escolha possível, entre muitas, que no caso o
artista escolheria ao interagir com seu livro, e não mais a do leitor com a obra.
No formulário de inscrição, feito por meio do Google Forms, propusemos algumas perguntas para auxiliar a construção dessa tradução “às cegas”.
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Era de conhecimento que muitos artistas que produzem livros não dominam
as técnicas do audiovisual. Abaixo transcrevo essas perguntas:
QUESTÕES a serem observadas durante a gravação do vídeo do seu livro de artista: Em qual posição
estará a câmera/celular ao gravar o vídeo? A câmera/
celular está sempre fixa ou se movimenta durante a
manipulação do livro? Esse vídeo tem som, trilha sonora, narração ou sem áudio? Você aparece no vídeo
ou somente as suas mão ao manipular o livro? Como
é a iluminação deste vídeo? A luz é natural ou existe
alguma iluminação especial? Como é o fundo/cenário
onde você está apresentando esse livro? Ele é neutro
ou tem alguma informação narrativa?
Júlio Plaza, em seu livro Tradução intersemiótica, afirma:
Na tradução intersemiótica como transcriação
de formas o que se visa é penetrar pelas entranhas
dos diferentes signos, buscando iluminar suas relações estruturais, pois são essas relações que mais
interessam quando se trata de focalizar os procedimentos que regem a tradução. Traduzir criativamente
é, sobretudo, inteligir estruturas que visam à transformação de formas. (Plaza 2013: 71).
Em paralelo ao termo “transcriação”, de Haroldo de Campos, Roman
Jackobson utiliza “transposição criativa” e “transposição interlingual”. Dentro
das teorias da tradução poética, Roman Jackobson é destaque. Ele afirma: “No
caso da função poética, contudo, um signo traduz o outro não para completá-lo, mas para reverberá-lo, para criar com ele uma ressonância”. (Jackobson
apud Plaza, 2003: 26).
Foram mais de sessenta inscritos, todos brasileiros, em sua maior parte
da região sudeste do país, onde todos os artistas-pesquisadores do núcleo moram. Este recorte não foi intencional. Percebeu-se que, para ter uma abrangência maior, teríamos que ter investido mais tempo para que a rede se ampliasse,
parcerias com outros grupos de pesquisa e promoção de outras atividades para
a difusão do festival. No entanto, mesmo com esse pequeno recorte, conseguimos juntar uma amostragem interessante.
Dos inscritos, selecionamos quinze vídeos. Deles, por meio de voto popular, cinco foram os mais assistidos, curtidos e compartilhados. Essa interação com o público trouxe mais algumas questões para nosso estudo, pois as
duas mais votadas - Liliana Pardini e Leda Lucas - não possuem um histórico
de grande atividade nas redes sociais. Sendo assim, partindo desse fato, coniArtes* 2021 · www.iartes.ubi.pt
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seguimos perceber que os livros-vídeos tinham um potencial além, como se a
maneira como traduziram seus livros pudessem tocar mais profundamente o
público do que os demais vídeos.

Fig. 3 Liliana Pardini. Ariadne. 2020 [https://www.instagram.com/p/CIy0v_PHqG3/]

Fig. 4 Leda Lucas. Em construção: o outro. 2015 [https://www.instagram.com/p/CIy1dKlnhQM/]
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Ainda estamos estudando a recepção dos vídeos, observando seus ecos
pelas redes sociais. O que nos faz pensar na outra recepção, a dos próprios
livros de artista, cujo acesso, muitas vezes, é restrito. Quando inserido no âmbito das artes, por exemplo, numa exposição ou mostra, seu toque é proibido,
pois é preciso preservá-lo, a manipulação “descuidada” traria danos à obra de
arte. Quando incorporado ao acervo de uma biblioteca, ocupa prateleiras e
vitrines, e mesmo estando em outro espaço, sua leitura é controlada, pois, para
os biblioteconomistas, não é apenas um livro, é um “livro de arte”. Sabemos
que o livro de artista acontece quando ativado pelo seu público, pelo outro que
lê suas páginas com olhos, mãos e corpo. Quando seu acesso é limitado, a experiência da linguagem também fica fragmentada, de certa maneira, e o livro
de artista, como se propõe a ser, deixa de existir, ficando “desativado” pelos
sistemas institucionais, seja o museu ou a biblioteca.
Qual então seria a solução para que o livro de artista ganhe uma sobrevida? A fotografia e o audiovisual são as possíveis respostas, ou pelo menos as
mais utilizadas há alguns anos. Irônico? Ainda mais em contexto pandêmico
e que o toque está proibido e o acesso ao mundo se dá por meio de telas de
computador e celular.
Assim, percebemos que o estudo do vídeo-livro não apenas trará respostas para nossas indagações iniciais como servirá de estudo para possíveis
desdobramentos da sobrevida do livro dentro das instituições oficiais. Sendo
compartilhados nas redes sociais, esses vídeos-livros seriam acessados, estudados, explorados como possibilidade plástica e tátil, uma retomada de sua
fisicalidade. Quem assistir ao audiovisual, feito com uma intenção bem definida, poderá se sentir estimulado a construir seu próprio livro de artista ou de
experimentar as artes do livro e outras técnicas artísticas.

Fig. 5 Catálogo Festival Experimental Livro de Artista em Vídeo. 2020 [https://bit.ly/catalogolivroemvideo2020]
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Desdobramentos
O contexto pandêmico nos fez refletir sobre a prática dessa tradução
intersemiótica. Se não fosse a necessidade de manter trocas, mesmo que a
distância, utilizando-se dos meios digitais, não teríamos prestado atenção na
potência existente nesse fluxo entre signos. Segundo Joel Birman:
O surgimento de um novo século é a produção de uma nova inflexão
significativa, que transforme drasticamente o rumo das coisas do mundo, de
maneira que o ontem não se superpõe nem ao hoje nem tampouco ao amanhã.
Uma transformação temporal profunda, em conjunção íntima com o registro
da produção do sentido, que reconfigura assim na sua nervura fundamental a
própria experiência da historicidade. (Birman 2020: 66).
Como explorar os novos recursos a que se tem acesso hoje e como lançar mão deles como ferramentas de ampliação da linguagem? Ferramentas estas que forçam uma revisitação da criação dos livros de artista, possibilitando
aos envolvidos novas estratégias de organização, comunicação e atualização
de subjetividades.
Ao utilizarmos a linguagem audiovisual, compreendemos que seu resultado será uma outra manifestação artística, mas que, mesmo assim, se a
intenção do artista ao traduzir um livro em vídeo é possibilitar camadas de
leituras possíveis, entende-se então que, entre uma escolha e muitas renúncias,
o resultado contempla a performance do corpo, o tato, peso, textura e outras
característica do livro, ou até mesmo outras camadas que não estariam sendo
acessadas se não fosse o vídeo, como, por exemplo, a voz do artista, seu próprio ponto de vista e seu processo de criação. O importante é não perder de
vista que o objetivo inicial era o livro, e que ele continue até o final, ora mais
vídeo, ora mais livro. Não importa.
No catálogo, voltamos ao livro, mesmo que digital. E depois?
Eis os destinos desviantes que nos conduz
pelos caminhos que se bifurcam, desvios fundantes
para a atualização viva do pensamento inaugural e
visionário de Mallarmé: “o mundo existe a fim de terminar num livro”. Ou será que o mundo existe porque
existem livros? (Derdyk 2013: 15).
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