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RESUMO 

 

 

 

  Esta pesquisa foi conduzida pelo desejo de gerar um projeto de encenação; seu 

objeto é um processo criativo, e situa-se no ponto de vista do artista, para o qual 

compreender, tornar visível e comunicável sua poética e o trajeto construtivo da mesma 

constitui o “método”. A partir de sessenta e três desenhos inéditos, e dezesseis poemas, 

também inéditos, de autoria da própria pesquisadora, estudam-se os temas e imagens mais 

recorrentes nesse conjunto de obras, inspirando-se no método da psichocritique de 

Mauron. Como desdobramento desse primeiro corpus, revelam-se constelações de poemas-

desenhos e temas dominantes no conjunto, em fusões, repetições, transformações. Essas 

dominâncias constituem-se em Corpus Gerador, utilizado nos formatos criativos 

produzidos pela pesquisa: livro, vídeo, espaços, objetos, culminando na concepção de um 

Espetáculo-Exposição. Este trabalho está inserido numa vertente da pesquisa sobre o 

imaginário, tendo o jogo, a imagem e a memória como geradores da criação cênica; como 

pensamento das formas e formas do pensamento, nutre-se de leituras de obras já realizadas, 

inéditas, para gerar novas obras. O conceito de “visibilidade” em Calvino, que se traduz 

como “pensar por imagens”, soma-se aqui às idéias de “jogo como fundamento da 

cultura”, inspiradas em Huizinga e Caillois, e de “imagem como produtora de 

conhecimento”, na ótica de Bachelard e Durand. Partindo de um tipo de interiorização da 

experiência sensível, espera-se que essas idéias de observação e interpretação da 

experiência estética e cultural possam inspirar outros artistas e pesquisadores da arte, mais 

ainda, os que desejam realizar sua própria poética como objeto de estudo na academia. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poéticas; Processo Criativo; Jogo; Imagem; Visualidade; 

Encenação.   
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RÉSUMÉ 

 

 

 

Cette recherche a pour objet de créer um projét de mise en scéne à partir d’une 

démarche créative. Elle se situe du point de vue de l’artiste par lequel comprendre, révéler 

et communiquer sa poétique et sa démarche constructive constituent la “méthode”. Le 

travail a porté sur une oeuvre inédite du chercher lui-même, constituée de soixante trois 

dessins et seize poèmes, dont nous avons étudié les thèmes et les images les plus récurants 

en s’appuyant sur la méthode de la psychocritique de Mauron. Dans le déroulement de ce 

corpus initial, apparaissent des constellations de dessins-poèmes et de thèmes dominants, 

en mouvement de fusion, de répétition et de transformation. Ces dominantes forment le 

Corpus Générateur utilisé suivant les supports créatifs produits par la recherche : livre, 

film vidéo, espaces, objets dont le point culminant est la conception d’un Spectacle-

Exposition. Ce travail s’insère dans la recherche sur l’imaginaire, utilisant le jeu, l’image 

et la mémoire comme simulateurs de créativité dans la mise en scène. Comme la pensée 

sur les formes et les formes de la pensée, il se nourrit d’oeuvres inédites et dejà existantes 

pour en générer de nouvelles. Le concept de «visibilité» chez Calvino, qui se traduit en 

«penser par images», s’ajoute ici à l’idée de «jeu comme fondement de la culture» traitée 

par Huizinga et Caillois et à celle d’ «image productrice de connaissance» dans l’optique 

de Bachelard et Durand. A partir d’un mode d’intériorisation,  de reflexion sur l’expérience 

sensible, nous pensons que ces idées d’observation et d’interprétation de la pratique 

esthétique et culturelle peuvent contribuer à inspirer d’autres artistes et chercheurs en arts 

et plus encore, ceux qui désirent faire de leur propre poétique un objet d’étude.  

 

 

MOTS-CLÈ:  Poétiques;  Processus Créatif;  Jeu;  Image; Visualité ; Mise en scène. 
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Este trabalho, conduzido pelo desejo de gerar um projeto de encenação, foi 

realizado inicialmente a partir da leitura de temas e imagens de um conjunto de dezesseis 

poemas e sessenta e três desenhos inéditos de autoria da própria pesquisadora. Ao tempo 

em que o processo criativo vai sendo revelado, são também apresentadas as várias fases da 

criação e o seu correspondente resultado, através de projetos de produtos que culminam e 

convergem na proposta de um Espetáculo-Exposição. 

 

Incluindo este Prólogo o trabalho está dividido em cinco partes. Na segunda parte, 

Corpus Gerador, está contida a gênese do processo criativo, o conjunto de poemas e de 

desenhos que delimitam esse Corpus, e a leitura inicial de temas e imagens 

correspondentes. Essa leitura, inspirada no método da psicocrítica de Charles Mauron, foi 

definidora para todas as formas e formatos posteriores; nela, foi tomado como instrumento 

para a identificação, contagem e articulações o que se convencionou chamar de “aparição”, 

termo que engloba a própria imagem, sua alusão, fragmento ou citação. Na terceira parte, 

Corpus Trajeto, aparecem os desdobramentos dessa leitura inicial, através de projetos 

artísticos específicos correspondentes a cada etapa: registros da “boneca” do livro de 

poemas e ilustrações; concepção para a encenação; concepção de vídeo para a cena; 

registros de esboços, registros da planta baixa e das maquetes dos espaços para o 

Espetáculo-Exposição. Na quarta parte, Corpus Pensamento, são apresentadas as idéias 

de “visibilidade” implicadas na pesquisa. Partindo inicialmente desse conceito em Calvino, 

soma-se a ele o jogo, a imagem e a memória, como elementos que constelam, permeiam e 

articulam a visibilidade das formas e formatos materializados. O conceito de “visibilidade” 

em Calvino traduz-se como um princípio criador, onde “pensar por imagens” apresenta-se 

como o sistema mais eficiente de escolha entre as formas infinitas do possível e do 

impossível.  O conceito de “jogo como fundamento da cultura” inspira-se em Huizinga e 

Caillois e o conceito de “imagem como produtora de conhecimento” é considerado sob a 

ótica de Bachelard e Durand. Em Epílogo Abertura, parte quinta, são descritas as 

propostas de relação com o público, incluindo na recepção também os elementos de jogo, 

imagem e memória como um tipo de fruição que completará a visibilidade da obra. São 
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reafirmados os argumentos definidores na escolha e construção do espaço, e a adequação do 

mesmo para a futura realização como Espetáculo-Exposição. Compõem os seis Anexos, parte 

oitava, dois textos inéditos que foram escritos respectivamente pela crítica de arte Matilde 

Matos e pelo artista plástico Urian Agria de Souza (esses textos serão incluídos na concepção 

do livro como Apresentação); convite e fotografias da defesa pública, realizada em abril de 

2002, na sala 5 da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Nesta versão final, 

foram incluídos também como anexos os pareceres da Professora Cleise Mendes e do 

Professor Pascoalino Magnavita, mais uma nota pós-defesa.   

 

Este trabalho pode ser também inserido numa vertente da pesquisa sobre o imaginário, 

tendo como objeto: a imagem, a memória e o jogo como geradores da criação cênica. 

 

        “O poeta está diante da linguagem como o pintor diante do objeto”, nos diz Claude Lévi 

Straus. 2 O “poético” é “exatamente a capacidade simbólica de uma forma nos diz Roland 

Barthes.” 3 Este sentido de imagem como material direto para o poeta, o desenhista e o ator é 

que será tomado. 

 

 O conceito de imagem tratado sob a ótica de Gaston Bachelard também se soma nesta 

direção; é na Poética do Espaço onde ele afirma que “a imagem é um produto direto da 

imaginação, a vida da imagem está toda em sua fulgurância, no fato de que a imagem é uma 

superação de todos os dados da sensibilidade.” Assim sendo, na sua formulação, a imaginação 

aparece “como uma potência maior da natureza humana.” 4 Neste sentido despe-se em 

Bachelard o conceito de imagem de todo e qualquer resquício de imagem-reprodução e 

restitui-se a fulgurância da imagem como produtora de conhecimento. 

 

 Gilbert Durand, em seu livro A imaginação simbólica, fornece o estudo do caminho do 

que ele denomina “hermenêuticas redutoras” e “hermenêuticas instauradoras.” As redutoras, 

mesmo reintroduzindo o simbólico no domínio da ciência, vão tratá-lo ao nível do signo, ou 

seja, daquela interpretação onde o significante é arbitrário e apenas adequado e cujo 

significado já foi fornecido antes. As segundas, as instauradoras, levam o simbólico para o 

nível realmente do símbolo, cujo significante é não-arbitrário, não convencional, e cujo 

significado “nunca pode ser atingido pelo pensamento direto, nunca é fornecido fora do 

processo simbólico”.5
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 Precedendo Durand, em Jung identificam-se as raízes dessa formulação, separando 

“instaurador” e “redutor” e signo de símbolo: “não considero o símbolo em sentido alegórico 

ou semiótico, mas propriamente como a melhor designação e formulação possíveis de um 

objeto não perfeitamente identificável em todos os seus aspectos”.  6
 

 

 Na linha das “hermenêuticas instauradoras”, como as definiu Durand, e considerando 

imagem como produto que equivale a símbolo é que este processo criativo se fará inspirar. 

 

 No tocante à memória é importante ressaltar que não interessa fazer comparações 

entre vida e obra visando à recomposição biográfica; se estes elementos vierem a se tornar 

visíveis será unicamente no sentido de formular um processo criativo para a construção de 

uma poética, na poesia ou no desenho, no espaço plástico ou na encenação, ou seja, uma 

ficção. A imagem associada à memória valerá por si mesma, pelo ato de superação e de 

comunicação que ela pode estabelecer enquanto arte. Neste conceito é também Bachelard a 

fonte de inspiração por ser rigorosamente antibiógrafo 7
 e considerar a obra a partir de 

elementos da psicologia, mas sem nenhuma vinculação a estudos comparativos de relações 

entre vida e obra. 

 

 Como forma de encenação, o trabalho inspira-se ainda numa linha de eventos 

contemporâneos estudados na interseção da Cena e da Plástica como Performance, no que 

ela guarda de um topos experimental. Para Renato Cohen “a performance se colocaria no 

limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma linguagem híbrida que guarda 

características da primeira enquanto origem e da segunda enquanto finalidade” 8, ela é antes 

de tudo uma expressão cênica e podemos entendê-la como “uma função do espaço e do 

tempo.” 

 

 Ao longo do século passado assistimos à introdução dos objetos, dos conceitos, das 

tecnologias e especificamente do corpo, nas artes plásticas, subvertendo os seus meios e 

tornando imprecisos às vezes, e outras mais abrangentes, os limites entre as formas dos seus 

produtos artísticos. Fenômeno semelhante deu-se em todas as artes, gerando produtos 

híbridos em novas formas de articulação e aproximação como, por exemplo, na dança-teatro. 
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Interessam também para este trabalho certas formas de articulação com o jogo e 

com a memória na construção e na fruição da obra. Por ser o objeto central da pesquisa um 

processo criador de espaço plástico e de encenação, foram priorizadas as leituras mais 

relacionadas com o processo do que com o produto.  Por causa disso, optou-se por deixar 

de lado o termo Performance, já estabelecido como um “gênero”, com suas múltiplas 

vertentes e controvérsias, e optou-se pela designação de encenação e/ou espetáculo 

podendo estar na abrangência desses termos também a Performance como linguagem.  

 

 As referências teóricas e históricas, embora se façam presentes, em nenhum 

momento se tornarão modelos para enquadrar a produção ou identificar e explicar a obra. 

Do mesmo modo que no símbolo o sentido não pode ser fornecido antes, todas as fontes 

serão usadas como elementos inspiradores, implicados na elaboração da obra artística, 

dialogando com ela em todos os momentos de seu processo criativo até o Espetáculo-

Exposição final. 
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Geografia Encantada 

 

 

 

... a memória sonha, o devaneio lembra. 2 

       Bachelard 

 

 

  

Nasci em Bangu, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, capital do ex-estado da 

Guanabara. Meu lugar natal, no carinhoso limbo da minha história, quando a Guanabara 

era ainda um estado pequeno e prestigiado, possuía um, dois orgulhos: a fábrica de tecidos 

criada pelos ingleses, no início do século passado, e o pico da Pedra Branca, o ponto mais 

alto do estado, com 1890 metros de altitude (se a memória não me trai). Abria-se a boca 

com farta altivez para se falar dos tecidos, esperava-se o lançamento das coleções anuais 

que eram exportadas, e eu, do quintal da minha casa, olhava o Pico da Pedra Branca ir se 

modelando em verdes-azuis-suaves na claridade de muitos sóis, de manhã ou de 

tardezinha, os horários preferidos, como lições espontâneas do ainda ignoto olhar dos 

pintores impressionistas. 

  

Foi nesse tempo mítico, sem saber que essa geografia encantada e encastoada de 

esmeraldas verdes-azuis-suaves, tão cara no espaço da alma, seria tão efêmera no mapa 

real, que se deu meu encontro com a Bahia. 

 

Assim, nessa geografia mítica, uma grande imagem-Bahia compôs-se como lenda, 

soberana e orgulhosa, mistérios de amor à primeira não-vista. 
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 Bahia e Nordeste não eram muito separados como de resto ainda hoje não o são, 

“nordestino” e “baiano” são adjetivos que resvalam da antropologia ao xingamento, da 

geografia ao desprezo com muita facilidade nos discursos do sul do país. 

 

 A Bahia chegou primeiro nas canções de Luiz Gonzaga, “o rei do baião”, tocadas 

indefinidamente nas radiolas com cetim brocado da loja de meu pai (a quem sou 

eternamente grata), Rádio Oficina Rangel. Eu não conhecia nesse tempo nem cinema e 

nem televisão. Imaginar meu filme Nordeste-Bahia ao som dessa música, e dizer em 

conversa com a raiz dos cabelos, “um dia eu vou lá, conferir”, era uma grande diversão. 

 

 Ela chegou segundo nos livros de Jorge, o Amado. Gabriela Cravo e Canela foi o 

primeiro que li. E não parei mais de ler. A literatura brasileira e a universal tiveram então 

esse gosto de coisa nova, proibida e boa, transgressão já quase querendo adolescer. Devo 

isso para sempre a Jorge, o amado. 

 

Vim ver de fato a Bahia em 1966. Era a época da primeira Bienal, em Salvador, e 

eu já estudava na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Voltei à Bahia para 

ficar em 1970. Desse encontro, de uma geografia mítica com a geografia real, e por 

contínua e apaixonada escolha, surge o tecido inseparável da minha vida e da minha obra. 
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Gênese do Processo Criativo 

 

 

 

Essas lembranças que vivem pela imagem, na virtude de 

imagem, tornam-se, em certas horas de nossa vida, a origem e a 

matéria de um devaneio bastante complexo. Quando esse devaneio 

da lembrança se torna o germe de uma obra poética, o complexo de 

memória e imaginação se adensa, há ações múltiplas e recíprocas 

que enganam a sinceridade do poeta. 
3     

   
       Bachelard 

 

 

  

Para descrever o processo criativo e para promovê-lo, preciso apaziguar os 

personagens internos, organizando os seus diálogos. Os dois mais claramente construídos e 

visíveis, “o que faz” e “o que olha”, são plurais. Representam conjuntos de iniciativas e 

pulsões, contraditórias na maior parte do tempo. Representam também a pretendida 

unidade, imposta pelo desejo e pela necessidade de tornar a obra mais visível, em seus 

meandros de “vir a ser”, seus processos subjacentes de construção e urdidura interna, ao 

mesmo tempo em que a realizo.  

 

 CasaTempo pode ser descrito como um percurso e um ensaio, um exercício de 

recepção feito pelo artista, de sua própria obra, descrevendo as etapas daquilo que pode ser 

configurado como “método”, referenciado em outros autores e artistas como “afirmação de 

afinidades”, mas não como modelo. É, em verdade, o próprio processo criativo quem 

“convida” e “autoriza” os seus acompanhantes. É a obra que delimita o campo de 

visibilidade da pesquisa. 
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 Escolho, então, me situar num ponto de vista do artista, para o qual compreender, 

tornar visível e comunicável a sua poética e o processo construtivo da mesma, constitui o 

“método”. A cada criador corresponde uma demanda interna, e como conseqüência, a cada 

criador, e a cada processo criativo, correspondem “métodos” diferenciados. Considero que 

o artista é um pesquisador nato, mas no âmbito acadêmico, além da capacidade de 

expressar a obra, o artista precisa sentir-se estimulado a discorrer sobre os seus próprios 

“métodos” e “experimentar” seu pensamento. A realização da obra artística deverá então 

fazer parte construtiva do corpo da pesquisa e não apenas ser considerada como um anexo 

ou apêndice a ela. 

 

 Para alguns processos criativos, e aí eu incluo o meu, um contextualizar, do ponto 

de vista histórico, aproxima-se rapidamente do vestir de uma camisa de força, da qual 

insistentemente fujo, porque me paralisa. Considero que o enfoque histórico crítico é 

importante e próprio para o trabalho dos críticos e dos historiadores. Escolhi falar de 

“tangências” e “transparências”, nos “encontros” com alguns autores e artistas que me 

inspiram. Pelo tipo de interiorização da experiência sensível, e pelas idéias de observação e 

interpretação da experiência estética e cultural, esses autores e artistas se aproximam da 

minha expressão poética, revelada como crenças e pensamentos, nas opções do percurso. 

De dentro para fora da obra, ocupando prioritariamente o lugar do único sujeito que tem a 

possibilidade de fazê-lo, por ser o autor, é desta ótica que escolhi realizar este trabalho. É 

lógico que este enfoque não exclui nem limita as outras formas de leitura, nem se 

contrapõe a elas. Sem discutir ou explicar, procedi mais no sentido de compreender como a 

poética se dá, e fui incluindo essa leitura, também, na matéria geradora da nova obra. Com 

esse propósito, tentei dispor o “tempo” e a “casa” do melhor modo que consigo, para que 

as melhores condições fossem criadas visando o aperfeiçoamento de uma difícil “disciplina 

intuitiva”. 

 

 No meu processo criativo, memória e imaginação estão sempre fundidas e 

configuram uma espécie de “jardim” de onde as formas afloram. As formas não são 

trazidas no momento da observação imediata do mundo. Nunca me interessei, além do 

necessário, pelas aulas com modelo vivo, nas Escolas de Belas Artes que freqüentei. Os 

meus modelos “realmente vivos” são os que a memória fundiu à imaginação, 
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transfigurados e guardados em camadas de emoções, como filme ou cena, nas coxias do 

“teatro interior”, com seu roteiro de alusões e sensações. Os eventos da vida real, 

associados a uma espécie de “momento mítico” ou, os eventos imaginados, e depois 

confirmados e/ou superados pelo real, como explicito na Geografia Encantada ao início 

desta parte, foram os que permaneceram para a anima em seu alento criativo. Anima nesse 

sentido que Bachelard define em sua fenomenologia:  

 

De um modo geral - como tentarei sugeri-lo ao leitor benevolente - o 

sonho (rêve) é masculino e o devaneio (rêverie), feminino. Por 

conseguinte, ao nos servirmos da divisão da psique em animus e anima, 

tal como essa divisão foi estabelecida pela psicologia das profundezas, 

mostraremos que o devaneio é, tanto no homem como na mulher, uma 

manifestação da anima. 
4
  

 

 Mesmo não coincidindo na língua portuguesa a modificação no gênero que ocorre 

na língua francesa, e da qual a sua interpretação tão bem se utiliza, o sentido de 

“interioridade”, de “princípio feminino”, permanece no “devaneio”.  

 

A diferenciação para Bachelard entre “sonho” e “devaneio” configura também no 

“devaneio” a presença do sujeito: “é precisamente pela fenomenologia que a distinção 

entre o sonho e o devaneio pode ser esclarecida, porque a intervenção possível da 

consciência no devaneio traz um sinal decisivo.” 5 

 

 Recorro, para a realização da obra de arte, a esses “eventos-adventos” como 

grandes imagens em seu “arquivo” interiorizado, organizado pela experiência sensível, que 

funde a memória e a imaginação. Essas são as fontes principais do meu “devaneio”.  Quero 

identificar na malha afetiva e cognitiva as inteligências e as emoções das várias imagens e 

suas constelações, e as suas dominantes em cada ciclo. É como se me especializasse nessa 

busca, a ela recorro sempre que me interessa, e ela se torna o ponto motivador e 

deflagrador do “método”. 

 

  O processo criativo que é objeto do presente estudo pode ser descrito em linhas 

bem gerais em três campos distintos. O primeiro inclui um fazer intuitivo que, 
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aparentemente disperso, recorre aos vários materiais e formas correspondentes a demandas 

internas diferenciadas. Ou seja, riscar é uma demanda de limite; manchar é uma demanda 

de dissolução; escrever é uma demanda de circunscrever; amassar é uma demanda de 

contacto ou regressão; encenar é uma demanda de jogar com o vivo.  

 

O segundo campo, embora se superponha e transpareça ao primeiro, nunca o 

antecede. Neste segundo campo se opera uma série de leituras encadeadas, uma leitura em 

fluxos. O trabalho realizado no Mestrado em Artes, na Escola de Belas Artes da UFBA 6 , 

representou o esforço mais objetivo e abrangente deste segundo campo, no qual até então 

eu operava em pequenas porções. Dele, emerge também a compreensão do atual processo 

criativo que, sem o trabalho que o antecedeu, não teria sido possível realizar. 

 

 O terceiro campo é composto pelas indicações que esta leitura feita pelo artista da 

sua própria obra pode oferecer para a continuidade da mesma, gerando novas obras. Por 

causa disso o processo criativo passa a ser conduzido por uma longa peregrinação de 

leituras sobre leituras, amalgamadas e buriladas no próprio ato do fazer. Como no dizer de 

Pareyson em sua teoria da fomatividade “o fazer se inventa no próprio ato” e “a 

interpretação é um processo ininterrupto e um esforço constante de penetração, em que os 

graus de compreensão são infinitos, e nem se pode dizer quando é que termina um 

processo.” 7 

 

 Para essa meditação mergulhante, o material arcaico engloba, indistintamente, o 

conteúdo da memória pessoal e o da memória coletiva. Ele foi sinalizado pela descrição da 

geografia encantada, ou ainda permanece nas coxias do teatro interior, de onde esse 

material arcaico se atualiza ao fazer a forma nova aflorar. A circularidade desse caminho é 

a da espiral com seu movimento em permanente expansão interna e externa. A 

continuidade da obra se faz como o crescimento das árvores que depende da evolução nas 

profundezas da raiz. Faz-se ainda como trabalho de garimpeiro, fazendo este também parte 

do rio lamacento, sendo a peneira para batear e, além disso, o ourives, o lapidador e o 

joalheiro. 
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Leitura de Temas e Imagens 

 

 

   

  De todo modo, a psicocrítica se quer parcial, ela não 

pretende substituir outras disciplinas críticas, mas juntar-se a elas. 
8 
 

Mauron 

 

 

Do ponto de vista estético ela se inscreve numa visão de 

conjunto, fazendo depender a criação de três fatores principais: 

fantasia imaginativa inconsciente, conteúdos da consciência e uma 

linguagem melhor harmonizada. A obra de arte aparece, nesta 

perspectiva, como um ser de linguagem, objeto de comunhão entre 

o eu e o não eu, compensando a solidão pessoal. 
9
    

     Mauron 

 

 

  

Foram escolhidos para compor o corpus delimitador e gerador deste trabalho 

dezesseis poemas em forma de versos livres e sessenta e três desenhos em preto e branco, 

em técnica de bico de pena e aguadas de nanquim, com formato original padrão de 36 X 26 

cm sobre papel. 

 

 A afinidade mais aparente, a recorrência da expressão do corpo imaginário, foi, no 

primeiro momento, a descoberta e o critério aglutinador para a constelação que se formou 

em fevereiro de 2001. 

 



24 

 

 Os poemas e os desenhos, embora executados no mesmo período, entre o final de 

1998 e o início de 2001, o foram sem a preocupação de ligação, destino ou interlocução. 

Em verdade, compreendo só agora que a fluidez dos desenhos e escrever poesia 

funcionaram para mim como uma espécie de desvio, de quintal, de liberdade avulsa, a que 

eu fui me permitindo, ao tempo em que estava cursando as disciplinas no Doutorado em 

Artes Cênicas na Escola de Teatro da UFBA, com um projeto voltado para o estudo da 

Performance. Enquanto os executava, não sabia ao certo o que fazer com eles, mas fui 

intuindo, devagar, que ali havia uma unidade criativa, uma força a ser mais adiante 

compreendida, um fluxo de leituras que não deveria ser fragmentado em unidades isoladas 

e por isso, já de início, desisti de assiná-los. 

 

 Meu projeto no Doutorado passou por diversas modificações, crises, marchas e 

demarchas, como todo percurso de pesquisa longo. Defrontei-me com questões estéticas e 

filosóficas que estão ainda direta ou indiretamente implicadas no processo criativo da obra 

atual. Mas, em janeiro de 2001, mais uma vez me debrucei sobre os poemas e os desenhos 

realizados recentemente. Este debruçar-se da minha parte é sempre acompanhado de dois 

sujeitos: “o que faz” e “o que olha”. O primeiro conduz e realiza o reencontro com a 

criação. O segundo revisita as sensações do ter ou não sentido, do localizado e do 

deslocado e sempre indaga: que destino dar a essas novas “criaturas”? Sentido e destino 

vão se confundindo neste fluxo, até que surpreendi uma leitura possível deste universo 

agora constelado como único. Tomei a decisão de assumir mais uma vez o desvio e de 

trazer, para o centro da pesquisa da tese de doutoramento, esta constelação como um 

corpus gerador, matéria prima da criação. 

 

  As pessoas que conhecem os diversos ciclos do meu processo anterior, cuja 

culminância foi o projeto Circumnavigare (livro, exposição, vídeo-instalação, 

performance e dissertação de mestrado) na certa poderão reconhecer aqui algumas 

recorrências. Com uma outra abordagem e com outros significantes, tento investigar 

questões, que no fundo são as mesmas, sempre relacionadas a processos de criação.  

 

Se, num primeiro momento, as características temáticas mais evidentes indicavam o 

que selecionar, num segundo momento, já com a delimitação de textos e desenhos, e 

inspirada pelo método da psicocrítica de Charles Mauron, fui observando os temas e as 
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imagens mais recorrentes nos textos em camadas mais complexas e articulando essa leitura 

com os desenhos.  

 

 A psicocrítica inaugura um método que aplica à produção literária o papel 

semelhante ao método da livre associação da psicanálise. Vejamos como o próprio Mauron 

define o seu método: 

 

A psicocrítica é um método de análise literária. Ela mesma empírica em 

suas operações propõe-se a revelar e a estudar nos textos as relações que 

provavelmente não foram pensadas e desejadas de modo consciente pelo 

autor. A personalidade inconsciente deste último aí é portanto 

considerada, mas somente como fonte de uma criação literária.
10

 

 

 Ele afirma que nos dois casos, na psicanálise e na psicocrítica, o que vem a ser 

colocado “em surdina” é a voz do consciente e o que se vem a perceber é a voz 

inconsciente. Trata as repetições como caráter obsedante e reconhece a parcialidade do 

método, que se soma a outras disciplinas críticas. Resume o seu método em quatro 

operações assim divididas: 

 

 1ª - Superposição dos textos de um mesmo autor fazendo aparecer as redes ou 

grupamentos de imagens obsedantes e provavelmente involuntárias. 

 

 2ª - Descoberta das repetições e grupamentos, das estruturas reveladas pela 

primeira operação. Nesta segunda operação afirma que as figuras desenham rapidamente as 

situações dramáticas e que todos os graus de observação entre associação de idéias e 

fantasia imaginativa podem ser considerados. Esta operação combina a análise dos temas 

variados com a dos sonhos e suas metamorfoses e afirma ainda que ela conduz 

rapidamente a imagem de um mito pessoal. 

 

 3ª - O mito pessoal e suas transformações são interpretados como expressão da 

personalidade inconsciente e de sua evolução. 
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 4ª - Os resultados assim adquiridos pelo estudo da obra são controlados por 

comparação com a vida do escritor. Afirma que a aplicação do método não restrito a um 

autor, mas a um gênero, determinará a emergência de elementos comuns a vastos grupos 

humanos e que aí as figuras míticas, se tornarão arquétipos no sentido que Jung dá a este 

termo e que a realidade coletiva tomará o lugar da realidade individual. 11 

 

Como referência para o atual trabalho, a partir dos poemas, e com a associação aos 

desenhos logo em seguida, foram consideradas apenas a primeira e a segunda operações, 

porque o objetivo prioritário da pesquisa, embora o olhar crítico não se ausente, foi gerar 

matéria para as novas obras até se criar o projeto do Espetáculo-Exposição a partir dessas 

leituras. 

 

Foram identificados então como eixos temáticos dominantes no conjunto: A 

Criação, A Casa, O Tempo, A Morte e O Amor. Para essa identificação, foram 

produzidas várias fichas. As mais significativas encontram-se ao final desta parte, em 

Como ler as fichas, com as indicações para as leituras correspondentes. 

 

O tema da Criação insere-se num campo largo e cada vez mais complexo, é psico-

bio-físico; estuda-se neste campo, também, os vários tipos de inteligência e o pensamento 

humano como percepção, sensação e intuição, e como origem da própria consciência. 

Talvez seja neste campo que mais se tangenciam arte, ciência, filosofia e religião. 

Impossível tocá-lo sem pensar nas questões das origens, do tempo, da vida e da morte. 

Origem de nós mesmos e origem do universo. No seu belo livro A Dança do Universo o 

físico Marcelo Gleiser fala do mesmo “fascínio” e da “veneração” de que são acometidos 

diferentes artistas e cientistas implicados em processos de criação, e descreve este processo 

como “um vínculo de autodescoberta que se manifesta ao tentarmos capturar a nossa 

essência e lugar no Universo.” 12 Tratando ainda do mesmo tema e usando a citação de um 

outro físico (Sheldon Glashow) registra ainda: “...talvez possamos, ao entender a ciência, 

encarar mais facilmente nossa própria mortalidade e a da nossa espécie e planeta.” 13 

Podemos incluir tranqüilamente nesta idéia, além da ciência, a arte, a filosofia e a religião. 

O tema da Criação é, portanto, um tema de totalidade, de autodescoberta e de expansão da 

nossa experiência nos limites do mundo. 

 



27 

 

 Colado ao tema do Tempo, o tema da Casa perpassa todo o conjunto de poemas e 

por isso lhes dá título. É através das fusões e alusões, de partes ou totalidades da casa-

corpo como “abrigo”, em sua extensão mais próxima ou mais longínqua, que o sujeito-ator 

da CasaTempo constrói e abriga em suas imagens todo um percurso de sensações, 

circulando do quintal ao mundo, do interior de si mesmo ao interior do conjunto dos seres 

vivos.  

 

Este sujeito do corpo imaginário aproxima-se também da essência do trabalho do 

ator que para estar no palco, precisa percorrer a sua casa-corpo, inventando como obra os 

seus modos de ser um outro, e “escrevendo” a sua forma viva no tempo-espaço da cena. 

  

 O Tempo, ameaçando a casa-corpo, é senhor absoluto, é sempre feto, está sempre 

nascendo. Para enfrentá-lo como ilimitado, o sujeito-ator recorre a uma múltipla 

transmigração, em sucessivas imagens, que vão fixando trajetórias, espécie de forma-

tempo, forma-andarilha, que vai dando sentido a toda experiência do corpo, que é sempre 

imaginária. 

 

 O tema da Morte é considerado numa acepção genérica e associado ao medo, que 

é, em última instância, o medo do aniquilamento, em ameaças tanto físicas como 

psicológicas. Refere-se à morte definitiva como também às mortes sucessivas, morte das 

identidades ao longo da existência. 

 

 O tema do Amor é considerado numa relação semelhante à relação com o tema do 

Tempo, no sentido de que o sujeito é “acometido”, “sofre”, não tem governo e nem 

escolha sobre o sentimento amoroso. É pela imaginação, indissociável do sentimento do 

amor, que o sujeito vive a experiência corpórea, “real”, da “visita” do amor. É no tema do 

Amor que o corpo do sujeito experimenta outras densidades, outros estados de ser, “como 

água”, ou “como ar”. O corpo biológico é vivido como um “escafandro” e o corpo 

imaginário supera e ultrapassa o corpo real. Há também referência ao amor coletivo através 

da arte. Este amor é também um “ente” que quer “visitar” o sujeito, mas depende da “casa-

obra”, na qual o sujeito é ativo, arquiteto e construtor.  
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 São esses cinco temas dominantes: A Criação, A Casa, O Tempo, A Morte e O 

Amor que perpassam toda a constelação de poemas-desenhos. 

 

 Gênesis revela a origem do conjunto. Frente ao Tempo o sujeito é passivo. A 

totalidade, o self, contempla e abarca forças que o sujeito não pode controlar pela 

consciência. Há uma espécie de numen ao qual o sujeito se curva sem escolha. A obra 

nasce do trabalho de dar “forma e sentido, casa e tempo” a essa “presença irrefutável”. A 

obra nasce também como resposta à ameaça de um “naufrágio”. A repercussão dessa 

imagem também aparece nos desenhos como recorrência e alusão constantes a uma espécie 

de terra submersa. 

 

Corpus apresenta a síntese do conjunto desses poemas-desenhos e, nas suas 

imagens a tentativa de delimitação do ilimitado, nos significantes, nas transmigrações, 

movimento e sensações do corpo vivo, verdadeiramente a primeira e única casa para toda 

experiência de corpo, que é sempre imaginário. 

 

Corpo-cela é “memória incandescente” que cola mais uma vez o real ao imaginário 

como indissociáveis, “como ficção maldita”. É a “cela-neon” que aprisiona o sujeito 

também às experiências negativas. Ele precisa ter paciência, não há o que fazer, não há 

controle sobre esta fabulação-sensação, sobre esta “ficção maldita”, enquanto função 

psíquica espontânea. É nos domínios da arte que um controle parcial pode ser exercido na 

formulação e expressão da obra. 

 

Em Corpo-cavalo a pele da memória indelével é uma roupa tecida de vitórias e 

fracassos. Desejar ser cavalo é desejar suprimir a consciência, eliminando também a 

fragilidade e a memória humanas. Frente à memória o sujeito é passivo-ativo. 

 

Em Corpo-balão, o amor é um furacão que se abate sobre o sujeito em câmera 

lenta. O sujeito é passivo frente à chegada do amor. No jogo com essa força sem escolha, 

para não se dissolver, a saída é a aceitação do “sólido em gasoso”, mudança de estado que 

reconduz o sujeito ao centro de si mesmo como “corpo-balão”, “miolo da flor dos ventos”. 

Para jogar com as forças vivas do próprio Tempo, como acaso e necessidade, é ao 

imaginário também que o sujeito recorre. 
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Corpo-aquário traduz a imagem da “casa submersa” para que peixe e passarinho 

se encontrem, mesmo que numa “varandinha”. No corpo-aquário o amor é vivido como 

superação e aceitação das diferenças e limitações do encontro, sem deixar de ser grandioso. 

 

Em Corpo-peixe o corpo imaginário ultrapassa e supera o corpo real. É através do 

corpo físico “carne e osso” que o corpo imaginário vive. Novamente a imagem da casa 

submersa, do naufrágio como ameaça, o mar está dentro e fora da casa-corpo. O corpo-

peixe é a saída do sujeito para sobreviver, enquanto o corpo de carne e osso é vivido como 

um “escafandro”. 

 

O Corpo-duplo revisita a memória da rua e do quintal da infância. A terra natal é 

servida numa bandeja escondida de tempo, num banquete invisível, onde o sujeito sempre 

volta e quando volta se duplica. “Bandeja num banquete” é a imagem com que o sujeito 

acessa o tempo da memória da infância. “Bandeja num banquete” para “se fartar” quando 

quiser. 

 

Corpo-jardim traz a idéia do autoconhecimento, do cultivar implicado na imagem 

do jardim. Na multiplicidade da experiência centrada no corpo como mediador, há uma 

religiosidade sem religião, presença e manifestação do numen, do sagrado no corpo. 

 

 No Corpo-tempo o tempo é sempre feto, está sempre nascendo. Para o sujeito faz-

se o corte da foice. Imagem e memória para sempre fundidas é que constroem o templo 

para uma meditação medida sobre o próprio tempo. Frente ao Tempo o sujeito é passivo e 

novamente está em confronto com o numen, religiosidade sem religião, nesta construção de 

corpo-tempo os alvéolos se bordam por si mesmos num desenho-fruta sem o controle do 

sujeito. A reverência dentro deste templo-tempo é apenas dançar. 

 

 Em Corpo-ausência, a identidade é identificada com o endereço. O lugar é a 

identidade, vivida como mortes sucessivas. Ao longo do tempo, essas mortes são o corpo-

ausente. E o sujeito se sobressalta ao ter que confessar, ele mesmo, a sua própria ausência. 

 

 Corpo-cidade revela a casa coletiva. A casa aqui se estende além do corpo do 

sujeito, é a cidade, e uma espécie de amor novo, mais amplo. É o corpo do labor, da obra, 
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que lentamente se constrói. Funde-se à cidade, a cidadã, como devaneio de diálogo. O 

amor verdadeiro seria a conversa da obra com o mundo, sonho de poder permanecer 

dialogando, ao pé de um fogo, mesmo depois que o sujeito desaparece. 

 

 No Corpo-andarilho o sujeito processa no presente a fusão alma-corpo e os 

tempos passados, pretéritos e futuros. O corpo do sonhador se torna o próprio sonho. 

Retorna a imagem da morte sinalizada nos poemas Corpo-jardim e Corpo-ausência, e 

cria-se a rede invisível, duplo objeto que embala o sonho de extensão e amplidão e de 

descanso. Tão nordestina, a rede é também aqui a segunda alma, a segunda realidade, a que 

se estende além do corpo, a grande rede inesgotável da vida e da cultura que prenuncia e 

contém a morte como dissolução e bruma, quando não há necessidade de mais nenhum 

disfarce.   

 

Se no Corpo-andarilho há a fusão alma-corpo e a rede inesgotável amplia a 

extensão do corpo do caminhante, no Corpo-morto a fusão é da morte e da vida, num 

estado lento e letárgico, espécie de consciência gelatinosa, não humana, mas de conjunto 

de ser vivo, pensamento de fóssil, vivo de uma forma completa e estranha na boca do 

tempo com sua saliva corrosiva. Aqui o tempo se dilata para além da fronteira do tempo 

humano. 

 

Corpo-catedral reconduz o sujeito a seu destino, ativo no devaneio como um 

arquiteto construtor. O corpo do sonho é a catedral, labor diário, que abriga e obriga a 

meditação da própria condição do animal humano que assim resiste. 

 

Corpo-oração revela a sensação da oferenda do tempo como alento e respiração de 

um animal enorme que o sonha. É o corpo do outro no amor que reconduz o sujeito ao 

tempo mais vivo e mais cotidiano; meditação e oração na ação é passar a mão no mistério 

que é o corpo do ente amado, tão perto e tão intransponível. 

 

 Essas camadas de leituras sucessivas, reveladas na estrutura da constelação de 

poemas-desenhos, vão inspirar todas as ações criativas posteriores, cujo objetivo 

culminante será a realização do Espetáculo-Exposição; mas pela potência criativa 

revelada na pesquisa, e pelo vínculo indissociável entre poemas-desenhos, a composição 
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de um projeto de livro foi o que imediatamente nasceu como a primeira expressão desse 

trabalho de leituras. 

 

 Dos ciclos anteriores de criação veio o movimento espiralado, que se repetiu ao 

longo de muitas fases, continua presente no momento atual e, representa bem essa 

meditação mergulhante, ao mesmo tempo relacionada com o centro e com a expansão, 

pensamento de origem e atualização da obra. 

 

 Poderá ser observada então, mais adiante - em Corpus Trajeto, Concepção para 

Livro (ver L1, pg. 114) - no desenho escolhido para a capa, uma fusão da espiral com o 

jogo da amarelinha. Essa mesma fusão aparece no desenho número seis (ver pg. 60). O 

desenho do jogo da amarelinha, recorrência que persiste em várias fases, evoca, para o 

olhar da criança no adulto, a cartografia do quintal, e, para o olhar do adulto, também, a 

planta da catedral cristã. No risco do brinquedo, a própria localização inferno-céu é parte 

constitutiva deste jogo infantil de pular casas. Mas é a idéia de retorno espiralado, 

permitindo uma superação da dualidade na fusão e expansão da forma, que inspirou a 

continuidade da pesquisa como obra. Também se observa o movimento de “desconstruir”, 

“perfurar”, “expandir” espaços quando no desenho ou na pintura a estrutura deste jogo 

aparece, pois sempre com profundidade visual é representada em multiplicidade de planos, 

criados pelo tratamento de valores e cores, inclinação de linhas, ou mesmo pintando de 

negro certas partes, como se aí, por estes “buracos negros”, se abrissem saídas do jogo 

desconstruindo sua dualidade inferno-céu.  
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Os Poemas  

 

 

 

Meu coração tem catedrais imensas, 

Templos de priscas e longínquas datas 

Onde um nume de amor, em serenatas, 

Canta a aleluia virginal das crenças. 
14

 

      Augusto dos Anjos 

 

 

  

Segue-se nesta parte a apresentação dos dezesseis poemas considerados na 

pesquisa. Esse conjunto é o que foi ao início delimitado, e encontra-se na seqüência 

ordenada pelos primeiros fichamentos. Essa seqüência foi mantida para a leitura de temas e 

imagens, quando se articularam poemas e desenhos. Foi mantida também como referência 

para todos os projetos artísticos decorrentes do estudo. 
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1 - GÊNESIS 

 

 

Todos vêm do mesmo lugar, poemas, desenhos. 

Quando chegam, eu os saúdo e curvo-me perante a irrefutável presença. 

 Meu trabalho é dar forma, sentido, casa e tempo para que se mostrem, 

Nem sempre na sua inteireza. 

Nunca sei se é bom ou ruim. 

Suponho uma unidade invisível 

 Que percebo e construo devagar 

 Como urdidura que me desvela às vezes  

Coisas que eu não queria saber. 

 Por isso falo em várias formas de língua, 

Estratégia talvez para burlar a mim mesma, 

Também como se precisasse de muitos outros eus  

Para a minha existência ordinária continuar valendo. 

É um trabalho que não tem escolha. 

 Através dele me salvo e me consolo. 

Se será visto, lido, aceito pelos outros é algo muito desejável,  

Mas incógnito. Antes, bem antes, preciso sobreviver tratável. 

Transitável, fazer meus trajetos de mundo. 

Quando escapo do naufrágio diário 

 Posso até pensar em outras hipóteses de vida  

Para o que faço e para mim mesma. 
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2 - CORPUS 

 

 

Corpo 

Jardim-aquário 

Cela-cavalo 

Cidade-ausência 

Peixe-balão 

 

Corpo-tempo 

 

Duplo-morto 

 

Andarilho-corpo 

 

Catedral-oração 
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3 - CORPO-CELA 

 

 

Dois homens num carro preto 

Feitos bandidos pelos seus olhos 

Não pode controlar a imagem 

Ela jorra na taquicardia 

 

A faca do bandido no braço 

A ponta da pistola no dorso 

Na imersa solidão luzindo sempre 

Como sentiu no Morro da Paciência 

 

Paciência é de novo caminhar 

Nas redes da rua 

E da sualma junto 

Topos de onde salta nua 

Num silêncio selado de ruídos 

 

Confinada à ficção maldita 

Pele e ossos 

Agora sua 

Cela-neon 

Da incandescente memória 
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4 - CORPO-CAVALO 

 

 

 

Por que não nos fizeram os deuses nascer 

 Como os cavalos, fortes e pulando, já em pé? 

 Por que esta pele tão frágil?  

Por que este corpo tão mole que precisa  

Aprender longamente a maleabilidade de cada vértebra  

Até se por de pé? 

 

Guarda na pele 

Da memória indelével 

Essa primária roupa 

Tecida de vitórias e fracassos 

De ser um animal 

À beira do naufrágio 

 

No mar dos seus temores 

É quando sonha como no sonho 

Ser um grande cavalo e nada mais 
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5 - CORPO-BALÃO 

 

 

 

O que lhe sufoca é apenas isto 

Um furacão c-a-m-a-r-a  l-e-n-t-a 

 

Inflada 

 

Corre a botar os pés no chão 

 

Precisa fazê-los mais pesados 

Pisando terra firme veludo e aspereza 

 

Só que lhe confunde a pele de outro corpo 

E é nele só que anda 

Anda 

E ao invés de pisar 

Seus pés flutuam 

 

Precisa circunscrever o mundo novo 

Antes que este a dissolva 

Doido é o princípio do prazer 

Com seus tentáculos 

E sua corte em movimento 

 

Enamorada 

Dirige-se à torre de comando 

E quando encontra aquele que governa 

Desiste de pisar 

Ou de riscar um mapa 
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Nessa dupla geografia 

Para entender o mundo novo 

O segredo é aceitar-se sendo 

Sólido em gasoso 

 

Gravidade mutante 

Pulsação de corpo-balão 

Cartografia rosa 

Miolo da flor dos ventos 
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6 - CORPO-AQUÁRIO 

 

 

 

Às vezes ela gostaria 

Que o rapaz entrasse por inteiro 

Até nesses recônditos espaços submersos 

Que ela própria tem medo 

De visitar sozinha por exemplo 

O porão e o sótão 

 

O sótão sabe do vento e das estrelas 

Sabe do súbito raio 

Que cai no meio das traças 

Na solidão das noites de trovoada 

 

O porão sabe as entranhas e as tripas 

Sabe o charco o lodo o medo a lama 

E os utensílios inúteis 

Que não se consegue jogar fora 

Saíram do circuito da utilidade 

Saíram até da materialidade 

Mas permanecem lá inteiros 

Como lixos orbitais na poeira do tempo 

Num oceano terráqueo 

Isso é o porão 

 

Mas o rapaz não entra 

O rapaz não sabe 

O rapaz não pode 
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Só ocupa mesmo 

Uma varandinha lateral 

De onde tirando a terra da sola dos pés 

Com muito jeito deixa-se entrar 

Na pequena sala de estar 

Toda arrumada com livros 

 

Entra como se fosse beija-flor 

Que entrasse pela janela 

E a qualquer susto 

Arrepiado ou ameaçado voaria para longe 

 

Ela sabe ela olha 

Olha devagar macio 

 

Olhos de peixe amando um passarinho 

 

Um jato de brilho farol 

O olhar dela no rapaz 

 

Só isso e é tão grandioso 

Só isso e nada que ultrapasse 

A calma e o suspense 

O aconchego dessa sala bem pequena 

Num corpo-aquário 

Com a sua varandinha 
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7 - CORPO-PEIXE 

 

 

 

Barulhos estranhos na casa 

 

Difícil convencer-se 

De que não há porão nem sótão 

 À medida que o tempo passa 

O liame do controle fica mais tênue 

 

As ondas do mar 

Vão chegando cada vez mais perto 

 

Na praia risível dela mesma 

 

De manhã cedo encontra 

Despojos deste mar lavados com sal 

Na areia maldita e lisa 

 

À noite ouve o rufar de suas águas 

Embalando e enfunando 

Canções e corpos 

 

Sonha com água 

Toda noite é água 

Dormiu por uns dias enrolada 

Com a camisa que ele deixou 

 

Precisava de uma vela seu rastro 

Precisava de uma âncora seu cheiro 
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Até que o cheiro se passou para o outro lado 

 

E docemente se viu peixe 

 

Nadando o nadar 

Nadando o nada 

 

Procura sua respiração 

Encontra guelras coladas nos pulmões 

 

Estranho é que se passa 

E que não morre 

 

Sem rosto 

Encontra seu rosto de verdade 

E é sólido 

 

E ela 

Aperfeiçoa sem querer 

Um outro corpo mulher-em-peixe 

 

(Não pode lhe contar o seu segredo) 

 

Corrompida de sal 

Do mar que lhe devora 

Entra nele cada vez mais fundo 

Vestindo agora 

Um escafandro que é carne e osso 
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8 - CORPO-DUPLO 

 

 

 

Beleza estonteante era a rua 

Das carambolas doce-azedas 

Saudades em bem-me-quer-voltar 

Raízes riachos cachos 

Raiz perdida dela mesma 

Costurando sacos casacos 

Laços bordados dedos  

 

Mal-me-quer-ir 

Bem-me-quer-voltar: é duas quando volta 

E uma vai caminhando tão devagar 

Ao lado da outra 

E não há falas 

 

A terra natal tem cabelos enterrados 

Castanhos e estranhos 

 

Quer dançar na ausência dela mesma 

O soluço dessa noite em rios 

Guandu-andu-Bangu 

 

Os rios de agora são rins gelados 

Filtrando o tempo em fios grisalhos 

 

Mas são águas também 

Os fios intactos 
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Quer voltar 

Com a boca toda interna toda aberta 

Sorrindo no lume da fresta do açude 

 

Se só ela sabe 

Onde come onde bebe onde se farta  

Bordejos na bandeja escondida de tempo 

Por que quando volta é sempre duas 

Neste banquete invisível de terra natal? 
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9 - CORPO-JARDIM 

 

 

 

 

Corpo-morto 

Corpo-vivo 

Espaço-múltiplo 

 

Mediação 

 

Meditação 

   

Santuário 

 

Sem religião 
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10 - CORPO-TEMPO 

 

 

 

Alvéolos do tempo: templo 

 

Exercício fino 

Sempre feto 

Do tempo no seu cavalgar 

Sobre ela e apesar dela 

Contra e dentro 

Faz-se a foice 

 

Alvéolos do tempo: templo 

 

O bom o rarefeito o quasebom 

O estragado e o extraordinário 

Grudados e guardados todos juntos 

Como cachos-casulos 

Gavetas redondinhas 

Onde tudo se enrola 

E se borda por si mesmo 

Num desenho-fruta 

Sobre o qual 

Não se tem controle algum 

E é todo feito de alma-nervos-dedos 

 

Alvéolos do tempo: templo 

 

Condenada a prosseguir sem descanso 

Nessa religião primária 

Meditação medida 
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Apócrifa e apocalíptica 

 

Alvéolos do tempo: templo 

 

Dança quieta 

Dentro 

Reverenciando do ano novo o corpo 

O rosto e o susto 
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11 - CORPO-AUSÊNCIA 

 

 

 

Mudou-se o falecido 

Desconhecido e ausente 

 

Recusado e não procurado 

No endereço insuficiente 

Aonde não existe o número indicado 

 

Outros ocuparão o lugar 

Darão informações 

Escritas e faladas 

Reintegradas ao serviço postal 

Em dinâmica infindável 

Sobre o afável envelopamento autorizado 

Que poderá ou não 

Ser aberto ou rasgado 

 

Taquicardia 

Ela precisa confessar ao moço do correio 

“Já não sou eu 

Quem mora aqui” 
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12 - CORPO-CIDADE 

 

 

 

Outra espécie de amor 

Quer visitar-lhe 

 

Está lentamente construindo 

Escada e porta 

Por onde ele entrará soberano 

 

Por enquanto 

Só pode lhe acenar de longe 

 

Este ela sabe que será para sempre 

 

Torres acesas 

Luz fundida de tempo 

Cidadela-cidade-cidadã 

Indestrutíveis 

 

Suavemente conversará ao pé de um fogo 

 

E do outro lado 

 

O interlocutor será o mundo 
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13 - CORPO-ANDARILHO 

 

 

 

Imantado 

Como em dobras de tempos 

Múltiplos e misturados 

Já na laringe da tarde 

Que o engole 

 

Anda ainda 

 

Assim mesmo 

Pequeno 

Fútil 

Febril 

Quase feliz 

Cachorro ou criança 

 

Soa 

Sua 

 

Soa  

Sua 

 

Soa 

Sua 

 

Estrofe na cidade azulada 

Como gotas de suor na pele 
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Acordar não quer mais 

Não pode mais não deve 

E nem precisa 

Dessa história o que sabe não sabe 

E já é mais do que suficiente 

O sonhador já se tornou o próprio sonho 

 

Carrega então o que inventou 

Uma rede invisível 

Para dormir e se embalar quando quiser 

Em sonho de corpo redondo 

Como gravura-sensação 

Impressa na pele do andarilho 

 

Ele nem precisa estender já está lá 

 

Sua alma agora é corpo 

Descansa e cansa ao mesmo tempo 

Nas entranhas de uma rede inesgotável 

Que descobriu como segunda alma 

 

Assim mesmo ainda anda 

Nos seus medos líquidos e fluidos 

Desejo irrepreensível de apenas caminhar 

No agora quase noite 

 

Até que de tanto andar 

Não sinta os pés que sangram 

Cidadão habitante da segunda alma 

A rede inesgotável 

Na totalmente noite se desfaça em bruma 

E então prescinda 

De qualquer invenção como disfarce 
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14 - CORPO-MORTO 

 

 

Bem devagar 

Pensa gelatinoso e lento 

Como juntas devem pensar as ostras 

 

Ou os carrapatos 

 

Num templo de esterco 

Sua ilusão maior 

É poder estar finalmente 

Sem ilusões 

 

Lá onde o morto e a morte se confundem 

 

Gruda num fio de vida 

Que passa pelo fundo 

Do que parece morto 

 

Nesse fio é que enxerga  

A saliva dos milênios 

Corroendo casas e moluscos 

Metal e plástico 

 

Humanos leões e trilobitas 

Todos do mesmo jeito embalsamados 

 

Até se dissolver em pó maior 

Tudo quanto puder pensar maior 

Estará lá completamente vivo 

Compondo este estranho e imenso corpo-morto 
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15 - CORPO-CATEDRAL 

 

 

Respirar fundo 

Escolher os melhores silêncios 

Passar a faca no pão redondo e escuro 

Como se cortasse com saudade 

A pele de um astro 

 

Comer primeiro e longamente  

O cheiro 

Depois a massa tenra 

Cozida como terra 

 

Na ausência dos teus olhos 

(Quase quasar) 

Os olhos da TV vomitam violência  

Que azar 

 

Asilo para os olhos 

A janela lá 

 

Saliência no areal translúcido 

Devaneios de asfalto  

  

Arquiteto de sonhos desempregado 

Constrói no exíguo quarto e sala 

Diariamente a mesma catedral 

Que lhe abrigue e obrigue 

A compreender o que 

Do animal humano 

Assim resiste 
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16 - CORPO-ORAÇÃO 

 

 

Só quer agradecer 

Porque não dá pra entender 

E nem pedir explicações aos deuses 

 

Quer também usufruir 

Do tempo em sua dádiva 

Como se o tempo apenas fosse 

Alento e respiração 

De um enorme animal 

Que o sonha 

 

Uma avassaladora onda de vida 

Ondula em seu silêncio 

No exercício curvilíneo 

Dessa absurda solidão da noite 

Porque o corpo do outro 

É sólido e real 

 

É tão amado 

Tão perto mas tão intransponível 

 

Passa a mão no mistério 

Com óleo perfumado 

 

Essa é sua melhor oração 

Quase sacrílega 

 

E os passarinhos mortos ressuscitam 

Dos ninhos que fizeram no porão 



55 

 

 

 

 

 

Os Desenhos 

 

 

 

... líquidos e gases se esquecem, mas a rochas se lembram. 
15 

Alvarez 

 

 

Mas, se antes de qualquer escrita, antes de qualquer 

vontade de desenhar objetos, antes de qualquer ambição de revelar 

signos, um sonhador obedece aos sonhos íntimos de uma 

substância mágica, escuta todas as confidências da mancha, eis que 

a tinta se põe a dizer, preto no branco, seus poemas, põe-se a 

desenhar as formas do longínquo passado de seus cristais. 
16

  

Bachelard 

 

 

Para que poderiam servir a moleza, as carnes e as linfas 

que acumulam, nos invertebrados, em poucos dias, grosseiras 

couraças? O mundo mineral realiza diretamente seu trabalho, sua 

rosa das areias, seus sombrios basaltos. A tinta circula como um 

sangue negro e a pena ou o pincel ou qualquer outro instrumento 

de sortilégio segue, sonhando, a fibra, a ponta. No seio da tinta a 

pedra recomeça a germinar. 
17

 

Bachelard 
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 Nesta parte são apresentados os sessenta e três desenhos incluídos na pesquisa, em 

registros digitalizados com formatos reduzidos. Eles foram realizados em preto e branco, 

em formato original padrão de 36 x 26 cm, com tinta nanquim, em técnica de bico de pena 

e aguadas sobre papel schoellers. A ordenação numérica adotada foi fixada logo ao início e 

mantida a mesma até o final, para possibilitar o manuseio dos mesmos durante a pesquisa. 

 

 A seqüência, definida pelas primeiras leituras de conjunto, foi organizada pelo 

critério de constelar certos grupos com recorrência formal-temática predominante. 

 

 

 1
a
 constelação, nº 01 a 05 (pg. 57-59) 

 

 Caos-ordem. Célula-explosão. Macro-micro. Princípio-fim. 

 

 2
a
 constelação, nº 06 a 17 (pg.60-65) 

 

 Brinquedo: objeto e jogo. Bumba boi-nordeste. Carnaval-teatro. Dragão. Sertão-

índios-afros. Ossos. Matéria orgânica fossilizada, composta e decomposta. 

 

 3
a
 constelação, nº 18 e 19. (pg. 66) 

 

 Fósseis secos. 

 

 4
a
 constelação, nº 20 a 39. (pg. 67-76) 

 

 Fósseis revitalizados, redivivos. Terra submersa. Fusões: micro-macro, terra-água-

ar, matéria orgânica-objetos culturais. 

 

 5
a
 constelação, nº 40 a 49. (pg. 77-81) 

 

Presença da figura humana. Casal, figura feminina. Fusão da figura humana com 

objetos e animais. 
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 6
a
 constelação, nº 50 a 63. (pg. 82-88) 

 

 Fios, fileiras, molduras, camadas. Objetos e ossos. Embalagens e embrulhos. 

Matéria orgânica e matéria cultural misturadas. 

 

 Destas constelações iniciais é que a utilização dos desenhos deriva, para 

posteriormente ser explorada e relida, nos outros meios e formatos artísticos, até a 

composição do Espetáculo-Exposição final. 

 

1ª Constelação (nº 01 a 05) 

 

(01) 
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(02) 

 

 

(03) 
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(04) 

 

 

(05) 
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2ª Constelação (nº 06 a 17) 

 

(06) 

 

 

(07) 
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(08) 

 

 

(09) 
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(10) 

 

 

(11) 
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(12) 

 

 

(13) 
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(14) 

 

 

(15) 



65 

 

 

(16) 

 

 

(17) 
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3ª Constelação (nº 18 e 19) 

 

(18) 

 

 

(19) 
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4ª Constelação (nº 20 a 39) 

 

(20) 

 

 

(21) 
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(22) 

 

 

(23) 
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(24) 

 

 

(25) 



70 

 

 

(26) 

 

 

(27) 
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(28) 

 

 

(29) 
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(30) 

 

 

(31) 
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(32) 

 

 

(33) 
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(34) 

 

 

(35) 
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(36) 

 

 

(37) 
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(38) 

 

 

(39) 
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5ª Constelação (nº 40 a 49) 

 

(40) 

 

 

(41) 
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(42) 

 

 

(43) 
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(44) 

 

 

(45) 
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(46) 

 

 

(47) 
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(48) 

 

 

(49) 
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6ª Constelação (nº 50 a 63) 

 

(50) 

 

 

(51) 
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(52) 

 

 

(53) 
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(54) 

 

 

(55) 
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(56) 

 

 

(57) 
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(58) 

 

 

(59) 
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(60) 

 

 

(61) 
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(62) 

 

 

(63) 
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Como Ler as Fichas 

 

 

 

Minha vida não é essa hora abrupta em que me vês precipitado. 

Sou uma árvore ante meu cenário; 

Não sou senão uma de minhas bocas: 

 

Essa dentre tantas, que será a primeira a fechar-se. 18   

Rilke 

 

 

 

Foi feita inicialmente uma extensa rabiscação, cuja finalidade era ajudar a 

configurar, em forma de algumas estruturas, a aproximação com a leitura dos temas e das 

imagens dominantes, no universo já então ligado e delimitado, de poemas e de desenhos. 

 

As doze fichas aqui apresentadas são o resultado de uma seleção das estruturas 

iniciais mais significativas, e do levantamento final mais detalhado. Nelas, aparece também 

como as imagens vão sendo percebidas, como se cruzam e se relacionam com os temas 

dominantes no conjunto. 

 

Ficha nº 1 (pg. 92)  

 

Surge a partir das indagações iniciais que gravitam em torno da criação, do sujeito, 

do tempo e do espaço.  
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Ficha nº 2 (pg.93)     

                                                                                                                                 

Registra a associação entre poemas-desenhos. No primeiro bloco aparecem os 

dezesseis poemas com o número da página onde se encontram. No segundo bloco, 

aparecem os desenhos relacionados a cada poema. Como os desenhos não possuem títulos, 

foram identificados somente por números. Na parte superior das faixas encontra-se o 

número dos desenhos, e na parte inferior o número da página onde podem ser encontrados.  

  

Ficha nº 3 (pg.94) 

  

Representa um desdobramento da ficha nº 1 acrescentando na transparência da 

intercessão do Espaço e do Tempo o sujeito imaginário como ativo e construtor. O Espaço, 

identificado como casa-corpo é onde a ação se dá. O Amor, a Morte e o Tempo são 

percebidos como agentes da Des-construção. 

  

Ficha nº 4 (pg.95) 

  

Sintetiza as qualidades indissociáveis configuradas pelo sujeito-espaço-tempo, que 

é percebido como um sujeito que se assiste a si mesmo, “um outro”, ou “esses outros” 

corpos e eus. 

  

Fichas n
os 

5 (pg.96), 6 (pg.98), 7 (pg. 100), 8 (pg. 102) e 9 (pg. 104) 

 

De estruturas semelhantes, essas fichas estão apresentadas em duas páginas cada 

uma. Descrevem a acepção de cada tema e revelam os critérios quantitativos para o 

fichamento dos cinco temas dominantes no conjunto, a partir do que se convencionou 

chamar “aparição” (ver Prólogo). Aparição seria então a citação ou a alusão, a forma da 

imagem, a própria imagem, com que o tema varia e se repete ao longo do texto lírico. Após 

a citação de cada imagem está registrado, entre parênteses, o número de aparições 

correspondente a ela, e o “asterístico” assinala as que tiveram maior recorrência. No 

quadro final pode ser vista a localização das imagens ao longo do conjunto de poemas. 
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Ficha nº 10 (pg.106) 

 

Esta ficha contém a síntese dos cinco temas e suas aparições em todo o conjunto 

dos dezesseis poemas. A Criação, A Casa e O Tempo são os de maior recorrência em 

poemas e aparições. O “asterístico” assinala os poemas nos quais todos os cinco temas 

estão presentes. 

 

 Ficha nº 11 (pg.107) 

 

Como as imagens dos animais são parte dos desenhos e dos poemas, sendo um 

elemento forte na poética, esta ficha foi inserida para assinalar, nos poemas, os animais que 

aparecem, e em que associação temática. 

 

Ficha nº 12 (pg.108) 

 

 Nesta ficha encontra-se a ordenação dos poemas por grupos de associações 

temáticas correspondentes. 
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Ficha nº 1  

 

 

A RECEPÇÃO 
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Ficha nº 2 

 

 

ASSOCIAÇÃO POEMAS-DESENHOS 

 

 

 

 

Poemas Desenhos 

1-Gênesis  1 2 3 4 6 7 8 9 12 27 50 63 

33 57 58 58 59 60 60 61 61 63 70 82 88 

2-Corpus 4 13 16 17 28        

34 59 63 65 65 71        

3-Corpo-cela 1 3 13 17 18 19 44      

35 57 58 63 65 66 66 79      

4-Corpo-cavalo 1 4 9 10 11 13 52 60     

36 57 59 61 62 62 63 83 87     

5-Corpo-balão 22 30 31 35 38 45 49 54 55 58 59  

37 68 72 72 74 76 79 81 84 84 86 86  

6-Corpo-aquário 16 22 34 35 36 56 57      

39 65 68 74 74 75 85 85      

7-Corpo-peixe 23 35 40 43 44 47 48 49 56    

41 68 74 77 78 79 80 81 81 85    

8-Corpo-duplo 30 34 35 36 37        

43 72 74 74 75 75        

9-Corpo-jardim 12 14 15 16 17 37       

45 63 64 64 65 65 75       

10-Corpo-tempo 5 6 14 27 28 29 31 38 39    

46 59 60 64 70 71 71 72 76 76    

11-Corpo-ausência 13 16 24 41 61 62       

48 63 65 69 77 87 88       

12-Corpo-cidade 5 20 21 25 26 35 38 39 41 46   

49 59 67 67 69 70 74 76 76 77 80   

13-Corpo-andarilho 23 24 33 37 42 43 45 46 50    

50 68 69 73 75 78 78 79 80 82    

14-Corpo-morto 1 3 14 20 31 34 35 36 38 39 50 53 

52 57 58 64 67 72 74 74 75 76 76 82 83 

15-Corpo-catedral 20 26 29 31 41 51 53 57     

53 67 70 71 72 77 82 83 85     

16-Corpo-oração 14 32 33 43 46 52 63      

54 64 73 73 78 80 83 88      
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Ficha nº 3 

 

 

1º Estágio de Leituras O ESPAÇO-TEMPO: A GÊNESE DO SUJEITO 
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Ficha nº 4 

 

 

2º Estágio de Leituras O SUJEITO-ESPAÇO-TEMPO 

 

 

 

ATRAVÉS DO IMAGINÁRIO OPERA-SE A FUSÃO 

DO SUJEITO COM O ESPAÇO E O TEMPO 

 
 

SUJEITO-ESPAÇO-TEMPO 

 

É “einstanizado” 

É reversível 

É interno-externo 

É micro-macro 

Transmuda-se 

Opera em fluxos e trajetórias 

É passivo-ativo 

 

ATRAVÉS DE: 

 

ACUMULAÇÃO – SUPERPOSIÇÃO – TRANSPARÊNCIA  

AMPLIAÇÃO – REDUÇÃO – ESPELHAMENTO – SIMETRIA 

ESVAZIAMENTO – INVASÃO – DISTENSÃO – EXPLOSÃO 

DUPLICAÇÃO – “ESPIRALAMENTO” – DISSOLUÇÃO  

 

 O sujeito é quase integralmente na 3
a
 pessoa. 

 O sujeito fala de um outro. 

 O sujeito se assiste a si mesmo. 
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Ficha nº 5  

 

 

TEMA I 

 

CRIAÇÃO 

 

 

 

 

“A consciência de estar só é sempre, na penumbra, a nostalgia de ser dois.” 19 

 

Bachelard 

 

“Criar um ser que me contraponha é dentro do silêncio. Clarineta em espiral. 

Violoncelo escuro. Mas consigo ver, embora mal e mal, Ângela de pé junto a mim. 

Ei-la que se aproxima um pouco mais. Depois senta-se ao meu lado, debruça o 

rosto entre as mãos e chora por ter sido criada. Consolo-a fazendo-a entender que 

também eu tenho a vasta e informe melancolia de ter sido criado”.20                                                                                                                                                          

 

Lispector 

Acepção: 

 

O tema da Criação que está implicado no objeto deste estudo é também tema das 

obras. Revela-se ao “sujeito que olha”, no próprio texto lírico, aspectos que “o 

sujeito que faz” prioriza e atribui. O sentido que cada um vai encontrando na 

criação é percebido e cultivado, abrindo-se diálogos também entre criador e 

criatura. Nestes diálogos se configura a tentativa de exercer um controle, que é 

sempre parcial, no entendimento deste enigmático exercício da criação. O 

sujeito se constrói ao construir a obra, que também é seu abrigo, consolo e 

promessa de um novo diálogo, agora com o mundo. 
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Ficha nº 5 – continuação 

 

 

 

Imagens: 

 

A- Como revelação do processo criativo. (4) 

 

B- Como função do pensamento imaginativo. (10)* 

 

C- Como relação do sujeito artista com a sua obra. (4) 

 
D- Como construção: sujeito-obra. (4) 

 

E- Como fusão: memória-imaginação. (6) 

 

F- Como jogo de burlar a si mesma, através de muitos eus. (16)* 

 

G- Como salvação à ameaça de um naufrágio diário. (4) 

 

H- Como consolo, descanso, abrigo. (4) 

 

 

 

 Poemas Pg. Aparições  Poemas Pg. Aparições 

1 Gênesis 33 A-B-C-D-F-G-H 9 Corpo-jardim 45 F 

2 Corpus 34 F 10 Corpo-tempo 46 B-E-F 

3 Corpo-cela 35 B-E-F 11 Corpo-ausência 48 F 

4 Corpo-cavalo 36 B-E-F-G-H 12 Corpo-cidade 49 A-B-C-D-F 

5 Corpo-balão 37 B-F 13 Corpo-andarilho 50 A-B-C-D-E-F-G-H 

6 Corpo-aquário 39 B-E-F 14 Corpo-morto 52 B-F 

7 Corpo-peixe 41 F-G 15 Corpo-catedral 53 A-B-C-D-F-H 

8 Corpo-duplo 43 E-F 16 Corpo-oração 54 F 
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Ficha nº 6  

 

 

TEMA II 

 

 

CASA 

 

 

 

 

     “Assim, abordando as imagens da casa com o cuidado de não romper a 

solidariedade entre a memória e a imaginação, podemos esperar transmitir toda a 

elasticidade psicológica de uma imagem que nos comove em graus de 

profundidade insuspeitados. Pelos poemas, talvez mais que pelas lembranças 

chegamos ao fundo poético do espaço da casa”. 21  

 

                                                                                                                Bachelard 

 

 

 

Acepção: 

 

A elasticidade e a plasticidade desse tema perpassa todo o conjunto de poemas. O 

lugar, o espaço onde a ação se dá é o corpo como casa. O tema foi tomado no 

sentido mais genérico como “abrigo”, assim sendo, as imagens da casa repercutem 

como totalidade ou como fragmentos, em associações, extensões, fusões de partes 

ou cômodos. O sujeito imagina-se, ou imagina um outro, enquanto corpo, fundido à 

imagem da casa-prisão-cidade-rua-quintal-mundo-jardim-catedral. 
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Ficha nº 6 – continuação 

 

 

Imagens: 

 

A- Como abrigo para obra artística. (4)* 

 

B- Como prisão. (1) 

 

C- Como cidade, cidadela, torre. (1) 

 

D- Como casa-corpo fundida a um objeto. (3) 

 

E- Como casa-corpo fundida a um animal. (2) 

 

F- Como casa-corpo: o sótão, o porão, a sala, a varandinha. (2) 

 

G- Como casa-submersa. (2) 

 

H- Como casa-natal: o quintal, a rua, o açude. (1) 

 

I- Como casa do sagrado, da divindade: o santuário, o jardim, o templo,  

a catedral, a oração. (5)* 

 

J- Como casa-endereço. (1) 

 

L- Como casa-corpo fundida ao conjunto dos seres vivos. (1) 

 

 

 Poemas Pg. Aparições  Poemas Pg. Aparições 

1 Gênesis 33 A 9 Corpo-jardim 45 I 

2 Corpus 34 A 10 Corpo-tempo 46 I 

3 Corpo-cela 35 B 11 Corpo-ausência 48 J 

4 Corpo-cavalo 36 E 12 Corpo-cidade 49 A-C 

5 Corpo-balão 37 D 13 Corpo-andarilho 50 D 

6 Corpo-aquário 39 D-F-G 14 Corpo-morto 52 I-L 

7 Corpo-peixe 41 E-F-G 15 Corpo-catedral 53 A-I 

8 Corpo-duplo 43 H 16 Corpo-oração 54 I 
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Ficha nº 7 

 

 

TEMA III 

 

 

TEMPO 

 

 

“Lição dos mortos,  

do vento, 

dos estados de ser vivo.”  22 

Greiner 

 

“O corpo morto e sua estrada sem fim. 

Partindo em busca do tempo, sem sair do lugar.” 23 

Greiner 

 

Acepção: 

 

Senhor absoluto, o Tempo é tratado como agente. É através do corpo 

imaginário, em sucessivas trajetórias que, numa forma andarilha, o sujeito vai 

dando sentido à experiência com o tempo. Nesse confronto, como reação ao 

jogo do acaso, e como necessidade, os tempos múltiplos (passado, presente, 

futuro, pretérito, cotidiano, eternidade ou atemporal) são acessados e misturados 

no espaço comprimido e enaltecido das imagens. Como bandeja ou gavetas 

redondinhas. Como respiração de um animal. Como desenho-fruta, onde os 

alvéolos se bordam por si mesmo. Esse escorrer do tempo, essa imaterialidade 

que o vazio quer inundar com seu desenho para decifrar, inspirou a forma do 

espaço vazio que vai pontuar o trabalho artístico como um todo. Como 

transformação de “corpo-casulo” em “corpo-borboleta” na imagem temporal da 

trajetória, da asa, do vôo do sujeito, o vazio se insurge e inspira também as 

formas vazadas que aparecem na composição do objeto livro. (ver pg.112-13) 
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Ficha nº 7 – continuação 

 

 

 

Imagens: 

 

A- Como caminhada, trajetória do sujeito, em sucessivas transformações da 

casa-corpo. (7)* 

                                                                                                                                      

B- Como abrigo para a obra artística. (4) 

 

C- Como memória confinada na fusão passado-presente. (6)   
 
D- Associado a um animal. (cavalo, animal enorme) (4) 

 

E- Associado a objetos (alvéolos, gavetas, bordados, cachos, casulos, bandeja, 

comida, aquário, balão, utensílios inúteis) (5) 

 

F- Como fusão tempo-espaço e superposição de tempos. (8)* 

 

G- Como dissolução, corrosão, naufrágio, associado à morte. (5) 

 

H- Como tempo cotidiano. (6) 

 

 

 Poemas Pg. Aparições  Poemas Pg. Aparições 

1 Gênesis 33 B 9 Corpo-jardim 45 A-F 

2 Corpus 34 A-B-D-E-F 10 Corpo-tempo 46 C-D-E 

3 Corpo-cela 35 C-F 11 Corpo-ausência 48 A-G-H 

4 Corpo-cavalo 36 A-C-F-G 12 Corpo-cidade 49 B 

5 Corpo-balão 37 A-E-F 13 Corpo-andarilho 50 A-B-C-D-E-F-G-H 

6 Corpo-aquário 39 C-H 14 Corpo-morto 52 G 

7 Corpo-peixe 41 F-G-H 15 Corpo-catedral 53 H 

8 Corpo-duplo 43 A-C-E-F 16 Corpo-oração 54 D-H 
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Ficha nº 8  

 

 

TEMA IV 

 

MORTE 

 

 

“O corpo morto não tem dono. 

É apenas uma possibilidade. 

Vive aos pedaços e em degradação, 

estendido em outros corpos feito 

rocha, planta, inseto, animal.” 24 

 

Greiner 

 

“O corpo morto flui pelo esquecimento 

feito resíduo de um tempo que não volta mais. 

A sua dor é a da lucidez de ser o que já não é,  

a cada instante.” 25 

 

Greiner 

Acepção: 

 

O tema da Morte está colado ao tema do Tempo como transformação, e repercute em 

imagens que traduzem a tentativa de superação ou aceitação do medo e da 

fragilidade, nos momentos em que o sujeito se sente ameaçado. É considerado numa 

acepção de mortes sucessivas como perda das identidades ao longo da existência, e 

também como dissolução do sujeito numa segunda realidade. Há ainda alusão à morte 

como um outro estado de ser ou estar vivo, como memória coletiva já impregnada no 

sujeito, e também, por ele, a vir a ser, numa fusão biológica ao reino dos seres vivos e 

da própria matéria orgânica do mundo. 
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Ficha nº 8 - continuação 

 

 

 

Imagens: 

 

A- Como memória da ameaça da morte física e/ou psicológica. (5)* 

 

B- Como desejo de suprimir/superar a consciência da fragilidade humana. (3) 

 

C- Como perda de identidades sucessivas. (5)* 

 
D- Como dissolução numa segunda realidade. (3) 

 

E- Como fusão ao reino dos seres vivos. (1) 

 

F- Como tentativa de superação na obra de arte. (4)* 

 

G- Como evocação de pessoas já falecidas. (1) 

 

 

 

 Poemas Pg. Aparições  Poemas Pg. Aparições 

1 Gênesis 33 A-F 9 Corpo-jardim 45 C 

2 Corpus 34 C 10 Corpo-tempo 46 A-C-F 

3 Corpo-cela 35 A 11 Corpo-ausência 48 C-D 

4 Corpo-cavalo 36 A-B 12 Corpo-cidade 49 F 

5 Corpo-balão 37  13 Corpo-andarilho 50 B-D-F 

6 Corpo-aquário 39  14 Corpo-morto 52 B-D-E 

7 Corpo-peixe 41 A 15 Corpo-catedral 53  

8 Corpo-duplo 43 C-G 16 Corpo-oração 54  
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Ficha nº 9 

 

 

TEMA V 

 

 

AMOR 

 

     “Mas não é menos verdade que as grandes paixões se preparam em grandes 

devaneios. Mutilamos a realidade do amor quando a separamos de toda a sua 

irrealidade.” 26 

 

 Bachelard 

 

     “A linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro. É como se eu 

tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras.” 27 

 

Barthes 

Acepção: 

 

O tema do Amor é considerado numa relação semelhante à relação com o tema do 

Tempo, no sentido de que o sujeito é “acometido”, “sofre”, não tem governo e nem 

escolha sobre o sentimento amoroso. É pela imaginação, indissociável do sentimento 

do amor, que o sujeito vive a experiência corpórea, “real”, da “visita” do amor. É no 

tema do Amor que o corpo do sujeito experimenta outras densidades, outros estados 

de ser, “como água”, ou “como ar”. O corpo biológico é vivido como um 

“escafandro” e o corpo imaginário supera e ultrapassa o corpo real. Há também 

referência ao amor coletivo através da arte. Este amor é também um “ente” que quer 

“visitar” o sujeito, mas depende da “casa-obra”, na qual o sujeito é ativo, arquiteto e 

construtor. No último poema do conjunto, o sujeito se reconduz através do corpo do 

ente amado a um estado vivo e cotidiano de mistério. É a reverência a esse mistério 

como oração concreta: passar a mão no corpo do ente amado, que “ressuscita os 

passarinhos mortos dos ninhos que fizeram no porão”, alusão novamente ao tema da 

Casa-corpo. 
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Ficha nº 9 - continuação 

 

 

 

Imagens: 

 

A- Como um furacão. (1) 

 

B- Como “visita” a uma casa submersa. (1) 

 
C- Associado a um animal. (2)* 

 
D- Como mar que invade a casa-corpo do sujeito. (1) 

 

E- Como amor coletivo, uma promessa de “visita” à casa-obra. (1) 

 

F- Como dádiva do tempo e mistério. (1) 

 

G- Como ressurreição. (1) 

 

 

 

 Poemas Pg. Aparições  Poemas Pg. Aparições 

1 Gênesis 33  9 Corpo-jardim 45  

2 Corpus 34  10 Corpo-tempo 46  

3 Corpo-cela 35  11 Corpo-ausência 48  

4 Corpo-cavalo 36  12 Corpo-cidade 49 E 

5 Corpo-balão 37 A 13 Corpo-andarilho 50  

6 Corpo-aquário 39 B-C 14 Corpo-morto 52  

7 Corpo-peixe 41 C-D 15 Corpo-catedral 53  

8 Corpo-duplo 43  16 Corpo-oração 54 F-G 
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FICHA nº 10 

 

 

TABELA SÍNTESE  

 

Poemas 

Temas 

I-CRIAÇÃO II-CASA III-TEMPO IV-MORTE 

 

V-AMOR 

1-Gênesis      A-B-C-D-F-

G-H 

A B A-F  

 

2-Corpus  F A A-B-D-E-F C  

3-Corpo-cela  B-E-F B C-F A  

4-Corpo-cavalo  B-E-F-G-H E A-C-F-G A-B  

5-Corpo-balão  B-F D A-E-F  A 

6-Corpo-aquário B-E-F D-F-G C-H  B-C 

7-Corpo-peixe*  F-G E-F-G F-G-H A C-D 

8-Corpo-duplo  E-F H A-C-E-F C-G  

9-Corpo-jardim F I A-F C  

10-Corpo-tempo B-E-F I C-D-E A-C-F  

11-Corpo-ausência F J A-G-H C-D  

12-Corpo-cidade* A-B-C-D-F A-C B F E 

13-Corpo-andarilho A-B-C-D-E-

F-G-H 

D A-B-C-D-E-

F-G-H 

B-D-F  

14-Corpo-morto B-F I-L G B-D-E  

15-Corpo-catedral A-B-C-D-F-

H 

A-I H   

16-Corpo-oração F I D-H  F-G 

Poemas 16 16 16 12 5 

Aparições 52 23 45 22 8 
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Ficha nº 11 

 

 

IMAGENS DOS ANIMAIS 

 

 

IMAGENS DA ANIMA-LIZAÇÃO – fusão da energia da vida,  

                                   Animal isolado                         

                                   Animal – mundo 

Os animais                 Animal – tempo 

aparecem Animal – homem 

como:                                           Conjunto de uma espécie 

                                   Conjunto dos seres vivos – que liga homens, animais  

                                   e o próprio “mundus” como um ser vivo 

 

 

 Nº de Poemas Associação temática 

PEIXE 4 Tempo-Amor 

CAVALO 2 Tempo-Medo 

PÁSSARO 2 Amor 

CACHORRO 1 Tempo-Alegria 

LEÃO 1 Tempo-Morte 

TRILOBITA 1 Tempo-Morte 

OSTRA 1 Pensamento Arcaico, Gregário 

CARRAPATO 1 Pensamento Arcaico, Gregário 

TRAÇA 1 Tempo-Solidão 

MOLUSCO 1 Tempo-Morte 

 



108 

 

Ficha nº 12  

 

 

ASSOCIAÇÕES TEMÁTICAS 

 

 

Grupo A: CRIAÇÃO-CASA-TEMPO-MORTE-AMOR 

 

7- Corpo-peixe 

12- Corpo-cidade 

 

Grupo B: CRIAÇÃO-CASA-TEMPO-MORTE 

 

1- Gênesis 

2- Corpus 

3- Corpo-cela 

4- Corpo-cavalo 

8- Corpo-duplo 

9- Corpo-jardim 

10- Corpo-tempo 

11- Corpo-ausência 

13- Corpo-andarilho 

14- Corpo-morto 

 

Grupo C: CRIAÇÃO-CASA-TEMPO-AMOR 

 

5- Corpo-balão 

6- Corpo-aquário 

16- Corpo-oração 

 

Grupo D: CRIAÇÃO-CASA-TEMPO 

 

15- Corpo-catedral 
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Esse conjunto de “fichas” contem o registro da identificação, quantificação e 

articulação dos temas e das imagens no universo de poemas-desenhos. Ele constituiu-se 

numa síntese geradora. Estas “fichas” foram utilizadas como um embrião inspirador nos 

procedimentos para a concepção dos produtos artísticos, incluindo ao final o Espetáculo-

Exposição. A compreensão “caleidoscópica” que o fichamento oferece revelou uma 

potência criativa que poderá ser explorada de muitas maneiras. Na próxima parte, Corpus-

Trajeto, apresentarei a utilização destes resultados em algumas concepções de criação. 
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A partir da delimitação de poemas e de desenhos, a leitura de Temas e de Imagens 

revelou uma multiplicidade de idéias para realização de obras artísticas que ainda poderão 

ser exploradas muito além dos limites desta tese. Estas idéias, oriundas não só da revelação 

das constelações temáticas, como também do corpo teórico que lhes multiplicou o sentido, 

poderão ser realimentadas em seus diversos trajetos pelo trabalho de arquivo minucioso e 

de ordenação que a pesquisa exigiu até aqui. Considerando no atual momento o objetivo 

prioritário a preparação do Espetáculo-Exposição, em CorpusTrajeto, é apresentada uma 

seleção da concepção de quatro formatos  provenientes do movimento dessas leituras, 

como uma parte de seus trajetos e que estão diretamente implicados como Espetáculo-

Exposição. São elas: 1- Concepção para livro; 2- Concepção para Espetáculo-

Exposição; 3- Concepção de Vídeo para a Cena; 4- Concepção Espacial para 

Espetáculo-Exposição.   

 

Concepção para Livro 

 

 

O projeto de livro, que não estava programado nos objetivos iniciais, impôs-se pela 

potência criativa revelada no material pesquisado e foi tornando-se cada vez mais 

irresistível a tarefa de concretizá-lo. O sentido construído na produção das fichas números 

um, dois, três e quatro foi a referência principal para a concepção do livro.    

 

Várias formas e formatos foram imaginados e investigados. Nessa investigação, 

tanto era importante manter o sentido temático implicado na configuração visual, como 

tornar o objeto graficamente viável. Após várias consultas técnicas e orçamentárias a 

artistas gráficos e a empresas locais e nacionais, chegou-se finalmente ao resultado que ora 

se apresenta.  
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Após bater em muitas portas, sinalizo aqui a importância para mim do encontro 

com Enéas Guerra e Valéria Pergentino, os proprietários da Editora Solisluna, que se 

tornaram parceiros e responsáveis pela criação do projeto gráfico do livro, pois abriram sua 

casa e seu tempo para acolher-me, com ternura e competência, entendendo tão bem a 

minha proposta. 

 

Considero a característica espaço-temporal dessa forma-livro, com suas seqüências, 

espelhamentos, simetrias, vazios, silêncios e transparências, uma tradução eficaz do 

sentido de CasaTempo. Essa forma-tempo permite também o engajamento de uma 

potencialidade de leituras que jamais eu obteria, expondo os desenhos e os poemas 

isoladamente. Esta leitura de fluxos fica presente e é autônoma neste objeto-livro.  Sua 

configuração espaço-temporal assume para mim a de uma “escultura”. Como explicito no 

poema Gênesis, nunca sei se é bom ou ruim, mas creio que aí, na simplicidade da pena 

escrita e desenhada, me aproximo do melhor de mim e exponho uma faceta de 

competência única.  

 

O registro da concepção do livro – para o qual foram feitas três “bonecas” – estudos 

em maquetes tridimensionais – apresenta-se aqui numa amostragem, incluindo onze 

fotografias da terceira “boneca” e uma seqüência de trinta e nove páginas, em formato 

reduzido. Dão idéia da composição geral ainda com textos simulados em algumas partes, 

pois foram produzidos após a confecção da maquete final, mas estão articulados e 

programados ao espaço cheio e vazado das imagens. O original para edição terá 23 x 28 

cm com a seguinte estrutura: 

 

Apresentação I, feita por uma crítica convidada: Matilde Matos (ver Anexo1 pg. 195) 

Apresentação II, feita por um artista plástico convidado: Urian Agria de Souza: (ver 

Anexo 2 pg. 197) 

Geografia Encantada 

Corpus Gerador 

Sumário 

Poemas e Desenhos 

Dados Biográficos    
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O livro se encontra editado e totalmente pronto para ser publicado. Aguardando 

viabilidade financeira de apoios ou por inscrição em editais. Contêm os seguintes dados 

técnicos: 

 

Impressão: 2 x 2 cores 

Número de páginas: 104 (8 páginas por folha de 66 x 96cm) 

Papel couché mate 170gs 

Acabamento: faca 25 x 16cm 

16 páginas com corte e vinco em couché mate 230gs 

Costura de linha 

Capa dura revestida em couché  4 x 0 cores  

Com laminação fosca e aplicação de verniz U.V. 

Guardas em papel color plus, terra fogo, 180gs 2 x 0 cores 

 

A configuração que emerge da capa fundindo a espiral e o jogo da amarelinha e que 

se transforma de “casulo” em “borboleta”, será usada em outros momentos do trabalho. No 

interior do livro ela aparecerá como forma vazada ou como limite num jogo de criar 

“janelas” e “molduras”. A mesma “faca”, com sua possibilidade de espaço negativo e 

positivo, interno e externo, fará parte da composição de catálogos, programas ou convites 

dos eventos relacionados a qualquer situação em que se apresentem os produtos resultantes 

desta pesquisa (ver convite defesa pg. 199). Seguem-se as ilustrações referentes ao projeto 

gráfico do livro em maquete. 
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(L1) 

 

(L2) 



115 

 

  

  

  

  

(L3) 
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  (L4) 
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  (L5) 
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 (L6) 
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 (L7) 
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 (L8) 
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Concepção para Espetáculo-Exposição 

 

 

 

A recorrência maior de Temas e de Imagens – como se pode observar na ficha 

número dez (pg.106) – define o título do trabalho como um todo.  O Espetáculo-

Exposição representa uma culminância desta pesquisa; será, portanto, considerado nele 

todo o universo estudado no conjunto de poemas-desenhos e os instrumentos de leitura em 

que se constituíram as doze fichas.  

 

Fundindo o espaço da “exposição” como “cenário” para a encenação, a concepção 

do espetáculo surgirá da experimentação de uma partitura construída com um “estribilho” e 

mais sete “estrofes”, para a composição do texto cênico em todos os seus aspectos e 

elementos. Nesta partitura de imagens o poema Corpus, que faz referências a uma síntese 

de imagens no conjunto de poemas, é que entrará como um “estribilho”; musicado, poderá 

deslocar-se e repetir-se em qualquer momento da encenação - ver partitura musical na pg. 124. 

 

No formato da encenação as associações temáticas - ver ficha número doze, pg.108 

- é que inspiram as seqüências dos poemas para as experimentações. Se, no formato do 

livro, mais intimista, a ordenação dos poemas remete a uma “interiorização” ao final com o 

poema Corpo-Oração, na encenação, o final do Espetáculo-Exposição remeterá, porém, 

ao “diálogo com o mundo” através dos poemas Corpo-Andarilho e Corpo-Cidade. 

 

Além desta partitura de encenação que se encontra ao final desta parte, a concepção 

inclui dois tipos de ações: as contínuas e as seqüenciadas. As ações contínuas se repetirão 

indefinidamente, mas num espaço definido, ao longo do Espetáculo-Exposição. Estarão já 

instaladas antes do público entrar. São as “ações-escultura”. 

 

Propostas de “ações-escultura”: 
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1
a
.  Dois atuantes jogam “cama de gato”. - jogo popular feito de cordão trocado 

entre quatro mãos de dois participantes, numa estrutura de ação circular que após variadas 

formas indefinidamente retorna à forma inicial.  

2
a
.  Um atuante faz “castelos de areia” em uma bacia de borracha de pneu. 

3
a
. Um atuante tece a própria roupa que veste feita de arame fino encapado de 

branco. Estará sempre inacabada. 

4
a
.  Um ou dois atuantes rasgam jornal em pedacinhos. 

 

Nas ações contínuas os atuantes poderão se revezar ao longo do Espetáculo-

Exposição, mas as ações permanecerão sempre as mesmas. Elas serão em tempo real e 

restritas a um espaço programado, sem deslocamentos. Na planta baixa e na maquete estas 

localizações aparecem claramente definidas. 

 

As ações seqüenciadas serão investigadas em laboratórios de criação cênica com a 

participação de mais seis atores convidados. Estarão diretamente relacionadas com a 

partitura de poemas. Os objetos e materiais usados em cena estarão sempre presentes no 

espaço que é “exposição” e “cenário” ao mesmo tempo. 

 

No começo do Espetáculo-Exposição as ações contínuas e mais um narrador 

estarão devidamente instalados no espaço. Formam as “ações-escultura” e esperam o 

público em cena. É o narrador que começa a contar a história do trabalho em tom de bate-

papo, conversa. Desse tom é feita uma transição para o poema Gênesis e transcorrem as 

ações seqüenciadas, deixando as “ações-escultura” em transparência. Essas seqüências e 

superposições (inspiradas nas fichas número três e número quatro, pg. 92-93) serão 

compostas e definidas a partir de experimentações a serem realizadas com os seis atores 

convidados. 

 

Para finalizar o Espetáculo-Exposição um personagem arcaico que sintetiza 

Nordeste Bahia, fusão de boi-dragão-serpente, será composto por módulos-objetos em cena 

usados durante o espetáculo. Localizados em pontos diferentes do cenário e da exposição, 

ao serem juntados, farão emergir em cena, montado por estes mesmos módulos e 

“animado” pelos atores o Grande Animal (ver fig. M16 e M17 pg. 149). Sua inclusão e 

construção estão inspiradas nos indícios dos desenhos da constelação número dois e 
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número seis (ver desenhos das pg. 60 a 65 e 82 a 88). É através dele que o público será 

levado para o espaço exterior num cortejo com cantos e danças. É este personagem que 

fará a cor vibrante aparecer em cena, onde, até então, tudo estará pintado em tons de preto, 

branco, cinzas e prateado. 

 

Partitura de Imagens 

 

“ESTRIBILHO” 

  Com deslocamentos e repetições 

2 – Corpus 

(musicado) 

 

1. ABERTURA 1 – Gênesis 

3 – Corpo-Cela 

4 – Corpo-Cavalo 

2. TRANSMUTAÇÕES 

    Visita do Amor 

5 – Corpo-Balão 

6 – Corpo-Aquário 

7 – Corpo-Peixe 

3. DUPLICAÇÃO 

    Criança no adulto  

    Acesso à memória da infância 

8 – Corpo-Duplo 

4. MEDIAÇÃO 

    Meditação 

9 – Corpo-Jardim 

          10 – Corpo-Tempo 

          11 – Corpo-Ausência 

5. AMPLIAÇÃO 

    Corpo-Mundo 

          14 – Corpo-Morto 

          15 – Corpo-Catedral 

6. RETORNO A SI  

    Transição 

    Tempo cotidiano 

          16 – Corpo-Oração 

7. DIÁLOGO COM O MUNDO 

    Casa-obra 

          13 – Corpo-Andarilho 

          12 – Corpo-Cidade 

  (P1) 
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Partitura Musical do Poema Corpus 

  

 

 

(P2) 

 

 

             A partir de trechos dos poemas que serão interpretados como canto, outras partes 

do espetáculo já foram por mim musicadas. Até o presente momento apenas este 

“estribilho” foi gentilmente transcrito com a colaboração do músico Luciano Bahia, que 

aceitou também ser o preparador vocal-musical quando da realização do espetáculo. 
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Concepção de Vídeo para Cena 

 

 

O vídeo vai “desenhar” e “esculpir” o espaço e transformá-lo virtualmente com a 

projeção. Por causa disso, todo o espaço, figurinos e objetos serão confeccionados 

predominantemente em nuances de branco, em cinzas, preto ou prata, com a inclusão de 

painéis com transparência, visando o diálogo com as imagens em movimento. 

 

A mesma partitura usada na encenação servirá de base para o roteiro do vídeo. A 

ficha nº 2 que associa poemas-desenhos, e que serviu de referência para a concepção do 

livro, será usada aqui como referência também para as filmagens, indicando as 

possibilidades de utilização dos desenhos.   

 

As gravações serão feitas em duas matrizes. Na primeira será gravado um ator 

falando, cantando, interpretando o texto lírico na mesma ordem da partitura de imagens 

usada para a encenação. O foco será apenas o rosto, com subdivisões, detalhando partes do 

mesmo rosto. O áudio desta matriz será a voz do ator. Será filmada em preto e branco. 

 

Ao final desta matriz será incluído o registro de uma seqüência de máscaras 

construídas sobre o rosto deste mesmo ator através de pintura e maquiagem. Esta seqüência 

será colorida e vai ser usada ao final do Espetáculo-Exposição, coincidindo com a 

aparição do Grande Animal (“boi-serpente-dragão”) e fundida com uma projeção de fotos 

coloridas. Essas fotos em fusões e transparências sucessivas continuarão sendo projetados 

ao cessar a projeção do vídeo em cena. 

 

Na segunda matriz será gravada a exploração criativa dos desenhos que já se 

encontram digitalizados. A filmagem acompanhará o roteiro da ficha nº 2 (pg. 93), 

podendo incluir também as imagens que já foram compostas para o livro. 
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Na edição final será feita uma fusão com superposições e transparências desses dois 

universos em formas assim discriminadas: 

 

Preto e Branco: 

Só desenhos 

Desenhos e rosto sem voz 

Desenhos e rosto com voz 

Colorido: 

Rosto colorido por máscaras pintadas 

Rosto colorido por máscaras com desenhos 

 

Fundindo essas matrizes na edição final, além da voz do ator, será incluída uma 

sonorização com música e ruídos. Essa edição, prevista para durar entre dez a quinze 

minutos, será repetida em fitas de 60’ para as projeções conectadas com a encenação ou a 

exposição. 

 

Acompanhando a característica do conjunto inicial dos desenhos, a maior parte da 

gravação em vídeo será em preto e branco. Apenas ao final quando surge a cor na 

encenação trazida pelo Grande Animal é que também aparece a cor no vídeo, através das 

sucessivas máscaras pintadas sobre o rosto do ator. 

 

Conjugada com a projeção do vídeo, que ora se concentra em uma tela específica, 

ora se projeta em planos diferentes da sala sobre grandes extensões do espaço, serão 

utilizadas fotos em cor no momento final do trabalho. Essas fotos serão compostas por uma 

seleção de registros já existentes de trabalhos meus anteriores, nos quais a cor é bastante 

presente e a temática se constela com a ressurreição mítica do sonho, o Grande Animal, e 

com a casa-obra. 
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Concepção Espacial para Espetáculo-Exposição 

 

 

O Espaço para este trabalho poderá estar integrado em um único lugar (como por 

exemplo, o Teatro Vila Velha, com o Cabaré do Vila, ou o espaço do Teatro Gregório de 

Matos) ou estar dividido em vários ambientes (como no Instituto Cultural Brasil-

Alemanha, juntando-se o teatro, o foyer e as galerias). A preferência para torná-lo viável 

será escolher salas que disponham ou permitam uso de equipamentos para projeção de 

vídeo, projeção de fotos e iluminação adequada para exposição e cena. 

 

Assim como a viabilidade técnica da concepção do livro foi perseguida e alcançada, 

a viabilidade técnica do espaço será buscada na disponibilidade do mesmo e na 

flexibilidade dos elementos que comporão o Espetáculo-Exposição. O tempo de duração 

do evento deverá incluir as possibilidades de funcionamento também como Espetáculo e 

Exposição. 

 

As idéias e projetos aqui apresentados foram pensados em função da planta do 

teatro e galerias do Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA), mas poderão facilmente ser 

adaptados a outros locais. As projeções, (fotos e vídeo) usadas em cena, ajudarão, 

conforme o necessário, a ampliar ou reduzir o contexto espacial na “pintura” da cena e da 

exposição. 

 

Indicando o percurso da concepção espacial apresenta-se nesta parte, inicialmente, 

o registro de uma seleção de esboços feita sobre o extenso número executado ao longo da 

pesquisa. Os cadernos de esboços foram importantes instrumentos metodológicos, 

acompanharam a pesquisa de campo para anotar e redefinir idéias, até se eleger aquelas 

que finalmente se juntam na concepção do espaço para o Espetáculo-Exposição.  
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Registra-se, em seguida, a planta baixa correspondente a cada um dos quatro 

espaços temáticos, executadas em escala de 1:50, com indicações das suas especificidades. 

Acompanham cada planta baixa, fotografias das maquetes correspondentes, que foram 

realizadas em madeira, papelão, tecido e outros materiais, em escala de 1:10. As maquetes 

configuram a concepção dos espaços temáticos, a saber: 1- Gênesis; 2- Corpo-Cavalo; 3- 

Corpo-Tempo; 4- Corpo-Cidade. Também foi realizada em maquete a concepção visual 

do personagem Grande Animal fusão de “boi-serpente-dragão”, suas partes, objetos de 

cena e de exposição, com significados diferentes quando isoladas, aparecem distribuídas 

em locais indicados nas plantas, e, ao final, essas mesmas partes se juntam numa 

composição completa do animal. Este personagem, quando montado coletivamente, precisa 

de quatro atores manipulando a cabeça, e, para o corpo, entre doze a quinze atores-

animadores. Em maquete também foram estudadas as concepções para figurino masculino 

e feminino. 

 

 

Maquetes, Esboços e Planta Baixa da Concepção Espacial 

 

 

 

                                                                                                                                        (M1) 
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 (E1) 
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(E2) 

(E3) 

(E4) 
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(E5) 

(E6) 
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(E7) 

(E8) 

 (E9) 
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(E10) 

(E11) 

(E12) 
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Descrição e Funcionalidade dos Espaços Temáticos 

 

 

Os quatro espaços temáticos foram concebidos e dimensionados para acolher o 

Espetáculo-Exposição dentro das dependências de um único lugar, no caso, como já foi 

dito antes, as referências aqui apresentadas para maquetes e plantas foram tomadas das 

dimensões e características dos espaços do ICBA. A funcionalidade dos mesmos será 

descrita em cada parte. A imagem recortada do desenho no 01 (pg. 57), em forma 

aproximada de uma oval, se repetirá várias vezes pendurada nos quatro ambientes. 

 

 

Nº 1 Espaço Gênesis  

 

Indicação: Teatro (ver planta baixa PB1 pg. 138 e fotos maquete M2-M7, pg. 139-

141) 

Este espaço não ficará aberto à visitação como exposição - conforme a proposta 

feita para os outros três - será visitado em diálogo com o público presente e a partir dos 

atores em cada sessão do espetáculo.  

 

Denominado de Gênesis, em sua parte central contem uma pequena elevação-

rebaixamento programada em módulos de praticáveis de madeira com alturas em rampa 

entre zero a 10 cm, esta estrutura “em gola” estará coberta por uma capa específica, um 

tapete impermeável pintado em linóleo, permitindo o uso de um fino espelho d´água no 

centro. A mesa de centro, com pintura do jogo da amarelinha no tampo (mesma 

configuração da capa e faca do livro) e pequena escada lateral esculpida em metal, será 

também usada como praticável. O espaço permite circulação em voltas tanto de atores 

quanto de público. Os painéis transparentes servirão de suporte para projeções. Compõe 

ainda este espaço uma bicicleta pintada de branco, usada em cena e depois pendurada no 

alto; três cadeiras, sendo duas em tamanho comum e uma de tamanho infantil; mais três 

módulos do Grande Animal (ver M16, M17 pg. 149), que só será montado ao final, 

levando o público para fora do teatro.  
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Nº 2 Espaço Corpo-Cavalo  

 

Indicação: Galeria do Foyer (ver PB2 pg. 142; M8, M9 pg. 143) 

 

Compõe-se sobre tapete pintado em linóleo em forma de elipse, uma grande bacia de 

pneu com areia, outra menor com água situada dentro desta bacia maior. Com estes objetos se 

processa uma “ação-escultura”, fazer castelos de areia, realizada em paralelo ao espetáculo, 

iniciando-se antes da abertura do teatro, seu tempo é o tempo real da ação, e o atuante, que 

permanecerá dentro da bacia maior com areia, continuará até o apagar das luzes da exposição. 

Neste espaço ficará em exposição a cabeça do Grande Animal, apenas retirada quando o 

Grande Animal se monta no tempo de uso do espetáculo, voltando a ser colocado aí, 

permanecendo como parte da exposição até a encenação seguinte. Há ainda um painel-

moldura vazado, mais dois painéis recortados que compõem a visibilidade e o trânsito por este 

espaço temático. 

 

 

Nº 3 Espaço Corpo-Tempo  

 

Indicação: Galeria 1 (ver PB3 pg. 145; M12, M13 pg. 146) 

 

Foi concebido para abrigar duas ações-escultura em lados opostos, com a exposição de 

quatro módulos restantes do Grande Animal ao centro.  

 

O Grande Animal (ver M16, M17 pg. 149), composto no total por cabeça mais sete 

módulos, como já foi explicitado, três módulos serão usados como objetos de cena e estarão 

sempre dentro do teatro. A cabeça, usada na encenação e também na exposição, ficará situada 

no Espaço 2 Corpo-Cavalo, na galeria do foyer. Um tecido colorido que liga todas as partes 

do corpo só será mostrado na hora em que o animal entrar em cena.  

 

Neste Espaço 3 Corpo-Tempo, alem dos módulos restantes do animal estarem 

expostos, haverá uma “ação-escultura” que consistirá no tecer a própria roupa, um vestido 

sempre inacabado feito de um arame fino, encapado de branco, longuíssimo, que estará 

continuamente sendo feito-refeito-desfeito ao longo dos dias da exposição. O vestido ficará 
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pendurado no espaço e o atuante disporá de carretéis destes fios, também pendurados, e 

desenvolverá sua roupa, vestido e desvestido nela, ao sair, ela continuará exposta, pendurada 

no espaço por elásticos brancos, a ser retomada no dia seguinte.  

 

A outra “ação-escultura” localizada em lado oposto nesta mesma galeria estará 

composta por dois atuantes que jogam indefinidamente com um fio branco o jogo de “cama 

de gato”. Estarão sentados frente a frente sobre dois cubos estampados colocados sobre um 

tapete de linóleo oval. 

 

Painéis recortados e transparentes e elementos pendurados desenham também 

visibilidade e circulação nesta galeria. 

 

 

Nº 4 Espaço Corpo-Cidade  

 

Indicação: Galeria 2 (ver PB4 pg. 147;  M14, M15 pg. 148;  M18 pg. 150) 

 

A concepção deste espaço se configura como se oito páginas ampliadas e em 

branco, aquelas com a faca vazada e em simetria, se abrissem num convite para o leitor-

espectador inventar seu próprio texto-imagem.  

 

Composto de quatro painéis realizados em chapas de ferro, sendo dois pintados em 

branco fosco, com a forma vazada e simétrica ao meio e montados perpendicularmente 

formando uma cruz e outros dois menores pintados de preto. Colocados sobre um tapete de 

linóleo fosco, ou forro similar, estes painéis funcionarão frente e verso, como suporte para 

receber recortes em multiplicidades de composições, imagens e textos impressos, plotagem 

sobre suporte durável, lavável e imantado. Quatro bacias de borracha de pneu colocadas 

sobre quatro cubos conterão todos os versos da composição do livro cortados e 

embaralhados, mais fragmentos figurativos e abstratos recortados do universo dos 

desenhos. Este material impresso em suporte rígido, lavável e imantado servirá de estímulo 

para que o público possa manusear, escolhendo e compondo seu desenho ou poema como 

quiser, modificando sempre o sentido em novas composições.  
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Foi pensado para alocar-se na galeria menor, com apenas uma entrada, o que 

viabilizará o funcionamento com o controle do número de participantes, no máximo vinte a 

cada vez. A idéia é poder ter monitores para conduzir e estimular o jogo de participação.  

 

Outra idéia aqui associada, tendo a possibilidade de ser montado numa galeria 

maior, ou dispor de outra sala, é realizar uma breve arte-oficina com placas imantadas do 

mesmo material, mas em branco, e canetas para desenho ou escrita. Os formatos poderão 

ser tiras ou sugestões de variados perfis já utilizados, para serem preenchidos com palavras 

ou imagens e também entrarem na composição das páginas, misturadas com o material 

impresso recortado e derivado do livro. O registro em foto e vídeo desta experiência 

poderá gerar nova idéia do tornar-público gerando outra forma de publicação pela 

participação. Por isso aqui o espaço Corpo-Cidade.  

 

Considero que os três espaços temáticos derivados deste mesmo fluxo CasaTempo 

possuem autonomia para adaptações e funcionamento separado do espetáculo, mas em 

Corpo-Cidade, articulado à futura publicação do livro, esta autonomia é mais acentuada, 

podendo inclusive abrir-se como modalidade de arte-oficina visual-literária.  
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Nº 1 Espaço Gênesis 

Indicação: Teatro         

 

                                                                                                                                                               (PB1) 
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(M2) 

 

 

(M3) 



140 

 

 

(M4) 

 

 

(M5)
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(M6) 

 

 

(M7) 
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Nº 2 Espaço Corpo-Cavalo 

Indicação: Galeria do Foyer 

 

                                                                                                                                                               (PB2) 
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(M8) 

 

 

(M9) 
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(M10) 

 

 

(M11) 
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Nº 3 Espaço Corpo-Tempo      

Indicação: Galeria 1 

 

                                                                                                                                                              (PB3) 



146 

 

 

(M12) 

 

 

(M13) 
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Nº 4 Espaço Corpo-Cidade 

Indicação: Galeria 2 

 

                                                                                                                                                             (PB4) 
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(M14) 

 

 

(M15) 
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  (M16) 

 

 

(M17) 
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(M18) 

 

 

(M19) 
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(M20) 
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(M21) 
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Visibilidades 

 

 

 

Foi difícil definir a forma do trabalho que se constitui objeto desta tese. Já o 

pensei de muitas maneiras. Talvez a mais adequada seja identificá-lo como uma reflexão 

sobre um percurso, um “ensaio”, em todas as acepções que a palavra pode incluir, 

abrangendo as nuances das várias formas e formatos que materializei. O ensaio não quer 

dizer ausência de rigor, pelo contrário, somam-se nele exaustivas tentativas de se 

configurar às vezes o inconfigurável. O rigor do ensaio está na sua matéria mole. 

Maleabilidade para a direção da busca poder incluir o que encontrar de mais significativo 

nas tentativas e nas bordas, nas surpresas e encontros do caminho. Para saber o que incluir, 

trabalho em territórios fronteiriços, buscando uma suposta unidade que se constrói como 

utopia. 

 

Ensaio também é uma palavra aconchegante que habita a intimidade do espetáculo 

nas artes cênicas. Gosto dela especialmente por causa dessa memória. Em muitas 

encenações das quais participei, como atuante ou como espectadora, nos ensaios se situava 

para mim a melhor parte e não no produto acabado. Estou buscando “nos ensaios” um 

sentido de permanência. Em cada ciclo do meu processo criativo uma sensação de 

inconcluso e incompleto dirige a demanda para outro ciclo. É a incerteza que me faz 

produzir a exatidão. Exatidão, do mesmo modo que unidade, se configura como utopia. 

Calvino fala sobre ela em suas Seis Propostas para o Próximo Milênio: 

    

De um lado, a redução dos acontecimentos contingentes a esquemas 

abstratos que permitissem o cálculo e a demonstração dos teoremas, do 

outro, o esforço das palavras para dar conta, com a maior precisão 

possível, do aspecto sensível das coisas. 3 
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A palavra associa o traço visível à coisa invisível, à coisa ausente, à coisa 

desejada ou temida, como uma frágil passarela improvisada sobre o 

abismo. 4 

 

Mas para aproximar idéias principais que acompanham as escolhas do percurso, 

recorro, para abertura do Corpus Pensamento, ao conceito de “visibilidade”5, tomando-o 

inicialmente do mesmo texto de Calvino já citado, até desenvolvê-lo como visibilidade 

própria. Os meus “ensaios” em todos os momentos da prática, escrita, falada ou desenhada, 

ou em qualquer outra forma, traduzem um certo tipo de visibilidade que tentarei descrever, 

dentro da qual, como forças ou princípios que governam os ciclos, um amálgama de jogo, 

imagem e memória tecem a forma da criação como arte e como pensamento. 

 

De que “visibilidade” trata Calvino? Que “visibilidade” é essa eleita por ele como 

merecedora de cultivo e permanência? 

 

Partindo de uma citação de Dante na Divina Comédia, Calvino inicialmente 

separa dois tipos de processos imaginativos: “o que parte da palavra para chegar à imagem 

visiva” e “o que parte da imagem visiva para chegar à expressão verbal” 
6
 . Situa 

historicamente essa “alta imaginação” diferenciando-a daquela corpórea que opera no caos 

dos sonhos noturnos. Dante, de acordo com o pensamento de sua época, recebia esta 

“imaginação” inspirada por Deus. No trecho escolhido, Calvino busca situar na Divina 

Comédia a parte visual da sua fantasia que precede ou acompanha a imaginação verbal. 

 

Nessa recorrência histórica Calvino cita também o trabalho de Jean Starobinski  O 

Império do Imaginário 
7
. Neste trabalho dois caminhos principais apontam o estudo da 

imaginação, um como “comunicação com a alma do mundo”, idéia originária do 

neoplatonismo e da magia renascentista, retomada pelo Romantismo e pelo Surrealismo; 

outro, que contrasta com o primeiro, da “imaginação como instrumento do saber”. No 

trabalho de Starobinski é reconhecida na primeira idéia a aproximação com a teoria dos 

arquétipos de Jung e na segunda idéia o método da Psicanálise Freudiana. Sem excluir, ou 

colocar em confronto nenhuma dessas referências históricas, dissolvendo hierarquias, ao se 

perguntar em que categoria se reconhece, Calvino se reconhece em ambas e ainda em 
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outras mais que enuncia. O que o seu ensaio enaltece em última instância é o valor, mais 

do que estético, o valor humano, ético, de se “pensar por imagens”, é este pensar que 

merece um estatuto e uma pedagogia de permanência, e que a arte e a literatura podem 

exercitar. De importância decisiva tanto na visualização quanto na verbalização do 

pensamento, estão para Calvino, 1º: a observação diante do mundo real; 2º: a 

transfiguração fantasmática e onírica; 3
o
: o mundo figurativo transmitido pela cultura em 

seus vários níveis; 4
o
: um processo de abstração, condensação e interiorização da 

experiência sensível 
8
 . Se não, vejamos como o seu próprio texto se pronuncia 

perguntando e respondendo, incluindo a presença da memória para revelar a sua própria 

pedagogia com as imagens: 

 

Em suma, meu processo procura unificar a geração espontânea das 

imagens e a intencionalidade do pensamento discursivo 9 .   (...) 

 

A mente do poeta, bem como o espírito do cientista em certos momentos 

decisivos, funcionam segundo um processo de associações de imagens 

que é o sistema mais rápido de coordenar e escolher entre as formas 

infinitas do possível e do impossível 10 .  (...)  

 

São as próprias imagens que desenvolvem suas potencialidades 

implícitas, o conto que trazem dentro de si. Em torno de cada imagem 

escondem-se outras, forma-se um campo de analogias, simetrias e 

contraposições. Na organização desse material, que não é apenas visivo 

mas igualmente conceitual, chega o momento em que intervém minha 

intenção de ordenar e dar um sentido... 11  (...) 

 

A fantasia é uma espécie de máquina eletrônica que leva em conta todas 

as combinações possíveis e escolhe as que obedecem a um fim, ou que 

simplesmente são as mais interessantes, agradáveis ou divertidas 12 . (...) 

 

Pois bem, creio ser indispensável a toda forma de conhecimento atingir 

esse golfo da multiplicidade potencial 13 . (...) 

 

Se incluí a visibilidade em minha lista de valores a preservar foi para 

advertir que estamos correndo o perigo de perder uma faculdade humana 



157 

 

fundamental: a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de 

fazer brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos 

negros sobre uma página branca, de pensar por imagens 14 . (...) 

 

No princípio de “visibilidade” incluído nas propostas de Calvino fica, portanto, 

bem claro que a “imagem” a ser cultivada é aquela considerada como produto direto da 

imaginação, é o que a imaginação realiza em primeira instância como expressão de uma 

percepção, como faculdade única e não como imagem-reprodução. 

 

 No meu processo criativo, como já disse anteriormente, ao surpreender a leitura 

constelada dos poemas e dos desenhos, ficou difícil, a partir daí, estabelecer 

hierarquicamente o que deve vir primeiro ou é mais importante. A unidade que articula o 

conjunto, o material direto para o poeta e o desenhista que é a IMAGEM, ou seja, aquilo 

que a imaginação produz para falar dos temas que me interessam, vêm do mesmo lugar. Há 

uma correspondência e uma reversibilidade entre a imagem visiva, desenhada e escrita, e é 

essa reversibilidade que vai como jogo ser explorada. Esse material intuitivo, amalgamado 

de memória pessoal e memória coletiva é também “pensado” num momento quase 

imediato. Essa forma de ordenação e pensamento deu origem ao primeiro objeto estético 

que foi o livro e a todos os outros decorrentes desta pesquisa. Ao fundir a espiral e o jogo 

de amarelinha que são dois formatos de jogos infantis de “pular casas”, desenho usado na 

capa do livro, delimito também “um topos”, uma cartografia para a obra que se concentra e 

se expande, que torna reversível o valor da figura e do fundo com o retorno e a expansão, a 

dualidade e a multiplicidade. O jogo é, portanto, recorrência de tema e de imagem nos 

desenhos, nos poemas, e no processo de construção e fruição da obra nova. 
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JogoCriação 

  

 

 

Quando, no entanto, irrompe o jato de um componente emocional, 

surge uma torrente libidinal de interesse e novas constelações e novos 

conteúdos psíquicos são postos em movimento. 
15

  

Neumann 

 

Quando falamos de jogo, não devemos forçosamente atribuir uma 

conotação gaiata, feita de felicidade. Esse jogo, tal como tentamos 

descrevê-lo, remete, às vezes, à agrura do destino, é, com freqüência, um 

riso de escárnio, lembrando igualmente a desordem barroca que esconde, 

em sua louca exuberância, uma nostalgia irreprimível.
  16

 

Mafessoli 

 

Outra noção básica que inspira o trabalho, embora o ponto de vista prioritário seja 

o do artista, conseqüência natural da prática de quem fala, é a de que, no cerne do estudo 

da criação, arte e ciência cada vez mais se encontram enquanto processos, mesmo 

divergindo no que se refere a finalidades. Sinalizo como uma situação exemplar deste 

pensamento o livro A Dança do Universo do físico brasileiro Marcelo Gleiser 
17

. Esse é um 

livro que vai aproximar hipóteses das origens do universo, traduzindo o pensamento da 

física contemporânea para o leitor comum. Ele é bastante sintomático do que está 

ocorrendo hoje nas fronteiras do conhecimento e desse jogo entre ciência e arte. Na capa, 

no título e no primeiro capítulo a ênfase de visibilidade é dada ao discurso do imaginário. 

No título a palavra dança, o universo dança. Na capa um céu de uma paisagem de Van 

Gogh. No primeiro capítulo uma síntese da ordenação de mitos de criação de várias 

origens como formulações antecipadoras do estudo desse grande e insolúvel mistério. O 

campo que reúne Cosmogonia e Cosmologia vai sendo tratado passo a passo e talvez seja 

esse um dos campos da ciência aonde mais se tangenciam arte, filosofia e religião. 
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Mas é nos domínios do próprio jogo, que é uma função da vida e que não é 

passível de uma definição satisfatória em termos lógicos, biológicos ou estéticos, que o 

homem se cria, sendo o jogo anterior à própria cultura. Um componente de irracionalidade, 

de ilogicidade ou de gratuidade faz com que, por mais que se traduza em noções, o jogo 

escape pela sua natureza e pelo seu complexo significado. É o que nos descreve no seu 

belíssimo Homo Ludens, Johan Huizinga 18 que teve o mérito inaugural na originalidade 

das suas idéias sobre o jogo. Em 1933, reitor da Universidade de Leyde, ele define como 

tema do seu solene discurso “Os Limites do Jogo e do Sério na Cultura”, tema que um 

pouco mais tarde, em 1938, é aprofundado por ele na publicação do livro que até hoje 

continua sendo referência para o estudo do jogo. 

 

Segundo este autor, em sua evolução, o jogo se processa dentro de certos limites 

temporais e espaciais, segundo uma determinada ordem e um dado número de regras 

livremente aceitas e fora da esfera da necessidade ou da utilidade material. O ambiente em 

que o jogo se desenvolve, porém, é de arrebatamento e entusiasmo, e torna-se sagrado ou 

festivo de acordo com a circunstância. No jogo a ação é acompanhada por um sentimento 

de exaltação e tensão, e seguida por um estado de alegria e distensão. O jogo é também, 

segundo ele, uma atividade que se contrapõe ao cotidiano 19 .  

 

Uma segunda referência sobre o jogo tomada como inspiração para este trabalho 

foi encontrada em Roger Caillois, especificamente no seu livro Les jeux et les hommes 20. 

Mesmo reconhecendo a importância e o pioneirismo do trabalho de Huizinga, Caillois 

aponta nele lacunas e equívocos e propõe uma estrutura nova, mais abrangente e complexa 

para a definição e o estudo do jogo, considerando: 1
o
, as características fundamentais 

(atividade livre, separada, incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia); 2
o
, as tendências 

propulsoras (paidia – livre improvisação, ludus – habilidade e regras) e 3
o
, as atitudes que 

comandam os jogos (agôn – competição, alea – sorte, mimicry – simulação, ilinx - 

vertigem). 

 

Caillois reconhece que Huizinga analisa as características fundamentais do jogo e 

demonstra o seu papel no desenvolvimento da civilização. Também enfatiza que ele 

descobre o jogo em lugares onde ninguém antes havia reconhecido a sua presença ou 
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influência, relacionando o seu estudo às principais manifestações da cultura tanto nas artes, 

como na filosofia, como na poesia e nas instituições jurídicas. Mas Huizinga negligencia 

aspectos importantes na descrição e classificação do jogo como se os fatos se encaixassem 

por si mesmos e respondessem às mesmas necessidades, traduzindo sempre uma igual 

atitude psicológica em todos os tipos de jogos. Neste sentido, resume Caillois, sua obra não 

trata de um estudo dos jogos, mas de uma pesquisa sobre a fertilidade do espírito do jogo 

no que se refere à cultura e do espírito que preside um certo tipo de jogos: os jogos de 

competição regulamentada.  

 

A mais contundente crítica ao trabalho de Huizinga, entre outras, feita por 

Caillois, é justamente ele ter deixado de lado, pelos seus pressupostos na definição inicial 

de jogo, os jogos de azar, tais como os cassinos, as roletas, as corridas de cavalo, as 

loterias, que são os jogos que envolvem a sorte e o dinheiro, e que estão fora do sagrado e 

do festivo. Esses tipos de jogos não encontram lugar na classificação de Huizinga. 

 

Ao definir o que é essencial no jogo, independentemente da sua variedade de 

formas, Caillois o define então como uma atividade com as seguintes características 

formais e fundamentais: 1
a 

– livre – na qual o jogador não poderia ser obrigado sem que o 

jogo perdesse, no mesmo instante, sua natureza de divertimento atraente e alegre. 2
a
 – 

separada – circunscrita dentro de limites de espaço e de tempo precisos e fixados 

antecipadamente. 3
a
 – incerta – na qual o desenrolar não pudesse ser determinado, o 

resultado final não pudesse ser adquirido antes e, na qual, uma certa liberdade de agir, 

devido à necessidade de improvisar, é obrigatoriamente deixada por conta do jogador. 4
a
 – 

improdutiva – que não cria bens, nem riquezas, nem qualquer elemento novo, e que, 

apenas com o deslocamento das propriedades presentes no círculo de jogadores, nos 

remete a uma situação idêntica à do início da partida. 5
a
 – regulamentada – submissa a 

convenções que suspendem as leis ordinárias e que instauram, momentaneamente, uma 

nova legislação, que é a única vigente. 6
a
 – fictícia – acompanhada de uma consciência 

específica, de uma realidade paralela ou irreal em relação à vida cotidiana 21.  

 

Essas características são essencialmente formais, elas não surgem como um pré-

julgamento do jogo. Há um fato, porém, que instaura na classificação uma bifurcação que é 
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considerada por Caillois, não como realidade e oposição à realidade, mas como 

característica de grupos irredutíveis: para ele, a regulamentação e a ficção se excluem. 

 

A partir dessa bifurcação seu estudo identifica como vertentes ou tendências: 

paidia e ludus. 22 A paidia representa a fantasia descontrolada, o divertimento, a 

turbulência, a livre improvisação e uma realização insaciável. O ludus, oposição a esta 

“exuberância arteira”, representa uma tendência complementar, que convenciona regras e 

estabelece obstáculos para alcançar os resultados. Requer do jogador paciência, habilidade, 

engenhosidade e treinamento. Essas tendências estão representadas por uma linha que 

cresce ou decresce no interior da manifestação livre e estruturada de toda atividade lúdica.  

 

Caillois identifica também quatro atitudes elementares que presidem os jogos: 1. a 

competição, agôn, que implica numa responsabilidade pessoal;  2. a sorte, alea, que 

preside o abandono ao destino, a desistência da vontade; 3. a simulação, mimicry, que 

preside o prazer de ser outro ou de se fazer passar por um outro;  4. a vertigem, ilinx, que 

através de um pânico voluptuoso aniquila a realidade por um súbito espasmo, transe ou 

atordoamento 23.  

 

Se por um lado essas classificações ajudam a compreender a natureza do jogo, por 

outro, elas não podem ser utilizadas de maneira rígida. Duas ou mais atitudes estão sempre 

imbricadas no mesmo jogo, embora uma possa predominar. 

 

Ao compreender o jogo como imagem e tema, e como parte do processo de 

criação no meu trabalho, do estudo de Caillois o que mais me serviu como inspiração foi 

justamente este conjunto de elementos que marcam a complexidade da sua definição de 

jogo, e aproximam conceitualmente jogo e criação, na arte e na ciência, enquanto 

processos.  

 

Senão vejamos a característica de ser “livre”: na criação, também, o sujeito deve 

estar inteiramente implicado, por ser uma atividade que, sem esse engajamento absoluto do 

sujeito, inviabiliza-se no próprio ato. De ser “separada”: é difícil no processo criativo 

definir o onde e o tempo das idéias, da origem, elas emergem e se insurgem muitas vezes 

em detrimento das vontades dos sujeitos implicados na prática (do sujeito que faz e do que 
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olha) em verticalidades e horizontalidades, em suspensões ou inserções no tempo 

cotidiano. Ocorrem também num território fronteiriço ou muitas vezes quando o consciente 

“dá um cochilo” ou se distrai e o inconsciente aflora. De ser “improdutiva”: medindo-se 

com as profundezas e com o desconhecido, longe dos concursos, das competições ou 

premiações que fazem parte do mundo da arte, as idéias de criação fluem melhor segundo 

fatores de gratuidade ou improdutividade. De ser “regulamentada”: pela necessidade tanto 

de inovar como de acomodar, a criação requer uma insubordinação, mesmo que 

momentânea, às leis ordinárias ou regras, para criar sua própria lógica. A sua 

regulamentação, em maior ou menor grau, implica sempre num ato de transgressão. De ser 

“fictícia”: é talvez a maior expressão e função da criação artística. Desejar ser ou parecer, 

mesmo que por momentos, um outro, ou desejar que o mundo seja outro, carrega o ato 

sempre difícil da pessoa ser “ela mesma”. A memória presente no meu trabalho é a 

memória implícita na obra, é esse outro eu, são esses outros “eus”, ficcionais, 

representados em diversas configurações nos poemas, nos desenhos, ou nas encenações, 

que importam como reflexão e construção da pesquisa, que continua criando obras. 

 

Na criação em ciências, mesmo nas exatas, o primeiro momento de uma 

formulação hipotética não deixa de ser uma “ficção”, ao se comprovar ou não, essa 

hipótese será excluída ou incluída do domínio da exatidão. Se ao artista não é exigida uma 

“comprovação” na sua criação artística, todavia, como forças propulsoras, os graus de 

fantasia descontrolada (paidia) e as regras (ludus) são naturalmente impostos pelo desejo 

quase imediato à concepção de converter a obra em diálogo com o mundo.  

 

Para que esse diálogo com a comunicação e o reconhecimento da obra ocorra, 

exige-se um domínio técnico mínimo, mesmo que empírico, intuitivo; ou seja, ludus, 

ordenação e regras. Essa comunicação, vinculada a qualquer meio, inovador ou tradicional, 

específico ou híbrido, não importa, exige um domar da matéria poética eleita, que se 

configura como limite sobre a paidia, a fantasia descontrolada. Esse domínio é que 

ocupará o lugar da tão almejada comprovação na pesquisa científica. 

 

No campo da pesquisa em arte (diferente da pesquisa sobre arte) onde e quando é 

o artista quem atua e fala como o único sujeito que pode ocupar esse lugar no interior da 

urdidura de um processo, suas escolhas e seus procedimentos é que modelam seu 
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“método”; as regras do meio, em maior ou menor grau de transgressão ou interpretação, 

darão o limite, não de comprovação, mas de visibilidade e comunicabilidade, competências 

sem as quais a existência do objeto artístico não se completará. 

 

Nas Artes Cênicas, pela complexidade viva dos seus objetos espaço-temporais, 

pelos muitos sujeitos envolvidos como co-criadores das encenações, pelos registros dos 

espetáculos (que só no século vinte se tornaram áudio-visuais), depoimentos e falas em 

primeira pessoa sobre os processos criativos ligados à cena tornam-se documentos de 

primeira grandeza para o aprendizado e a construção desse conhecimento ainda sempre e 

muito por se fazer, em seus vários modos de paidia e ludus, experimentados no efêmero 

ontológico e indissociável da existência do evento cênico em suas variadas formas de 

visibilidade e comunicação. 
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ImagemSímbolo 

  

 

 

O mito, a arte, a religião e a linguagem são expressões simbólicas 

do espírito criador do homem; neles, esse espírito criador se torna 

“objeto” que pode ser percebido e obtém auto-consciência por meio da 

consciência humana 
24

.  

Neumann 

 

 

A palavra “símbolo”, a partir da sua raiz etimológica, está associada ao conceito 

de jogo. Encontramos no grego SYN - sentido, BALEIN - jogar, SYMBOLON; 

SYMBOLU, no latim; SINN BILD, no alemão, significando “duas metades”. Portanto, 

“simbolizar”, na intimidade do verbo, é também “jogar” com o sentido. 

 

Segundo Winnicott, o “brincar” do adulto se relaciona e se situa numa zona 

intermediária, que não é contestada. “Presume-se aqui que a tarefa de aceitação da 

realidade nunca é completada, que nenhum ser humano está livre da tensão de relacionar a 

realidade interna e externa, e que o alívio desta tensão é proporcionado por uma área de 

experiência que não é contestada (arte, religião)”. 25 É exatamente nessa zona, onde toda 

atividade é presidida pela função do pensamento imaginativo, que se aproximam o brincar 

do adulto com o brincar da criança, no jogo contínuo de completar essa outra metade que 

sempre escapa.  

 

Em exposição condenatória ao Tempo e à Morte, como condição que nos irmana 

em qualquer Geografia-espaço ou História-tempo, é desse confronto interno-externo vivido 

como jogo que o homem “simboliza” o que a sua curiosidade, perplexidade ou 

maravilhamento não abarca como entendimento. 
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“O símbolo guarda sempre a raiz de um mistério”, enuncia Durand 26
.
 “O símbolo 

tenta resolver um conflito” 27, formula Jung. “Mistério” e “conflito” que continuarão, 

deslocando os seus epicentros como uma risada no escuro, sempre em aberto, mantendo 

nesta espécie de jogo um componente de leituras potencializadas. Quando se esgota essa 

relação como tradução de um conhecimento já dominado ou induzido, ou pelo 

esvaziamento do sentido, gerando uma repetição desvinculada do seu componente 

simbólico vital, mudar-se-á a natureza e a categoria do elemento em signo. 

 

Essa essência da função lúdica como conhecimento e auto-conhecimento  se faz 

presente também na arte. É no confronto com seu destino trágico, como acaso e como 

necessidade, que o ser humano faz surgir na especificidade de cada contingência, 

individual e coletiva, as perguntas e as respostas no jogo da cultura como produção 

concreta, em forma de arte, ciência, religião, filosofia ou comportamento. Portanto é 

também aí, nessa raiz original, de procurar o sentido ou jogar com ele que se irmanam 

poetas e cientistas. Em muitas situações as teorias da percepção humana e a ciência 

confirmam o que a arte já fez, organizou e “encarna” como forma de conhecimento 

sensível. 

 

Caillois registra que podemos observar os jogos de competição, simulação e 

vertigem, nas crianças, nos adultos e também nos animais. As bases biológicas desses 

impulsos, portanto, transpõem até os limites da espécie humana. Mas os jogos da sorte são 

humanos por excelência. Também assinalo aqui uma outra distinção. Podemos encontrar 

comunicações de sinais ou signos entre algumas espécies animais, mas a comunicação de 

caráter realmente simbólico - que transforma o objeto envolvido em algo mais além do 

sentido imediato e que não pode ser fornecido nem antes nem fora do seu processo e lugar 

- é o que o transforma num objeto vivo, de natureza transcendente, essencialmente 

humana, instaurando um componente que sempre escapará à compreensão total, ou da que 

se quer apenas lógica. 

 

Voltando ao texto de Calvino, citado na abertura desta parte, texto que belamente 

reivindica o direito e o poder de se pensar por imagens, guardei também como lição da sua 

preciosa pedagogia: “é claro que se trata de uma pedagogia que só podemos aplicar a nós 
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mesmos, seguindo métodos a serem inventados a cada instante e com resultados 

imprevisíveis” 28. 

 

Mas se esta “pedagogia” só pode ser individual, como sinaliza Calvino, ela traz no 

seu resultado uma das características mais contundentes da função simbólica que é a 

função de “co-mover”. Ao contrário do signo e da alegoria associados a significados fixos 

e determinados pelo conteúdo, o símbolo afeta todos os aspectos da psique e não só a 

consciência, é o que nos ensina Erich Neumann, um dos autores que compõem a vertente 

chamada pós-junguiana: “Ao ser cativado-comovido pelos arquétipos, o indivíduo é 

religado à humanidade, imerge na torrente do inconsciente coletivo e se regenera pela 

animação das suas próprias profundezas coletivas” 29. 

 

Esta função “cativar-comover” impregna o mundo da criação na arte nos seus 

processos de produção e fruição. Pela liberdade que a não comprovação outorga e pela via 

do sensível, serão às vezes esses mesmos objetos inseparáveis da cultura e da história, os 

objetos de arte, que serão capazes de antecipar, indicar pistas, decifrar mistérios ou até 

materializar formalmente equações, dando conta de questões humanas que atravessam 

todos os tempos. 

 

Existe um último complicador nestas questões para a especificidade do século XX e 

do XXI. O exercício da nossa humanidade se torna cada dia mais trágico. O discurso de 

Darwin, Freud, Einstein revelaram teorias até então impossíveis de serem pensadas: não 

fomos criados diretamente da modelagem das mãos de Deus, não somos governados só 

pelo que a consciência inclui, não somos o centro, num Espaço-Tempo indissociáveis e 

infinitos tanto no grande como no pequeno. A revolução genética que ora assistimos 

transfere mais e mais responsabilidades, principalmente éticas, para a esfera da decisão 

humana. A sociedade tecnológica multiplica a informação, mas também a banaliza e, ao 

mesmo tempo, numa competição aonde muitas vezes duvidamos do que as palavras 

“desenvolvimento” ou “progresso” trazem escondidas, essa sociedade também nos torna 

mais frágeis, mais despersonalizados. Vivemos bombardeados por uma profusão de 

imagens que logo serão descartadas e estão, na maior parte do tempo, desvinculadas do 

sentido que a nossa experiência e percepção conseguem atribuir. Calvino fala em “dilúvio 

de imagens pré-fabricadas” e de nossa memória nesse contexto como um “depósito de 
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lixo”. Penso que através do exercício de compreender e fomentar os objetos de arte e o 

processo de criar nas várias artes, onde a arte aparece, como é nomeada e usufruída em 

cada cultura, mais do que nunca possamos compreender aquilo que é essencialmente jogo e 

sonho, como força viva, memória e matriz cultural. Aquilo que muitas vezes um 

racionalismo exacerbado ignora, combate, dá conta de desviar, mas não consegue extirpar. 

 

O recalcado sempre volta, aparece como lixo, às vezes escondido, mas brilha. Não 

importa que na desordem aparente essa sensação de caos, impotência e descontrole sobre 

os meios da sociedade atual nos fragilize ainda mais. A arte, irmã da ciência, será sempre 

uma fonte de liberdade, comunhão, conhecimento e prospecção para, no jogo com o vivo, 

nos ajudar diariamente na árdua tarefa de recriar o sonho, ou inventar a nossa própria 

existência coletiva, transcendendo o tempo e a morte. 
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Enigmas: Marc, Francisco, Clarice, Akira, Renato... 

  

 

 

 Num belo conto de Cortázar, Orientação dos Gatos, que não chega a completar 

cinco páginas 30
,
 um narrador na primeira pessoa descreve o enigma de uma relação 

triangular entre ele mesmo, Alana, sua mulher, e Osíris, o gato de Alana. “Alana sua luz e 

Osíris seu raio verde”. 

 

 No conto, essa impossibilidade e desejo de capturar, na totalidade, a “verdade” e o 

mistério do outro é concentrada na descrição do impenetrável pacto que se estabelece na 

relação Alana-Osíris, Osíris-Alana. 

 

A música e a pintura são oferecidas quase como armadilhas para arrancar Alana de 

si mesma, transformando-a, por momentos, numa potencialidade mutante em nuances de 

projeções, em muitos outros “eus”, ao olhar fascinado desse marido-amante-voyer. Através 

da provocação desses seres imaginários, todos Alana, o amante tenta atingir a limpidez de 

saber e ver finalmente a totalidade do visível e do invisível em Alana. 

 

Ao final do conto, após uma visita a uma exposição de pinturas, que é mais uma 

tentativa de transgredir e desestabilizar o impenetrável mundo Alana-Osíris, sob o olhar 

atônito do amante, Alana é tragada novamente pelo enigma, ao fixar-se por completo 

olhando uma pintura com uma janela e um gato. O gato se parece com Osíris. 

 

Gosto deste conto por motivos que sei e que não sei. Um deles é talvez a maneira 

magistral como revela a impossibilidade de separação entre real e imaginário nas relações 

onde está implicado o objeto do desejo e a embalde tentativa de concretizá-la. Releio de 

vez em quando esse conto de Cortazar. Há sempre inquietação e muito prazer nessas re-

leituras. O desconhecido é fustigado em mim e se desprende, agudo, no mistério de cada 
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nova leitura, embora as palavras do conto sejam as mesmas e estejam lá, imóveis, na sua 

fixação. 

 

Associo a estes motivos também a concepção de sentido “obtuso” que Barthes 

denomina como um nível suplementar e fugidio e que se contrapõe ao sentido “óbvio”, 

dominado. O “obtuso” está no nível da significância: “Em suma, o que o sentido obtuso 

perturba, esteriliza, é a metalinguagem (a crítica) Por algumas razões: inicialmente o 

sentido obtuso é descontínuo, indiferente à história e ao sentido óbvio (como significação 

da história)” 31.  Essas observações de “óbvio” e de “obtuso” são feitas por Barthes a 

propósito da análise de fotogramas de S. M. Eisenstein. “É evidente que o sentido obtuso é 

a própria contranarrativa; disseminado, reversível, preso à sua própria duração, pode 

apenas inaugurar outro corte (...) um corte desconhecido, antilógico e, no entanto, 

‘verdadeiro’ ” 32. 

 

Esse nível do significante se traduz, também, na leitura Bartheseana, em um 

dispositivo particular de olhar fotos guardadas e amadas e que dão origem a um outro  

ensaio sobre fotografia. De todo um dispositivo para olhar as fotos, que é bem mais 

complexo, destaco, associando às idéias dos meus enigmas, apenas o que ele denomina de 

punctum 33, “o que me punge” ao olhar a foto. O punctum se configura quando na foto algo 

me atrai e não posso nomeá-lo. “A impotência para nomear é um bom sintoma de 

distúrbio” 34. Distúrbio este que me desnuda e que revela a minha consciência afetiva. 

 

Esse fugidio território da significância, esse “terceiro sentido”, é onde o imaginário 

opera e vence a inércia ou a indiferença do sujeito e o conduz, pela propulsão do cativar-

comover a triunfar ou sucumbir perante os seus objetos de desejo. 

 

Assim foi o enigma de Chagall. Ouvi falar de Marc Chagall pela primeira vez na 

vida, a propósito do comentário de uma pessoa desconhecida sobre um trabalho meu 

incluído numa exposição didática. Freqüentava o extinto Curso de Arte Decorativa na 

Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro ainda na Rua Araújo Porto Alegre. O 

objetivo do trabalho exposto tinha sido desenvolver uma embalagem de produto e peças 

publicitárias correspondentes. Escolhi realizar a capa de um livro fictício de histórias 

infantis e cartazes publicitários para promovê-lo. Lembro-me da imagem com alguma 
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imprecisão: na capa do livro, feita com tinta guache a quatro cores, sobre papel canson, 

uma menina era levada por um feixe de balões de gás num céu bastante azul, sobre 

telhados de umas casas meio tortas, meio dançantes. Tudo na imagem desafiava a 

gravidade. Um trabalho singelo, tímido, de estudante de primeiro ano, mas que fora 

escolhido pelo professor para participar da mostra e meu secreto orgulho me deixava 

permanecer por perto espiando muito tempo. Foi num momento desses que um 

desconhecido, com o qual nunca troquei uma palavra, sem saber que era eu a autora do 

trabalho e apreciando com gosto, disse, entre outras coisas, uma frase: “esse me lembra 

Chagall”. O enigma me fora lançado feito um dardo e fui à biblioteca da escola procurar 

saber quem era esse Chagall. Ao bisbilhotar os livros o meu espanto não cabia em mim. 

Em alguma parte secreta do meu teatro interior, nas coxias da cena que tão timidamente eu 

conseguira esboçar para a capa do livro fictício, resultado de um mero exercício didático, 

um misterioso princípio formador, conectava-se realmente com o universo de Chagall. O 

enigma instalara-se para sempre. Aspiração genuína de se contrapor à gravidade? De 

sonhar apesar de qualquer apesar? Meus parcos recursos de leitura na ocasião não me 

fizeram elocubrar muito, e nem precisava, apenas usufruí o encontro afortunado. 

 

Nas escolas públicas onde estudei o antigo ginásio e o clássico não havia biblioteca. 

A primeira biblioteca que freqüentei foi a da Escola Nacional de Belas Artes. Por 

empréstimos de mão em mão aos quinze anos já tinha lido Pessoa, Sartre, Kafka. Mas não 

conhecia Chagall. Com essa identificação mediatizada pela realização de uma simples 

mostra didática, iniciei uma jornada de enlevo, propiciada e repetida ao longo dos meus 

dias, “visitando” a obra de Chagall. 

 

O que eu vislumbro neste encontro é que o enigma do “cativar-comover” é revelado 

por um vínculo que opera com a consciência afetiva, ou por um certo jeito de 

interiorização da experiência sensível.  

 

De alguma forma que não sei explicar, os seres desafiando a gravidade e o desejo 

de juntar no mesmo espaço os reinos irreconciliáveis, fazem parte da coxia do meu teatro 

interior antes, muito antes que eu conhecesse a obra de Chagall. 
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Nesta constelação dos meus enigmas, além de toda a obra do pintor Marc Chagall, 

me reporto neste momento a outras que lá estão também incluídas, como o Espaço-Museu 

de Francisco Brennand, que sempre re-visito quando vou a Pernambuco; o livro 

Pulsações: Um Sopro de Vida, de Clarice Lispector; o filme Sonhos de Akira Kurosawa; 

um dos espetáculos do Sankai Juku, de Ushio Amagtisu, dança Butô, a que assisti no 

Teatro Castro Alves, em Salvador, em 1998; o espetáculo Dedalus, de Renato Cohen, visto 

no Teatro Oficina, em São Paulo, em 1999.  

 

E por razões já citadas na Geografia Encantada encontram-se, também, compondo 

a constelação dos meus enigmas: uma profusão de fios coloridos emendando válvulas de 

vidro - uma cidade - sobre a mesa de trabalho de meu pai, na Rádio Oficina Rangel; toda 

a obra de Luiz Gonzaga que escutei, quando menina, gravada em sua própria voz e, de 

Jorge Amado, a sua Gabriela. 
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Longe de serem incompatíveis com a criação, os autores e artistas que foram 

buscados, encontrados e estudados para traduzir os princípios deste trabalho se tornaram 

para mim inseparáveis da sua forma. Como no texto de Calvino – quando ele afirma no 

contexto de Dante no Purgatório - “chove dentro da alta fantasia”, ter realizado este estudo 

“fez chover” idéias de criação que poderão ser lidas e servir ainda de inspiração para mim 

mesma em outros momentos, e para outros artistas ou estudiosos da arte. A conclusão, 

portanto, se transforma em abertura, a pesquisa só fez potencializar a obra num fluxo de 

idéias novas e a demanda agora para mim é vê-las viabilizadas, todas, no tempo e no 

espaço concreto, não só nas concepções que consegui materializar em projetos. 

 

 Pelo tipo de interiorização da experiência sensível, pelas idéias de observação e 

interpretação da experiência estética e cultural escolhi os meus acompanhantes. Nessa 

aventura de conhecimento, olhar as minhas próprias obras como conjunto nas recorrências 

mais constantes, primeiro elaborando as constelações de poemas-desenhos e, depois, as 

leituras em fluxos de imagens, tornou-se uma tarefa tão cativante e reveladora quanto à 

realização em primeira instância num processo quase apenas intuitivo. Essas redes de 

leituras transparentes e superpostas foram a grande aquisição que o estudo me devolveu 

como acréscimo ao processo criativo, para chegar à idéia de um Espetáculo-Exposição.  

 

 Ao debruçar-me sobre os poemas e os desenhos, ao início da pesquisa, pelos 

próprios indícios que essas obras ofereciam, três eixos me serviram de guia. Como aparece 

o jogo, e por que ele é importante? Como aparece a imagem, e por que ela é importante? E 

como aparece a memória e por que ela é importante? Essas perguntas me induziram a 

encontrar noções de jogo, de imagem e de memória que, ao mesmo tempo, por se 

aproximarem do meu modo de operar a criação, potencializaram-no. Não são perguntas 

apenas para serem respondidas. São perguntas-passaporte que me levaram a sondar os 

pensamentos da forma e as formas do pensamento em novas obras. 
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CasaTempo pode representar também aspectos da própria elaboração da 

consciência humana em seus vários estágios, que fluem do amor pessoal ao amor coletivo, 

ao amor pessoal novamente. Nessa tarefa, o sonho aparece como o grande mediador para o 

enfrentamento com o Tempo, com o Amor e com a Morte que estão numa mesma 

categoria. Sonho no sentido bachelardiano, sonho como devaneio, lugar onde o sujeito 

pode ser ativo. Está ligado ao pensamento imaginativo, como produtor de conhecimento, 

como o conceitua Durand. Existe uma fabulação espontânea como a do sonho noturno que 

importa para a terapia pessoal e a equilibração da energia psíquica da pessoa, mas é no 

“devaneio” como o definiu Bachelard aonde o sujeito é “ativo”, está presente, é nesse 

devaneio que a obra germina, é ele que anima a função criativa. Independente da vida do 

autor é a vida da obra o que interessa estudar.  

 

Nesse contexto, memória e imaginação incluídas no processo criativo se tornam 

indissociáveis. Se a comunicação da obra se dá como intercâmbio, como participação, 

participação e comunicação dependem da memória. Lembrar para esquecer. Lembrar para 

compreender. Lembrar para modificar. Lembrar para compartilhar. Lembrar para 

confirmar. O elemento comum na confirmação, mesmo no ato de recordar, traz um 

componente de unicidade e de criatividade. A apetência e a competência única estão 

vinculadas no modo como a pessoa lida com o lastro da memória. Parte dela é 

incontrolável, mas uma boa parte pode ser reinventada e atualizada como processo de 

criação. No trabalho em causa, nesse jogo de reinvenção, a fragilidade é transmutada no 

enfrentamento com o Tempo, com o Amor e com a Morte. Burlar, brincar, simular ser um 

outro, ou simular que o mundo seja outro revela um “si mesmo” mais real, de uma 

realidade complexa e mutante a cada instante, exercendo a função de ser e parecer muitos 

outros. Exercício este, que é o fundamento paradoxal e o fascínio do trabalho do ator: para 

ser-parecer um outro preciso ir às profundezas de mim mesmo.  

 

Tanto o jogo, como o sonho, como a memória possuem bases arcaicas, arquetípicas 

e biológicas que fluem naturalmente em nós e que chegam a atravessar a fronteira do 

humano. Mas para me tornar ativa no devaneio precisei deixar que o criativo se apoderasse 

do comando, e através dele, pudesse depurar, decantar os meus enigmas, aqueles que me 

cativam e me comovem como forças vivas. Para esta difícil tarefa de olhar com os próprios 
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olhos as perguntas-passaporte me induziram a transpor a cartografia da obra em 

profundezas e extensões nunca dantes atingidas. 

 

As idéias de jogo, imagem e memória que perpassam a “recepção” da obra pelo 

artista na criação, persistirão na relação da mesma com o público. As relações palco-

platéia, espectador-obra se disseminam e se contaminam em reversibilidades, na extensão 

dos ambientes que comporão a “exposição”, “cenário” da encenação. 

 

Nesse caminho de construção de unidade como utopia, algumas idéias que estavam 

ao início do percurso da pesquisa permanecerão no conceito do Espetáculo-Exposição. 

Posso enumerar algumas. 1
a 

- Esse Espetáculo é uma Exposição, Essa Exposição é um 

Espetáculo. 2
a 

- O público “olha”, mas também “é olhado” pelas obras através dos 

participantes nas “ações-escultura”. 3
a 

- Objetos e Situações criados para jogar com o 

público completam e modificam sentidos na atuação. 4
a 

- O livro e o vídeo, articulados 

com o Espetáculo-Exposição, mas também com autonomia de objetos independentes, 

traduzem alguns trajetos da pesquisa em formatos de maior permanência, já se 

configurando como parte da memória da obra. 

 

Finalmente desejo e espero que o pensamento das formas e a forma dos 

pensamentos por onde me aventurei, sirvam de inspiração para outros criadores, 

principalmente os que se aventurarem no universo da academia. Reforço com o meu 

trabalho que arte e academia não são incompatíveis. Toda criação é sempre um ato de 

coragem que requer uma sabedoria e uma disciplina, para não deixar apagar esse lugar 

interno de avaliação com a aquisição das técnicas e do conhecimento já acumulado. Em 

Moralidades Pós-modernas, Lyotard se refere a que “o direito a essa no man’s land está no 

princípio dos direitos do homem” 3 . Segundo este autor, quando a “vida geral” tenta “se 

apoderar da vida secreta”, que é essa “segunda existência” a que todos nós temos o direito 

e a obrigação de exercer - porque qualifica a nossa humanidade - é que as coisas dão 

errado. Essa vida secreta não deve ser anulada, sob pena de empobrecer-nos. Precisamos 

aceitar esse “algo” em nós que é uma espécie de região inumana que escapa a qualquer 

exercício do direito, mas que sem esse “algo” não teremos o que compartilhar como obra 

criadora. “Mas existe nesse si mesmo um outro, aquele ou aquilo com que ele se encontra 

ou procura encontrar-se durante as horas secretas.” 4
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Quanto mais consegui preservar e entrar nessa cartografia da minha no man’s land 

mais encontrei elementos que me conduzirão ao reencontro com o outro e com o mundo 

através da obra. Essa foi uma função das perguntas-passaporte. Elas levaram também este 

trabalho a se abrir enquanto conclusão.  
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VIII. ANEXOS 

 

 

 Ao completar-se a concepção do livro, com a realização da “boneca” em tamanho real, 

realizada por Valéria Pergentino, consultei Matilde Matos, em Salvador, e Urian, em 

Recife, ambos por telefone, sobre se aceitariam escrever um texto de apresentação para 

constar no livro. Os dois concordaram em realizar essa tarefa, e fizeram-na com a melhor 

disponibilidade. 

 Matilde Matos é uma crítica de arte das mais conceituadas, bem informada sobre arte 

contemporânea, admiro muito sua sensibilidade e talento como profissional, sua marcante 

presença no cenário baiano, e por isso fiz o convite. Matilde reside e trabalha em Salvador. 

  

Urian é um artista plástico nascido no Pará. Fomos contemporâneos como alunos 

da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, nos idos dos anos sessenta. Além da 

grande amizade que nos une desde então, ele é uma pessoa que admiro, e que me inspira 

com a sua persistência, com a coerência e a beleza do seu trabalho como artista. Urian 

reside e trabalha atualmente em Recife.            

 

 A referência para ambos foi o manuseio da “boneca” do livro e a conversa longa e 

amistosa comigo, em momentos separados. Urian e Matilde não se conhecem (ainda) o que 

os une neste trabalho é o meu convite. 

 

Fiquei imensamente grata e lisonjeada com os textos que recebi de presente. Poder 

reuni-los neste momento é uma alegria. Incluir esses textos no volume da tese, além de 

enriquecê-la, configura-se para mim, também, como registro da minha gratidão.  

 

Completam estes anexos dez fotografias da defesa pública realizada na sala 5 da 

Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia; os pareceres que gentilmente me 

foram enviados e autorizados pelos professores Cleise Furtado Mendes e Pascoalino 

Magnavita, pois os considero uma reflexão de conteúdo relevante; finalmente o anexo 6, 

uma Nota pós-defesa. 
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Anexo1: Um Livro Muito Especial   

                

      Matilde Matos 

 

 
“O universo que me interessa investigar é a própria essência do que é a arte: a capacidade 

do artista em reinventar o mundo”                        Sonia Rangel 

 

 

 

Desfrutar do prazer de passar cada uma das páginas desse livro muito especial de SONIA 

RANGEL é reviver a fruição das surpresas que se multiplicam ao penetrarmos uma 

daquelas grutas encantadas de estalactites e estalagmites, que só a natureza e o tempo 

conseguem nos oferecer. 

 

A visão imediata das coisas não tem para a artista qualquer interesse. O que ela traduz, na 

linguagem visual do desenho e na poesia dos versos, é uma visão mais antiga, que vem do 

seu interior, flutuando na memória onde persiste o que viveu, sentiu e sofreu, e aciona a 

sua imaginação.  

 

Uma casa, um quintal, os ‘sussurros e o farfalhar de seda viva’ do bambual movendo-se ao 

vento; a rua que aos seus cinco anos ‘parecia o infinito’, onde ‘a gente se move como um 

peixe, na água do vácuo’. A memória esmaecida da infância, plasmada no tempo e no 

coração, ditou seus poemas impressos em CIRCUMNAVIGARE, e se estende acrescida de 

outras memórias que atravessam os temas da Criação, da Morte e do Amor, englobados no 

conceito desse CASA TEMPO, onde o mesmo fluxo  rege desenho e poesia.  

 

São duas linguagens distintas igualadas no espaço do seu imaginário, afinadas no mesmo 

tom e maturadas numa abordagem artística que ofusca os olhos e apraz o ouvido. Desenhos 

e poemas que foram criados isoladamente na mesma época (entre 98 e 2001), se irmanam e 
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se completam na genética do mesmo fluxo que os originou, uma linguagem reforçando a 

outra, pela capacidade rara da artista de saber pensar com imagens.  

 

Poeta de ouvido sintonizado ao som das palavras e à cadência da voz humana, seus versos 

fluem suavemente, contidos na idéia que demarca cada poema, enquanto na simplicidade 

do nanquim e bico de pena, o desenho de Sonia tem tudo a ver com o processo de um 

Miles Davis no jazz: a espontaneidade, a criação, o floreado, o requinte e o evidente prazer 

que desfruta na execução. Seu desenho surge em cascatas, em estruturas voluptuosas, no 

léxico altamente desenvolvido do seu gestual. Os elementos se desdobram e se 

multiplicam, em surpreendentes formas repetidas mas nunca iguais, e se aninham no 

espaço reduzido, muito naturalmente, como na natureza. 

 

Sonia queria alguém “com a experiência gráfica e mais a compreensão dos artistas” para 

executar suas idéias. Acertou em cheio com o projeto gráfico e design de Valéria 

Pergentino e editoria de Enéas Guerra, que souberam enfatizar a opulência do seu trabalho 

neste livro, onde o desenho pode virar casulos e borboletas, ganhar destaque especial sobre 

o preto e se cercar de molduras fantásticas. Ás vezes é só um detalhe que ampliado torna-

se magnífico como aquele que dá forma ao CorpoMorto. Eles nos mesmerizam e queremos 

ver o próximo, e os seguintes, renovando surpresas e emoção.  

 

Frutos de profunda meditação, quando consegue “serenar o mundo exterior” para ativar 

resquícios dormentes na memória, a artista distila da imaginação a fluidez dos versos e das 

formas, presenças frontais destacadas no branco do papel. A sensualidade do movimento 

acentua a intensidade vivida da composição de cada desenho deste livro, arquivo da 

vivência e inesgotável fábrica de imagens dessa artista ‘sui generis’ que é Sonia Rangel. 
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Anexo 2:  Prazeroso Mergulho de Sempre 
 

                    Urian Agria de Souza 

 

 
Viver. Pensar. Construir-se. Mundo, mundo, vasto mundo. 

 

Menina ainda, assim era Sônia, elaborando seus desenhos e sua poesia. Puro desejo de 

participação, de compreensão, de integração. Sonho-vigília 

 

Adolescente, lá vinha ela do subúrbio, Bangu, para a Escola Nacional de Belas Artes, no 

Centro do Rio de Janeiro, com suas indagações agudas e seus poemas. E lá ficávamos a 

pensamentear idéias e intenções; arte e vida. 

 

Anos 60, turbilhão no mundo, a existência na corda bamba e nós ali, nos determinando 

entre o que não sabíamos e o que não sabíamos. Mas, lá estava a arte, para abrir as portas 

do grande mistério: chave e estrada. 

 

Lá se vão quarenta anos e meninos ainda, nos perguntamos sobre que portas a arte abriu 

como conhecimento, inclusive de nós mesmos – secreto mundo. 

 

Nesse tempo todo, nunca nos dissociamos. Prosseguimos nossas intermináveis tertúlias, 

postos em sossego ou em meio à multidão nos carnavais de Recife e Olinda. 

 

Que linguagem construímos? O que ela expressa? O que tem de universal? Que 

importância tem, ela no humano cotidiano? 

 

A angústia permanece; a busca continua e, talvez, jamais cesse. Eterno laborar. 

Permanecemos próximos e nunca precisamos nos perguntar sobre o que nos une. 
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Ocupação obsessiva e renovada, seu trabalho continua o percurso: espaço-tempo-

existência, unidade indissolúvel. Indissociável. Nele concreto e simbólico jamais se 

separam; natureza humana-humana natureza. 

 

Na poesia, as palavras se encontram na necessidade do respirar; no desenho o exercício 

permanente do olhar e ver; o prazer imenso das descobertas excitando seu domínio técnico. 

O que apreendo em suas construções é o fascínio dessa elaboração, o privilégio do 

exercício da arte, a intimidade com o pulsar do espetáculo soberano. Lendo seus poemas, 

olhando seus desenhos, lá estão a História da Arte e a vida mexendo-se, pleno incessante 

movimento. Unívoco. 

 

O homem conhece para dominar ou conhecerá para participar, íntegro, desse inquietante pulsar? 

 

Religare é um verbo sempre presente na arte e na vida de Sônia.  

 

Religare é o cinza da lama, cheia de luz, desses desenhos. Lama onde se nutrem e recriam, 

na riqueza das águas, todos esses fantásticos seres, minerais, vegetais e animais. 

 

Cinza onde se insinuam os azuis e todas as cores, as mesmas que se levantam em arco, 

quando nos visitam as águas da fertilidade e o sol brinca entre as nuvens; as mesmas que 

retornam colorindo o ventre da terra. 

 

Estão ali, as formas primevas e as linhas – vibrantes pontos de luz; às vezes, formas 

ancestrais das letras do alfabeto que constroem seus poemas. 

 

E me enredo na CASATEMPO de Sônia, brincante, no mesmo e prazeroso mergulho de sempre.  

 

                                      Sonha com água 

                                      Toda noite é água 

 

                   Mas são águas também 

                           Os fios intactos 

 

                                       No mar de seus temores 

 

Muita vida queridíssima irmã. Muita vida 

 

                                         Axé,       

                                                Urian. 
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Anexo 3: Convite e Fotos da Defesa Pública.  
Sala 5, Escola de Teatro, 19 de abril de 2002. 
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Anexo 4: Parecer Cleise Furtado Mendes  

 

 

O trabalho intitulado 

 

CasaTempo, uma Poética - Jogo, imagem e memória no percurso criativo de um 

espetáculo-exposição 

 

apresentado por Sônia Rangel como requisito à obtenção do grau de Doutora em Artes 

Cênicas, compõe-se de diferentes formatos criativos - livro de poemas e desenhos, vídeo, 

concepção de espaços e objetos - que convergem para a proposta de um espetáculo-

exposição.  A autora busca defini-lo como "reflexão sobre um percurso" ou ainda " um 

exercício de recepção, feito pelo artista, de sua própria obra" (p. 19) ambicionando 

sobretudo a produção de novas obras, a partir dessa revisitação sempre arriscada. Revisitar 

a Casa em cada curva do Tempo. Pois a Casa-Corpo, pessoal e coletiva, é continuamente 

transmutada pela memória.    

 

"Reflexão sobre um percurso", ou produção artística que tem por objeto o próprio 

processo criativo. Sim, CasaTempo é isso, e é bem mais do que isso. Ao acionar uma 

dança de imagens que vazam, se transfiguram e se derramam por diferentes linguagens 

artísticas, Sônia compõe um universo poético que é ao mesmo tempo um exercício crítico 

das condições de uma qualquer poiesis. Transitando da palavra ao desenho, e daí à 

concepção tridimensional do espaço cênico, a poeta-pintora-atriz-cenógrafa faz da obra 

artística o corpo de sua pesquisa. E assim fazendo revela as possibilidades concretas da 

imagem como produtora de conhecimento. 

 

Em CasaTempo Sônia Rangel retoma, amplia e refina procedimentos 

experimentados em sua dissertação de Mestrado - também articulada à produção de 

livro/vídeo-instalação e performance, e da qual tive o privilégio de ser também co-

orientadora. Tratava-se, já então, de surpreender as correspondências entre o fazer artístico 

e certas demandas subjetivas - riscar/ manchar/ escrever/ atuar/ encenar. Tratava-se de 

arriscar debruçar-se sobre um conjunto de obra transformado em constelações de imagens 

recorrentes, inquirindo e construindo seu sentido. Porém aqui Sônia ultrapassa sua própria 
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marca: faz emergir, à custa de repensar o papel do jogo e da memória, uma unidade poética 

que tem "a imagem como material direto para o poeta, o desenhista e o ator" (p.13).        

 

Creio que um dos modos de refazer esse percurso reflexivo/criativo é recolocar a 

insistente pergunta: afinal, para que serve a arte? Ao longo de séculos artistas, filósofos, 

estudiosos em geral refizeram essa indagação. E encontraram para ela respostas sempre 

provisórias, sempre parciais. Desde o famoso ataque de Platão aos artistas como 

mensageiros de ilusão, fazedores de cópias de cópias, simulacros, multiplicam-se as 

tentativas para compreender o poder avassalador da obra de arte sobre o espírito humano. 

Alguns, como Kant, recusaram-lhe qualquer propósito prático, exigindo uma atitude 

"desinteressada" frente ao fato estético; outros, no extremo oposto, viram na arte uma 

utilidade até mesmo terapêutica. Como nesse campo não vale a disputa entre verdadeiro e 

falso, trata-se apenas de acolher a explicação que fale mais fundo à nossa experiência. 

 

Então refaço a pergunta que nunca silenciou, o claro enigma: para que serve a arte? 

E revendo o caminho engendrado por Sônia Rangel em seu livro-tese-exposição-

espetáculo, o que primeiro me vem à mente é a idéia de Stendhal da arte como "promessa 

de felicidade". É quase o que está expresso por Sônia no poema "Gênesis", uma espécie de 

síntese desse ideário artístico: "É um trabalho que não tem escolha./ Através dele me salvo 

e me consolo./ Se será visto, lido, aceito pelos outros é algo muito desejável,/ mas 

incógnito. Antes, bem antes, preciso sobreviver tratável./ Transitável, fazer meus trajetos 

de mundo./ Quando escapo do naufrágio diário, / posso até pensar em outras hipóteses de 

vida/ para o que faço e para mim mesma." (P. 33) Vibrando a mesma nota, CasaTempo 

faz ecoar também a intuição de Nietzsche, de que o ser humano só pode suportar conhecer-

se como obra de arte. 

 

Mas a principal referência desta magnífica trajetória de criação e reflexão que hoje 

se apresenta parece estar numa velha máxima grega: "conhece-te a ti mesmo". Ao buscar 

conhecer-se através de suas criações, ao vislumbrar o próprio umbigo, o artista descobre 

que ele tem as dimensões imaginárias do quintal, da rua, da cidade, do país, do espaço-

tempo em que lhe foi dado viver. Porque o umbigo do artista é uma maquete do mundo: 

corpo-jardim ou corpo-catedral, "santuário sem religião". Belo e terrível como o criador, a 

criatura, e o processo de criar. 
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O perfil de artista que emerge do trabalho de Sônia Rangel sintetiza muito dos 

vislumbres e perplexidades que nos interpelam neste tempo de incertezas. Lúcido, mas 

também receptivo, de olhos, ouvidos, coração e mente abertos, expectante, atento ao que 

lhe é segredado pelos ventos que sopram, ora do real, ora do imaginário, e quase sempre da 

mediação de imagens que apagam os limites entre ambos. O artista ouve a voz das ruas, 

mas ela lhe traz simultâneamente o eco de sua infância profunda; ele olha o próprio 

umbigo, mas o que nele vê é um Aleph - um turbilhão de medos e desejos coletivos, de 

mitos regionais, nacionais, universais. 

 

No trabalho que hoje nos apresenta, Sônia não reflete apenas sobre a poesia, ou o 

teatro, as artes plásticas, e mais tantas ou quantas especificações, divisões, que atendem 

nossa ânsia classificatória, analítica. Ela reflete sobre o ato mesmo de criar, investigando 

como material privilegiado o seu próprio repertório imaginário. O que aqui se nos oferece, 

hoje, é bem mais do que o cumprimento de uma etapa acadêmica. É uma lição profunda 

para todo aquele que acredita na obra de arte como passaporte para o reencontro com o 

outro, com o mundo e consigo mesmo. Parabéns, Soninha! 



205 

 

Anexo 5: Parecer Pascoalino Magnavita 

 

 

 

PARECER: PASQUALINO ROMANO MAGNAVITA 

 

 

No dizer de Deleuze/Guattari, “A arte conserva, e é ela a única coisa no mundo que se 

conserva e se conserva em si, embora não dure mais do que seu suporte e seus materiais. O 

que se conserva, a coisa ou obra de arte, é um bloco de sensações, isto é, um composto de 

perceptos e afetos. Os perceptos não mais são percepções, são independentes daquele que 

os experimentam, os afetos não são mais sentimentos ou afecções, transbordam a força 

daqueles que são atravessados por eles. As sensações, perceptos e afetos são “seres” que 

valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do Homem. A obra 

de arte é um ser de sensação, e nada mais, ela existe em si”. 

 

A sua tese é uma obra de arte, um bloco de sensações, composta de perceptos, no sentido 

deleuziano (novas, criativas percepções) e afetos que extrapolam os sentimentos comuns 

afirmando novas e criativas formas de sentir, tornando difícil, portanto, uma avaliação no 

âmbito de um ritual acadêmico como este de uma defesa de tese. E isto, frente à avalanche 

de perceptos e afetos que são os seus desenhos e poemas, cujas mensagens que transmitem 

independem daqueles que, como nós, as experimentam. Não haveria, portanto o que 

defender, mas apenas registrar comoção ou não frente à sua proposta. 

 

Farei apenas algumas breves considerações acadêmicas sobre o seu trabalho procurando 

não o confronto e a crítica, porém, estabelecer uma relação de complementaridade entre 

nossos pontos de vista. E isto, em decorrência da adoção recente que fiz, de incorporar uma 

nova forma de pensar, de sentir-me mais próximo da lógica das multiplicidades no âmbito 

do pensamento pós-estruturalista, pós-moderno, que se identifica como o pensamento 

rizomático de Deleuze/Guattari. Encontrando-me mais afastado da lógica binária, portanto, 

da forma de pensar dual, do modelo arborescente, a qual me acompanhou ao longo de uma 

longa vivência. Modelo teórico este ainda hegemônico no pensamento estruturalista 

herdado da modernidade e ainda dominante em nossas academias. Na fundamentação 
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teórica contida no texto tese, a autora demonstra ter ainda uma estreita afinidade com 

pensadores modernos embora o resultado propositivo do trabalho leva a um entendimento 

mais complexo e complementar, sugere uma aproximação ao pensamento rizomático. 

 

Não sei precisar com exatidão, se entre o final dos anos 60 ou início dos 70, visitando uma 

exposição coletiva, tive pela primeira vez a oportunidade de apreciar um trabalho da então 

desconhecida artista que só bem mais tarde conheci pessoalmente. Tratava-se de uma 

gravura e, se não me falha a memória, uma cena urbana no interior de um transporte 

coletivo. A forma convincente e singular do seu traço na figuração de um acontecimento 

banal e cotidiano expressava, em sua comunicação, uma extraordinária força interior, uma 

familiaridade comovente relacionada com a condição humana, através de um desenho 

fluente de rara sensibilidade. Nunca esqueci a potencialidade que aquele desenho trazia, 

sinalizando para mim um singular acontecimento, a emergência de uma nova galáxia na 

infinidade de universos então existentes nas artes plásticas. Desde então, venho 

acompanhando à distância e com especial afetividade a pluralidade de suas experiências 

artísticas, de seus textos, da atualização de seus propósitos e de sua inserção na vida 

acadêmica. 

 

As minhas observações sobre o trabalho da tese apresentada, se limitarão aos aspectos mais 

afins ao meu específico conhecimento, a exemplo da fundamentação teórica e das questões 

relacionadas com as artes plásticas [apenas a leitura das imagens], deixando para outrem as 

questões específicas das artes cênicas e da poética dos temas, acreditando que membros 

desta Banca Examinadora na área específica, deverão abordá-las, sem dúvida com 

incomparável competência. 

 

Em primeiro lugar, quero ressaltar e elogiar a forma de apresentar o trabalho, 

transgredindo a formatação convencional e acadêmica de apresentar uma tese que via de 

regra começa pela fundamentação teórica, sua contextualidade e caracterização do estado 

da arte das artes cênicas na contemporaneidade. Com originalidade o Trabalho começa 

com o “Corpus Gerador”, seguido do “Corpus Trajeto”, explicitando o processo criativo 

e estabelecendo relações entre a leitura de temas e imagens, para depois estabelecer os 

passos das diversas concepções [livro, espetáculo-exposição, vídeo para cena e concepção 
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espacial para espetáculo-exposição], para finalmente, estabelecer os elementos conceituais, 

as categorias fundantes do pensamento que orientaram, teoricamente o trabalho. 

 

A ausência no texto de uma referência ao estado da arte das artes cênicas, com ênfase na 

cenografia – na qual as artes plásticas encontram adequada expressão – em princípio, 

poderia ser, do ponto de vista acadêmico, uma injustificável omissão. Contudo, a força de 

expressão individualizada nos poemas e desenhos, o caráter intimista da experiência 

intensamente vivida, realmente singular, seu envolvimento, no ensino nas atividades 

práticas das artes cênicas e textos publicados, faz supor que a autora esteja informada 

plenamente do que vem acontecendo nessa área de conhecimento no dia a dia de suas 

práticas, e embates teóricos, achando desnecessário incluir no contexto do trabalho esse 

pré-requisito acadêmico. E isto, poderá ser justificável em decorrência do caráter 

prevalentemente propositivo do trabalho, o qual por si mesmo explicita o seu grau de 

inserção e compreensão da contemporaneidade. 

 

A questão sobre a qual farei alguns comentários refere-se ao nível conceitual contido no 

Corpus Pensamento, confrontando-o com a exuberante e criativa “proliferação viral” de 

imagens [termo utilizado por Baudrillard] contida em seus desenhos, configurações essas 

que, no meu entender, extrapola qualquer tentativa de enquadrá-los apenas nos critérios 

regidos pelas categorias empregadas na reflexão teórica: Visibilidade, JogoCriação, 

ImagemSimbolo e Enigmas. 

 

Abstraindo o recorte retangular limite dos desenhos, eles sugerem por si, uma flutuação 

cósmica sem limites. A correlação dos poemas com os desenhos é subjetivamente forte, 

entretanto, objetivamente, ela mantêm relações tênues e nem sempre facilmente decifráveis 

para o leitor. Tanto os poemas quanto os desenhos e as subseqüente concepções [livro, 

vídeo, etc.], denotam conexões no seio de uma cadeia semiótica que, à guisa de um 

tubérculo, [uma das metáforas do rizoma, raiz superficial com seus filamentos que 

estabelecem conexões], aglomera atos muito diversos, lingüísticos, mas também 

perceptivos, sonoros, mímicos, gestuais, cogitativos, pois a linguagem é uma realidade 

bastante heterogênea. Ousaria dizer, com certa reserva que, enquanto a formulação teórica 

adotada pela autora demonstra possuir com fluência, a melhor qualidade discursiva, 

respaldada por pensadores exemplares da modernidade e de indiscutível valor, a exemplo 
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de Bachelard, Mauron entre outros, as idéias então relacionadas no Corpo Gerador, 

parecem não conseguir, no meu entender, evidenciar a complexidade que o exercício 

prático, o produto, o resultado propositivo do trabalho encerra. Pode parecer estranho 

dizer, no caso, que na proposta apresentada, a postura conceitual é dialética no uso flexível 

da lógica binária, na dualidade e/ou oposição das categorias empregadas, enquanto que o 

bloco de sensações dos poemas e desenhos, expressa uma exuberante cadeia semiótica que 

mais sugere uma multiplicidade, uma heterogeneidade de propósitos que se aproxima a 

uma realidade rizomática, no sentido de uma rede de conexões, um tecido articulado de 

diferentes expressões artísticas. 

 

Caso essa defesa de tese fosse destinada a doutorado em artes plásticas, na área de 

concentração em desenho, através da apresentação apenas dos 63 desenhos, e isso, sem 

nenhum introdução justificativa, comentário ou relacionamento com os poemas, ou mesmo 

sem fundamentação teórica e metodológica, penso que, segundo meu ponto de vista, 

considerando apenas o caráter da autonomia da linguagem gráfica, como um bloco de 

sensações válido por si mesmo, justificado pela originalidade das composições e 

competência demonstrada no domínio técnico do desenho, seria o suficiente, ao meu ver 

para a concessão com distinção do título de doutor em artes plásticas, ou mesmo, um 

“notório conhecimento” na área do desenho. 

 

Integrando à excelência do desenho a poesia, a programação visual do livro, a realização 

do vídeo e de um Espetáculo-Exposição, o produto final, resulta na conexão dessas 

diferentes formas de expressão e acaba por possuir, no devaneio da imaginação da autora, 

uma configuração de extraordinária criatividade, a qual se insere com muita originalidade 

no universo complexo das artes cênicas contemporâneas. 

 

Em relação aos desenhos da autora, área que apresenta mais afinidade com a minha 

experiência artística, devo confessar que eles me cativaram, e desta vez, pela 

multiplicidade incomensurável de conotações que apresentam. Cada desenho é um 

acontecimento, e como tal, emerge do caos como pura reserva da potencialidade contida no 

plano de consistência da experiência vivida pela autora e de articulações que pressupõem 

estratos, repertórios gráficos sedimentados, coagulados, dobrados, redobrados e 

desdobrados. 
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Abstraindo os limites que configuram o retângulo da folha, os desenhos parecem flutuar 

ora num espaço cósmico sideral de gravidade zero, à guisa de atratores impelidos por 

irrefreável movimento a exemplo da presumível presença de buracos negros, ora 

configuram implosões e/ou explosões que reafirmam o caráter molar e, ao mesmo tempo 

molecular das relações de atração ou repulsão da multiplicidade de elementos que tecem as 

composições. E algumas vezes, os desenhos sugerem precipitações as mais profundas na 

densa gravidade de milenários estratos geológicos; em outras, parecem fluir à deriva de 

“corpos sem órgãos” imersos na negritude de córregos que atravessam labirintos a céu 

aberto, os quais, com auxílio de representações analógicas, delineiam fragmentos de figura 

e coisas, apelando para as dimensões da condição humana com suas variáveis situações, 

ora direcionadas pelos poemas, outras vezes, por puro prazer de jogar, recriando e 

inventando, aleatoriamente no próprio fazer as suas regras. 

 

Surpreendente são as variações dos traços no modelar dos elementos que integram a 

composição e que adquirem formas as mais inimagináveis, ora simulando casulos, outras 

vezes, estabelecendo indiscerníveis relações de percursos que envolvem e resolvem as 

próprias formas, relações essas que se configuram em cintas, espirais, ondas, cavalgadas, 

cirandas, folguedos, disparos, confrontos, batalhas, aconchego, amor, controle, ironia, 

humor, dramaticidade entre outras conotações. 

 

Surpreende, também, nos desenhos, a versátil e competente relação figura/fundo em que o 

fundo assume muitas vezes, na densidade de sua escuridão pontilhado de minúsculos e 

distantes universos, a exemplo de partículas em movimento brawniano, fazendo com que 

essas diminutas constelações assumam, paradoxalmente, a função de iluminar a cena com a 

maior intensidade possível. Em outros desenhos, o fundo, indiferentemente denso em sua 

densidade noturna, adquire um valor apenas de contraste, restituindo a absoluta autonomia 

às formas que ele suporta. Em outros ainda, o fundo diluído na variação tonal das aguadas, 

acentua a autonomia do desenho, sem exasperar a dramatização dos contrates, 

privilegiando apenas o próprio riscado em sua pureza linear. Aí, então, os espaços brancos 

propagam uma luminosidade intensa, quase explosiva. 

 

Vale ressaltar nos desenhos as conexões entre as figurações humanas, animais, 

estratificações biomorfológicas e geológicas, referências antropológicas e culturais, tudo 



210 

 

regido por fluxos, induções, vórtices, resistências, bloqueios, impactos, viscosidades, 

aderências, rupturas e seqüências que desconstroem o senso comum da percepção e das 

afecções. Os desenhos se constituem em blocos de sensações, mais próximos ao que 

Deleuze/Guattari chamaram de perceptos, afetos. 

 

Desenhos que são gerados por nenhum modelo estrutural ou gerativo preestabelecido. 

Trata-se, em princípio, de uma cartografia e não de uma decalcomania. São mapas e não 

decalques que participam de uma geografia encantada, de uma geodésia inventada e que 

pressupõem conexões em todas as dimensões, são mapas desmontáveis, reversíveis e 

susceptíveis de receber, no tempo, constantes modificações, admitindo inúmeras entradas e 

saídas. O resultado é uma questão de performance, de vigoroso desempenho, enquanto que 

o recalque remete sempre a uma presumida competência, a uma consensual reprodução. Os 

desenhos da autora devem ser relacionados, no âmbito das semióticas perceptivas, à 

retomada da liberdade de uma criança, totalmente livres da competência dominante da 

linguagem dos mestres de plantão, produzindo de forma singular, o encantamento da vida á 

exemplo de Chagal que nesse sentido, deixou marcas indeléveis de sua formação e que a 

todos comoveu e ainda comove. 

 

Não senti a necessidade de formular perguntas e questionamentos sobre o trabalho 

apresentado. Ele se constitui numa obra de arte e, portanto, a logicidade dos argumentos 

não encontram o devido espaço para uma argüição ou defesa, atitude específica quando se 

trata de uma proposição ou enunciado científico, pois, somente a ciência é discursiva, tanto 

a arte quanto a filosofia não o são. O doutoramento em arte deveria encontrar sua própria 

autonomia avaliativa, estabelecendo como princípio gerador a sensação, ou melhor 

dizendo, a comoção que o trabalho promove. 

 

Esperando não alongar-me além do prazo estabelecido regimentalmente, essas breves e 

limitadas considerações, visaram apenas evidenciar o seguinte: 

 

 Demonstrar a gratificante oportunidade que tive de ler a sua criativa proposta que, 

na qualidade de uma autêntica obra de arte, provocou em mim uma comoção sem 

limites. 
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 Mostrar que divergências conceituais, isto é, modos pensar e de conceber diferentes 

não deve significar confronto, simples oposição, mas enriquecimento, 

complementaridade. 

 

 Tentar propor uma complementação conceitual à fundamentação teórica adotada, 

fazendo referência à lógica das multiplicidades, provavelmente, também adequada 

para o entendimento da produção do universo dos desenhos apresentados. Tal fato, 

embora venha ser entendido como um confronto de concepções, ele deve ser 

inserido no debate polêmico ainda existente entre a herança teórica moderna e as 

práticas pós-modernas de produção artística. 

 

 Enfatizar a autonomia dos desenhos enquanto desenhos, os quais, na multiplicidade 

de suas conexões e heterogeneidade de elementos que os compõem, se aproximam, 

como conjunto, do pensamento rizomático. 

 

 Recomendar a publicação da tese por se tratar de uma produção singular e 

exemplar que engloba tanto o universo das artes plásticas quanto o das artes 

cênicas. 

 

Restando apenas congratular-me com a autora e parafraseando-a através de um conjunto de 

palavras retiradas de seus versos, desejar, que continue a percorrer os caminhos dos sonhos 

e dos devaneios, da alegria de criar dimensões inexploradas, pois é realmente doido o 

princípio do prazer, procurando escapar do naufrágio diário que nos acomete, ativando a 

incandescente memória, riscando sempre mapas de geografias inventadas e encantadas em 

que o interlocutor seja o mundo, o mundo de cidades azuladas, talvez uma cartografia rosa 

numa avassaladora onda da vida. Portanto, como na Gêneses, saúdo e curvo-me a 

irrefutável presença de seus poemas e desenhos, do seu livro, vídeo e espetáculo-

exposição, imantado que me encontro em dobras de tempos, nas entranhas de uma rede 

inesgotável de sensações. Como arquiteto também sonho e procuro construir diariamente, 

mesmo sobre a areia das ilusões, uma utópica multiplicidade de vãos, até mesmo catedrais, 

abrigando e obrigando-me a compreender o que ainda resiste a uma configuração 

ética/estética da vida. 
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O seu trabalho é por mim tão amado, tão perto e ao mesmo tempo tão intransponível na 

linguagem de que disponho e, portanto, somente me restou passar suavemente a mão no 

mistério de sua criação com o óleo perfumado do seu trabalho. Essas considerações sobre o 

seu trabalho foi a melhor oração que pude fazer, não foi necessário pedir explicações aos 

deuses. Apenas procurei respirei fundo para conter a comoção que o seu trabalho provoca. 
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Anexo 6: Nota pós defesa 

 

Fiz parte da primeira turma do Doutorado neste Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas. Trabalhávamos então sem ter a atual facilidade das bolsas, com apenas um semestre, 

o de conclusão, com dispensa das outras atividades, justo por ser a turma inaugural. Mesmo 

nessas condições foi esta turma que abriu os caminhos para a aprovação do Programa, no qual 

atuo como professora até hoje. Caminhos promissores, pois nos colocaram com a atual nota 6 

na avaliação da CAPES. Tenho orgulho e respeito por tudo isto.  

Após a conclusão desta tese em 2001, de ser defendida e aprovada com distinção 

em abril de 2002, a partir destes estudos em maquetes e projetos, foram realizadas por mim 

inúmeras tentativas em editais, chegando a obter “aprovação” na Lei Rouanet, em 

Programa Petrobras Cultural, mas sem conseguir, no tempo hábil, nenhum patrocinador.  

Neste mesmo período, obtive apoio na concessão gratuita do espaço do antigo 

Liceu de Artes e Ofícios, mas, pela falta de recursos, mais uma vez não foi possível 

realizar o projeto.  

Uma aprovação para publicar o projeto do livro na EDUFBA foi quase efetivada, 

quando faltava apenas a última assinatura, na espera do dirigente voltar de uma viagem, 

pela repentina mudança deste dirigente, o processo teve que ser “arquivado”, não por falta 

de mérito, mas por razões políticas, a mudança aconteceu enquanto o outro estava em 

viagem, só contaria o que já estava assinado, o dirigente que entrou mandou arquivar tudo 

que estava em aberto, não importava em que estágio de avaliação. Fui avisada que teria 

que recomeçar um longo processo do zero.  

Muito desanimada, desisti dos editais, muito tempo e dinheiro até então jogados 

fora, e comecei a calcular dentro de minhas economias o que seria possível realizar. 

Partilho estas “coxias” de percurso, para animar os que hoje estão realizando teses e 

projetos em condições muito mais favoráveis.   

Do projeto do livro CasaTempo, em 2005, em Salvador, foi feita uma edição, pela 

editora Solisluna, com tiragem de 500 exemplares, numerados e assinados, como tiragem 

de gravura. Esta edição, que considero primorosa, foi totalmente financiada por mim, sem 

nenhum apoio institucional. Dela, foram doados por mim exemplares a várias bibliotecas 

públicas, incluindo a biblioteca da Escola de Teatro, a da Escola de Belas Artes e a 

Biblioteca Central da UFBA. No lançamento deste livro, na Reitoria da UFBA, foi 

realizada uma encenação, recorte da proposta maior contida nesta tese, com participação, 
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junto comigo, da atriz Iami Rebouças e da Violoncelista Cândida Lobão, dirigida por 

Enjolras Matos. As colaborações destes artistas foram totalmente gratuitas.  

Uma outra encenação, Doralinas e Marias, articulada ao mestrado de Cecília Raiffer 

e sob sua direção, veio a público em 2009, tomando como referência uma livre adaptação do 

livro CasaTempo. Também em 2009 publiquei pela editora Solisluna meu terceiro livro 

Olho Desarmado: objeto poético e trajeto criativo, para este, financiei toda a parte 

construtiva e criativa até o projeto-maquete e obtive financiamento para a impressão, 

concorrendo ao Edital Demanda Espontânea da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.  

Ainda vinculado à pesquisa e derivado desta publicação de 2009, cito o espetáculo 

Protocolo Lunar, Núcleo de Plástica e Cena, com o Grupo os Imaginários que estreou em 

2011, obteve prêmios, Braskem e Funarte Myriam Muniz, com circulação nacional em 2012.  

Sinalizo estes desdobramentos, entre outros, pois considero os mais importantes até 

aqui, desta pesquisa como artista professora, com certeza muitas idéias oriundas desta tese 

poderão e serão ainda exploradas criativamente por mim ou por outros pesquisadores.  

  

Salvador, novembro de 2012. 

 


